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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 เน้ือหาสาระในเลมรายงาน และคูมือฯ ฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรท่ีมีความสนใจและมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เพ่ือลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของตนตอไป 
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บรรณานุกรม 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก กลุมประเทศใน Annex I 

ภาคผนวก ข ตัวอยางการคํานวณ Emission reduction  

ภาคผนวก ค แบบฟอรม PIN และ PDD 

ภาคผนวก ง หนวยงานท่ีปรกึษาในการจัดทํา PDD (Project Design Document Consultant) ในประเทศไทย 

ภาคผนวก จ แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

ภาคผนวก ฉ แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ภาคผนวก ช แบบสรุปรายละเอียดโครงการ 

ภาคผนวก ซ แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

ภาคผนวก ฌ โครงการท่ีมีวิธีการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายการทําเหมืองแรและกระบวนการผลิตแร 

ภาคผนวก ญ โครงการท่ีมีวิธีการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายอตุสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต 
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 ในข้ันตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร      4-81 

ตารางท่ี 4.4-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 4-81 

ตารางท่ี 4.4-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน  

 ในข้ันตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง     4-81 

ตารางท่ี 4.4-26 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด  

 หรือรถตักลอยาง         4-82 

ตารางท่ี 4.4-27 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน  

 ในข้ันตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย     4-82 

ตารางท่ี 4.4-28 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย  4-82 

ตารางท่ี 4.4-29 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการบด 4-82 

ตารางท่ี 4.4-30 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการบด     4-83 

ตารางท่ี 4.4-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)   

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด  4-85 

ตารางท่ี 4.4-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 การใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการระเบิด   4-86 

ตารางท่ี 4.4-33 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการ 

 ยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร        4-87 

ตารางท่ี 4.4-34 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด 

 หรือรถตักลอยาง         4-88 

ตารางท่ี 4.4-35 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขนลําเลียง 

 ดวยรถบรรทุกเททาย        4-89 

ตารางท่ี 4.4-36 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix)  

 ในข้ันตอนการบด         4-90 

ตารางท่ี 4.4-37 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ  

 ในการผลิตหินปูน ของเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)   4-91 

ตารางท่ี 4.5-1 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต  

 ในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน       4-98 

ตารางท่ี 4.5-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน   4-98 
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ตารางท่ี 4.5-3 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต  

 ในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน      4-98 

ตารางท่ี 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน  4-98 

ตารางท่ี 4.5-5 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต  

 ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต       4-99 

ตารางท่ี 4.5-6 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต  4-99 

ตารางท่ี 4.5-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต  

 ในข้ันตอนการบด         4-99 

ตารางท่ี 4.5-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด    4-99 

ตารางท่ี 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) 

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดิน            4-101 

ตารางท่ี 4.5-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขน 

 และบดอัดเปลือกดิน                  4-102 

ตารางท่ี 4.5-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต      4-103 

ตารางท่ี 4.5-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา  

 (Electrical Thailand Grid Mix) ในข้ันตอนการบด               4-104 

ตารางท่ี 4.5-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิต 

 ถานหินลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด               4-105 

ตารางท่ี 4.5-14 แผนการขุดเปลือกดินของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ (ลานลูกบาศกเมตร)             4-110 

ตารางท่ี 4.5-15 แผนการผลิตถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ (ลานตัน)             4-111 

ตารางท่ี 4.5-16 Pattern การเจาะระเบิดของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ               4-113 

ตารางท่ี 4.5-17 บญัชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต 

 ในกระบวนการเจาะรูระเบิด                 4-120 

ตารางท่ี 4.5-18 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด             4-121 

ตารางท่ี 4.5-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต 

 ในข้ันตอนการระเบิด                  4-121 

ตารางท่ี 4.5-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด              4-121 

ตารางท่ี 4.5-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต 

 ในข้ันตอนการขุดขนดิน                  4-122 

ตารางท่ี 4.5-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน              4-122 
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ตารางท่ี 4.5-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต 

 ในข้ันตอนการขุดขน                  4-123 

ตารางท่ี 4.5-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต            4-123 

ตารางท่ี 4.5-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต 

 ในข้ันตอนการบด  และการขนสงสูโรงไฟฟา                4-123 

ตารางท่ี 4.5-26 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการการบดถานหินลิกไนต  

 และการขนสงสูโรงไฟฟา                   4-124 

ตารางท่ี 4.5-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด            4-126 

ตารางท่ี 4.5-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO  

 การใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการระเบิด             4-127 

ตารางท่ี 4.5-29 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 การเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) และการใชไฟฟา  

 (Electrical Thailand Grid Mix) ในข้ันตอนการขุดขนดิน              4-128 

ตารางท่ี 4.5-30 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต      4-129 

ตารางท่ี 4.5-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300)  

 การเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) และการใชไฟฟา (Electrical  

 Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา            4-130 

ตารางท่ี 4.5-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ 

 ในการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ              4-131 

 

ตารางท่ี 5.1-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน 

 ของเหมืองแรทองคําของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด     5-2 

ตารางท่ี 5.1-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน 

 ของเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด     5-5 

ตารางท่ี 5.1-3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน 

 ของเหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)     5-7 

ตารางท่ี 5.1-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน 

 ของเหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด      5-9 

ตารางท่ี 5.1-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน 

 ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ       5-11 
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 ในกระบวนการเจาะรูระเบิด       5-16 
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ตารางท่ี 5.2-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด    5-17 
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 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 ดังนี้คือ ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กที่ชวยลดการใชพลังงานไดแก ใชสายพานท่ีมีการดําเนินการหลัก

                                       บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ
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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

ในกระบวนการขุดขนดินน้ันใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 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
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ถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟานั้นใชพลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh ซึ่งจากผลการศึกษาไดมีขอเสนอ

แนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้คือ ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือน

กระจกจากแหลงกําเนิดในกระบวนการขุดขนดิน ไดแก การหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดาน

ระยะทางและระดับระหวางเคร่ืองโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ท้ิงดินใหมีระยะทางสั้นที่สุดและอยูใน

ระดับที่ใชพลังงงานจากมอเตอรนอยที่สุด ทําการปรับเปล่ียนชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต 

โดยใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดําเนนิโครงการ 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 

GWP  Global Warming Potential  ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

HFCs  Hydro fluorocarbon   ไฮโดรฟลูออโรคารบอน 

IPCC  Intergovernmental Panel on  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย 

Climate Change   การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

IPCC 2007 GWP 100a  วิธีการสําหรับประเมินศักยภาพในการเกิดภาวะโลกรอน

จากกาซเรือนกระจกในรูปของคารบอนไดออกไซดในชวง 

100 ป 

 

                        อออภิธานศัพทภิธานศัพทภิธานศัพท   
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JI   Joint Implementation   กลไกการดําเนินรวมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ 

       ประเทศกําลังพัฒนา 

KP  Kyoto Protocol    พิธีสารเกียวโต 

LULUCF  Land use, land use change  กิจกรรมการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน 

and forestry   ที่ดินและปาไม 

NMVOC  Non methane volatile organic สารประกอบอนิทรียที่ระเหยงายที่ไมใชมีเทน 

compound 

N2O  Nitrous oxide    ไนตรัสออกไซด 

ODA  Official development   เงินชวยเหลือดานการพัฒนาระหวางประเทศ 

assistance 

PCFs  Per fluorocarbon   เปอรฟลูออโรคารบอน 

PDD  Project Design Document; เอกสารประกอบโครงการ 

PIN  Project Idea Note;   เอกสารประกอบแนวความคิดโครงการ 

RPS  Renewable Portfolio Standard  การกําหนดสัดสวนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา 

SF6  Sulphur hexafluoride   ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด 

UNEP  United Nations Environment  โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 

Programme 

UNFCCC  United Nations Framework  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง 

Convention on ClimateChange สภาพภูมิอากาศ 

WMO  World Meteorological   องคการอุตุนิยมวิทยาโลก 

Organization  

 

                  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 
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Project Design    ออกแบบโครงการ 

Registration    ขึ้นทะเบียนโครงการ 

Validation    การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 

Verification    การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก 

  Adaptation fund   กองทุนการปรับตัว 
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1.1 ความเปนมาของโครงการ 

ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีความสําคัญในระดับโลก ซึ่งนานา

ประเทศจําเปนตองรวมมือกันอยางจริงจังในการแกปญหา จากรายงานการประเมินสถานการณดานการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการยืนยันถึงสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเปนผลมาจากการปลอยกาซ

เรือนกระจก (Green house gas, GHG) สูชั้นบรรยากาศรวมถึงการคาดการณถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การละลายของภูเขานํ้าแข็งและธารน้ําแข็ง การเพ่ิมข้ึนของระดับนํ้าทะเลใน

มหาสมุทร การกอตัวรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีเกิดบอยครั้งข้ึน เปนตน จากผลการประเมินดังกลาวไดกอใหเกิด

ความรวมมือระดับโลกข้ึน  โดยกําหนดเปนกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ1 (UNFCCC) จึงเปนที่มาของพิธีสารเกียวโต2 (Kyoto Protocal) ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุม

ประเทศกําลังพัฒนา (Non-Annex I) ไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ความจําเปนในการเขารวมกับประชาคมโลกในการแกปญหาดังกลาว ประเทศไทยไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต 

(Kyoto Protocal) จึงจําเปนตองดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: 

CDM) ตามที่ใหสัตยาบันไว และเขารวมโครงการ ในฐานะเจาบานซึ่งโครงการ CDM ถือเปนตนแบบของการ

ดําเนินธุรกิจท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในลักษณะสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนในโครงการที่

อาจไมคุมคาในเชิงพาณิชยมาเปนการลงทุนโดยใชโครงการ CDM เปนจุดเร่ิมตน โดยมีคารบอนเครดิตหรือกาซ

เรือนกระจกท่ี Executive Board of CDM ใหการรับรองเปนตัวกระตุน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความคุมทุนและเปนการ

ดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่โครงการต้ังอยู 

กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร ถือเปนกลุมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่มีการใชพลังงานในปริมาณที่สูง 

และมีสวนในการกอใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเปนโครงการประเภทหน่ึงท่ีอยูในขายที่จะ

ไดรับการพิจารณาใหเขารวมเปนโครงการ CDM ที่รัฐภาคีพิธีสารเกียวโตกําหนดขึ้น จึงมีความเปนเปนไปไดที่

ภาคเอกชน/ผูประกอบการเหมืองแรอาจจะเสนอตัวเขารวมโครงการในอนาคตเมื่อหลักเกณฑการพัฒนามีความ

พรอมและมีการประชาสัมพันธท่ัวถึง การผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเขาสูโครงการ CDM เปนทางหนึ่งของ

การพัฒนาท่ีรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งโครงการเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ในกระบวนการผลิตสามารถ

ลดภาวะกาซเรือนกระจกได นอกจากนั้นการดําเนินการโครงการ CDM ยังกอใหเกิดประโยชนคุมคาในการรักษา

ส่ิงแวดลอม ชวยลดภาวะกาซเรือนกระจกและใหผลตอบแทนไดในรูปของการขายคารบอนเครดิต (Carbon 

Credit) ซึ่งพิธีสารเกียวโตไดสรางกลไกทางการตลาด โดยกําหนดใหคารบอนเครดิตมีลักษณะเปนสินคาชนิดหนึ่ง

ที่สามารถมีการซื้อขายกันไดในตลาดเฉพาะท่ีเรียกวาตลาดคารบอน แตจะเปนสินคาท่ีอยูในลักษณะของเอกสิทธ์ิ

                                                            
1 ดาวนโหลดอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดที่ http://www2.onep.go.th/CDM/UNFCCCText_Thai.pdf 
2 ดาวนโหลดพิธีสารเกียวโต ไดที ่http://www2.onep.go.th/CDM/KyotoProtocolText_Thai.pdf 

บทที่บทที่บทที่   111   
บทนํา บทนํา บทนํา   
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ของปริมาณกาซที่ลดไดและสามารถนําไปคํานวณปริมาณการปลอยกาซโดยรวมของแตละประเทศได แตอยางไร

ก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการ CDM จําเปนจะตองศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมและความ

เปนไปไดในทางปฏิบัติและเปนการสรางแรงจูงใจในการชวยกันลดปญหาโลกรอนที่จะเกิดขึ้น และเปนการเตรียม

ความพรอมสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรใหสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาใหเขารวมโครงการ CDM 

 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึง

ไดจัดใหมีการดําเนินโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด (CDM) เพื่อศึกษาและกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมสําหรับกลุมผูประกอบการ

เหมืองแรท่ีจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวมโครงการ CDM ภายใตขอกําหนดของพิธีสารเกียวโต 

(Kyoto Protocal) และเปนไปตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศ

ไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแร  
 

1.2 วัตถุประสงค  
โครงการนี้มีวัตถุประสงค ดังน้ีคือ 

1) เพื่อเปนแนวทางในการลดสภาวะกาซเรือนกระจกอันเน่ืองมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร 
2) เพื่อเตรียมความพรอมดานขอมูล แนวทาง วิธีการดําเนินงาน สําหรับผูประกอบการเหมืองแรท่ีจะ

เขารับการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวมโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) 

3) เพื่อใหการประกอบกิจการเหมืองแรเปนโครงการพัฒนาที่สะอาดในทุกขั้นตอน สรางความเชื่อม่ันตอ

สาธารณชนท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งจะทําใหเกิดสภาวะแวดลอม

ที่ดีในบริเวณพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแรและพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ 

4) เพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุนดานการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นที่ท่ีมีการประกอบกิจการเหมืองแร
ในรูปของการขายคารบอนเครดิต 
 

1.3 เปาหมาย   
1) แนวทางการดําเนินโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร 
2) คูมือเพื่อใชประกอบการศึกษาและตัดสินใจในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของ

ผูประกอบการเหมืองแร และใชอางอิงสําหรับการติดตามการดําเนินโครงการของหนวยงานและเจาหนาที่ที่

เก่ียวของ 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษา  วิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาดไดครอบคลุมถึงการศึกษาดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะหและประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนที่

เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนตลอดจนการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาในแตละข้ันตอนดังกลาว โดยการ

เลือกศึกษาในกลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและเหมืองถานหิน 
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2) วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของภาค
เหมืองแร โดยคัดเลือกเหมืองแร 1 เหมือง เปนกรณีศึกษาในการทําโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

3) ศึกษาโดยเนนเฉพาะกระบวนการหรือกิจกรรมการทําเหมืองแร โดยไมนับรวมโครงการตอเน่ืองที่นํา
ผลิตผลจากการทําเหมืองนั้นๆ มาใชประโยชน 
 

1.5 ขั้นตอนการศึกษา  
1) ทบทวนขอมูลเก่ียวกับโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดดังน้ี 

1.1) ความเปนมาของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  ขอกําหนดของโครงการฯและความเก่ียวของ

ของประเทศไทยกับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

1.2) บทบาทของประเทศไทยกับการดําเนินโครงการกลไกการท่ีพัฒนาท่ีสะอาด 

1.3) ทบทวนผลการศึกษาและ/หรือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือการดําเนิน

โครงการเทคโนโลยีสะอาดของภาคเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในตางประเทศจากขอมูลทุติยภูมิ 

1.4) ทบทวนผลการศึกษาและ/หรือประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใน

ตางประเทศจากขอมูลทุติยภูมิ 

1.5) ทบทวนและติดตามแนวทางหรือวิธีการดําเนินโครงการ CDM ของภาคเหมืองแรและ

อุตสาหกรรมพื้นฐานที่เปนเวทีโลก 

1.6) ทบทวนขอมูลการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในประเทศไทยที่ครอบคลุมทั้ง
หลักเกณฑ ขอพิจารณา และแนวทางในการดําเนินโครงการ ตลอดจนโครงสรางขององคกรท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารจดัการโครงการ CDM รวมท้ัง ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ CDM ในประเทศไทย 

2) ศึกษา  วิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด หรือทางเลือกอื่นของการดําเนินโครงการที่ใกลเคียงกับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยใหครอบคลุม

ถึงการศึกษาดังนี้ 

2.1) ศึกษาวิเคราะหและประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทย เพื ่อใหทราบถึง

ขั้นตอนท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางย่ิงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนตลอดจนการบริหาร

จัดการในปจจุบันที่ไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในแตละข้ันตอนดังกลาว โดยการเลือกศึกษากลุมเหมืองแร

ทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและเหมืองถานหิน 

2.2) จากผลการศึกษาใน ขอ 2.1) ทําการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนิน

โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของภาคเหมืองแร โดยคัดเลือกพื้นท่ีจาก 1 กลุมเหมืองแร 1 เหมือง เปน

กรณีศึกษาในการทําโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

3) นําเสนอผลการศึกษาตอทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแรเพื่อเผยแพรขอมูลการศึกษา
และรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษา 

4) จดัทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร 
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1.6 วิธีการศึกษา  
1) ทบทวนขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

2) ศึกษาวิเคราะหและประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทย 

• ทําการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากกลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและถานหิน

ลิกไนต  กลุมแรละประมาณ 3 เหมือง 

• ศึกษาวิเคราะหถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยมุงประเด็นในขั้นตอนที่เปนสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกรอนในกระบวนการทําเหมืองของทุกเหมืองเหมือนกันโดยดําเนินการดังนี้ 

o ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทําเหมืองจากขอมูลการดําเนินงานของโครงการทําเหมืองใน

ปจจุบัน ทั้งจากเอกสารของทางเหมืองท่ีมีอยูและจากการเขาไปสังเกตการณในการดําเนินงาน

ทําเหมือง ซึ่งจะทําใหไดทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการทําเหมืองอยางละเอียด 

o ทําบัญชีรายการ (Inventory) ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สํารวจ และการขอขอมูลเพิ่มเติมของ

แตละเหมือง ไดแก 

 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องจักรในกระบวนการทําเหมืองแตละกระบวนการ 

 ชนิดและปริมาณวัสดุท่ีใชในแตละกระบวนการ 

 ปริมาณเชื้อเพลิง / พลังงานไฟฟาท่ีใชในแตละกระบวนการ 

o ประเมินปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกและประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) ใน

ดานอื่นๆ จากกระบวนการทําเหมืองแตละเหมือง  

o แปลผลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Interpretation) เพ่ือใหไดขอสรุปดานการเกิดภาวะโลกรอนจาก

กระบวนการทําเหมือง 

3) วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของภาค     

เหมืองแร 

• ทําการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากผลการศึกษาวัฏจักรชีวิต 1 กลุมเหมืองแร จํานวน 1 เหมือง 

• ทําการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
ของเหมืองแรที่ไดคัดเลือกเปนกรณีศึกษาโดย 

o ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทําเหมือง 

o วิเคราะหหากระบวนการทําเหมืองที่สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 

o ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีสามารถลดไดจากกระบวนการทําเหมือง 

o วิเคราะหความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
 

4) นําเสนอผลการศึกษา 

จัดประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแรเพื่อ

เผยแพรขอมูลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษา  
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5) จัดทําคูมือ 

จัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรใน

ประเทศไทย 
 

สําหรับขั้นตอนการดําเนินโครงการดังกลาวมาแลวไดสรุปดังรูปที่ 1.6-1 

 

1.7 การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
ในการเลือกพื้นท่ีศึกษาไดทําการเลือกศึกษาในกลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และ

ถานหินลิกไนต เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรในประเทศไทย ซึ่งจะทําใหทราบถึงปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองอันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 
1.7.1 เหมืองแรทองคํา 
จากขอมูลปริมาณการผลิตแรในปจจุบันของประเทศไทยพบวาแรทองคํามีปริมาณการผลิตมากเปน

อันดับ 10 รองจาก หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ถานหินลิกไนต หินบะซอลต 

ยิปซัม เงิน หินแกรนิต หินดินดาน และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีปริมาณการผลิตแรในป 2550 เทากับ 

34,01,384 ตัน และจากขอมูลมูลคาการผลิตแรในปจจุบันของประเทศไทยพบวาแรทองคํามีมูลคาการผลิตมาก

เปนอันดับ 6 รองจาก ถานหินลิกไนต หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต สังกะสี

และ ยิปซัม โดยมีมูลคาการผลิตแรในป 2550 เทากับ 2,610.4 ลานบาท 

การทําเหมืองแรทองคํามักเปนจุดสนใจของชุมชนในดานส่ิงแวดลอมที่อาจจะทําใหเกิดปญหาไดมากทั้ง

ในข้ันตอนของการขุดทําเหมืองและการแตงแร ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาวัฏจักรชีวิตการทําเหมืองแรทองคําเพื่อใหรู

ถึงกระบวนการที่อาจทําใหเกิดภาวะโลกรอนได ซึ่งจากขอมูลประทานบัตรพบวาจํานวนประทานบัตรเหมืองทองคํา

ที่มีสถานะเปดการมีทั้งส้ิน 10 แปลง แตมีผูถือประทานบัตรหรือผูประกอบการเพียง 2 บริษัท ไดแก บริษัท อัคราไม

นิ่ง จํากัด และบริษัท ทุงคํา จํากัด ดังนั้นจึงเลือกเหมืองแรของทั้งสองบริษัทดังกลาวเพื่อทําการศึกษาตอไป ดังนี้ 

(1) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท ทุงคํา จํากัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (รูปที่ 1.7-1) 

เนื่องจากเปนเหมืองแรทองคําที่กําลังมีการดําเนินการทําเหมืองในปจจุบันอีกเหมืองหน่ึง และมีโอกาสปลอยกาซ

เรือนกระจกออกสูบรรยากาศ 

(2) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร (รูปที่    

1.7-2) เน่ืองจากเปนเหมืองแรทองคําที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสู

บรรยากาศ และนอกจากน้ีปจจุบันทางเหมืองยังมีกระบวนการทาํเหมืองครบทุกข้ันตอนอีกดวย 

(3) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ (รูปที่   

1.7-2) เนื่องจากเปนเหมืองแรทองคําที่กําลังมีการดําเนินการทําเหมืองในปจจุบันเชนกัน 
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รูปท่ี 1.6-1 แสดงข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

 

 

1. ศึกษา/รวบรวมขอมูล 

•LCA 

•CDM 

2. คัดเลือกพื้นที่ศึกษา 

•เหมืองแรทองคํา  
•เหมืองหินปูน 

•เหมืองถานหิน 

3. ออกภาคสนาม 

• ศึกษาขั้นตอนการทํางานในกิจกรรมการทําเหมืองแตละเหมือง  

• ศึกษาสภาพการดําเนินงานจริง 

• เก็บรายละเอียดขอมูลในประเด็นที่จะนํามาวิเคราะหดวยกระบวนการ LCA และ CDM 

4. ประมวลขอมูล 

• เขียน Flowchart การทํางานแตละขั้นตอนของแตละเหมือง/ชนิดแร  

• จัดรายการขอมูลเพื่อเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล LCA 

• ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามกระบวนการของ LCA ของเหมือง 

• วิเคราะหขอมูลโดยเนนเฉพาะกระบวนการท่ีทําใหเกิดกาซเรือนกระจก 

7. การประชุมเสนอผลการศึกษาโครงการ 

8. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินโครงการ CDM ในภาคสวนอุตสาหกรรมเหมืองแร 

6. เสนอแนวทาง CDM 

• ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการทําเหมืองในปจจุบัน 

•เลือกโครงการจากผลวิเคราะห LCA  ที่มีขั้นตอนที่เปนไปไดสําหรับนํามาดําเนินโครงการ CDM เพื่อเปนกรณีศึกษา 

•เสนอแนะแนวทาง CDM ที่เปนไปได  
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รูปท่ี 1.7-1 เหมืองแรทองคํา ของบริษัท ทุงคํา จาํกัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวงัสะพุง จังหวัดเลย 
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รูปท่ี 1.7-2 เหมืองแรทองคําของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จงัหวัดพิจิตร  

                         และ ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จงัหวัดเพชรบูรณ 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                                                                      บทที่ 1 บทนํา     

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      1-9                           โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 1.7.2 เหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
จากขอมูลปริมาณการผลิตแรในปจจุบันของประเทศไทยพบวาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางและหินปูน

เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต มีปริมาณการผลิตมากเปนอันดับหนึ่งและสองตามลําดับ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

กอสรางมีปริมาณการผลิตในป 2550 เทากับ 83,426,643 ตัน และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีปริมาณการ

ผลิตในป 2550 เทากับ 63,799,284 ตัน และจากขอมูลมูลคาการผลิตแรในปจจุบันของประเทศไทยพบวาหินปูน

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีมูลคาการผลิตมากเปนอันดับสองและสาม รองจาก 

ถานหินลิกไนต โดยมีมูลคาการผลิตในป 2550 เทากับ 5,839.9 ลานบาทและ 5,422.9 ลานบาท ตามลําดับ แต

เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบมูลคาการผลิตและปริมาณการผลิตตอหนึ่งเหมือง พบวาเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซีเมนตมีทั้งมูลคาการผลิตและปริมาณการผลิตตอหนึ่งเหมืองมากกวา เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

นอกจากนี้ยังพบวากระบวนการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางมีขนาดเล็กกวากระบวนการทําเหมือง

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ดังน้ันจึงไดเลือกเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตเพื่อทําการศึกษา

ตอไป 

จากขอมูลประทานบัตรพบวา จํานวนประทานบัตรเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ที่มีสถานะ

เปดการมีทั้งส้ิน 146 แปลง โดยเหมืองหินปูนที่ไดทําการศึกษาเปนเหมืองหินปูนท่ีมีขนาดการผลิตสูงและมีการเก็บ

ขอมูลในการดําเนินงานคอนขางเปนระบบและครบถวนพอท่ีจะนํามาศึกษาได  ซึ่งไดแก 

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

สระบุรี (รูปที่ 1.7-3) เนื่องจากเปนเหมืองหินปูนของผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยรายหน่ึง ซึ่งยังมีการ

ดําเนินการทําเหมืองและมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศได   

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

จังหวัดสระบุรี  (รูปที่ 1.7-4) เนื่องจากเปนเหมืองหินปูนของผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยท่ีปจจุบันยังมี

การดําเนินงานอยูและมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศไดเชนกัน   

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

(รูปที่ 1.7-5) เน่ืองจากเปนเหมืองหินปูนของผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยอีกหนึ่งราย ที่มีการดําเนินการ

ทําเหมืองในปจจุบันและมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศไดเชนกัน   
 
 

1.7.3 เหมืองถานหิน 
จากขอมูลปริมาณการผลิตแรในปจจุบันของประเทศไทยพบวา ถานหินลิกไนตมีปริมาณการผลิตมากเปน

อันดับสาม รองจากหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางและหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยมีปริมาณการผลิต

แรในป 2550 เทากับ 18,239,176 ตัน และจากขอมูลมูลคาการผลิตแรในปจจุบันของประเทศไทย พบวาถานหิน

ลิกไนตมีมูลคาการผลิตสูงสุด คือมีมูลคาการผลิตแรในป 2550 เทากับ 9,119.6 ลานบาท 

เหมืองถานหินลิกไนตเปนเหมืองที่มีกระบวนการเปดหนาดินเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีโอกาสท่ีจะทําให

เกิดกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนไดมาก ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการเลือกศึกษาวัฏจักรชีวิต

ในการทําเหมืองถานหินลิกไนตท่ีจะทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยปจจุบันเหมืองถานหินลิกไนตที่ไดมีการเปด

ดําเนินการและมีการเก็บขอมูล 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                                                                      บทที่ 1 บทนํา     

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      1-10                           โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

   

 
รูปท่ี 1.7-3 เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จาํกัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จงัหวัดสระบุรี 
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รูปท่ี 1.7-4 เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ตําบลทับกวาง/ทาคลอ อําเภอแกงคอย  

                จังหวัดสระบุรี 
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รูปท่ี 1.7-5 เหมืองหินปูน ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จงัหวดัสระบุรี 
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พอที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหไดมีเพียง 2 เหมืองไดแก 

(1) เหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  

(รูปที่ 1.7-6)  

(2) เหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง (รูปท่ี 1.7-7) ซึ่งเปนเหมืองถานหินลิกไนตท่ีมีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
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รูปท่ี 1.7-6 เหมืองแรลิกไนต ของบริษัท เอสซีจ ีซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
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รูปท่ี 1.7-7  เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

                จังหวัดลําปาง

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                              รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                            บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      2-1                         โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

                  
 
2.1  ความเปนมาของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด1  
 

2.1.1   อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
          (United Nations Framework Convention on Climate Change)  
 

1) ประวัติความเปนมาของ UNFCCC 
ในชวงทศวรรษที่ 1980 นักวิทยาศาสตรตางเริ่มกังวลวาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม

ตางๆ ของมนุษยสูชั้นบรรยากาศจะสงผลใหสภาวะเรือนกระจกทวีความรุนแรงข้ึน World Meteorological 

Organization (WMO) และ The United Nations Environment Programme (UNEP) จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการ

ระหวางรัฐบาลดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

ขึ้นในป พ.ศ. 2531 ตอมาในป พ.ศ. 2533 IPCC ไดจัดทําเอกสาร First Assessment Report ซึ่งยืนยันวากิจกรรม

ตางๆ ของมนุษยสงผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศจริง ประกอบกับในปนั้น ไดมีการจัดการประชุม Second World 

Climate Conference ขึ้น จึงทําใหปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนท่ีสนใจของนานาชาติ 

ในการประชุมสามัญของสหประชาชาติครั้งท่ี 45 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ไดมีการยกราง

จัดต้ัง Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change 

(INC/FCCC) ข้ึนเพื่อประสานความรวมมือระหวางรัฐบาลในการแกปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

INC ไดจัดการประชุมข้ึน 5 ครั้งระหวางเดือนกุมภาพันธ 2534 และพฤษภาคม 2535 และมีตัวแทนจากประเทศ

ตางๆ เขารวมมากกวา 150 ประเทศ ประเด็นท่ีมีการถกกัน ไดแก การกําหนดพันธกรณี เปาหมายปริมาณและ

ระยะเวลาในการลดกาซเรือนกระจก กลไกทางการเงิน การถายโอนเทคโนโลยี และความรับผิดชอบรวมกันใน

ระดับที่แตกตางกัน อยางไรก็ดี เปาหมายของ INC นั้นตองการขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย จึงไมมีการ

ตกลงถึงนโยบายใดนโยบายหน่ึงโดยเฉพาะ และไดยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 

2535 และมีผลบังคับใชในวันที่ 21 มีนาคม 2537 ภายหลังจากมีประเทศใหสัตยาบันมากกวา 50 ประเทศ ตาม

เงื่อนไขของอนุสัญญาฯ 
 

2) วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีวัตถุประสงค “เพื่อใหบรรลุ

ถึงการรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหคงที่ อยูในระดับท่ีปลอดภัยจากการแทรกแซง

ของมนุษยที่เปนอันตรายตอระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกลาวตองดําเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให

                                                            
1 ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (http://www2.onep.go.th/CDM/index.html) 

บทที่บทที่บทที่   222   
ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด   
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ระบบนิเวศปรับตัว โดยไมคุกคามตอการผลิตอาหารของมนุษย” โดยวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ เหลานี้ ต้ังอยู

บนหลักการพื้นฐาน ดังน้ี  

• ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  

• สนับสนุนใหความชวยเหลือดานการเงินและเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ย่ังยืน  

• รวมมือกันแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  
• สงเสริมใหมีการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

• ใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาและมีหลักการสําคัญ ไดแก  

o หลักการปองกันไวกอน (Precautionary principle)  

o หลักการความรับผิดชอบในระดับที่แตกตาง (Common but differentiated 

responsibility) ประเทศอุตสาหกรรมตองเปนผูนําในการตอสูกับปญหา  
 

ภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ไดมีการแบงกลุมประเทศภาคีออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก  

• Annex I countries ไดแก ประเทศพัฒนาแลวท่ีเรียกวา กลุมประเทศ OECD 

(Organization of Economic Cooperation and Development) กับประเทศยุโรป

ตะวันออก ยุโรปกลาง และรัสเซียที่เรียกวา “กลุมประเทศกําลังเปล่ียนแปลงโครงสราง

เศรษฐกิจเปนระบบตลาดเสรี” หรือ EIT (Economic in Transition)  

• Non-Annex I countries ไดแก ประเทศภาคีท่ีเหลือโดยเกือบทั้งหมดเปนประเทศกําลัง

พัฒนา  

(ประเทศ Annex I , EIT และ Non-Annex I แสดงในภาคผนวก ก) 
 

3) พันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

อนุสัญญาฯ กําหนดใหทุกประเทศตองรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกและกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเปนขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากรายงานดังกลาวจะชวย

ใหท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ประเมินผลการดําเนินของอนุสัญญาฯ ได โดยแบงความรับผิดชอบ

ดังนี้ 

1. ประเทศในกลุม Annex I ไดผูกมัดตนเองในการกําหนดนโยบายแหงชาติ และดําเนิน

มาตรการที่สอดคลองตองกันในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก

ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย และโดยการคุมครองปองกันและเพ่ิมแหลงรองรับ และที่กักเก็บกาซเรือนกระจก 

โดยมีเปาหมายในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจกอื่นที่ไมไดอยูภายใตพิธีสาร      

มอนทรีออลใหอยูในระดับการปลอยกาซดังกลาวในป พ.ศ. 2533 ภายในปลายทศวรรษนี้ โดยดําเนินการดวย

ตนเองหรือรวมกัน 

นอกจากนี้แลว ประเทศในกลุม Annex I จะตองจัดทํา และสงรายงานบัญชีกาซเรือนกระจก

ประจําปใหกับฝายเลขานุการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกป โดยรายงานบัญชีกาซเรือนกระจก
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เหลานี้ จะตองจัดทําข้ึนตามแนวทางของ IPCC อีกทั้ง จะตองสงรายงาน National Communication ซึ่งระบุถึง

แนวทาง นโยบายและเปาหมายในการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศ ฉบับแรกภายใน 6 เดือนนับ

จากวันที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช รายงานฉบับที่สองภายใน 15 เมษายน 2540 และรายงานฉบับที่ 3 ภายใน 30 

พฤศจิกายน 2544 สําหรับรายงานฉบับตอๆ ไป คาดวาจะตองจดัทําข้ึนทุกๆ 3 ป 

รายงานแหงชาติฉบับตางๆ จะผานการตรวจสอบในเชิงลึกจากคณะผูเชี่ยวชาญ 4-5 ทาน ซึ่ง

ไดรับการเสนอชื่อจากประเทศภาคีอนุสัญญาฯ การตรวจสอบจะดําเนินการท้ังในสํานักงานและการลงพ้ืนที่ เพื่อให

ไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง 

2. ประเทศภาคีทั้งหมดจะตองกําหนดแผนระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อบรรเทาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย และการกําจัดโดยการเก็บกักกาซเรือนกระจกทั้ง

ปวงท่ีมิไดอยูในการควบคุมของพิธีสารมอนทรีออล และมาตรการตางๆ ที่ชวยใหมีการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศอยางเพียงพอ รวมถึงสงเสริมและรวมมือในการพัฒนา การใชและเผยแพร รวมท้ังการถายทอด

เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติและกระบวนการท่ีควบคุม ลด หรือปองกันการปลอยกาซเรือนกระจกจากการกระทําของ

มนุษย ท้ังภาคพลังงาน ขนสง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปาไมและการจัดการของเสีย อีกทั้งสงเสริมและรวมมือใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เทคนิค สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบขอมูลเก่ียวกับระบบภูมิอากาศ 

เพื่อมุงที่จะเสริมสรางความเขาใจ และลด หรือกําจัดความไมแนนอนตางๆ ท่ียังเหลืออยูเก่ียวกับสาเหตุ ผลกระทบ 

ขนาด และเวลา ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลทางสังคมและเศรษฐกิจของกลยุทธในการ

ตอบสนองตางๆ 

ประเทศกลุม Non-Annex I จะตองจัดทํารายงาน National Communications เชนกัน โดยจะ

ไดรับการชวยเหลือทางการเงิน เม่ือไดรับความชวยเหลือทางการเงินแลวจะตองดําเนินการจัดทํารายงานแหงชาติ

ฉบับแรก (Initial National Communications) ใหเสร็จภายใน 3 ป จนถึงปจจุบัน มีประเทศ Non-Annex I สง

รายงานแหงชาติฉบับแรกแลวมากกวา 80 ประเทศ ประเทศ Non-Annex I ไมจําเปนตองจัดทําบัญชีกาซเรือน

กระจกประจําปแยกตางหาก และขอมูลที่ใชในการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกไมจําเปนตองละเอียดเทากับ

ประเทศในกลุม Annex I รายงานท่ีประเทศ Non-Annex I จัดสงจะไดรับการรวบรวมและผนวกเขาดวยกันโดยฝาย

เลขานุการอนุสัญญาฯ แตไมตองผานการตรวจสอบในเชิงลึก 
 

4) การดําเนินงานระดับสากล 

การดําเนินการภายใตกรอบของอนุสัญญาฯ ในระดับสากล สามารถแบงได ดังนี ้ 

1. การสนับสนุนทางการเงิน (Funding) ผานทางกองทุนส่ิงแวดลอมโลก Global 

Environment Facility (GEF) โดยต้ังแต พ.ศ. 2534 ไดมีการใหทุนตางๆ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แลวประมาณ 1.3 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนรวมจากหนวยงานอื่นๆ อีก 6.9 พันลาน

เหรียญสหรัฐ รวมเปน 8.2 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ีตามขอตกลงจากการประชุมสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 7 ที่เมืองมาราเคช ประเทศโมรอคโค 

(Marakash Accords) ยังไดกําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนข้ึนใหมอีก 2 กองทุน ซึ่งจะบริหารจัดการโดย GEF ไดแก  
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• A special climate change fund สนับสนุนทางดานการเงินใหกับโครงการสงเสริมขีด

ความสามารถ การปรับตัว และการถายโอนเทคโนโลยี การลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

• A least developed countries fund สนับสนุนโครงการพิเศษท่ีชวยเหลือประเทศที่

พัฒนานอยที่สุด 

2. การพัฒนาและถายโอนเทคโนโลยี (Development and transfer of technologies) ที่

ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และคณะทํางานใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice หรือ SBSTA) ไดขอใหมีการสงเสริมการรวบรวม

ขอมูลและกระจายขาวสารใหกับประเทศ  Non-Annex I  โดยฝายเลขานุการไดจัดทําเอกสารทางเทคนิคเผยแพร

ในหัวขอตางๆ เชน เทคโนโลยีในการปรับตัว และเงื่อนไขของการถายโอน หัวใจสําคัญอยูที่การจัดทํารายการ

เทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีสามารถเขาถึงไดจากอินเตอรเน็ต SBSTA ไดจัดการสัมมนาตางๆ เพื่อ

รวบรวมขอเสนอแนะ (จัดทําเปน Framework for meaningful and effective actions) เพื่อใหบรรลุถึงขอตกลงใน

การถายโอนเทคโนโลยี ซึ่งไดรวมเปนสวนหนึ่งของ Marrakesh Accords โดยกรอบดังกลาวมีใจความสําคัญ ไดแก 

การประเมินความตองการเทคโนโลยี การจัดต้ังระบบขอมูลดานเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ การสงเสริม

สภาพแวดลอมเพื่อชวยใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยี และการเพิ่มขีดความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังกลุม

ผูเชี่ยวชาญในการถายโอนเทคโนโลยี (Expert group on technology transfer)  ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 20 คน 

และประชุมปละ 2 ครั้ง เพื่อดูแลการดําเนินการตามกรอบฯ ดังกลาว โดยจัดทํารายงานเสนอกับ SBSTA  

3. การเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity building) การเพิ่มขีดความสามารถจะชวยให

ประเทศ Non-Annex I สามารถรองรับกับปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดีข้ึน ใน Marrakesh 

Accords รัฐบาลตางๆ เห็นดวยกับกรอบในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยู

ระหวางการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจสูระบบตลาดเสรี (Economies in Transition: EITs) กรอบนี้ครอบคลุม

หลักการและแนวทางตางๆ เชน การเพิ่มขีดความสามารถดําเนินการเปนรายประเทศ ควรมีการเรียนรูโดยลงมือทํา 

และตอยอดจากกิจกรรมที่มีอยูแลว ทั้งนี้ประเทศกําลังพัฒนาจะตองใหขอมูลความตองการและการจัดลําดับ

ความสําคัญ ในขณะท่ีประเทศใน Annex I ควรใหการสนับสนุนทางดานการเงินและเทคนิคสําหรับการเพ่ิมขีด

ความสามารถผาน GEF หรือชองทางอื่นๆ  

4. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการตอบสนอง (Impacts of 

climate change and response measures) Marrakesh Accords เนนยํ้าถึงการแลกเปล่ียนขอมูลดาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการตอบสนอง โดยผลักดันใหประเทศ Non-Annex I 

แจงขอมูลความตองการและลําดับความสําคัญของความตองการเหลาน้ัน ในขณะที่ประเทศในกลุม Annex I 

จะตองรายงานถึงนโยบายท่ีมีอยูเพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีความออนไหว  
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5. กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน (Activities implemented jointly) อนุสัญญาฯ เปดโอกาส

ใหประเทศในกลุม  Annex I ดําเนินนโยบายและมาตรการรวมกับประเทศอื่นๆ ในการลดการปลอยกาซใหอยูใน

ระดับป พ.ศ. 2533 และเปนที่มาของ “activities implemented jointly” (AIJ) ภายใตโครงการ AIJ ประเทศในกลุม 

Annex I สามารถดําเนินโครงการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือเพิ่มการดูดซับกาซเรือนกระจก นอก

ประเทศของตนได ท้ังนี้ไมมีการไดรับเครดิตในการลดกาซเรือนกระจกดังกลาว เนื่องจากเปนโครงการนํารองที่

ตองการหาประสบการณในการเรียนรู 

ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมรายงานการดําเนินโครงการ AIJ ซึ่งผานการเห็นชอบจากแตละ

ประเทศแลว พบวาจนถึงเดือนมิถุนายน 2544 มีโครงการ AIJ เกิดขึ้นมากวา 150 โครงการ ภายใตการดําเนินการ

ของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ประมาณหนึ่งในส่ี โครงการสวนใหญเปนโครงการพลังงานหมุนเวียนและโครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานรวมถึงโครงการดานปาไมความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายใต

อนุสัญญาฯ แสดงในรูปที่ 2.1-1 
 

 
 

รูปท่ี 2.1-1 ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ 
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2.1.2   พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) 
1) ประวัติความเปนมาของพิธีสารเกียวโต 
สืบเนื่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่ง

ไดกําหนดกรอบในการดําเนินการเพื่อรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกภายในป พ.ศ. 2543 โดยที่

หลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชแลว จะตองมีการจัดประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา (Conference of 

the Parties: COP) ขึ้นทุกป 

ในการประชุมสมัยแรก ท่ีจัดขึ้น ณ กรุงเบอรลิน ระหวางวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2538 

ประเทศภาคีสมาชิกไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการกําหนดพันธกรณีภายหลัง พ.ศ. 2543 และไดตกลงใน Berlin 

Mandate เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการเจรจา และภายใตขอตกลง ไดมีการจัดต้ัง Ad Hoc Group on the Berlin 

Mandate (AGBM) เพื่อทําหนาท่ีในการบรรลุถึงขอตกลงดังกลาว 

AGBM จัดประชุม 8 คร้ังระหวางเดือนสิงหาคม 2538 และเดือนธันวาคม 2540 ในการประชุม

สมัชชาฯ สมัยที่ 3 โดยการประชุมครั้ง 4 ซึ่งตรงกับการประชุมสมัชชาฯ สมัยท่ี 2 ณ กรุงเจนีวา พอดี ไดมีการตกลง

ในหลักการสําคัญของพิธีสารและยกรางเปน “Geneva Declaration” การประชุมของ AGBM คร้ังตอมาไดราง

เนื้อหาของพิธีสาร โดยมีแนวทางตามขอเสนอของสหภาพยุโรปใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 3 ชนิด ใหได

รอยละ 15 ภายในป พ.ศ. 2553 เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2533 แตสถานการณไดเปล่ียนแปลงไปเม่ือประธานาธิบดีบิล 

คลินตันไดออกมาเรียกรองใหประเทศกําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก แตกลุมประเทศ G7 

และประเทศจีนตางอางวาประเทศอุตสาหกรรมควรเปนผูรับผิดชอบในการลดกาซเรือนกระจก 

ตอมาในการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ระหวางวันท่ี 1-11 ธันวาคม 2540 การ

ประชุมที่ประกอบดวยผูรวมประชุมกวา 10,000 คน รวมถึงรัฐมนตรีกวา 125 ทาน ไดมีการตกลงยกรางพิธีสาร

เกียวโต (Kyoto Protocol) ข้ึนในวันท่ี 11 ธันวาคม 2540 
 

2) วัตถุประสงคของพิธีสารเกียวโต 
พิธีสารเกียวโต มีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังนี ้ 

1. พันธกรณี (Commitments) หัวใจของพิธีสารเกียวโตอยูท่ีการกําหนดพันธกรณีในการลดกาซ

เรือนกระจกที่เปนขอผูกมัดทางกฎหมายสําหรับประเทศในกลุม Annex I และมีพันธกรณีทั่วไปรวมกันระหวาง

ประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด  

2. การดําเนินการ (Implementation) เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของพิธีสาร ประเทศในกลุม 

Annex I จะตองจัดทํานโยบายและมาตรการในการลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการดูด

ซับกาซเรือนกระจก และเสริมดวยกลไกอื่นๆ ไดแก Joint implementation, Clean development mechanism 

และ Emissions trading เพื่อใหไดมาซึ่งเครดิตที่มีตนทุนกวาการลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศ  

3. การลดผลกระทบในประเทศกําลังพัฒนา (Minimizing impacts on developing countries) 

ไดมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation fund)  

4. การจัดทําบัญชี การรายงานผล และการตรวจสอบ (Accounting, reporting and review) 

เพื่อใหการดําเนินการตามพิธีสารเกียวโตเปนไปอยางรัดกุม จึงไดมีการจัดทํากระบวนการติดตามตรวจสอบตางๆ 

ขึ้น  
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5. การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพิธีสาร (Compliance) ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตาม

การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพิธีสาร (Compliance committee) ข้ึน เพื่อจัดการกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แหงพิธีสาร  
 

3) พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต 
การกําหนดพันธกรณีที่มีขอผูกพันทางกฎหมายเปนหัวใจสําคัญของพิธีสารเกียวโต โดยได

กําหนดใหประเทศในกลุม Annex I ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก 6 ชนิด ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) 

มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอร

เฮกซาฟลูโอไรด (SF6) 

กาซเรือนกระจกทั้ง 6 ชนิด มีประสิทธิภาพในการแผรังสีความรอน (Radiative efficiency) ที่

แตกตางกัน ดังน้ันในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกใหคํานวณเปนปริมาณเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด 

โดยใชศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ของกาซแตละชนิดเปนตัวคูณ 

สําหรับศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนในพันธกรณีแรก จะเปนไปตามรายงานของคณะกรรมการระหวาง

รัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC 

Second Assessment Report 1995 ดังแสดงในตารางท่ี 2.1-1 

สําหรับกาซ CFC ซึ่งเปนสารทําลายโอโซน และอยูภายใตการจํากัดการใชของพิธีสารมอนทรี

ออลแลว จึงไมรวมอยูในบัญชีกาซเรือนกระจกของพิธีสารเกียวโต ระดับพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจก 

จะตองลดใหอยูในระดับตํ่ากวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2533 โดยเฉล่ียรอยละ 5 เปนอยาง

นอย โดยแตละประเทศมีสัดสวนในการลดกาซเรือนกระจกที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1-2 

ระยะเวลาในการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกคือป พ.ศ.2551 – 2555 หรือที่รูจักกันวา ชวง

พันธกรณีแรก (First commitment period) สาเหตุท่ีมีการขยายเวลาของพันธกรณีเปนชวงเวลา 5 ป แทนที่จะเปน

ปเดียวนั้นเพื่อปองกันผลกระทบของปจจัยที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได เชน สภาพอากาศ หรือวัฏจักรเศรษฐกิจ 

พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับเม่ือประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตไมนอยกวา 

55 ประเทศ ซึ่งในจํานวนน้ันตองมีประเทศใน Annex I ที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไมนอยกวารอยละ 55 

ของกลุมประเทศใน Annex I ที่ปลอยในป พ.ศ. 2533 ปจจุบันไดมีประเทศตางๆ เขารวมในพิธีสารเกียวโตรวม

ทั้งส้ินกวา 150 ประเทศ และหลังจากการใหสัตยาบันของสหพันธรัฐรัสเซีย ทําใหมีประเทศในกลุม Annex I ท่ีให

สัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในป พ.ศ. 2533 คิดเปนรอยละ 61.6 สงผลใหพิธี

สารเกียวโตมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เปนตนไป 

พิธีสารเกียวโตไมไดกําหนดพันธกรณีสําหรับประเทศ Non-Annex I เพิ่มเติมจากกรอบของ

อนุสัญญาฯ ดังนั้นถึงแมประเทศไทยจะไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแลวก็ตาม แตประเทศไทยก็ไมมีพันธกรณี

ในการลดกาซเรือนกระจกแตอยางใด แตการเปนประเทศสมาชิกของพิธีสารเกียวโต ไดเปดโอกาสใหประเทศไทย

สามารถรวมในกลไกยืดหยุนของพิธีสารเกียวโตท่ีชวยในการลดกาซเรือนกระจก คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) 
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ตารางท่ี 2.1-1 กาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหโลกรอน  

กาซเรือนกระจก 
ศักยภาพในการทําใหโลกรอน 

(เทาของคารบอนไดออกไซด) 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) 1 

2. มีเทน (CH4) 21 

3. ไนตรัสออกไซด (N2O) 310 

4. ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 140 - 11,700 

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

6. ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) 23,900 

ที่มา : Climate Change 1995 , IPCC Second Assessment Report 
 

ตารางท่ี 2.1-2 การลดกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆ 

Country Target (1990* - 2008/2012) 

EU-15, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 

Monaco, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland 
-8% 

US** -7%  

Canada, Hungary, Japan, Poland -6%  

Croatia -5%  

New Zealand, Russian Federation, Ukraine 0  

Norway +1%  

Australia +8%  

Iceland +10%  
* ประเทศท่ีอยูระหวางการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจสูระบบตลาดเสรีบางประเทศมีปฐานที่ตางจากปค.ศ.1990  

** ประเทศสหรัฐไมไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต 

ที่มา : Climate Change 1995 , IPCC Second Assessment Report 
 

4) กลไกของพิธีสารเกียวโต 
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของพิธีสารเกียวโตในการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกน้ัน พิธีสารเกียวโตเนนการดําเนินการในประเทศท่ีมีพันธกรณีเองเปนหลัก อยางไรก็ดีพิธีสารเกียวโตได

กําหนดกลไกที่จะทําใหประเทศอุตสาหกรรมท้ังหลายสามารถลดกาซเรือนกระจกไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งกลไก

ดังกลาว ไดแก 

1. กลไกการซ้ือขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET) กลไกนี้

เกิดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลวไดรับการจัดสรรเปาหมายกาซเรือนกระจกท่ีตนจะตองลดลงใหได ซึ่งมีปริมาณ

เปนหนวยที่เรียกวา Assigned Amount Units หรือ AAUs ในกรณีท่ีบางประเทศสามารถลดการปลอยกาซเรือน

กระจกนอยหรือมากกวาเปาหมายที่กําหนด ก็จะสามารถซื้อหรือขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ AAUs นี้
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ระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I) ดวยกันเองได เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายการปลอยกาซที่ไดต้ังไวใน

ตอนแรก (Cap and Trade) 

2. กลไกการดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) กลไกนี้กําหนดใหประเทศ

พัฒนาแลวสามารถรวมกันดําเนินโครงการเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซึ่งสวนใหญจะเปนการลงทุนโครงการที่

มีผลใหเกิดการลดปริมาณกาซในประเทศกลุม Economic in Transition (EIT) ที่ใชตนทุนตํ่ากวาการลงทุนใน

ลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม โดยจะมีการคิดคารบอนเครดิตตามปริมาณกาซที่ลดลงไดใหแก

ผูดําเนินการเปนหนวยที่เรียกวา Emission Reduction Unit หรือ ERUs 

3. กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) กลไกนี้
กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถดําเนินโครงการรวมกับประเทศในกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยมี

จุดประสงคเพื่อใหประเทศที่พัฒนาแลวบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดตามพันธกรณี 

ควบคูไปกับการถายทอดเทคโนโลยี และชวยใหประเทศที่กําลังพัฒนาบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนได กลาวคือ หาก

ประเทศที่พัฒนาแลวปลอยกาซเรือนกระจกเกินกวาขอตกลงในพิธีสารเกียวโต และไมสามารถลดกาซเรือนกระจก

ของตนไดอีกตอไป ก็ตองใชวิธีชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยใชการลงทุนใน

โครงการที่มีผลใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ท้ังน้ีจะมีการคิดคารบอนเครดิตจาก

หนวยปริมาณกาซที่ลดได และไดรับการรับรองซึ่งอยูในรูปของ Certified Emission Reductions หรือ CERs ซึ่ง

ประเทศพัฒนาแลวสามารถซื้อ CERs ไปเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลงของประเทศตนเองได 
 

2.1.3   ประเทศไทยกับการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก 
  ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไดให

สัตยาบันเขารวมเปนภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือวันที่ 28 

ธันวาคม 2537 และลงนามใหสัตยาบันภายใตพิธีสารเกียวโต เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ท้ังนี้ ภายใตพิธีสาร

เกียวโต ประเทศไทยถูกจัดใหเปนประเทศท่ีอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือน

กระจก แตสามารถจัดทําโครงการ CDM เพื่อผลิต CERs ขายใหแกผูซื้อในประเทศในกลุม Annex I และผูตองการ

ประเทศอื่นได 

จากผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอนท่ีทวีความรุนแรงและขยายผลกระทบเปนวงกวางข้ึน ทางการ

ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก จึงไดเขามามีบทบาทใหการสนับสนุน

มากขึ้น โดยในป 2550 ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดต้ัง องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas Management Organization หรือ อบก.) เพื่อทําหนาที่ใน

การวิเคราะห กล่ันกรอง ใหความเห็นเก่ียวกับการใหการรับรองโครงการ CDM และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 

CDM รวมท้ังติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรองและทําหนาที่เปน Designated National Authority 

(DNA) ของประเทศไทย ซึ่งจะชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการที่ภาคเอกชนเสนอจากเดิมที่

ตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาใหหนังสือรับรองโครงการ 

นอกจากน้ี ภายใตนโยบายพลังงานของประเทศ เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ระบุไววา “รัฐจะสงเสริม

การจัดหา และการใชพลังงานท่ีใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดย
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กําหนดมาตรฐานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานท่ีสะอาด เพื่อลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก” ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐมีเปาหมายที่จะสนับสนุนโครงการ 

CDM ดานพลังงาน เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป 

ในสวนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ไดเคยกําหนดเปนเปาหมายไววา จะลดปริมาณกาซเรือนกระจก

ใหไดอยางตํ่าปละ 1 ลานตันคารบอน รวมทั้งจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสงและภาคพลังงาน ซึ่ง

หากภาครัฐดําเนินการในรูปของโครงการ CDM ก็จะสามารถชวยลดตนทุนในการดําเนินการลดกาซเรือนกระจก

สรางรายไดใหแกประเทศ และทําใหมีการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสะอาดจากประเทศท่ีมีความกาวหนาใน

ดานนี้อีกดวย 

ปจจุบันการซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศไทยเกิดข้ึนในลักษณะของการซ้ือขายโดยตรงระหวาง

ผูผลิต (เจาของโครงการ CDM) และผูซื้อ ซึ่งสวนใหญผูซื้อจากตางประเทศจะเขามารวมลงทุนในการดําเนิน

โครงการ CDM และรับซื้อ CERs ภายหลังจากไดรับการจดทะเบียนกับ UNFCCC แลว เชนกรณีของโครงการผลิต

ไฟฟาจากแกลบของบริษัท เอ.ที ไบโอพาวเวอร จํากัด และโครงการ Korat Waste to Energy เปนตน โดยในกรณี

ของโครงการผลิตไฟฟาจากแกลบ ผูรับซื้อ CERs เปนบริษัทญ่ีปุน และกรณีของโครงการ Korat Waste to Energy 

ผูรับซื้อเปนบริษัทเนเธอรแลนด 
ปญหาและอุปสรรคการซ้ือขายคารบอนเครดิต 
การดําเนินโครงการ CDM ของไทยมีไมมากเม่ือเทียบกับขนาดตลาด และความตองการของตลาดโลก 

เนื่องจากการผลิตและซื้อขายคารบอนเครดิตยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ผูที่เก่ียวของยังขาดประสบการณ

และยังตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอีกมาก ทําใหมีปญหาในการผลิตและการซ้ือขายคารบอนเครดิต ดังนี้2 
1) ดานอุปทาน 

- ผูผลิตสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องโครงการ CDM และการซื้อขายคารบอน

เครดิต ทําใหมีการพัฒนาโครงการ CDM ในประเทศไทยไมมากนัก อีกทั้งโครงการที่เอกชนจัดทําขึ้นสวนใหญมี

ขนาดเล็กและแตละโครงการผลิตคารบอนเครดิตไดไมมาก จึงอาจไมจูงใจนักลงทุนหรือผูซื้อตางประเทศใหมารวม

ลงทุน อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมา อบก. ไดทําการประชาสัมพันธและมีการจัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกผูที่สนใจ 

รวมกับสถาบันการเงินและองคกรระหวางประเทศ เชนธนาคารโลก อยางตอเน่ือง ทําใหการจัดทําโครงการ CDM 

ไดรับความสนใจจากภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก และบริษัทเอกชนของไทยหลายแหงไดมีความพยายามท่ี

จะพัฒนาโครงการ CDM ใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความตองการซื้อกาซเรือนกระจกจากประเทศในกลุม Annex I 

ที่มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในชวงที่ใกลส้ินสุดพิธีสารเกียวโต 

- โครงการ CDM ถือวาเปนโครงการที่มีความเส่ียงสูงกวาโครงการท่ัวไป เน่ืองจากมีความเส่ียง

จากการผลิตและการซื้อขายคารบอนเครดิตที่เปนความเสี่ยงเฉพาะเพิ่มข้ึนมา 

- โครงการ CDM อาศัยเงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนคอนขางนาน ดังนั้น อาจมีแต

ผูผลิตขนาดใหญท่ีมีความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และมีการประหยัดจากขนาดในการผลิต (Economy 

of Scale) เทาน้ัน ท่ีจะสามารถดําเนินโครงการ CDM ได ผูผลิตสวนใหญมักจะประสบปญหาในการหาแหลง

                                                            
2 สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจํากรุงโตเกียว, 2522, “Carbon credit นวัตกรรมทางการเงินเพ่ือโลกสะอาด”, p 50-55 
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เงินทุนสําหรับโครงการ ทั้งในสวนของการกูเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะในสวน

ของการกูเงินจากสถาบันการเงินไทยท่ีมีการพิจารณาการปลอยสินเชื่อจากความเปนไปไดทางธุรกิจของโครงการ

หลัก ไมไดมีการพิจารณารายไดเพิ่มเติมจากการขายคารบอนเครดิตของโครงการ 

- กระบวนการขึ้นทะเบียน CERs ต้ังแตข้ันตอนการย่ืนเร่ืองผานหนวยงานที่รับผิดชอบ

ภายในประเทศจนถึงการไดรับการข้ึนทะเบียน CERs จาก UNFCCC ใชระยะเวลาคอนขางนาน และไมสามารถ

กําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนได ทั้งในสวนที่ดําเนินการโดยหนวยงานภายในประเทศและในสวนของ UNFCCC เอง 

ทําใหเปนอุปสรรคตอผูผลิตในการวางแผนการผลิต การตลาด และการจัดการทางการเงิน ซึ่งปญหาน้ีไมไดเปน

ปญหาเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศผูผลิตคารบอนเครดิตประเภทโครงการประเทศ

อื่น ๆ ดวย ทั้งนี้ในชวงท่ีผานมาระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อขอจดทะเบียน CERs จะใชเวลานานกวา 1 ป เปน

สวนใหญ อยางเชนในกรณีของโครงการผลิตไฟฟาจากแกลบของบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร จํากัด ใชเวลาต้ังแต

เริ่มดําเนินการเพื่อขอจดทะเบียนจนกระทั่งไดรับการจดทะเบียน CERs ใชเวลานานถึง 4 ป 

ปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสวนใหญเกิดจากการท่ีผูประกอบการจัดทําเอกสารไมครบถวน กรอก

ขอมูลในเอกสารไมครบถวน เอกสารไมสอดคลองกัน ไมมีการติดตามวัดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ขอมูลมีการ

เปล่ียนแปลงแตไมมีการขอแกไขเอกสารใหเปนปจจุบัน ฯลฯ ทําให อบก. ไมสามารถพิจารณาใหหนังสือรับรอง

โครงการไดอยางรวดเร็ว สําหรับในสวน UNFCCC นั้น ปญหาความลาชาเกิดจากบุคลากรในสวนของหนวยงาน

ปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOE) ไมเพียงพอ และขาดความชํานาญ 

ประกอบกับมีการย่ืนโครงการเพื่อขอจดทะเบียนเปนจํานวนมาก และมีการเปล่ียนแปลงเกณฑการพิจารณาใน

รายละเอียดบอย ทําใหเกิดปญหาคอขวด จึงมีโครงการท่ีอยูในระหวางรอการพิจารณาเปนจํานวนมาก ท้ังน้ีปญหา

ในสวนของผูประกอบการในตางประเทศไดมีการแกไขปญหาน้ี โดยการจัดจางท่ีปรึกษาโครงการท่ีมีประสบการณ

ในดานนี้มาชวยดําเนินการ 

- คาใชจายในการขอจดทะเบียน CERs คอนขางสูง (ตารางท่ี 2.1-3) ไมวาจะเปนคาใชจายในการ

ขอเอกสารรับรองจาก DNA ซึ่งเปนหนวยงานภายในประเทศเองกอนท่ีจะเริ่มดําเนินโครงการ รวมไปถึงคาใชจาย

ในการติดตาม ตรวจสอบ และการติดตามและยืนยัน (Monitoring & Verification) จนกวาจะไดรับ CERs จาก 

UNFCCC รวมแลวมีคาใชจายประมาณ 4-8 ลานบาท ตอโครงการ ซึ่งคาใชจายเหลานี้สวนหน่ึงอาจสามารถผลัก

ไปใหผูซื้อเปนผูรับผิดชอบได แตอยางไรก็ตามเจาของโครงการเองก็ยังคงตองรับผิดชอบคาใชจายสวนใหญที่

เกิดข้ึน นอกจากน้ี เนื่องจากกระแสรายไดจากคารบอนเครดิตจะเริ่มเขามาก็ตอเม่ือไดเริ่มมีการดําเนินโครงการไป

แลว และไดมีการตรวจสอบแลววาสามารถลดกาซเรือนกระจกไดจริง ซึ่งปจจุบันใชเวลามากกวา 1 ป เจาของ

โครงการจึงจะเริ่มมีรายรับจากการขาย CERs 

- เจาของโครงการมักจะมีปญหาในการทําขอตกลงท่ีเปนธรรมกับผูรวมดําเนินโครงการจาก
ตางประเทศ เน่ืองจากความไมรูกฎหมายที่เก่ียวของโดยเฉพาะในสวนของกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหบางครั้ง

ไมสามารถบรรลุขอตกลงในการขาย CERs ที่ไดราคาดีไดในตางประเทศ เชน จีนและอินเดีย จึงมีการจางท่ีปรึกษา

ทางกฎหมายเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 
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- ราคาซื้อขาย CERs ท่ีเปนราคาซ้ือขายทันทีคอนขางมีความผันผวนมาก และราคาสวนใหญจะ

เปนไปตามความเคล่ือนไหวของราคา EUA ในตลาด EU ETS ดังนั้น เพื่อเปนการประกันความเส่ียงดานราคา 

ผูผลิตอาจตองพิจารณาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อประกันความเส่ียงทางดานราคา ซึ่งราคาขายในตลาด ณ 

วันท่ีสงมอบคารบอนเครดิตอาจสูงหรือตํ่ากวาราคาท่ีไดทําสัญญาไว 

 

ตารางท่ี 2.1-3 ประมาณการคาใชจายในการขอจดทะเบียน CERs (ท่ีมา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 
ขัน้ตอนการเตรียมเอกสารประกอบโครงการ (PDD) 1.5-2 ลานบาท 

การตรวจเอกสารประกอบโครงการ (Validation) โดย DOE 

ครั้งที่ 1 

ไมเกนิ 1 ลานบาท 

คาธรรมเนียมในการวิเคราะห ตรวจสอบ และติดตามผล

โครงการของ อบก. 
• โครงการที่ลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงไดไมเกิน 15,000 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป มีอัตราคาธรรมเนียม

โครงการละ 75,000 บาท 

• โครงการที่ลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงไดมากกวา 15,000 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป มีอัตราคาธรรมเนียม 

10 บาทตอ 1 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา แตไมเกิน 

900,000 บาทตอโครงการ 

คาขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration fee) กับ CDM 

Executive Board ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมน ี
• ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 15,000 ตันแรก คิดในอัตรา 

0.1 US/ตัน 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดที่มากกวา 15,000 ตัน คิดใน

อัตรา 0.2 US/ตัน แตไมเกิน 350,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ

โครงการ 

คาการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) 150,000-300,000 บาท 

คาตรวจยืนยนั/รับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

(Verification/Certification) โดย DOE 

1-2 ลานบาท 

คาออกหนังสือรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Issuance fee) 

โดย CDM Executive Board ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี 

คิดในอัตราเดียวกับ Registration fee 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 15,000 ตันแรก คิดในอัตรา 

0.1 US/ตัน 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดมากกวา 15,000 ตัน คิดใน

อัตรา 0.2 US/ตัน แตไมเกิน 350,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ

โครงการ 

เงินเขากองทุน Adaptation Fund รอยละ 2 ของคารบอนเครดิตที่ไดรับการรับรอง 

รวมทั้งสิน้ 4-8 ลานบาท 

 
2) ดานอุปสงค 
จากการที่ประเทศไทยไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต จึงขาดแรงผลักดัน 

(Drive Force) ที่จะลดกาซเรือนกระจกจากภายในประเทศ ความตองการซื้อ CERs ของไทยทั้งหมดจึงเปนความ

ตองการที่มาจากผูซื้อตางประเทศ ซึ่งในระยะสั้นข้ึนอยูกับปริมาณและราคาคารบอนเครดิตประเภทอื่นๆ สวนใน
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ระยะยาวขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดคารบอนภาคสมัครใจ (Voluntary Market) รวมทั้งอนาคตของตลาด

คารบอนเครดิตภายหลังจากพิธีสารเกียวโตส้ินสุดลงในป 2555 ทําใหผูผลิตไทยมีความเส่ียงจากการท่ีตองพึ่งพา

ตลาดตางประเทศเพียงแหลงเดียว โดยเฉพาะในปจจุบันที่โลกมีปญหาวิกฤตทางการเงินและมีผลใหเศรษฐกิจโลก

ถดถอยตาม 
 

3) ดานสถาบันการเงิน 
- ในปจจุบันสถาบันการเงินในประเทศไทยยังขาดความรู ความเขาใจ และขาดประสบการณ

เก่ียวกับโครงการ CDM ซึ่งตางจากการดําเนินโครงการท่ัวไป ทําใหสถาบันการเงินไทยยังไมมีความพรอมในการ

ประเมินโครงการ CDM บทบาทท่ีสถาบันการเงินไทยทําไดในปจจุบันอาจถูกจํากัดเพียงการเปนผูจับคูทางธุรกิจ

ระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยอาศัยฐานลูกคาที่มีอยูจํานวนมากเทานั้น นอกจากนี้ จากการที่บุคลากรในสถาบัน

การเงินไทยท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานบริการดานการเงินท่ีเก่ียวของกับคารบอนเครดิตยังมีจํานวนนอย ทําให

สถาบันการเงินไทยยังไมสามารถใหบริการเปนท่ีปรึกษาแกโครงการ CDM ไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

เม่ือเทียบกับสถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีประสบการณในดานนี้อยางดี และมีการจัดต้ังสวนงานรับผิดชอบ

เก่ียวกับการใหบริการแกลูกคาดานน้ีโดยเฉพาะ 

- บทบาทของสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหโครงการ CDM น้ัน พบวา สถาบันการเงินไทย

ยังไมไดใหความสําคัญกับการทําโครงการ CDM และรายไดจากการขาย CERs โดยสถาบันการเงินยังคงประเมิน

การปลอยสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดทางธุรกิจของธุรกิจหลักของผูผลิต สวนรายไดจากการขาย 

CERs เปนเพียงรายไดเสริมของธุรกิจหลักท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 

เทานั้น จากมุมมองดังกลาวน้ีทําใหสถาบันการเงินยังคงยึดหลัก Corporate Financing ในการปลอยสินเชื่อใหแก

ผูผลิต ซึ่งมีขอเสียคือ Credit Line ของผูผลิตลดลง เพราะผูผลิตตองเลือกวาจะนําเงินกูที่ไดมาไปลงทุนในโครงการ

ธุรกิจหลักหรือโครงการ CDM 

นอกจากน้ี การดําเนินโครงการ CDM มีความเสี่ยงที่แตกตางกับการดําเนินโครงการทั่วไป โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงจากการไมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNFCCC เชน UNFCCC กําหนดใหการดําเนินโครงการ CDM 
ตองคํานึงถึงหลักการที่เรียกวา Additionality ซึ่งหมายถึงวาการลดกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจะตองเปนการดําเนิน

โครงการเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติในดานการเงิน (Financial additionality) การลงทุน (Investment 
additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

Additionality) หากโครงการมีการใชเทคโนโลยีท่ีไมไดรับการยอมรับเปน Additionality อาจสงผลใหโครงการไมได

รับการรับรองวาเปนโครงการ CDM ซึ่งจะมีผลตอรายไดจากการขายคารบอนเครดิตของโครงการ เกณฑท่ีสถาบัน
การเงินใชพิจารณาในการใหสินเชื่อสําหรับโครงการ CDM จึงแตกตางจากการประเมินโครงการทั่วไป และตอง
อาศัยประสบการณและความรูเพิ่มเติมในการพิจารณา 

 

4) ดานโครงสรางพ้ืนฐานในการซื้อขายคารบอนเครดิต 
- จากการที่ไทยไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโต รวมทั้งไม

มีระบบ Cap and Trade ท่ีบังคับใหอุตสาหกรรมตองลด หากลดไมไดก็สามารถซื้อจากผูตองการขาย ทําใหการซื้อ
ขายไมเปนที่แพรหลาย ความตองการซ้ือ CERs ทั้งหมดจึงเปนความตองการที่มาจากผูซื้อตางประเทศ การผลิต
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คารบอนเครดิตยังมีปริมาณนอย การซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศจึงมีปริมาณไมมาก และเปนการตกลงซื้อ

ขายกันระหวางผูซื้อผูขายเฉพาะรายเทาน้ัน ทําใหราคาที่ขายไดอยูในระดับตํ่า เนื่องจากไทยไมมีตลาดรองหรือ

ตลาดคารบอน (Carbon Exchange) เชนเดียวกับในตางประเทศ ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากอุปสงค และอุปทานของ
ตลาดท่ีแทจริง 

- สถานะทางกฎหมายของ CERs หลายประเทศในยุโรปถือวาเปนตราสารอนุพันธทางการเงิน
ประเภทหน่ึง (Financial Derivative) ในขณะที่ในญ่ีปุนยังถือเปนตราสารอนุพันธการซื้อขายสินคาลวงหนา 

(Commodity Derivative) ในกรณีของไทย จากขอมูลที่มีอยูในขณะนี้อาจกลาวไดวา สัญญาซื้อขาย CERs 
ลวงหนามีลักษณะเดียวกันกับการทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งอยูภายใตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย แตหากในอนาคตมีการซื้อขายสัญญาดังกลาวในตลาดซ้ือขายลวงหนา สัญญาซื้อขาย CERs 

ลวงหนาที่ซื้อขายกันในตลาดจะอยูภายใตพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ.2546 ซึ่งมีรายละเอียดและ
ผลทางการกฎหมายที่แตกตางกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ทั้งน้ี ในประเด็นน้ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองมีการศึกษาตอใหชัดเจนอยาง
เปนทางการ เน่ืองจากเปนประเด็นที่มีผลตอเน่ืองไปยังประเด็นอื่น เชน มีผลตอเน่ืองถึงการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงินในสวนของการทําธุรกรรมซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขาย CERs ที่เปนอนุพันธในลักษณะของสัญญา

ซื้อขายลวงหนา หรือการประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ไดแก การเปนตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน ซึ่งสถาบันการเงินตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ ไมวาจะเปน

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ.2546 หรือ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อใหผูประกอบการไทยไดรับประโยชนจากการขาย
คารบอนเครดิตของโครงการ CDM อยางเต็มท่ี ในขณะเดียวกันยังมีสวนรวมในการชวยลดภาวะโลกรอนดวย 
 

2.1.4   ขอดี ขอเสียตอประเทศไทยจากการเขารวมโครงการ CDM  
 สําหรับขอดี ขอเสียที่จะเกิดข้ึนในประเทศ จากการนําโครงการตางๆ รวมทั้งโครงการดานเหมืองแร เขา

รวมโครงการ CDM นั้น สรุปไดดังนี้ คือ 
 

ขอดี หรือประโยชนจากการเขารวมโครงการ CDM โดยตรง 

1. ลดการใชทรัพยากรเชื้อเพลิง  

2. ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึน  

3. ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  

4. ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรดีข้ึน  

5. ในการลงทุนระยะยาวตนทุนการผลิตตอหนวยจะตํ่าลง  

6. บริหารจัดการทรัพยากรแรไดคุมคา  

7. จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนไปตามมาตรการผลกระทบส่ิงแวดลอม  

8. รายไดจากการซื้อขายคารบอนเครดิต CERs  
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9. เพิ่มทางเลือกในการประกอบกิจการที่เปนประโยชนตอส่ิงแวดลอม  

10. เสริมสรางภาพลักษณของผูประกอบการในการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

ขอดี หรือประโยชนจากการเขารวมโครงการ CDM ทางออม 

1. ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกชวยลดปญหาภาวะโลกรอน  

2. ลดการพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิง  

3. กระตุนเศรษฐกิจระดับชาตแิละเพิ่มความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

4. รัฐมีรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการซ้ือขาย CERs  

5. คุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรวมของประเทศดีข้ึน  

6. ลดภาระของภาครัฐที่จะตองลงทุนในการรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษพลังงาน  

7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยจากคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น 

ขอเสีย หรืออปุสรรคในการเขารวมโครงการ CDM  

1. ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองกลไกการพัฒนาที่สะอาด CDM ซึ่งเปนหน่ึงใน

มาตรการของพิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2. ผูประกอบการที่เปนผูประกอบการรายยอยที่มีขนาดการลงทุนขนาดเล็ก การท่ีจะเขารวมใน

โครงการ CDM ตองมีสวนเพิ่ม (Additionality) จากการดําเนินโครงการตามปกติ ไมวาจะเปนดานการลงทุนหรือ

ดานเทคโนโลยี ซึ่งทําใหผูประกอบการตองแบกรับภาระทางการเงินและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน สถาบันการเงิน

ของรัฐและเอกชนไมไดใหความสําคัญในการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินใหแกโครงการอุตสาหกรรมท่ีจะเขารวม

โครงการ CDM เน่ืองจากการดําเนินโครงการ CDM เปนเรื่องใหมมีความเส่ียงสูงตอการลงทุนสูงอาจกอใหเกิดหนี้

เสียแกสถาบันการเงิน  

3. คาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูงต้ังแตเริ่มจัดทําเอกสารประกอบโครงการจนถึงข้ันตอน

อนุมัติโครงการ CDM 

4. องคกรในการพิจารณาโครงการ CDM มีหลายองคกรและในแตละองคกรมีอํานาจในการ

มอบหมายงานใหหนวยงานระดับลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ เกิดความซ้ําซอนในการพิจารณาไมสามารถที่จะ

คาดการณระยะเวลาในการอนุมัติโครงการที่แนนอน ทําใหผูประกอบการขาดความเชื่อม่ันในโครงการ CDM 

5. การซ้ือขายคารบอนเครดิต CERs ตองมีการประเมินราคาของคารบอนเครดิต CERs ของแตละ

โครงการ ราคาและสัญญาซื้อขายไมเปนมาตรฐานขึ้นอยูกับเงื่อนไขในการทําขอตกลงกัน ทําใหผูประกอบการขาด

ขอมูลที่จะใชเปนฐานขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบ  

6. ผูประกอบการไมม่ันใจในผลตอบแทนจากการขายซ้ือขายคารบอนเครดิต CERs เนื่องจากราคา

การซื้อขายอาจมีโอกาสเปล่ียนแปลงในอนาคตขึ้นอยูกับอุปสงคอุปทานของตลาดรวมถึงแนวโนมของการประเมิน

ความตองการคารบอนเครดิต3  

 จากขอดี ขอเสียดังกลาวถาพิจารณาถึงเฉพาะโครงการดานเหมืองแรแลว จะเห็นวามีขอดีตออุตสาหกรรม

เหมืองแร และตอประเทศเชนเดียวกับโครงการโดยท่ัวไป สวนขอเสียหรืออุปสรรคของการเขารวมโครงการนั้น สวน

                                                            
3 จิตตพงค สระชิต: “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” และ“คารบอนเครดิต” ของพิธีสารเกียวโต 
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ใหญจะเกิดขึ้นกับเจาของโครงการคลายคลึงกัน โดยในดานเหมืองแรนั้นพบวา กิจการเหมืองแรสวนใหญเปน

ผูประกอบการขนาดยอยที่มีการลงทุนนอย ซึ่งการเขารวมโครงการ CDM จะทําใหตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และยัง

เปนโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง อาจจะทําใหไมเกิดแรงจูงใจใหเขารวมในโครงการได 
 
2.2 หลักการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
 

2.2.1   หลักการในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
1) คุณสมบัติของโครงการ CDM 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดสรุปหลักเกณฑการดําเนินโครงการ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด4  ไววาจากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 7 ท่ีเมืองมาราเคช ประเทศโมรอคโค ไดมีการเห็นชอบหลักเกณฑในการ

ดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ข้ึน เพื่อใหประเทศตางๆ ไดนําหลักเกณฑดังกลาวไปปฏิบัติใชใน

การดําเนินโครงการ CDM โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ปริมาณการปลอยกาซท่ีลดไดจากโครงการ 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 และจะตองเปนปริมาณที่ลดไดเพิ่มเติม (Additionality) จากปริมาณ

การปลอยกาซปกติในกรณีที่ไมมีการดําเนินโครงการ CDM ท่ีไดรับการรับรอง 

4. การลดกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น จะตองเปนการดําเนินโครงการเพิ่มเติมจากการทําธุรกิจปกติ 

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

additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

additionality) 

5. จะตองเปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศกําลังพัฒนาซึ่ง

เปนประเทศภาคีท่ีต้ังโครงการ 

6.  กระบวนการตางๆ ของโครงการจะตองมีความโปรงใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ 

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

(Verification)  

จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน ทําใหประเทศ Non-Annex I ท่ีมีความประสงคเขารวมดําเนิน

โครงการ CDM จะตองดําเนินการแตงต้ังหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

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

                                                            
4 http://www.tgo.or.th 
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 จะเห็นไดวาในการดําเนินโครงการ CDM มีเกณฑสําหรับการลดกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น ซึ่ง

เปนหลักเกณฑที่เรียกวา การเกิดประโยชนสวนเพิ่ม (Additionality) กลาวคือจะตองเปนการดําเนินโครงการ

เพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามปกติในดานการเงิน (Financial additionality) การลงทุน (Investment 

additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

Additionality) จึงจะเปนที่ยอมรับของ UNFCCC โดยโครงการท่ีเปน CDM ได จะตองทําใหเกิดการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก เกิดเปนประโยชนสวนเพิ่มทางดานส่ิงแวดลอม (Environmental Additionality) ข้ึน และ/หรือทํา

ใหเกิดผลประโยชนสวนเพิ่มอื่นๆ ไดแก 

• ประโยชนสวนเพ่ิมดานเศรษฐกิจ (Economic Additionality) เชน  

o เกิดการจางงานมากข้ึน  

o เกิดมีเงินหมุนเวียนในทองถ่ินเพิ่มข้ึน  

• ประโยชนสวนเพ่ิมดานสังคม (Social Additionality) เชน  

o ประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

o เกิดศูนยการเรียนรูในทองถ่ิน เปนประโยชนกับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน 

• ประโยชนสวนเพ่ิมการเงินการลงทุน (Financial Additionality) เชน  

o การทําโครงการใหเปน CDM ทําใหโครงการมีผลตอบแทนสูงข้ึน มีความคุมทุนมากขึ้น  

o หากไมมีรายไดจาก CDM โครงการนั้นไมสามารถลงทุนได ดังนั้นการเปนโครงการ CDM จึง

ทําใหเกิดประโยชนสวนเพิ่มดานการเงินการลงทุน  

หลักสําคัญอีกประการหนึ่งของ CDM คือ ตองเปนการดําเนินงานเพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามปกติ 

ไมใชส่ิงที่ธุรกิจนั้นๆ ตองลงทุนทําอยูแลว (Business-as-usual) และไมใชส่ิงที่เปนขอบังคับตามกฎหมาย (เชน 

กฎหมายบังคับเร่ืองระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีไรอากาศ เปนตน) 5  
 

2) ประเภทของโครงการ CDM6 

 ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดซึ่ง UNFCCC ไดทําการพิจารณานั้น สามารถจัด
กลุม ไดเปนสามประเภทคือ  
 1. โครงการ CDM ท่ัวไป   

 2. โครงการ CDM ดานปาไม 
 3. โครงการ CDM ขนาดเล็ก 

 

• โครงการ CDM ท่ัวไป 
 เปนโครงการท่ัวไปเปนโครงการท่ีประเทศภาคีภายใตพิธีสารเกียวโตไดจัดทําข้ึนโดยประกอบดวย 15 
ประเภทโครงการดังน้ี  

1. อุตสาหกรรมดานพลังงาน 

                                                            
5 http://www.efe.or.th (2009) 
6 http://www.dede.go.th (2009) 
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2. อุตสาหกรรมการจําหนายพลังงาน 

3. การใชพลังงาน 

4. อุตสาหกรรมการผลิต 
5. อุตสาหกรรมเคมี 

6. การกอสราง 
7. การขนสง 

8. การทําเหมืองแรและการถลุงแร 
9. การผลิตโลหะ 
10. การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง 
11. การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการใช Halocarbons  และ 
Sulphur Hexafluoride 

12. การใชสารละลาย 

13. การจัดการของเสีย 
14. การปลูกปาและการฟนฟูปา 
15. การเกษตร 

 

• โครงการ CDM ดานปาไม 
 สําหรับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมน้ัน ปา หมายถึง พื้นท่ีที่มีขนาดขั้นตํ่าต้ังแต 0.05-
1.0 เฮกเตอร (500-10,000 ตารางเมตร) โดยมีตนไมปกคลุม (Crown cover) มากกวารอยละ 10-30 โดยตนไม

เหลาน้ี มีศักยภาพท่ีจะเติบโตและมีความสูงไมนอยกวา 2-5 เมตร 
 กิจกรรมดานปาไมท่ีสามารถดําเนินการเปนโครงการ CDM ดานปาไมไดน้ัน จํากัดอยูเฉพาะการ
ปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) โดยมีนิยามของกิจกรรมท้ังสอง ดังน้ี  

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

-   การฟนฟูปา (Reforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชที่ดินที่กระทําโดยมนุษย จาก
พื้นที่ท่ีคร้ังหนึ่งเคยเปนปาแตถูกแปลงสภาพใหไปใชประโยชนอื่น ใหกลับกลายเปนปาอีก

ครั้ง โดยการปลูก หวานเมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ โดย
ในชวงพันธกรณีแรก จะจํากัดอยูเฉพาะโครงการท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีที่ไมเปนปา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2532  

      สําหรับชวงพันธกรณีแรก ซึ่งมีระยะเวลารวมกัน 5 ป ประเทศในกลุม  Annex I จะสามารถใช
เครดิตจากการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม ในการบรรลุถึงพันธกรณีไดไมเกินรอยละ 1 ของปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกในปฐาน คูณดวย 5 
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• โครงการ CDM ขนาดเล็ก 
โครงการ CDM ขนาดเล็ก เปนโครงการท่ีมีขอบเขตหรือลักษณะการดําเนินงานที่มีขนาดเล็กกวา

โครงการประเภทโครงการ CDM ท่ัวไป 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 
- ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเพื่อข้ึนทะเบียนส้ันกวา 

- สามารถใชหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: 
DOE) รายเดียวกันในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการยืนยัน
การลดกาซเรือนกระจก (Verification) 

 
3) เกณฑในการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก 

ในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดจากการดําเนินโครงการน้ัน ตองใชวิธีท่ีไดรับการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ (EB) หรือผูดําเนินโครงการสามารถย่ืนเสนอวิธีการคํานวณท่ีเหมาะสมเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งวิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการอนุมัติแลวแสดงใน 

UNFCCC website (http://cdm.unfccc.int/index.html) โดยมีเกณฑคือ โครงการที่จะไดรับการข้ึนทะเบียนเปน

โครงการ CDM จะตองแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปสูการลดกาซเรือนกระจกไดจริง นั่นคือปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกท่ีเปนผลจากการดําเนินโครงการ (Project emission) น้ันนอยกวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ในกรณีที่ไมมีโครงการ หรือกรณีฐาน (Baseline emission) ดังแสดงในรูป 2.2-1 และการคํานวณการลดกาซเรือน

กระจก สามารถทําไดโดยอาศัยสมการ ดังนี้ (ตัวอยางการคํานวณ แสดงในภาคผนวก ข) 
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GHG Emission Reduction (tCO2e/y) = Baseline emission (tCO2e/y) - (Project emission+Leakage) (tCO2e/y) 

 
รูปท่ี 2.2-1 การคํานวณการลดกาซเรือนกระจก 

 

จากสมการ 

GHG Emission Reduction = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได  

  (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

    Baseline Emission = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐาน  

  (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

     Project Emission = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ  

  (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป)  

Leakage  = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก 

  โครงการแตเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของโครงการ  

  (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 
 

4) ชวงเวลาในการคิดเครดิต7 

ผูดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตไดจากสองแนวทาง คือ 

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

อายุได 2 ครั้ง หาก baseline ของโครงการยังคงใชไดอยูหรือไดมีการปรับปรุงใหเขากับขอมูลใหม 

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

ได 

สําหรับการตออายุโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะตองมีการศึกษา

เพิ่มเติมวากรณีฐานท่ีใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกยังใชไดหรือไม โดยมีประเด็นตางๆ 

ที่จะตองพิจารณา เชน โครงการจะยังคงสงผลใหปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลงหรือไม กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม และหากมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลกับการกําหนดกรณีฐานอยางไร ซึ่ง

วิธีการในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐานของชวงเวลาในการคิดเครดิตระยะท่ี 2 /

                                                            
7 http://www2.onep.go.th/CDM/cdm_pdd.html 
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ระยะท่ี 3 ควรจะเปนวิธีเดียวกับการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระยะแรก ซึ่งหนวยงานที่

จะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินเหลานี้ คือ DOE 

ชวงเวลาในการคิดเครดิตของโครงการประเภทปาไม จะแตกตางกับโครงการ CDM ท่ัวไป โดยผู

ดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตจากสองทางเลือก คือ 

1. tCERs (Temporary CERs) จะคิดปริมาณคารบอนไปจนถึงส้ินสุดพันธกรณีในแตละชวง (the 

end of the Commitment period)  

2. lCERs (Long-term CERs) จะคิดปริมาณคารบอนไปจนถึงเวลาท่ีส้ินสุดชวงเวลาในการคิด

เครดิต (End of the crediting period) 

 
2.2.2   ขั้นตอนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดตามหลักสากล 

 ในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยท่ัวไปนั้น ทางองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจกไดสรุปเปนข้ันตอนดังรูปท่ี 2.2-2 คือ 

 

1) การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการจะตองออกแบบลักษณะของ

โครงการและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document : PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของ

โครงการ วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกาซเรือนกระจก การวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนตน (แบบฟอรมการจัดทําเอกสาร PDD แสดงในภาคผนวก ค และหนวยงานที่

ปรึกษาในการจัดทํา PDD ในประเทศไทยแสดงในภาคผนวก ง-1)  

 

2) การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจาง

หนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ หรือที่เรียกวา Designated 

Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ วาเปนไปตามขอกําหนดตางๆ หรือไม ซึ่ง

รวมถึงการไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติในการดําเนินโครงการจากประเทศเจาบานดวย โดยในประเทศไทย

โครงการนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งเปน DNA ของประเทศ

ไทย (หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายในการตรวจสอบ (DOE) แสดงในภาคผนวก ง-2) 

 

3) การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เม่ือ DOE ไดทําการตรวจสอบเอกสารประกอบ

โครงการและลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะสงรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการ

พัฒนาท่ีสะอาด (Executive Board: EB) เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ  

 

4) การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) เม่ือโครงการไดรับการข้ึน

ทะเบียนเปนโครงการ CDM แลว ผูดําเนินโครงการจึงดําเนินโครงการตามท่ีเสนอไวในเอกสารประกอบโครงการ 

และทําการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตามที่ไดเสนอไว  
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 5) การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจาง

หนวยงาน DOE ใหทําการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งตองเปนคนละหนวยงานที่

ทําหนาท่ีในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) 

 

6) การรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification) เม่ือหนวยงาน DOE ไดทําการ

ตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงานรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ี

ดําเนินการไดจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ (CDM EB) เพื่อขออนุมัติใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ  

 

7) การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Issuance of CER) เม่ือ

คณะกรรมการบริหารฯ (CDM EB) ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือนกระจก จะไดพิจารณาออกหนังสือรับรอง

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการตอไป  
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หมายเหตุ 
DNA หมายถงึ หนวยงานทีม่ีอํานาจรับรองโครงการที่ดําเนนิงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

DOE หมายถงึ หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับหมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities) 

CDM EB หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแหงสหประชาชาติ (Executive Board of CDM) 

PDD หมายถงึ รายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรือขอเสนอโครงการ (Project Design Document) 

GHG หมายถึง กาซเรือนกระจก (Green house gas) 
 

รูปท่ี 2.2-2 ข้ันตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

 ท่ีมา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
 

ผูดําเนินโครงการ 

การออกแบบโครงการ (Project design) และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (PDD) 

DNA 

การอนุมัติจากประเทศเจาบาน การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 
(Validation) 

 
DOE (A) 

CDM EB 

การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) 

ผูดําเนินโครงการ 

การติดตามการลด GHG (Monitoring) 

DOE (B) 

การยืนยันการลด GHG (Verification) 

DOE (B) 

การรับรองการลด GHG (Certification) 

CDM EB 

การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอย GHG (Issuance of CER) 

ดําเนินการในประเทศไทย 
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ UNFCCC CDM

 Executive Board กําหนดขึ้น 
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 อยางไรก็ตามทาง United Nations Development Programme (UNDP) ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ขั้นตอนของโครงการ CDM ไวโดยยังคงใชขั้นตอนตามหลักสากลที่ไดกลาวไวแลวขางตน แตไดเพิ่มข้ันตอนเริ่มตน

กอนทํา PDD ของโครงการ เพื่อใหเจาของโครงการหรือผูดําเนินโครงการไดเตรียมตัวกอน เรียกวา ข้ันตอนเตรียม

เอกสาร (Identification of project and preparation of Project Idea Note : PIN) โดยมีวงจรกิจกรรมโครงการ 

CDM แสดงในรูปท่ี 2.2-3 ซึ่ง Chotichanathawewong Q.,(2551) ไดสรุปดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1: การอธิบายลักษณะโครงการและการเตรียมเอกสารแนวทางการดําเนินโครงการ 

(Identification of project and preparation of Project Idea Note : PIN) - ดําเนินการโดยผู

ดําเนินโครงการ (Project Participants : PPs) 

• Project Idea Note หรือ PIN คือ แบบประเมินเบื้องตน เพื่อใหผูประกอบการประเมิน

ศักยภาพเบื้องตนของโครงการวามีความเหมาะสมท่ีจะเปนโครงการ CDM หรือไม 

• PIN จะเปนขอมูลพื้นฐานในการกรอกเอกสาร Project Design Document (PDD) เพื่อ

เสนอขอข้ึนทะเบียนเปนโครงการ CDM กับ CDM-Executive Board ตอไป 

• Format เอกสาร PIN จะแตกตางกันตามองคกรที่ใหความชวยเหลือ เชน World bank, 

Japan Carbon Finance 

• เอกสารโดยยอ ประมาณ 7-10 หนา ประกอบดวย 

A. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

B. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

C. การเงิน 

D. การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 
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รูปท่ี 2.2-3 วงจรกิจกรรมโครงการ CDM (ท่ีมา : United Nations Development Program) 

 

• ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

- ชื่อโครงการ 

- ประเภทของโครงการ เชน การจัดหาพลังงาน ความตองการพลังงาน  การขนสง  

 การจัดการขยะ เปนตน 

- สถานที่ต้ัง 

- รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ 

- ตารางเวลาการดําเนินโครงการ 

- สถานะปจจุบันของโครงการ 

• การลดการปลอย GHG 

- รายละเอียดอยางยอเทคโนโลยีท่ีใช 

- เทคโนโลยีสามารถลดการปลอย GHG ไดอยางไร 

- การลดการปลอย GHG ท่ีคาดประมาณ 

1. กรณีฐาน 

2. กรณีที่มีโครงการ CDM 

• การเงิน 

- การประมาณคาใชจายทั้งหมดของโครงการ 
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- แหลงเงินทุน 

- ผูรับซื้อคารบอนเครดิต 

- ราคาคารบอนเครดิต หนวย US$/ton CO2eq 

- IRR ที่คาดการณ 

• การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 

- ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

- ผลกระทบดาน สังคม และเศรษฐกิจ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 : การจัดทําเอกสารการออกแบบโครงการ (Preparation of Project Design 

Document : PDD) - ดําเนินการโดยผูดําเนินโครงการ (Project Participants : PP)  

• ผูเขารวมโครงการ (PPs) จัดทําเอกสารออกแบบโครงการสําหรับกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(CDM-PDD)  

• แบบฟอรม PDD ซึ่งแสดงในภาคผนวก ค และสามารถหาไดจากเว็บไซดของ UNFCCC  

(http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/PDD_form04_v03_2.pdf) 

• CDM-PDD จะตองแสดงขอมูลทางเทคนิคที่จําเปนสําหรับโครงการและทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะเปนส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสูข้ันตอนการยืนยันความถูกตอง การ

ลงทะเบียน และการตรวจสอบความถูกตองของโครงการ 
 

ขั้นตอนท่ี 3 : การย่ืนขอการรับรองจากประเทศภาคีที่เก่ียวของ (Host country approval) – 

ดําเนินการโดยองคกร CDM แหงชาติ (Designated National Authority : DNA)  

• PPs จะตองไดรับเอกสารรับรองการอาสาเขารวมดําเนินโครงการจากองคกรแหงชาติวา

ดวยกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของแตละประเทศภาคีที่เก่ียวของรวมทั้งประเทศท่ีโครงการ

ต้ังอยู 

• ประเทศท่ีเก่ียวของคือ ประเทศท่ีใหเอกสารรับรองซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนการรับรอง

ขึ้นอยูกับแตละประเทศ 

• การลงทะเบียนสามารถทําไดโดยไมตองมีประเทศใน Annex I เก่ียวของในขั้นของการย่ืน

ขอลงทะเบียน 

• PPs อาจไดรับการรับรองในข้ันที่ (1) (2) หรือ (4) ก็ได แต PPs ตองไดรับการรับรองจาก

ประเทศที่โครงการต้ังอยูกอนที่จะย่ืนขอลงทะเบียน 
 

ขั้นตอนท่ี 4 : การยืนยันความถูกตอง (Validation) – ดําเนินการโดยหนวยปฏิบัติท่ีไดรับ

มอบหมาย (Designated Operational Entity : DOE) 
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• การยืนยันความถูกตอง (Validation) เปนกระบวนการประเมินที่เปนกลางโดยจะประเมิน

วากิจกรรมของโครงการเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของ CDM หรือไม ซึ่งการพิจารณาจะ

ยึดตามรายละเอียดใน PDD เปนหลัก 

• การประเมินดําเนินการโดยหนวยงานปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย (Designated Operational 

Entity , DOE) 

• มีระเบียบการพิจารณาอยางเปนทางการในการยืนยันความถูกตอง 
 

ขั้นตอนท่ี 5 : การลงทะเบียน (Registration)  – ดําเนินการโดยกรรมการบริหาร CDM (CDM  

Executive Board : CDM EB) 

• การลงทะเบียนเปนการยอมรับอยางเปนทางการวาโครงการไดรับการยืนยันความถูกตอง

วาเปนการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

• การลงทะเบียนดําเนินการโดยกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

• มีระเบียบการอยางเปนทางการในการยื่นขอลงทะเบียน 

• PPs จะตองจายคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในข้ันตอนการลงทะเบียน 
 

ขั้นตอนท่ี 6 : การติดตามตรวจสอบโครงการ (Implementation and Monitoring) – ดําเนินการ

โดยผูเขารวมโครงการหรือผูดําเนินโครงการ (Project Participants : PPs)  

• PPs จะตองจัดเตรียมขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

โดยโครงการ CDM ซึ่งวิธีการคํานวณจะตองสัมพันธกันกับแผนการติดตามตรวจสอบท่ีระบุ

ไวใน PDD 

• แผนการติดตามตรวจสอบสามารถแกไขใหมได 
 

ขั้นตอนท่ี 7 : การตรวจสอบความถูกตองและการใหการรับรอง (Verification and 

Certification) - ดําเนินการโดยหนวยปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมาย (Designated Operational 

Entity : DOE) 

• การตรวจสอบยืนยันความถูกตองของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการ

ดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยพิจารณาจากการติดตามตรวจสอบของผูดําเนินโครงการใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

• การตรวจสอบดําเนินการโดย DOE (คนละหนวยงานกับขั้นตอน Validation) 

• มีข้ันตอนการตรวจสอบอยางเปนทางการ 

• การใหการรับรองเปนการใหการรับรองอยางเปนลายลักษณอักษร โดยDOE ซึ่งจะระบุถึง

การดําเนินกิจกรรมโครงการสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามท่ีมีการตรวจสอบ

ยืนยันความถูกตองแลว ซึ่งการใหการรับรองจะดําเนินการโดย DOE 
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ขั้นตอนท่ี 8 : การออกใบรับรองคาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Issuance of 

CERs)  – ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแหงสหประชาชาติ 

CDM (CDM  Executive Board : CDM EB) 

• CDM EB จะเปนผูออกใบรับรองคา CERs ซึ่งจะเทากับปริมาณการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว 

• มีข้ันตอนการออกใบรับรองคา CERs อยางเปนทางการ 

• การออกคา CERs จะมีผลตอเม่ือไดรับสวนแบงของการดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมคาใชจาย

ที่ใชในการจัดการทางธุรกรรมของโครงการ CDM แลวเทาน้ัน 

• ขณะท่ีทําการออกคา CERs สวนแบงของการดําเนินการจะถูกหักออก 2% เพื่อนําไปใช

พัฒนาประเทศภาคี ซึ่งมีความเส่ียงตอการไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อใชเปนคาใชจายในการปรับเปล่ียน 
 

ขั้นตอนท่ี 9 : การแบงคาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองแลว

(Distribution of CERs) - ดําเนินการโดยผูดําเนินโครงการ (Project Participants : PPs) 

• CERs จะถูกนําไปแบงกันระหวาง PPs โดยการตัดสินใจแบงคา CERs จากโครงการ CDM 

จะขึ้นอยูกับ PPs เปนหลัก 
 

2.2.3   ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 
ประเทศไทยไดจัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน หรือ อบก.) เปน

หนวยงานกลางท่ีมีอํานาจรับรองโครงการท่ีดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated National 
Authority for the Clean Development Mechanism : DNA CDM)  เพื่อทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการใหคํา

รับรองวาโครงการท่ีเสนอนั้นเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือไม และทําหนาท่ีในการกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาดานความเหมาะสม และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ตลอดจน
สงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ โดยรายละเอียดและขั้นตอนการอนุมัติโครงการ CDM ของประเทศไทย

นั้น ทางองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จะพิจารณาใหคํารับรองวาเปนโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดตามที่กําหนดไวใน พ.ศ. 2550 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวประกอบดวยการพิจารณาเอกสาร
ประกอบโครงการเพื่อตรวจสอบวาโครงการที่เสนอนั้น เปนโครงการท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาอยางย่ังยืนของ

ประเทศหรือไม และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาตางๆ ท่ี องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก.  และหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวหรือไม โดยมีรูปแบบขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร

โครงการ CDM ดังนี้ (รูปที่ 2.2-4) 
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รูปท่ี 2.2-4 ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย 

    ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
 

1) ผูดําเนินโครงการจัดสงเอกสารประกอบโครงการ พรอมท้ังเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวของใหองคการ

บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อใชในการพิจารณาใหความเห็นชอบตอโครงการ ทั้งนี้ไดมีการกําหนด

เอกสารท่ีใชในการพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดในหัวขอ 2.2.4) 

• เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (PDD)  

• รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) หรือ รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  

• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

เร่ิม 

ผูดําเนินโครงการยื่นคําขอ 

และเอกสารให อบก. 

ตรวจรับเอกสาร 

รับความเห็น/ขอเสนอแนะ

จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เสนอใหคณะอนุกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองโครงการ 

แจงผลการพิจารณา 

ใหผูดําเนินโครงการทราบ 

ผลการพิจารณา 

ไมสมบูรณ สมบูรณ 

เสนอใหคณะกรรมการ 

บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ใหความเห็น 

รวมเวลา 180 วัน 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                              รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                            บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      2-30                         โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

• แบบการประเมินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามหลักเกณฑการ
พัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับผูดําเนินโครงการ  

2) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จะดําเนินการพิจารณาความครบถวนของ
เอกสารตางๆ ตามที่กําหนดไว พรอมทั้งดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบโครงการและเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับ
กระทรวงท่ีเก่ียวของ เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอโครงการตอไป 

3) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จัดสงเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ พรอมทั้ง
ความเห็นจากกระทรวงท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกพิจารณาวาจะให
หรือไมใหคํารับรองโครงการ  

4) คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จะดําเนินการแจงผลการ
พิจารณาใหกับผูดําเนินโครงการทราบ ท้ังน้ี หากผลการพิจารณาพบวา การดําเนินโครงการน้ันเปนโครงการท่ีมี
สวนชวยในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ และเปนไปตามเกณฑการพิจารณาตางๆ จะมีการนําผลการ
พิจารณาดังกลาวเสนอใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม8  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายซึ่งตองดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทาลงนามในหนังสือรับรอง ซึ่งทาง อบก. จะดําเนินการแจงใหกับเจาของ
โครงการ เพื่อใหเจาของโครงการนําไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนกับ EB ตอไป 

5) คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกจะนําเสนอผลจากการพิจารณาตางๆ 
เสนอตอคณะกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติเพื่อรับทราบผลการพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

 

2.2.4   เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศไทย ซ่ึงเปนแบบฟอรมในขั้นตอน
จัดเตรียม PDD 
รายการแบบฟอรมดําเนินโครงการที่ตองจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ CDM 

ประกอบดวย 
1) ผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตามแบบการประเมิน (Self-

Assessment Form) ดังน้ี 
- แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (แบบสอบถาม 1-2550) 

จํานวน 30 ชุด (แสดงดังภาคผนวก จ) 
- แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน (แบบสอบถาม 2-2550) 

จํานวน 30 ชุด (แสดงดังภาคผนวก ฉ) 
- แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550) จํานวน 30 ชุด (แสดงดัง

ภาคผนวก ช) 
 

2) เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Project Design Document : 

PDD) จํานวน 30 ชุด ซึ่งในการจัดทําเอกสารประกอบโครงการจะตอง กรอกขอมูลใหถูกตองตามประเภทของ

โครงการ โดยโครงการ CDM แตละประเภทจะมีแบบฟอรม PDD ที่แตกตางกัน แตโดยรวมแลว ในการจัดทํา PDD 

จะประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

                                                            
8 เพียงลงนามในหนังสือรับรอง จากนั้น อบก. จะเปนผูดําเนินโครงการตอ 
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1. รายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบไปดวยวัตถุประสงคของโครงการ รายละเอียด

ในดานเทคนิค การถายทอดเทคโนโลยี และขอบเขตของโครงการ  

2. วิธีการท่ีใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งตองเปนวิธีที่

ไดรับการรับรองจาก CDM EB แลว หากเปนวิธีใหม จะตองไดรับการรับรองจาก CDM EB กอน  

3. ขอมูลระยะเวลาของอายุโครงการ และระยะเวลาการไดคารบอนเครดิต (Crediting 

period) ที่เลือก  

4. รายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นวาเหตุใดจึงสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกจากโครงการได นอกเหนือจากส่ิงที่จะเกิดข้ึนอยูแลว (Additionality)  

5. แผนการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

• รายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน รวมทั้งคุณภาพในดานตางๆ ของขอมูล  

• วิธีท่ีใชในการติดตามผลและเก็บขอมูล รวมท้ังวิธีที่ใชในการควบคุมคุณภาพของการ

ทํางาน  

• ในกรณีท่ีเปนวิธีการใหม ใหเพิ่มเติมรายละเอียดของวิธีการ รวมทั้งประเมินจุดเดน

และจุดดอยของวิธีการใหมนี ้ 

6. รายการคํานวณ  

• รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประมาณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกที่ลดลง  

• รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประมาณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีเกิดข้ึนนอกขอบเขตของโครงการแตสามารถตรวจวัดได (Leakage)  

7. ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

• วิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ  
• ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจมีนัยสําคัญ ใหดําเนินการจัดทํา

รายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอม พรอมทั้งชี้แจงผลสรุปและเอกสารอางอิงตางๆ  

8. ขอมูลของแหลงท่ีจะใหการสนับสนุนโครงการจากประเทศในกลุม Annex I 

9. ขอคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ รวมถึงสรุปขอคิดเห็นที่ไดรับ ข้ันตอนการไดมาซึ่ง

ขอคิดเห็นเหลานั้น และแนวทางในการปรับปรุงโครงการเม่ือไดรับขอคิดเห็นดังกลาว 
 

3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) จํานวน 30 ชุด (แนวทางการจัดทํา 

IEE แสดงในภาคผนวก ซ) หรือ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ในกรณีโครงการ

ที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการท่ีจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ตาม

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา

พรอมกับคําขอดวย)  

4) รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ จํานวน 30 ชุด  
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5) แผนบันทึกขอมูล (CD) ไฟลเอกสารรายการในขอที่ 1) – 4) จํานวน 5 แผน  

 

2.2.5   เกณฑการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 
สําหรับเกณฑการพิจารณาการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในปจจุบันนั้น 

ประเทศไทย ไดมีการจัดทําหลักเกณฑการพัฒนาอยางย่ังยืนสําหรับโครงการ CDM ข้ึน ซึ่งประกอบดวยมิติการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 4 ดานไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการ

ถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ 

โดยโครงการที่คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกจะพิจารณาใหการรับรอง ไดแก 

1) โครงการดานพลังงาน ไดแก การผลิตพลังงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช

พลังงาน เชน โครงการพลังงานทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการแปลงกากของเสียอุตสาหกรรมเปนพลังงาน 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทําความเย็น และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานในอาคาร 

เปนตน  

2) โครงการดานสิ่งแวดลอม เชน โครงการแปลงขยะเปนพลังงาน โครงการแปลงนํ้าเสียเปน

พลังงาน เปนตน  

3) โครงการดานคมนาคมขนสง เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสงและการ

ใชพลังงาน  

4) โครงการดานอุตสาหกรรม เชน โครงการท่ีสามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกในกระบวนการอุตสาหกรรม  

สําหรับโครงการดานอื่นๆ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดเพิ่มเติม  ดังนั้น โครงการที่

คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก จะพิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการท่ีเหมาะสมและมี

ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจกในประเทศ และสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางย่ังยืน สําหรับประเด็นการพิจารณาโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาดไดแสดงตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.2-1 

 

ตารางท่ี 2.2-1   ประเด็นการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ

ประเทศไทย (ที่มา: www.tgo.or.th) 

มิติการพัฒนาอยางย่ังยืน ดัชนีช้ีวัดการพิจารณา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ดานสิ่งแวดลอม  

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่กําหนดโดยพิธีสารเกียวโตของโครงการ  

• ลดการปลอยสารที่เปนมลพิษทางอากาศตามประกาศมาตรฐานมลพษิทางอากาศ  

• มลพิษทางเสียง  

• การจัดการมลพิษทางกลิน่  

• ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง  

• การจัดการของเสยีของโครงการ  
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มิติการพัฒนาอยางย่ังยืน ดัชนีช้ีวัดการพิจารณา 

• มลพิษดิน  

• การปนเปอนของน้ําใตดิน  

• การลดปริมาณของเสียอันตราย  
ดานทรัพยากรธรรมชาติ  

• ความตองการใชน้ํา และประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ  

• การพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝง/ ชายตลิ่งของแมน้ํา  

• การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวภายใตโครงการ  

• ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity)  

• ความหลากหลายของชนิดพันธุ (species diversity)  

• การใช/ นําเขาชนดิพันธุทีม่ีการตัดแตงพันธุกรรม (GMO) และ/หรือสัตวตางถิ่น  

(alien species) ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ  

ดานสังคม • การมีสวนรวมของประชาชน  

• สนบัสนนุกจิกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

• สุขภาพอนามยัของคนงานและชุมชนโดยรอบ  

ดานการพัฒนา และ/หรือ  
การถายทอดเทคโนโลย ี

• การพัฒนาเทคโนโลย ี 

• แผนการดําเนนิงานเมื่อสิน้สุดระยะเวลา Crediting Period ทีโ่ครงการเลือกไว  

• การฝกอบรมบุคลากร  

ดานเศรษฐกิจ • รายไดที่เพิ่มขึน้ของผูมีสวนไดสวนเสีย  

o รายไดที่เพ่ิมขึน้ของคนงาน  

o รายไดที่เพ่ิมขึน้ของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน  

• พลังงาน  

o การใชพลังงานทดแทน  

o ประสทิธภิาพการใชพลังงาน  

• การเพ่ิมการใชวัตถุดิบภายในประเทศ  

 
2.3  ตลาดคารบอน 

2.3.1   โครงสรางตลาดคารบอน 
   คารบอนเครดิต (Carbon Credit) คือ สินคาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนเอกสิทธ์ิของปริมาณกาซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas) ท่ีลดได ซึ่งประกอบดวยกาซ 6 ชนิด ไดแก คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide) 

มีเทน (Methane) ไนตรัสออกไซด (Nitrous Oxide) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (Hydrofluorocarbon) เปอรฟลูออโร

คารบอน (Perfluorocarbons) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (Sulphur Hexafluoride) คารบอนเครดิตเปนเคร่ืองมือที่

สําคัญในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ผานกลไกท่ีสําคัญ เรียกวา Cap and Trade นั่นคือ การท่ีประเทศ

พัฒนาแลวตางๆ ถูกกําหนดโควตากาซเรือนกระจกที่ตนสามารถปลอยได ประเทศใดท่ีสามารถลดกาซเรือนกระจก

ไดมากกวาโควตาของตนเองก็จะสามารถขายโควตาที่เหลือใหแกประเทศอื่นๆ ที่ไมสามารถลดการปลอยกาซเรือน
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กระจกลงไดตามที่ถูกกําหนดโควตาไว สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาท้ังหลายสามารถผลิตคารบอนเครดิตไดโดย

การพัฒนาโครงการข้ึนเอง หรือรวมทุนกับประเทศท่ีพัฒนาแลวในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(Clean Development Mechanism : CDM) ที่ไดรับการรับรองวามีสวนชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยาง

แทจริง 

การซื้อขายคารบอนเครดิตน้ันทําในตลาดที่เรียกวา ตลาดคารบอน (Carbon Market) ราคาที่ซื้อขาย

นั้นเปนไปตามกลไกตลาด โดยคารบอนเครดิตจะถูกนําไปคิดรวมในบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ

ตางๆ ทั้งประเทศผูขายและประเทศผูซื้อ คารบอนเครดิตเปนสินคาท่ีเกิดขึ้นไดตลอดเวลาที่มีการดําเนินโครงการ9  
 

การซื้อขายคารบอนมี 2 ลักษณะ คือ 1) การซื้อขายโดยตรงระหวางผูผลิตคารบอนเครดิตและผู

ตองการซื้อคารบอนเครดิตโดยไมผานตลาดคารบอน มีทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน และ 2) การซื้อขายคารบอน

เครดิตผานตลาดคารบอน (Carbon Exchange Market) เชนเดียวกับตลาดหลักทรัพยหรือตลาดสินคาโภคภัณฑ 

ปจจุบันตลาดคารบอนถือไดวาเปนตลาดสินคาโภคภัณฑประเภทหนึ่ง โดยธนาคารโลกไดแบงชนิดของคารบอน

เครดิตในตลาดคารบอนเครดิตออกเปน 2 กลุมใหญ คือ คารบอนเครดิตที่เกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกนอย

กวาโควตาท่ีพิธีสารเกียวโตกําหนด (Allowances) หรือ AAUs และคารบอนเครดิตที่เกิดจากโครงการที่ชวยลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก (Project-Based) เชนจากโครงการ JI (ERUs) และโครงการ CDM (CERs) 
 

ตลาดคารบอนโดยทั่วไปมีองคประกอบหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวัฎจักรของ

คารบอนเครดิตต้ังแตผูผลิตคารบอนเครดิต (Supplier or Project-Owners) นายหนา (Broker) หรือคนกลาง 

(Intermediary) ในการซื้อขายซึ่งทําหนาที่ในการชวยอํานวยความสะดวกในการซ้ือขาย ชวยจับคูผูซื้อและผูขาย 

รวมถึงการชวยจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายไปจนถึงผูซื้อ/ผูใช (End User) และผูเก่ียวของอื่น ๆ ที่ชวยอํานวย

ความสะดวกใหการคาคารบอนเครดิตเติบโตอยางรวดเร็ว ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งปริมาณมูลคาการซื้อ

ขายคารบอนเครดิตในชวงป พ.ศ. 2549 และ 2550 ดังแสดงในตารางท่ี 2.3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 รายงานการสัมมนา เรื่อง “Recent Development in Carbon Trading Market : Implications for Thailand’s Financial Market” วัน

พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ 
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ที่มา : State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank 
 

รูปท่ี 2.3-1 โครงสรางตลาดคารบอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
กรอบกฎหมาย : UNFCCC, EU Commission, Voluntary Standard Sponsors (CCX or Gold Standard..) 

กฎระเบียบ : UNFCCC Secretariat, CDM EB, JISC, Compliance Committee, National Agencies (DNAs…), (NGOs) 

ดานผูผลิต 

• ผู พัฒนาโครงการ  ทั้ งที่

ลงทุนเองและรวมลงทุน

กับผูอ่ืน 

• ผู ท่ี ถู ก กํ า หนด โ ค วต า 

(Mandated 

Installations) ที่ตองการ

ขายสิทธ์ิในการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

• ผูสนับสนุนทางการเงิน 

เชน  กองทุนคารบอน , 

ธนาคารรายใหญ 

• บริษัทที่ปรึกษา เชนบริษัท

ที่ปรึกษาในการพัฒนา

โครงการ  วิศวกร  และ 

NGOs 

• ผูสนับสนุนการถายทอด
การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

เ ช น  บริ ษั ท ใ ห บ ริ ก า ร

เทคโนโลยีสะอาด 

• นโยบายที่เก่ียวของของ
ทางการ 

ดานคนกลาง 

• นายหนาซ้ือขาย 

• ผูคาในตลาด 

• ผูใหบริการระบบที่ใช
ในการซื้อขาย 

• บ ริ ษั ท ท า ง ก า ร เ งิ น
ภาคเอกชน  
( เ ช น ธ น าค า ร  บ ริ ษั ท

บริ หา ร สินทรัพย  และ

บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ภั ย )  มี

บทบาทในการใหสภาพ

คลอง คากําไรจากสวน

ตาง จัดรูปแบบผลิตภัณฑ

เพ่ือการขอเงินลงทุนและ

ลดความเสี่ยงการจัดหา

เ งิ น ทุน  และการสร า ง

ความหลากหลายทาง

การเงิน 

• ผู ซ้ื อ ร า ย ใ หญ ที่ ถู ก
กําหนดโควตา 

ดานผูซ้ือ/ผูใช 

• ผูซื้อที่ ถูกกําหนดโควตา
เชน เอกชนและรัฐบาล

ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก ลุ ม 

Annex I 

• ผูซื้อโดยความสมัครใจ 

เ ช น  บ ริ ษั ท เ อ ก ช น 

หนวยงานภาครัฐ, NGOs 

และเอกชนทั่วไป 

ERs 

ตลาดแรก 

ผลิตภัณฑ 

ทางการเงิน

และการ

จัดหาแหลง

เงินทุน 

ERs 

ตลาดรอง

(มีการ

ประกัน) 

ผลิตภัณฑ 

ทาง

การเงินที่มี

การจัดการ

ความเส่ียง 

ERs ตลาดแรก 

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การควบคุมคุณภาพ, การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย, การวิเคราะหขอมูล เปนตน 
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ตารางท่ี 2.3-1 ปริมาณและมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิตของโลก 

 2006 2007 
Volume 

(MtCO2e) 
Value 

(MUS$) 
Volume 

(MtCO2e) 
Value 

(MUS$) 

      Allowances 

EU ETS 

New South Wales 

Chicago Climate 

Exchange 

UK ETS 

1,104 

20 

10 

 

na 

24,436 

225 

38 

 

na  

2,061 

25 

23 

50,097 

224 

72 

Sub Total 1,134 24,699 2,109 50,394 

      Project-based transactions 

Primary CDM* 

Secondary CDM 

JI+ 

Other Compliance & 

Voluntary Transactions 

537 

25 

16 

33 

5,804 

445 

141 

146 

551 

240 

41 

42 

7,426 

5,451 

499 

265 

Sub total 611 6,536 874 13,641 
Total 1,745 31,235 2,983 64,035 

*: Clean Development Mechanism  
+ : Joint Implementation 

M : million. 

ที่มา : State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank (http://carbonfinance.org/docs/State_Trends_FINAL.pdf) 
 

ตลาดคารบอนท่ีมีการซื้อขายกันมากท่ีสุดคือ ตลาดคารบอนของประชาคมยุโรป ซึ่งเปนระบบ Cap 

and Trade เนื่องจากเปนกลุมประเทศที่กําหนดโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกใหแกภาคเอกชน บริษัทเอกชนที่

มีการปลอยกาซมากกวาโควตาหรือมีตนทุนในการลดการปลอยกาซสูงกวาราคาซื้อขายในตลาดคารบอน จึงตอง

ซื้อคารบอนจากเครดิตจากในตลาด ทําใหเกือบทั้งหมดของคารบอนเครดิตที่ซื้อขายในโลกเปนการซื้อขายผาน

ระบบ European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU ETS) ของประชาคมยุโรป ในป 

2550 ตลาด EU ETS มีมูลคาการซื้อขายมากกวา 5 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 กวาเทาตัว  

นอกจากนี้ มีการคาดการณวาหากสหรัฐฯ เขารวมในระบบ Cap and Trade ตลาดคารบอนของ

สหรัฐฯ จะกลายเปนตลาดคารบอนท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกแทน โดยในป 2563 จะมีมูลคาการซื้อขาย 2.3 ลาน

ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 67 ของมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิตในตลาดคารบอนทั่วโลก 

ผูซื้อในตลาดคารบอน 

 ในตลาดคารบอนเครดิตจะมีผูซื้อหลักอยู 3 ประเภท ไดแก 
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 1. รัฐบาลของประเทศในกลุม Annex I ท่ีตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจก เชนอังกฤษ ญี่ปุน เยอรมนี และเดนมารก รัฐบาลของประเทศเหลานี้จะจัดสรรงบประมาณ

และมอบหมายใหหนวยงานของรัฐไปดําเนินการ 

 2. กองทุนคารบอน (Carbon Fund) เปนกองทุนท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของรัฐบาลหรือกลุม

บริษัทเอกชน เพื่อรับซื้อปริมาณการลดกาซเรือนกระจก เชน 

• ธนาคารโลก เปนผูจัดการ Prototype Carbon Fund, Community Development Carbon 

Fund, Bio Carbon Fund 

• The Netherlands European Carbon Facility 

• Italian Carbon Fund 

• Danish Carbon Fund 

• Japan Carbon Finance ที่เกิดจากการวบรวมเงินทุนจากบริษัทเอกชนตางๆ ของประเทศ

ญี่ปุนมาบริหารจัดการ 

3. Carbon Broker เปนนายหนารับซื้อคารบอนเครดิตเพื่อนําไปขายใหแกบริษัทเอกชนหรือรัฐบาล

ของประเทศในกลุม Annex I ทํางานในลักษณะเดียวกันกับ Broker ของตลาดหุน เชน Asia Carbon Exchange 

(ประเทศสิงคโปร) ที่เปดใหมีการประมูล CERs และคิดคานายหนารอยละ 2 ของรายไดจากการขาย CERs หรือ 

Traditional Finance Service (ประเทศอังกฤษ) และ Trading Emission PLC (ประเทศอังกฤษ) เปนตน 
 

2.3.2   อุปสงค อุปทาน และราคาในตลาดคารบอน 

อุปสงค 

จากการประมาณการของธนาคารโลก ความตองการซื้อคารบอนเครดิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ

ลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโตในระหวางป 2551-2555 (ตารางท่ี 2.3-2) จะมีประมาณ 2.4 พันลานตัน

คารบอน โดยมาจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 73 ที่เหลือเปนความตองการของภาครัฐ ทั้งน้ีคาดวาประมาณ

รอยละ 50 ของคารบอนเครดิตที่จะมีการซื้อขายในตลาดจะเปนคารบอนเครดิตประเภท AAUs  

กลุมประชาคมยุโรปจะเปนผูซื้อรายใหญสุดในตลาด โดยคาดวาต้ังแตป 2551 จนถึงส้ินสุดพิธีสาร

เกียวโต กลุมประชาคมยุโรปจะซื้อคารบอนเครดิตเกือบ 2 พันลานตันคารบอน รองลงมาคือญี่ปุน ที่รวมทั้งภาครัฐ

และเอกชนแลวจะตองการซื้อคารบอนเครดิตประมาณ 450 ลานตันคารบอน 
 

ตารางท่ี 2.3-2 ประมาณการอุปสงคตอคารบอนเครดิต ระหวางป 2551-2555 (หนวย : ลานตันคารบอน) 
ประเทศ ปริมาณ 

กลุมประชาคมยโุรป 1,940 

ญ่ีปุน 450 

อ่ืน ๆ 45 
รวม 2,435 

           ท่ีมา : State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank 
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อุปทาน 

อุปทานของคารบอนเครดิต ประเภทโครงการ ระหวางป 2551-2555 จะมีประมาณ 1.8 พันลานตัน

คารบอน (ตารางท่ี 2.3-3) สถานการณการผลิตคารบอนเครดิตแตละประเภทมีดังนี้ 
Emission Trading : ประเทศผูขาย AAUs รายใหญคือ ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกและกลุม

ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต โดยรัสเซียมีสวนแบงตลาด AAUs รอยละ 46 ยูเครน รอยละ 30 และประเทศท่ีเหลือ
รอยละ 24 จากการประมาณการของ Deutsche Bank10 คาดวารัสเซียและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตะวันออกจะมี

คารบอนเครดิตเหลือ (AAU surplus) ประมาณ 2.0 พันลานตันคารบอน อยางไรก็ดี มีแนวโนมที่ประเทศเหลานี้จะ
ไมนําเอาคารบอนเครดิตที่เหลือทั้งหมดออกมาจําหนายในตลาด เน่ืองจากประเทศเหลานี้อยูในกลุมประเทศที่ถูก
กําหนดโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกดวยเชนกัน อีกท้ังการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของแตละประเทศก็มีผล

ใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนดวย 
Joint Implementation : ERUs จากโครงการ JI เกือบทั้งหมดมาจากประเทศในกลุม EIT 

(Economy In Transition) โดยมียูเครนและรัสเซียเปนผูผลิตรายใหญ ธนาคารโลกคาดวา ภายในป 2555 จะมี 

ERUs เขาสูตลาด 230 ลานตันคารบอน ทั้งนี้ โครงการ JI ที่ผานมามีปญหาเรื่องความลาชาจากกระบวนการขอจด
ทะเบียนกับ UNFCCC และมีปญหาเรื่องความไมแนนอนของกฎระเบียบทางการ 

Clean Development Mechanism : ประเทศผูผลิต CERs จากโครงการ CDM รายใหญคือ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาคืออินเดีย โดยในป 2550 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีสวนแบงตลาดรอยละ 73 
และอินเดีย รอยละ 6 ตามลําดับ ธนาคารโลกคาดวา ภายในป 2555 จะมี CERs ออกสูตลาดประมาณ 2.5 
พันลานตันคารบอน อยางไรก็ดี หากโครงการมีความลาชาเชนเดียวกับโครงการ JI ปริมาณ CERs ที่ออกสูตลาด

จะมีเพียง 1.6 พันลานตันคารบอน 
 

ตารางท่ี 2.3-3 ประมาณการอุปทานของคารบอนเครดิต ประเภทโครงการ ระหวางป 2551-2555 
                                                       หนวย : ลานตันคารบอน 

โครงการ ปริมาณ 
CDM 1,600 

JI 230 
รวม 1,830 

        ท่ีมา : State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank 
 

ราคา 

จากการท่ีตลาดคารบอนมีอยูหลายแหงกระจายอยูทั่วโลก (Fragmented) อีกทั้งแตละแหงก็มี

รูปแบบการดําเนินงานและการซื้อขายคารบอนเครดิตท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ี ราคาคารบอนเครดิตแตละประเภท

ก็มีความแตกตางกันตามความเส่ียง เชนคารบอนเครดิตประเภท CERs จะมีราคาตํ่ากวาคารบอนเครดิตประเภท 

AAUs เพราะในการคิดราคา CERs จะตองมีการนําตนทุนในการลงทุนโครงการ ปจจัยความเส่ียง และความไม

                                                            
10 Theodore Backhouse, Deutsche Bank 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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แนนอนของปริมาณกาซท่ีลดไดมารวมคํานวณเขาดวย ขณะที่คารบอนเครดิตประเภท AAUs นั้นไมมีตนทุนใดๆ 

ทําใหในปจจุบันจึงยังไมมีราคาที่ใชอางอิงสําหรับการซื้อขาย (Global Price Signals) ทั้งนี้ ในป 2550 ราคาซื้อ

ขายคารบอนเครดิตลวงหนาในตลาดแรกใน EU ETS11 ซึ่งเปนตลาดคารบอนที่มีธุรกรรมการซื้อขายที่มากที่สุด อยู

ระหวาง 8-10 ยูโรตอตันคารบอน ความแตกตางของราคาคารบอนเครดิตแตละประเภท ซึ่งข้ึนอยูกับความเส่ียง

เปนหลัก จะเห็นไดวาราคาคารบอนเครดิตประเภท CERs โดยเฉพาะ CERs ในตลาดแรก (Primary CERs) มี

ราคาเพียง 8-14 ยูโรตอตัน ขณะที่ราคา EUAs (AAUs ภายใต EU ETS) สูงถึง 24 ยูโรตอตัน 

การลงทุนในโครงการ CDM น้ันถือวาเปนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูง อันเนื่องมาจาก 

1) ความเส่ียงของการดําเนินโครงการ (Operational Risk) ซึ่งเกิดจากความไมแนนอนวา โครงการ 

CDM นั้นจะสามารถผลิตคารบอนเครดิตในปริมาณที่นําไปขายไดตามที่คาดการณไวแตเดิม 

2) ความเส่ียงทางดานกฎเกณฑ (Regulatory Risk) ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนวา โครงการจะ

ไดรับการอนุมัติใหเปนโครงการ CDM หรือไม และความเส่ียงจากความไมแนนอนของตลาด

คารบอนหลังจาก Kyoto System ใน Phase แรกจบลงในป พ.ศ.2555 

3) ความเส่ียงทางดานตลาด (Market Risk) เนื่องจากคารบอนเครดิตที่มีการซื้อขายกันสวนใหญจะ

อยูในรูปของสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ ราคาที่เปน Fixed Price ซึ่งอาจจะเปนราคาที่สูงหรือตํ่า

กวาราคา ณ วันสงมอบ 

4) ความเส่ียงในระดับประเทศ คือความเส่ียงที่เกิดจากการที่ประเทศที่มีโครงการต้ังอยูนั้นจะปฏิบัติ

ตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตหรือไม ซึ่งความเส่ียงตางๆ นี้มีความสัมพันธอยางใกลชิด

กับราคาคารบอนเครดิตที่จะขายได คารบอนเครดิตท่ีมีความเส่ียงนอยท่ีแนวโนมที่จะขายได

ราคาสูง ในขณะท่ีคารบอนเครดิตท่ีมีความเส่ียงสูงผูซื้อตองเปนผูรับความเส่ียงนั้นก็จะทําให

ขายไดราคาตํ่าลง 

อยางไรก็ดี ราคาคารบอนเครดิตในชวง 5 ปท่ีเหลือของพิธีสารเกียวโต (ป 2551-2555) ตามการ

ประมาณการของนักวิเคราะหตางประเทศ (ตารางท่ี 2.3-4) มีแนวโนมท่ีดีทั้งคารบอนเครดิตประเภท EUAs และ 

CERs ถึงแมราคาคารบอนเครดิต ประเภท CERs มีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตยังอยูในเกณฑดีเม่ือเทียบกับป 

2550 เนื่องจากเปนชวงที่ประเทศในกลุม Annex I ตองพยายามซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศท่ีมีคารบอนเครดิต

เหลือ เพื่อใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดครบทันตามที่พิธีสารเกียวโตกําหนด 
 

2.3.3   บทบาทของสถาบันการเงิน12 
สถาบันการเงินภาคเอกชนในตางประเทศถือไดวามีบทบาทสําคัญในตลาดคารบอนเครดิตเปนอยาง

มาก จุดแข็งท่ีสําคัญของสถาบันการเงินเหลานี้ก็คือเปนกลุมธุรกิจการเงินขามชาติขนาดใหญ (Global Financial 

Group) ทําใหมีเครือขายลูกคาที่สามารถเขาถึงไดเปนจํานวนมาก จึงมีความพรอมที่จะทําหนาที่เปนตัวกลาง

                                                            
11 State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank Carbon Finance Business and International Emissions Trading 

Association, Washington DC, p.7 
12 รายงานการสัมมนา เรื่อง “Recent Development in Carbon Trading Market : Implications for Thailand’s Financial Market” วัน
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เชื่อมโยงระหวางเจาของโครงการท่ีตองการขายคารบอนเครดิตกับผูซื้อไมวาจะเปนผูซื้อที่รัฐบาลของประเทศตาง ๆ 

(Sovereign Buyer) หรือผูซื้อที่เปนบริษัทเอกชน (Corporate Buyer) 

บทบาทโดยทั่วไปของสถาบันการเงินที่เก่ียวของกับการซื้อขายคารบอนเครดิตมีดังน้ี 

1) การเปนแหลงเงินทุน (Project Financing) ทั้งในรูปแบบการใหเงินกู (Loan) หรือการรวมลงทุน 

(Equity) กับเจาของโครงการ (Project Owners) 

2) การเปนนายหนา (Broker) หรือคนกลาง (Intermediary) ในการซื้อขาย และการเปนผูจัดการ

ทรัพยสิน (Trustee) ระหวางผูซื้อและผูขายหรือเจาของโครงการ 
 

ตารางท่ี 2.3-4 ประมาณการราคาคารบอนเครดิต 

หนวย : ยูโรตอ EUA หรือ CER (ตอ tCOe) 

องคกร 
EUAs CERs 

ป 2551* เฉลี่ยป 2551-2555 ป 2551* เฉล่ียป 2551-2555 

Barclays Capital 30 (A) 34 20 (A) 22 

Societe Generale 29 (E) 31-32 24 (E) 20-21 

New Carbon Finance 40 (E) 40 23 (E) 16 

UBS 30 (E) 32.50 N/A EUA-0.5* 

Lehman Brothers 20-40 (E) 20-40 N/A EUA-3.0* 

Deutsche Bank 40 (E) 43 N/A N/A 

Fortis 30 (E) 40 N/A N/A 

Point Carbon 25 (A) 32 N/A N/A 

หมายเหตุ *    (A) คือ ราคาเฉลี่ยป 2551 

        (E) คือ ราคา ณ สิ้นป 2551 

     EUA-0.5 คือราคา CER คํานวณจากราคาเฉลี่ยของ EUA หักดวย 0.5 
ที่มา : Wannawut  APrinanratanakul, TISCO Securities Co., Ltd. เอกสารประกอบการสัมมนา “Optimizing Your Success in Clean 

Development Mechanism (CDM) Projects in Thailand” วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 
 

3) การใหบริการเปนที่ปรึกษา ทั้งดานเทคนิค (Technical Advisory) และการเงิน (Financial 

Advisory) ใหแกเจาของโครงการ เพื่อใหโครงการ CDM/JI มีความพรอมที่จะขอจดทะเบียน CERs หรือ ERUs 

และเพื่อใหสามารถนําคารบอนเครดิตไปขายได 

4) การเปนผูคาคารบอน (Carbon Trader) ที่ทําการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยตรงในตลาดคารบอน 
 

นอกจากนี้ จากการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่องของตลาดคารบอน ทําใหมีการพัฒนาคารบอน

เครดิตท้ัง CERs และ ERUs ใหเปนบริการทางการเงินตัวใหม สถาบันการเงินไดกลายเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน

การผลักดันใหการซื้อขายคารบอนเครดิตทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ และมีการพัฒนาบริการทาง
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การเงินใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อชวยจัดการความเส่ียง เพิ่มสภาพคลองในตลาด รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อ

และผูขาย โดยบริการทางการเงินใหมๆ ที่เกิดข้ึนในตลาดคารบอนที่ธนาคารโลกไดรวบรวมไวมีดังน้ี13 

Monetization of Future Carbon Receivable : การใหบริการเงินกูโดยนําสัญญาซื้อคารบอนเครดิต

ลวงหนามาใชเปนหลักประกัน ซึ่งจะชวยเร่ืองการเพิ่มสภาพคลองใหแกโครงการ 

Carbon Delivery Guarantees : การใหบริการประกันการสงมอบคารบอนเครดิตระหวางตลาดแรก

และตลาดรองในลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ Back-to-Back เพื่อใหเจาของโครงการสามารถขาย

คารบอนเครดิตไดในราคาสูง 

Derivatives : การใหบริการซื้อขายอนุพันธทางการเงินที่เก่ียวของกับคารบอนเครดิต ซึ่งเร่ิมมีการซื้อ

ขายกันในชวงกลางป 2007 ภายหลังจากที่มีคารบอนเครดิตเขาสูตลาดเพิ่มข้ึน ทําใหมีสินทรัพยมากพอที่จะ

นํามาใชในการออกอนุพันธทางการเงิน โดยในชวงท่ีผานมามีการทําสวอป (Swap) ระหวาง CERs กับ EUAs14 

และ CERs กับ ERUs ซึ่งบริการนี้ชวยใหนักลงทุนลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนเฉพาะสินทรัพยคารบอนใด ๆ 

เพียงชนิดเดียว ราคาตราสารสิทธ์ิในการซื้อหรือขาย (Options) ข้ึนอยูกับสวนตางระหวางราคาของสินทรัพยทั้ง

สอง นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังมีแผนท่ีจะสรางตราสารอนุพันธที่ข้ึนอยูกับสินทรัพยหลาย ๆ ชนิดในลักษณะ

ของตะกราสินทรัพย (Basket) ออกสูตลาด โดยขณะน้ีอยูในระหวางการพัฒนา 

Insurance/Guarantees : การใหบริการรับรองและทําประกันเพื่อปองกันผูลงทุนจากความเส่ียง ตาง ๆ 

ที่มีผลใหคูสัญญาไมดําเนินการตามสัญญา เชนความผันผวนดานราคา ความเส่ียงดานการสงมอบ กฎระเบียบ 

และสถานการณทางการเมืองของประเทศผูผลิต 

Carbon-linked Bond Transaction : การออกพันธบัตรท่ีใหผลตอบแทนขึ้นอยูกับราคาซื้อขาย

คารบอนเครดิตลวงหนา บางพันธบัตรใหผลตอบแทนข้ึนอยูกับราคาซื้อขายทันที โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายท้ังใน

ระดับลูกคารายยอยและลูกคารายใหญ 

บริการทางการเงินอื่น ๆ เชนการใหบริการบัตรเครดิตเพื่อโลกสะอาด (Green Credit Cards) Carbon 

Neutral Products การขาย EUAs ของเยอรมนี การซื้อขาย EUAs ของสหราชอาณาจักร โดยกําลังจะเปดใหมีการ

ประมูล และการขาย CERs ของกองทุนตาง ๆ เชน Climate Investment Fund เปนตน ซึ่งคาดวาการใชระบบ

ประมูลจะชวยลดสวนตางระหวางราคาในตลาดแรกและตลาดรอง  

สถาบันการเงินจึงเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของการคาคารบอนเครดิตใน

ตางประเทศ ซึ่งนอกจากจะชวยใหการลดกาซเรือนกระจกเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมแลว ยังเปนชองทางใหมที่ชวย

เพิ่มรายไดใหแกสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินสามารถใหบริการและสรางรายรับไดต้ังแตขั้นตอนแรกของ

กระบวนการ คือ การเปนท่ีปรึกษาโครงการจนกระท่ังถึงการออกอนุพันธทางการเงินที่เชื่อมโยงกับคารบอนเครดิต

ในทายสุด 

 

                                                            
13 State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank (http://carbonfinance.org/docs/State_Trends_FINAL.pdf), p.64-65 
14 EUAs (European Union Allowances) คือ AAUs ที่อยูภายใต EU ETS 
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2.3.4   องคกรในตางประเทศท่ีมีสวนสนับสนุนโครงการ CDM และการซ้ือขายคารบอนเครดิต 
   2.3.4-1 องคกรการเงินระหวางประเทศ 

บทบาทที่สําคัญขององคกรการเงินระหวางประเทศท่ีมีผลตอการขยายตัวของคารบอนเครดิต

ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือการสนับสนุนทางการเงินในรูปเงินกูแกบริษัทท่ีรวมลงทุน หรือการจัดต้ังกองทุนเพื่อรับซื้อ

คารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ในประเทศกําลังพัฒนา ตลอดจนการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการ

ดําเนินโครงการ CDM โดยองคกรทางการเงินระหวางประเทศที่มีบทบาทหลักทางดานนี้มีดังนี้ 

1. ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 

ADB ไดทําการจัดต้ังโครงการ Carbon Market Initiative หรือ CMI เพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนและสนับสนุนการใชพลังงานสะอาด ADB นอกจากใหความชวยเหลือในรูปของเงินกูแกโครงการตาง ๆ ของ

ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟกแลว ยังสนับสนุนใหเจาของโครงการจดทะเบียนโครงการในฐานะ CDM เพื่อผลิต

คารบอนเครดิตดวย โดย ADB ไดนําเอากระบวนการทําโครงการ CDM มารวมเขากับกระบวนการการปลอยเงินกู

ของ ADB เพื่อลดตนทุนและกอใหเกิดโครงการใหมๆ เพิ่มมากขึ้น และ ADB ไดสรางเคร่ืองมือตางๆ เพื่อสนับสนุน

การคาคารบอนเครดิต ไดแก 

1) จัดหาเงินทุนผานทางกองทุนคารบอนเครดิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (The Asia Pacific 

Carbon Fund : APCF) 

2) สนับสนุนเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีทําใหเกิดกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดผานทาง Technical 

Support Facility : TSF โดยมุงเนนใหโครงการน้ัน ๆ ดําเนินการไดจริง ดังจะนํามาซึ่งการคาคารบอนเครดิตใน

อนาคต  

3) สนับสนุนดานการตลาดเพื่อไดราคาขาย CERs ที่เหมาะสมท่ีสุดผานทาง The Credit 

Marketing Facility : CMF 

นอกจากเครื่องมือท้ัง 3 ขางตนแลว เพื่อสนับสนุนใหการซื้อขายคารบอนเปนไปอยางตอเนื่อง 

ADB ไดมีการจัดต้ังเครื่องมือท่ี 4 คือ “กองทุนคารบอนอนาคต” (Future Carbon Fund : FCF) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการซื้อขายคารบอนเครดิตลวงหนาที่จะออกสูตลาดในป 2553 ของโครงการ CDM ที่ 

ADB สนับสนุน เพราะหากพิธีสารเกียวโตส้ินสุดลงในป 2555 ประเทศกําลังพัฒนาอาจยังไมมีตลาดรองรับการซื้อ

ขายคารบอนเครดิตและสัญญาณราคาท่ีแนนอน โดย ADB จะทําการซื้อคารบอนเครดิตเหลานี้ทันทีโดยจะจายเงิน

ลวงหนาสูงสุดถึงรอยละ 75%15 ข้ึนอยูกับความเสี่ยงของโครงการ ท้ังนี้ เพื่อเปนการชวยลดความไมแนนอน

ทางดานรายไดของเจาของโครงการ และยังเอื้อตอการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด 

2. ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน และบรรษัท Japan Carbon Finance 

Ltd. 

การลดการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดตามเปาหมายตามพิธีสารเกียวโตไดกลายเปน

วาระแหงชาติ ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนไดสนับสนุนใหธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน (Japan Bank for 

International Cooperation : JBIC) ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ดําเนินการจัดต้ังกองทุน Japan 

                                                            
15 ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งจะพิจารณาจากความเสี่ยงดานตาง ๆ ของโครงการ 
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Greenhouse Gas Reduction Fund (JGRF)16 เพื่อสนับสนุนดานเงินทุนกับบริษัทดานพลังงานของประเทศญี่ปุน 

ใหเงินทุนกูยืมดานการลงทุนสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนตาง ๆ ในการดําเนินโครงการ CDM และ JI และรับซื้อ

คารบอนเครดิตประเภท ERUs, CERs, AAUs และ Verified Emission Reduction (VERs)17 จากบรรษัท Japan 

Carbon Finance (JCF) ซึ่งรับซื้อคารบอนเครดิตจากผูดําเนินโครงการ CDM และ JI ในประเทศกําลังพัฒนาและ

ประเทศแถบยุโรปตะวันออก 

นอกจากนั้น JBIC ยังไดใหเงินกูยืมแกรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในการดําเนินโครงการท่ีชวยลด

ภาวะโลกรอนและสนับสนุนการซื้อขายคารบอนเครดิต เชน ใหเงินทุนกูยืมแกรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

การนําพลังงานที่ไดจากการผลิตถานหินลิกไนตมาเปล่ียนสภาพเปนพลังงานไฟฟาที่ใชในครัวเรือน ฯลฯ และยัง

สนับสนุนผูผลิตดานพลังงานรายยอยตาง ๆ (Independent Power Producer : IPP) เชน การสนับสนุนโครงการ

ผลิตพลังงานจากลมในบัลแกเรีย (Wind Power Project in Bulgaria) ฯลฯ 

สําหรับประเทศไทย JBIC ไดเร่ิมมีการหารือกับบรรษัท JCF เพื่อเตรียมขายคารบอนเครดิต

จากโครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บางใหญ-บางซื่อ) ซึ่งปจจุบันราคาซื้อขายอยูที่ 22 ยูโรตอตันคารบอน ทั้งน้ี หาก

โครงการรถไฟฟาสายสีมวงสามารถขายคารบอนเครดิตไดก็จะชวยลดตนทุนทางการเงินของโครงการดวย 

3 ธนาคารโลก (World Bank) 

ธนาคารโลกไดสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาเรงสงเสริมการพัฒนาโครงการท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม และสรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต โดยธนาคารโลกไดจัดต้ัง World Bank Carbon Finance 

Unit (CFU) เพื่อบริหารจัดการกองทุนคารบอนท่ีเก่ียวกับโครงการ CDM รวม 11 กองทุน ซึ่งทุกกองทุน จะทําการ

รับซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศกําลังพัฒนาและนําไปขายตอใหแกประเทศพัฒนาแลวท่ีตองการลดกาซเรือน

กระจก โดยกองทุนดังกลาวจัดต้ังข้ึนต้ังแตป 2545 กอนท่ีพิธีสารเกียวโตจะมีผลบังคับใช งบประมาณกองทุนอยูที่ 

2,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไดรับเงินทุนจากรัฐบาลประเทศตางๆ  ทั้งส้ิน 13 ประเทศ และจากบริษัทเอกชน

รวม 65 บริษัท ปจจุบันมีเงินกองทุนเหลืออยูประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับหลักเกณฑสําคัญในการ

รับซื้อคารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ของธนาคารโลก คือโครงการน้ัน ๆ ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกได

จริง ปละไมตํ่ากวา 50,000 ตันคารบอน โดยไมกําหนดวาเปนโครงการของรัฐหรอืเอกชน 

ธนาคารโลกจะดําเนินการโดยการซ้ือคารบอนเครดิตที่ไดจากประเทศกําลังพัฒนาทั้งโครงการ 

CDM และ JI ผานทาง CFU ในลักษณะของการซื้อขายทางธุรกิจโดยปกติ มิใชในฐานะผูใหกูหรือผูใหยืมตาม

โครงการเพ่ือการพัฒนาอ่ืน ๆ ของธนาคารโลก การซื้อคารบอนเครดิตของธนาคารโลกผานกลไกน้ีจึงชวยเพิ่ม

รายรับและเสริมสภาพคลองใหแกผูดําเนินโครงการ CDM ในประเทศกําลังพัฒนา รวมท้ังลดปญหาท่ีเกิดจาก

ความเส่ียงในการใหกูยืมเงินแกโครงการ 

                                                            
16 จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 โดยความรวมมือของบริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุน 31 แหงและธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศญ่ีปุน 

(Development Bank of Japan) และมีงบประมาณแรกเริ่ม 141.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
17 เปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินโครงการโดยความสมัครใจ มาตรฐานที่ใชในการดําเนินการจะเปนไปตามที่ผูซื้อและผูขาย

ตกลงกันโดยไมไดดําเนินการตามข้ันตอนที่ยุงยากซับซอนเหมือน CERs จึงมีราคาซื้อขายที่ตํ่ากวา 
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นอกจากนี้ ธนาคารโลกมีแผนที่จัดต้ังกองทุนอีก 2 กองทุนหลังจากป 2555 (ภายหลังจากพิธี

สารเกียวโตส้ินสุด) คือ 1) โครงการ Carbon Partnership Facility (CPF) ที่เนนการซื้อขายคารบอนเครดิตหลังจาก

ป 2555 เพื่อจัดหาประเทศคูซื้อและคูขายท่ีอาจสารตอการซ้ือขายคารบอนเครดิตกันไดในระยะยาว และ 2) 

โครงการ Forest Carbon Partnership Facility (REDD) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยประเทศกําลังพัฒนาลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการตัดไมทําลายปา 
 

กองทุนบริหารจัดการคารบอนเครดิตของธนาคารโลก จํานวน 11 โครงการ 

• Prototype Carbon Fund ($180 Million) 

• Community Development Carbon Fund ($128.6 Million) 

• BioCarbon Fund Tranche I ($53.8 Million) 

• Umbrella Carbon Facility ($73.6 Million) 

• Netherlands Clean Development Mechanism Facility ($268.3 Million) 

• Spanish Carbon Fund ($282.4 Million) 

• Danish Carbon Fund ($69.4 Million) 

• Carbon Fund for Europe ($66.5 Million) 

• Carbon Partnership Facility 
 

   2.3.4-2 การซ้ือขายคารบอนเครดิตในตางประเทศ 
การซื้อขายคารบอนเครดิตในตางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศท่ีอยูใน

กลุม Annex 1 ซึ่งถูกกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก บางประเทศมีการซื้อขายโดยตรงระหวางผูซื้อและ

ผูขายในลักษณะการซื้อขายสินคาลวงหนา บางประเทศมีการจัดต้ังระบบการซื้อขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหทั้ง

ผูซื้อและผูขาย ซึ่งจะชวยประหยัดเวลาและลดตนทุนในการทําธุรกรรมซ้ือขาย และมีอีกหลายประเทศไดวางแผนที่

จะจัดต้ังระบบการซื้อขายในประเทศของตน ซึ่งเปนแนวโนมที่แสดงใหเห็นวา การซื้อขายคารบอนเครดิตจะยังมี

การดําเนินการตอไปในอนาคตภายหลังจากพิธีสารเกียวโตส้ินสุดลง ซึ่งการซ้ือขายคารบอนเครดิตในตางประเทศ 

สรุปไดดังนี้ 

1. กลุมประเทศประชาคมยุโรป 

ภายใตพิธีสารเกียวโตกลุมประเทศประชาคมยุโรป (EU) มีพันธะในการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกจากป 2533 ถึงรอยละ 8 และมีเปาหมายที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 20 ในทศวรรษหนา 

EU ไดมีการพัฒนาระบบการซื้อขาย EU Emissions Trading System (EU ETS) ขึ้น เพื่อรองรับธุรกรรม Cap and 

Trade และชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูเก่ียวของ โดยเริ่มอนุญาตใหมีการซื้อขาย EUA18 (European Union 

Allowance) ในเดือนมกราคม 2548 ปจจุบันถือไดวา EU ETS เปนตลาดคารบอนที่ใหญท่ีสุดในโลก 

                                                            
18 ทั้งนี้ 1 EUA เทากับ 1 ตันคารบอน 
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การซ้ือขาย EUAs และ CERs ในกลุมประเทศประชาคมยุโรปสวนใหญเปนการซื้อขายใน

ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนา และมากกวาครึ่งหน่ึงเปนการซื้อขายแบบ Over the Counter ผานนายหนา 

(Brokers) โดยไมผานตลาด (Forward Contracts) อยางไรก็ดี การซื้อขายลวงหนาผานตลาดซื้อขายลวงหนาท่ีมี

ระบบการซื้อขายท่ีใชสัญญามาตรฐาน (Future Contracts) ก็เริ่มมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สวนใหญ

มีท้ังการซื้อขายแบบ Forward Contracts และ Future Contracts และมีกําหนดการสงมอบในชวงเดือนธันวาคม 

ซึ่งเปนเดือนท่ีใชเปนฐานในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัท 

2. สหรัฐอเมริกา 

ภายใตพิธีสารเกียวโต สหรัฐฯ ไมไดรวมใหสัตยาบัน จึงไมมีพันธะใหตองลดปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจก ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใหเหตุผลวา การลดกาซเรือนกระจกจะมีผลเสียตอเศรษฐกิจและการ

แขงขันของภาคเอกชนของสหรัฐฯ อีกท้ังเปนขอตกลงท่ีไมเปนธรรม เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีการปลอย

กาซเรือนกระจกมากกวา เชนสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย ไมถูกบังคับใหมีการลดกาซเรือนกระจก 

การซื้อขายคารบอนเครดิตในสหรัฐฯ เกิดจากการท่ีบริษัทเอกชนในอเมริกาเหนือไดรวมตัวกัน

โดยความสมัครใจในการเขารวมระบบ Cap and Trade และไดจัดต้ัง Chicago Climate Exchange (CCX) เพื่อ

รองรับการซื้อขายคารบอนเครดิตท่ีไดจากการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ ท้ังนี้ ใน

ระบบของ CCX มีการซื้อขายคารบอนเครดิตในลักษณะเดียวกับระบบของ EU แตกตางเล็กนอยในสวนของการซื้อ

ขายคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการน้ันไมตองจดทะเบียนกับ UNFCCC แตตองผานเงื่อนไขตามท่ีระบบ CCX 

กําหนด ระบบ CCX จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูผลิตคารบอนเครดิตที่อาจมีปญหาไมผานเงื่อนไขบางขอของ 

UNFCCC หรือไมตองการเสียเวลารอข้ันตอนการข้ึนทะเบียนของ UNFCCC 

อยางไรก็ดี แมการซื้อขายคารบอนเครดิตในระบบ CCX มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จาก

ปริมาณซื้อขายประมาณ 4 ลานตันคารบอน ในป 2547 เพิ่มข้ึนเปน 23 ลานตันคารบอน ในป 2550 แตถือวายังมี

ปริมาณนอยมากเม่ือเทียบกับระบบ EU ETS อีกทั้งราคาคารบอนเครดิตที่ซื้อขายผานระบบ CCX อยูท่ีประมาณ 

1.50 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันคารบอน ถือวาตํ่ามากเม่ือเทียบกับราคาคารบอนเครดิตที่ผานการขึ้นทะเบียนกับ 

UNFCCC เนื่องจากตลาดคารบอนเครดิตในสหรัฐฯ เปนเพียงการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยความสมัครใจ และ

คารบอนเครดิตท่ีขายมีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน แตในอนาคตถาสหรัฐฯ เขารวมในการลดกาซเรือนกระจก ตลาด

สหรัฐฯ อาจเปนตลาดท่ีใหญที่สุดในโลกก็ได 

3. ญี่ปุน 

ประเทศญ่ีปุนเปนอีกประเทศหน่ึงที่ใหความสําคัญกับการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อแกปญหา

ภาวะโลกรอน ทางการญ่ีปุนไดมีนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีจะเปนประเทศที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา เพื่อประหยัด

พลังงานและรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต Low-Carbon Society โดยการลดกาซเรือนกระจกเปน

วาระแหงชาติและแทรกอยูในนโยบายของรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ การลงทุน การคา และความชวยเหลือระหวาง

ประเทศ เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงมาก และอยูในกลุม Annex 1 จึงมีพันธะใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยภายใตพิธีสารเกียวโต ญี่ปุนจะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกให

เหลือเพียง 1.19 พันลานตัน ภายในป 2555 หรือลดลงรอยละ 6 จากป 2533 อีกทั้งทางการญี่ปุนเองยังไดกําหนด
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เปาหมายในระยะยาวที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 50 ภายในป 2593 จึงไดพยายามผลักดันให

ภาคเอกชนมีสวนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตเนื่องจากการดําเนินการดังกลาวมีตนทุนคอนขางสูง 

และกลายเปนภาระของผูประกอบการอุตสาหกรรม19 โดยสมาพันธธุรกิจญี่ปุน (Nippon Keidanren) ซึ่งคอนขางมี

อิทธิพลมากในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน ไดแสดงความไมเห็นดวยมาโดยตลอด แตเสนอใหใช

วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกแทน 

โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกมาก ไดแก อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมพลังงาน 

เปนตน และทางการไมมีการบังคับใหภาคเอกชนลดการปลอยกาซเรือนกระจก อยางเชนในกลุมประชาคมยุโรปท่ี

มีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกคืบหนาไปมากภายใตระบบการบังคับ Cap and Trade 

ดังท่ีกลาวเบื้องตนวา การลดคารบอนเครดิตของญ่ีปุนยังตํ่ากวาเปาหมายในพิธีสารเกียวโต

มาก ทางการญ่ีปุนจึงไดวางแผนที่จะซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศอื่นเปนจํานวนเงิน 310 พันลานเยน จากเดิมที่

รับซื้อคารบอนเครดิตโดยการจัดต้ัง Japan Greenhouse Gas Reduction Fund (JGRF) ข้ึน เพื่อสนับสนุน

โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและซ้ือขายคารบอนเครดิตในรูปแบบ CERs (จากโครงการ CDM) และ 

ERUs (จากโครงการ JI) และใหธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน (Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC)) สถาบันการเงินของรัฐปลอยเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแกเอกชน รวมท้ังใหเงิน

ชวยเหลือผานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Japanese International Corporation Agency : 

JICA) แกเจาของโครงการ CDM และโครงการ JI ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ภายใตขอตกลงวาจะตองขายคารบอน

เครดิตคืนใหแกญี่ปุน  

ดังน้ัน ประเทศไทยในฐานะท่ีรับการลงทุนจากดานอุตสาหกรรมจากญี่ปุนมากที่สุดเม่ือเทียบ

กับสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 10 ประเทศ จึงอยูในขายที่มีศักยภาพสูงท่ีจะผลิตคารบอนเครดิตเพื่อขายแกญี่ปุน หรือ

รวมลงทุนกับญี่ปุนในโครงการ CDM เพื่อผลิตคารบอนเครดิตขายแกญี่ปุนไมวาจะขายผานนายหนา สถาบัน

การเงิน หรือ JCF 

4. ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเปนอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการจัดต้ังระบบการซ้ือขายคารบอนเครดิตภายในประเทศ 

การซื้อขายคารบอนเครดิตในระบบ New South Wales มีปริมาณและมูลคามากเปนอันดับสองของโลก รองจาก

ระบบ EU ETS ปจจัยที่สนับสนุนการซื้อขายคารบอนเครดิตในออสเตรเลียเกิดจากการท่ีรัฐนิวเซาทเวลสไดออก

กฎหมายบังคับใหเอกชนผูผลิตพลังงานขายใหแกผูบริโภคลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดตามปริมาณที่

ทางการกําหนด ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตป 2546-2555 โดยผูประกอบการสามารถหักลบปริมาณกาซที่ปลอย

มากกวาปริมาณท่ีกําหนดกับเอกสารท่ีรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ท้ังนี้ หากบริษัทไมสามารถลด

การปลอยกาซไดตามกําหนดจะถูกปรับในอัตรา 10.50 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันคารบอน 

                                                            
19 การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในญ่ีปุนมีคาใชจายคอนขางสูง เชน ในป 2549 อุตสาหกรรมเคมีไดใชเงินในการประหยัดพลังงานสูงถึง 

367.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ อุตสาหกรรมกระดาษมีคาใชจายสูงถึง 375 ลานดอลลารสหรฐัฯ เพ่ือใหลดปริมาณการปลอยกาซใหไดตามท่ี

ต้ังเปาหมายไวโดยความสมัครใจ (Voluntary target) อยางไรก็ดี หากบริษัทสามารถลดกาซไดมากกวาเปาหมายที่ต้ังไว ก็สามารถขาย

คารบอนเครดิตใหแกทางการญ่ีปุนได 
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สําหรับการดําเนินการในอนาคตเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทางการออสเตรเลียได

เผยแพรสมุดปกขาวแผนการลดมลภาวะจากคารบอน (Carbon Pollution Reduction Scheme : Australia’s Low 

Pollution Future White Paper) แกสาธารณะ เม่ือชวงกลางเดือนธันวาคม 2551 โดยในสมุดปกขาวทางการ

ออสเตรเลียไดกําหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของออสเตรเลียไว 2 ระยะคือ ระยะปานกลาง 

ภายในป 2563 จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากป 2533 รอยละ 4-14 และในระยะยาว ป 2593 จะลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากป 2533 รอยละ 60 

จากขอมูลในสมุดปกขาว แนวทางหน่ึงที่ทางการออสเตรเลียจะนํามาใชเพื่อลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก คือการจัดใหมีระบบ Cap and Trade ขึ้น แตระบบ Cap and Trade ที่ออสเตรเลียจะนํามาใช

แตกตางจากระบบ Cap and Trade ของประเทศประชาคมยุโรป โดยทางการจะไมไดกําหนดปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกเปนรายบริษัทหรือรายอุตสาหกรรม แตจะกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของทั้ง

ประเทศใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และจะออกใบอนุญาตการปลอยกาซตามปริมาณท่ีกําหนด โดยอาจ

จัดสรรหรือขายใหแกภาคเอกชนผูปลอยกาซเรือนกระจก ผูผลิตที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกจะตองมีใบอนุญาต

ดังกลาว และตองปลอยกาซไมเกินกวาใบอนุญาตที่มี มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับ ทั้งน้ีใบอนุญาตดังกลาวสามารถ

ซื้อขายเปล่ียนมือได ซึ่งจะชวยลดภาระใหแกผูผลิตท่ีตองการใบอนุญาต และมีตนทุนในการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกเองสูงกวาราคาใบอนุญาตที่ซื้อขายในตลาด ทั้งนี้ ทางการจะมอบใหคณะกรรมการการลงทุนและ

หลักทรัพยแหงออสเตรเลีย (Australian Securities and Investments Commission) เปนผูกํากับดูแลการซื้อขาย

ใบอนุญาตในตลาดคารบอนเพื่อปองกันการปนราคาหรือการกระทําผิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนเชนเดียวกันกับการซื้อ

ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

นอกจากนี้ ทางการออสเตรเลียจะกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก กําหนดทุก ๆ 5 

ป โดยจะเร่ิมนํามาใชคร้ังแรกในป 2553 ทั้งน้ี ในการจัดสรรใบอนุญาตสวนใหญของใบอนุญาตจะถูกขายใหแก

ภาคเอกชนโดยวิธีการประมูล ผูที่ใหราคาสูงสุดจะเปนผูไดรับใบอนุญาตน้ันไป นอกจากน้ี ทางการไดวางแผนที่จะ

อนุญาตใหภาคเอกชนใชคารบอนเครดิตประเภทโครงการภายใตพิธีสารเกียวโตแทนใบอนุญาตได และอาจ

อนุญาตใหภาคเอกชนขายใบอนุญาตใหแกผูซื้อจากตางประเทศไดเชนกัน 

ในระยะยาวการซ้ือขายคารบอนเครดิตในออสเตรเลียจึงมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอยางตอเนื่อง

ตามการผลักดันของภาครัฐท่ีใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอน เนื่องจากประเทศออสเตรเลียต้ังอยูในบริเวณ

ที่รอนและแหงแลงที่สุดของโลก จึงเปนประเทศหนึ่งท่ีจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและรวดเร็วจากการ

เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก 

5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทที่สําคัญในการคาคารบอนเครดิตของโลก แมจะไมมีพันธะ

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเปนประเทศท่ีมีการลงทุนในโครงการ CDM 

มากท่ีสุดในโลก และเปนผูขาย CERs รายใหญสุดของโลก ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่จีนเปนประเทศผูปลอยกาซ

เรือนกระจกมากในอันดับตนๆ ของโลก จากขอมูลในป 2548 จีนมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงถึง 1.7 พันลานตัน

ตอป รองจากสหรัฐฯ และมีสวนแบงตลาดคารบอนเครดิตประเภท CERs ประมาณรอยละ 73 ของตลาดโลก 

นอกจากนี้ การปลอยกาซเรือนกระจกของจีนยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเน่ือง 
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จีนเปดใหใชระบบการซื้อขายกาซเรือนกระจกแหงชาติเปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 25 กันยายน 

2551 ท่ี Tianjin Binhai New Area ซึ่งเปนเขตนํารองการปฏิรูประบบการจัดการเพื่อพิทักษส่ิงแวดลอมของจีน ซึ่ง

จีนไดกําหนดเปาหมายท่ีจะลดกาซเรือนกระจกรอยละ 10 ในระหวางป 2549-2553 โดยในชวงแรกจะเปดใหซื้อ

ขายเฉพาะใบอนุญาตการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดและใบอนุญาตการซื้อ Chemical Oxygen เปนหลัก ยังไม

ครอบคลุมการซื้อขายกาซเรือนกระจกครบทั้ง 6 ชนิด เนื่องจากทางการจีนยังอยูในระหวางการศึกษาระบบการคา

และการตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ ท่ีเหลือ สมาชิกที่เขารวมในระบบการซื้อขายมี 3 กลุม คือ  

สมาชิกท่ีถูกกําหนดใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากทางการจีนตามแผนปฏิรูปฯ สมาชิกที่ไมมีพันธะตองลด

กาซเรือนกระจก แตตองการเพิ่มสภาพคลองในตลาด และสมาชิกที่ซื้อขายใบอนุญาตการปลอยกาซเรือนกระจก 

ระบบการซื้อขายกาซเรือนกระจกแหงนี้ มีผูถือหุนเปนบริษัทเอกชนทั้งหมด โดย CCX 

(Chicago Climate Exchange) ของสหรัฐฯ ไดใหการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี และถือหุนรอยละ 25 สวนหุนที่

เหลืออีกรอยละ 75 ผูถือหุนเปนบริษัทของจีน คือ CNPC Assets Management และ Tianjin Property Rights 

Exchange ถือหุนรอยละ 53 และ 22 ตามลําดับ 

ปจจัยที่ทําใหระบบการซ้ือขายกาซเรือนกระจกของจีนไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 

เนื่องจากภาคเอกชนของจีนตระหนักวา การซื้อขายคารบอนเครดิตเปนแหลงสรางรายไดใหแกตนเอง ซึ่งหากมีการ

จัดต้ังระบบการซื้อขาย นอกจากจะชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจแลว จะทํา

ใหเกิดราคาตลาดท่ีผูซื้อและผูผลิตคารบอนเครดิตของจีนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการทําธุรกิจได20 

นอกจากนี้ การซื้อขายคารบอนเครดิตยังชวยเพิ่มรายไดใหแกธุรกิจท่ีเก่ียวของ เชน ธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง

กฎหมายหรือทนายความ ซึ่งชวยลดความเส่ียงอันเกิดจากขอกฎหมายท่ีแตกตางกันระหวางประเทศผูซื้อและ

ประเทศผูขาย และจะชวยสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน พลังงานสะอาด และ

พลังงานที่สรางใหมได 
 

2.3.5   การซ้ือขายคารบอนในตลาดคารบอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market: VCM) 
การซื้อขายกาซคารบอนถูกเปล่ียนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่ง เม่ือมีผูคิดข้ึนมาวาการซื้อขายคารบอนใน

รูปแบบ CDM คอนขางมีขอกําหนดที่เขมงวด และกวาที่จะมีการทํา CDM ไดในแตละรายจะตองผานกระบวนการ

รบัรองจากประเทศผูซื้อ และผูขายตลอดจนจะตองผานความเห็นชอบจากองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีดูแลตลาด CDM 

ของ UN อีกดวย ข้ันตอนท่ีหลายข้ันดังกลาวจึงมีความยุงยากในการเขาสูตลาดและการทําใหเกิดธุรกรรมที่เปนจริง 

จึงมีนักคิดหัวใสเสนอแนวความคิดข้ึนมาวา ควรจะมีการทําตลาดคารบอนเครดิตแบบสมัครใจ ตลาดคารบอนฯ 

แบบสมัครใจ (Voluntary Carbon Market : VCM) เร่ิมตนโดยความรวมมือระหวางผูประกอบการ ในป ค.ศ.1989 

และมีการเติบโตอยางรวดเร็วนับต้ังแตป ค.ศ. 2002 เปนตนมา  

ตลาดคารบอนฯ ในตางประเทศมีอยูดวยกัน 2 กลุม ใหญ คือ กลุมแรก เปนตลาดคารบอนฯ ที่จัดต้ังข้ึน

เพื่อดําเนินการภายใตพิธีสารเกียวโต เปนตลาดคารบอนท่ีมีตัวบทกฎหมายภายในประเทศกํากับดูแล (Regulated 

Market) เชน ตลาดคารบอนฯ ในสหภาพยุโรป (EU ETS) ตลาดคารบอนฯภายใตโครงการ CDM (CERs) เปนตน 

                                                            
20 ปจจุบันจีนประสบปญหาเรื่องราคาคารบอนเครดิตที่ขายตํ่ากวาราคาซื้อขายในตลาด โดยราคาที่ผูผลิตจีนขายไดจะอยูในระหวาง 8-10 ยูโร

ตอตัน ขณะท่ีราคาซ้ือขายในตลาดระหวางประเทศสูงถึง 17 ยูโรตอตัน 
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ตลาดคารบอนเหลานี้มีการซื้อขาย “คารบอนเครดิต” เนื่องจากมีการกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ของประเทศท่ีมีพันธกรณี ประเทศที่ตองลดการปลอยกาซตามพันธกรณีสามารถซื้อคารบอนเครดิตไปเพื่อชดเชย

กับการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศตน 

กลุมที่สอง เปนตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) ตลาดคารบอนฯ ประเภทนี้

อาจจะมีการซื้อขาย “Carbon Credit” หรือ “Carbon Offset” ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของตลาด (Carbon 

Offset หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่จะตองลดลงในแหลงอื่น เพื่อชดเชยใหเทากับปริมาณกาซเรือนกระจกที่

ปลอยออกมาในกระบวนการผลิตในโรงงานหรือบริษัท หรือกลาวไดวา Carbon offset นี้ จะทําใหเกิด Carbon 

neutral สําหรับผูซื้อ Carbon offset)  

ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจยังสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ตลาดท่ีมีการ

กําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Cap and Trade System) เชน ตลาดคารบอนฯ ท่ีจัดการโดย 

Chicago Climate Exchange (CCX) ซึ่งถือวาในขณะนี้เปนตลาดสมัครใจตลาดเดียวที่เปนแบบควบคุมปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจก และประเภทท่ีสองเปนตลาดท่ีมีการตกลงซื้อขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย 

(Over the counter market: OTC) ซึ่งอาจซื้อขายกันโดยตรงหรือผานระบบนายหนาก็ได โดยประมาณรอยละ 25 

เปน Carbon credit/Carbon offset ประเภทท่ีเรียกวา Retirement (นั่นคือ คารบอนเครดิตประเภทที่อาจจะเกิดข้ึน

จริง และไมตองการขายทอดตลาดอีก) สวนอีกรอยละ 75 เปนการซื้อขายคารบอนฯ เพื่อเก็บไวขายในอนาคตอีก

หลายรอบ (Resold)  
ในปจจุบัน ตลาดคารบอนเครดิตของภาคสมัครใจมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดคารบอนฯ ตาม

พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต (ในป 2006 คิดเปนรอยละ 1.42 ของตลาดคารบอนฯ ทั้งหมด และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 

2.18 ในป 2007) อยางไรก็ดีความตองการซื้อในตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจก็เพิ่มข้ึนอยางนาสนใจ (ปริมาณ

การซื้อขายในป ค.ศ. 2007 มีมากกวา 2 เทาของป ค.ศ. 2006) เปนท่ีคาดกันวาปริมาณการซื้อขาย Carbon 

Credit /Carbon Offset จะเติบโตในชวงป ค.ศ. 2010-2012 เปนจํานวน 400-500 MtCO2e ดวยเหตุน้ี จึงทําให

ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจกลายเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

(ขอมูลเหลานี้ไดจากการศึกษาของ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ในโครงการติดตามความตกลงพหุภาคีระหวาง

ประเทศดานส่ิงแวดลอม (www.measwatch.org)) 21 

ประเทศไทยเองก็กําลังจะมีการซื้อขายคารบอนแบบสมัครใจอยางเปนทางการ แมวาที่ผานมาจะมีการนํา

รองไปกอน โดยมีบริษัทแหงหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาไดเขามาซื้อคารบอนแบบสมัครใจจากโครงการปลูกปาแหงหนึ่ง

ในจังหวัดสกลนคร 675 ไร ไปแลว 

ในขณะน้ีตลาดซื้อขายกาซคารบอนแบบสมัครใจกําลังขยายตัวอยางรวดเร็วมาก มีสถาบันการเงินใน

ประเทศไทยหลายแหงที่สนใจ และกําลังทําหนาที่เปนโบรกเกอร หรือตัวกลางในการซ้ือขายกาซคารบอน โดยโบรก

เกอรเหลาน้ีจะทําหนาที่รับซื้อปริมาณกาซคารบอน ซึ่งบางครั้งผูขายจะมีกาซฯ แคหลักหม่ืนหรือหลักพันตัน ซึ่งเปน

ปริมาณที่ยังนอยอยู หากผูซื้อจะซื้อโดยตรงกับผูขายรายเล็กๆ จะทําใหเสียเวลาในการทําสัญญา และมีคาใชจาย

สูง  ดังนั้นโบรกเกอรจึงเขามาทําหนาที่ "รับซื้อ" กาซคารบอนจากผูขายรายเล็กเพื่อเก็บรวบรวมสะสมไว และ "ขาย

                                                            
21 www.measwatch.org 
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ตอ" เม่ือมีผูตองการซื้อ ซึ่งผูซื้อสวนใหญคือประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศเหลานี้จะซื้อในปริมาณท่ีสูงเปนหลัก

หม่ืนหลักแสนตัน 

การออกใบรับรองคารบอนเครดิตของตลาดแบบสมัครใจเรียกวา VERs-Voluntary Emission 

Reductions ตลาดซื้อขายท่ีสําคัญคือ Chicago Climate Exchange แตราคาซื้อขายของ VERs ตํ่ากวา CERs 

ประมาณ 5 เทา เนื่องจากมาตรฐานการรับรองคารบอนเครดิต มีความเขมงวดนอยกวาตลาดแบบทางการ 
 

   2.3.5.1 ตลาดคารบอน ภาคสมัครใจในตางประเทศ 
สําหรับบางประเทศท่ีไมมีพันธกรณีตามพิธีสารฯ เชน สหรัฐฯ อินเดีย เกาหลีใต ไตหวัน ก็มีความสนใจ

เชนกันแมวารัฐบาลจะมิไดลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารฯแตไดมีการสนับสนุนการต้ังตลาดคารบอนฯ ขึ้นมาซึ่งเปน

การดําเนินงานโดยภาคเอกชนตามความสมัครใจ เชน Chicago Carbon เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดของตลาด

คารบอน ภาคสมัครใจในแตละประเทศ ดังน้ี 

1) สวิตเซอรแลนด 

สวิตเซอรแลนดมีพันธกรณีในการลดการปลอย GHG ตามพิธีสารฯ โดยตองลดการปลอยรอยละ 8 เม่ือ

เทียบกับระดับการปลดปลอยเม่ือป 1990 ซึ่งเทากับตองลดการปลอยกาซ GHG 48.25 ลานตันคารบอนฯ 

เทียบเทาตอป ดังนั้น รัฐบาลจึงออกกฎหมาย Federal Act on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act) ใน

ป 1999 และปรับปรุงกฎหมาย Federal Act on the Protection of the Environment ในป 2003 ภายใต CO2 Act 

จะตองลดการปลอยกาซ GHG รอยละ 10 ภายในป 2010 เม่ือเทียบกับระดับการปลดปลอยเมื่อป 1990 และมี

การตั้งตลาดแบบสมัครใจ โดยผูที่สมัครใจเขารวมตลาดจะตองกําหนดเปาหมายการปลอย และตองไดรับการ

รับรองโดย Federal Office of Environment (FOEN) ผูเขารวมตลาดจะตองลงทะเบียนกับ National Emission 

Trading Registry เพื่อใชเปนบัญชีในการรับการจัดสรรและสงคืนใบอนุญาตการปลอย GHG จากรัฐบาลโดย

ใบอนุญาตจะถูกจัดสรรแบบใหเปลาและยังใชคารบอนเครดิตตามพิธีสารฯมาเปนสวนหน่ึงของการลดการปลอย 

GHG ตามเปาหมายไดอีกดวย 

2) ญี่ปุน 

ญี่ปุนมีพันธกรณีในการลดการปลดปลอย GHG ตามพิธีสารฯ ซึ่งจะตองลดรอยละ 6 ของป ค.ศ. 1990

ภายในป ค.ศ. 2012 จากสาเหตุดังกลาวสภาอุตสาหกรรมจึงไดวางแผนท่ีชื่อวา “Voluntary - Action Plan” (VAP) 

ซึ่งเปนแผนที่จะลดการปลอย GHG ของแตละอุตสาหกรรม (เชน เหล็ก การผลิตไฟฟาปโตรเลียม) เปนผูกําหนด

ระดับเปาหมายเอง โดยจะใชแบบกําหนดปริมาณการปลดปลอย GHG หรือใชแบบกําหนดความเขมขนของการใช

พลังงานก็ได อาจกลาวไดวา VAP มีลักษณะเปนการลดการปลดปลอยกาซ GHG แบบก่ึงทางการก่ึงสมัครใจ การ

รวมตัวของผูประกอบการน้ีเปนเหตุของการต้ัง “ตลาดคารบอนโดยสมัครใจ” แตมีมาตรฐานใกลเคียงหรือเทียบเทา

CERs โดยการซ้ือขายคารบอนฯ นี้มีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 

1 .บริษัท จะกําหนดเปาหมายในการลด GHG เองหากสามารถลดไดตามเปาหมายจะนับเปน

คารบอนเครดิต หากไมสามารถลดไดตามเปาหมาย 
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2. กอนท่ีรัฐบาลจะออกกฎหมายตั้งตลาดคารบอนน้ัน มีการซื้อขายคารบอนโดยสมัครใจ (J-

VETS) อยูแลว โดยสามารถนําเอา CERs มาซื้อขายได แตตองเปล่ียนเปน jCERs กอน รัฐบาลจึงมีแนวคิดให

ตลาดคารบอนใหมดําเนินการตอยอดจาก J-VETS  

3. การซื้อขายคารบอนภายในประเทศใชระบบ Baseline and credit บริษัทขนาดกลาง และ

ขนาดเล็กท่ีไมไดเขารวม VAP น้ันสามารถดําเนินโครงการ หรือ กิจกรรมลด GHG เพื่อนํามาเปนเครดิตขายหรือ

โอนใหกับบริษัทใหญๆ ซึ่งเขารวม VAP ได 

3) เกาหลีใต 

เกาหลีใตไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารฯ แตกลับเปนประเทศท่ีมีอัตราการเติบโต

ของปริมาณการปลอย GHG สูงสุด และมีปริมาณการปลอยมากเปนอันดับ 11 ของโลก รัฐบาลจึงประกาศใช “4th 

Comprehensive Measure for Climate Change” และ “New National Strategy for Climate Change 

Challenge” รวมถึงใหสนับสนุนใหเกิดตลาดคารบอนโดยสมัครใจ และใหสินเชื่อในการดําเนินโครงการ นอกจากน้ี 

บริษัท Korea Export Insurance Corporation (KEIC) ยังรับประกันความเส่ียงอันเกิดจากการดําเนินโครงการลด

การปลอย GHG ใชชื่อวา “Carbon Insurance Wrap” ซึ่งประกันครอบคลุมสามดาน คือ การขาดทุนจากการ

ลงทุนโครงการ ดานหน้ีทางการเงิน และดานการซื้อขายคารบอนเครดิตแบบลวงหนา 

4) อินเดีย 

อินเดียมีโครงการ CDM มากเปนอันดับ 2 ของโลก และมีตลาดซื้อขายคารบอนในประเทศ ชื่อวา Multi -

Commodity Exchange of India (MCX) ถือวาเปนตลาดซ้ือขายคารบอนแหงแรกของเอเชีย เพื่อรองรับโครงการ

CDM ภายในประเทศเอง ผูพัฒนาโครงการ CDM ไดรับราคาท่ีเปนธรรม และชวยลดตนทุนการดําเนินการตางๆ 

จากการนําคารบอนเครดิตไปขายในตลาดตางประเทศ ผูซื้อน้ันเปนกลุมอุตสาหกรรมซึ่งรัฐเห็นสมควรวา ตองมี

สวนรวมในการลดการปลอย GHG ไดแก เหล็ก เหล็กกลา อลูมิเนียม ซีเมนต กระดาษ สวนผูขายในตลาด MCX มี

หลากหลายอุตสาหกรรม โดยแบงเปนภาคเกษตร ภาคพลังงานทดแทน (พลังงานหมุนเวียน และไมหมุนเวียน) 

5) สหรัฐอเมริกา 

ตลาด Chicago Climate Exchange (CCX) กอต้ังข้ึน โดยอาศัยความรวมมือกันแบบสมัครใจของบริษัท

ใหญ 12 บริษัท และเมือง Chicago เพื่อเปนการเตรียมพรอมสรางความคุนเคย และหาประสบการณที่เก่ียวกับ

การซื้อขายใบอนุญาตไวลวงหนาแมวาตลาด CCX จะมิไดมีกฎระเบียบมาบังคับแตผูเขารวมตองต้ังเปาการลดการ

ปลอย GHG ของตน ซึ่งเปนเปาหมายท่ีมีผลผูกผันตามกฎหมายหนวยของคารบอนที่ทําการซื้อขายเรียกวา 

Carbon Financial Instrument (CFI) ซึ่งมีหนวยเปนสัญญา โดยแตละสัญญาจะเทียบเทาคารบอนเครดิต 100 ตัน

คารบอนฯ เทียบเทา และสามารถแบงยอยออกไดอีก 2 แบบ คือ คารบอนเครดิตสําหรับการแลกเปล่ียนกัน 

ระหวางสมาชิก และคารบอนเครดิตจากกิจกรรมภายนอก 

6) ไตหวัน 

ไตหวันไมมีพันธกรณีตอพิธีสารฯ แตปฏิบัติตาม Bali Action Plan ซึ่งมีการลดการปลอย GHG ตามหลัก

Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV) โดยรัฐบาลเรงต้ัง Taiwan’s National industrial GHG 

emission registry กําหนดเปาหมายระดับชาติและการสรางฐานขอมูลของการปลอย GHG ในระดับอุตสาหกรรม
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ความรวมมือกันระหวางรัฐและเอกชน โดยมีเปาหมายจัดทํา GHG inventory ของโรงงานใหญอยางนอย 100

โรงงาน ภายในป 2008 และอยางนอย 300 โรงงานภายในป 2010 และจัดทําโครงการลด GHG โดยสมัครใจซึ่ง

ไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสระ (Third party) อยางนอย 10 โครงการ กอนส้ินป 2010 
 

   2.3.5.2 ราคาคารบอน ในตลาดคารบอนภาคสมัครใจ 

 การซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนทั้งสองประเภทน้ันมีความแตกตางกันของราคา เน่ืองจากความ

แตกตางของตลาดทั้งสอง กลาวคือ CERs หรือ Certified Emission Reductions เปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่

ลดไดจากการดําเนินโครงการ CDM ซึ่งตองมีการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองการลดกาซเรือนกระจกตามขั้นตอน

ที่ไดกําหนดไวโดย CDM EB แต VERs หรือ Voluntary/Verified Emission Reductions เปนปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ลดไดโดยการดําเนินการโดยความสมัครใจ และสามารถเลือกใชมาตรฐานในการดําเนินการตามที่ผูซื้อ

และผูขายตกลงกัน ซึ่งไมไดดําเนินการตามขั้นตอนแบบ CERs การดําเนินการแบบ VERs จะไมยุงยากซับซอน

เหมือน CERs แตจะไดราคาที่ตํ่ากวา22 โดยมีราคาของท้ังตลาดท้ังสองประเภทในอดีต ดังตารางท่ี 2.3-5 และราคา

ในปจจุบันรายสัปดาห ดังตารางที่ 2.3-6 และ 2.3-7 

ตารางท่ี 2.3-5 ปริมาณและมูลคาการซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ 

ตลาดคารบอน 
ปริมาณการซ้ือขาย (ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

มูลคาการซ้ือขาย (US$ million) 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

ตลาดสมัครใจแบบทวิภาคี 

(OTC) 
 

14.3 42.1 54.0 58.5 258.4 396.7 

ตลาดสมัครใจแบบควบคุม 

ปริมาณ เชน CCX 
 

10.3 22.9 69.2 38.3 72.4 306.7 

Other exchange 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 

รวมตลาดสมัครใจ 24.6 65.0 123.4 96.8 331.0 704.7 

ตลาด EU ETS 1,044.0 2,061.00 2,982.0 24,436.0 5,097.0 94,971.7 

ตลาด CERs ข้ันแรก 537.0 551.0 400.3 5,804.00 7,426.0 6,118.2 

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

ตลาด ERUs 16.0 41.0 8.0 141.0 495 2,339.8 

Kyoto [AAU] 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 177.1 

ตลาด New South Wales 20.0 25.0 30.6 225.0 224.0 151.9 

รวมตลาดกําหนดตาม
กฎหมาย 

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

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

ที่มา: Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance (2008) 
 

                                                            
22 http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=25 
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ตารางท่ี 2.3-6 ราคาตลาดคารบอนรายสัปดาห  

หนวย : ตอ tCO2e 

สินคา 

ราคาปด ณ 
วันท่ี 20 ก.ค. 2552 

ราคาปด ณ 
วันท่ี 22 มิ.ย. 2552 

ราคาปด ณ 
วันท่ี 20 ก.ค. 2552 

ราคาปด ณ 
วันท่ี 22 มิ.ย. 2552 

BlueNext Spot BlueNext Spot ECX Dec '09 ECX Dec '09 

EUA 
€14.00 

(ปริมาณ: 4,550,000) 

€12.74 

(ปริมาณ: 3,382,000) 

€14.16 

(ปริมาณ: 

10,247,000) 

€12.95 

(ปริมาณ: 

16,565,000) 

CER 
€12.90 

(ปริมาณ: 95,000) 

€11.16 

(ปริมาณ: 94,000) 

€12.84 

(ปริมาณ: 1,244,000) 

€11.16 

(ปริมาณ: 5,269,000) 

ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552 
 

ตารางท่ี 2.3-7 ราคาตลาดคารบอน ภาคสมัครใจ  

CCX CFI 2008 

20 ก.ค. 2552 

$0.55 

(ปริมาณ: 11,000) 

22 มิ.ย. 2552 

$0.75 

(ปริมาณ: 8,000) 
 

ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552 

*    ปริมาณคารบอนขึ้นทะเบียนวัดเปนเมตริกตันคารบอนไดออกไซด 

**   BlueNext Spot อางถึง ราคา spot ซึ่งสญัญา spot หมายถึงการซื้อขาย EUA ท่ีเกิดขึ้นโดยมีการสงมอบเงิน

ทันที 

***  ECX Dec '09 อางถึง ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับการสงมอบในเดือนธันวาคม 2009 
 

   2.3.5.3 ขอดี และขอดอยของตลาดคารบอนภาคสมัครใจ (www.measwatch.org) 

ตลาดคารบอนฯในภาคสมัครใจ มีประเด็นสําคัญ คือ Carbon credit/Carbon offset สวนใหญอยูใน

ประเทศกําลังพัฒนา การจัดทําโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตองคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงานและการใชงบประมาณ สวนการจัดทําโครงการประเภท Carbon Offset ตองเปนท่ีนาเชื่อถือ 

(Accreditation) หรือสรางความม่ันใจใหแกผูซื้อคารบอนเครดิตในการลดกาซเรือนกระจก และตองมีความชัดเจน

ในการพิจารณาเรื่องตนทุน-ผลประโยชน เพื่อใชเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ ในการลดกาซเรือนกระจก อยางไรก็

ดี โครงการ Carbon Offset มีผลกระทบเชิงลบตอพฤติกรรมผูบริโภค นั่นคือ จะไมมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมที่ 

Carbon-Intensive activities ใหเปน Low-Carbon ได และตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ อาจจะสงผลตอระดับ

ราคาของตลาดคารบอนฯ ตามพันธกรณี แมวาตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจจะไมมีขอบังคับใดๆ แตกิจกรรม

ประเภทที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกเขมขน (Carbon-Intensive Activities) ควรไดรับความสนใจเปนลําดับตนๆ ใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือควรมีประสิทธิภาพการใชพลังงานมากข้ึน 
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ถึงกระนั้น ตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจก็มีขอดีอยูหลายประการ แตก็ยังมีขอดอยเชนกัน ซึ่งสามารถ

กลาวโดยสรุปไดดังตอไปนี้ 

• ขอดี 
ขอดีประการท่ี 1 เปนการสรางความตระหนักถึงปญหารวมกันระหวางกลุมผูกอมลพิษวา หากไมเร่ิม

ดําเนินการต้ังแตบัดนี้ จะสงผลเสียตอเศรษฐกิจในอนาคต (ในอีกประมาณ 10 ป ขางหนา) เปนจํานวนเงิน

มหาศาล  

ขอดีประการท่ี 2 ตนเหตุของการเพิ่มข้ึนของความหนาแนนกาซเรือนกระจกในบรรยากาศสวนใหญมา

จากการคมนาคมขนสง (Transportation) ดังน้ันการที่ประชาชนหรือภาคเอกชนตระหนักถึงปญหาดังกลาวและมี

นโยบายจะใช Carbon Offset ก็เปนการชวยใหเกิด Carbon Neutral ในกิจกรรมของตนได  

ขอดีประการท่ี 3 โครงการ Carbon Offset โดยสมัครใจ โดยเฉพาะในภาคการปาไม การเปล่ียนแปลง

การใชท่ีดินและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของโครงการขนาดเล็กน้ันเปนโครงการที่มีตนทุนธุรกรรมตํ่า ซึ่ง

อาจจะชวยกระตุนใหเกิดตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจใหขยายตัวไดงายขึ้น ซึ่งจะชวยการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกไดมาก  

ขอดีประการท่ี 4 เปนการเปดโอกาสใหโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาอยางย่ังยืนในระดับชุมชน 

ซึ่งมักเปนโครงการขนาดเล็ก (ขนาดการลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอยกวา 15,000 tCO2e ตอป) ซึ่งควรจะ

ไดรับประโยชนจากการขาย Carbon credit/Carbon offset (ในขณะท่ีตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีมักมีแตผูซื้อ

ขายรายใหญ) โดยเฉพาะในประเทศท่ีไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก อยางเชนประเทศกําลัง

พัฒนา เชน โครงการปลูกปาเสริมหรือการปลูกปาเพิ่ม ซึ่งอาจจัดวาเปนกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก

ไดถาวร (Permanent) มากกวากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ (เชน การใชพลังงานลมหรือพลังงานกระแสนํ้าหรือพลังงาน

แสงอาทิตยในการผลิตไฟฟา) ถามีการจัดการปาไมอยางถูกตองตามหลักวิชาการควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะ

ทําใหปาไมมีอายุยืนยาวจนถึงคนรุนตอๆ ไป ในขณะที่กิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) มีอายุเพียง 20-30 

ปเทานั้น  

ขอดีประการท่ี 5 เปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยผานการซื้อสินคาท่ีมีฉลากบงบอกวากระบวนการผลิตสินคาไดชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

หรือมีสัญลักษณบงบอกวา กิจกรรมหรือบริการที่ผูบริโภคไดซื้อหรือใชบริการนั้น บริษัทหรือผูประกอบการได

ดําเนินกิจกรรมประเภท Carbon Offset 

ขอดีประการท่ี 6 เปนแหลงรองรับคารบอนเครดิต จากโครงการ CDM ท่ีไมผานการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหาร CDM ซึ่งอาจไมผานเงื่อนไขดาน Additionality หรือ Leakage นอกจากน้ี ตลาดคารบอนฯแบบ

สมัครใจยังสามารถเปนแหลงรองรับคารบอนเครดิตท่ีไมผานการรับประกัน (Certified) แตยังอยูในระหวางการรอ

พิสูจนตรวจสอบ (ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา เน่ืองจากการกอสรางหรือติดต้ังอุปกรณ และการตรวจสอบของ

คณะกรรมการ CDM) คารบอนเครดิตที่อยูในข้ันตอนนี้เรียกกันวา Verified Emission Reduction (VERs) โดย

ราคาของ VERs จะตํ่ากวาราคาของ CERs นอกจากน้ี ตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจยังเปนแหลงรองรับคารบอน

เครดิตจากการปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม โดยเฉพาะโครงการที่จัดทําในชุมชนทองถ่ินของประเทศกําลัง

พัฒนาและประเทศดอยพัฒนา เพราะเงื่อนไขของกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดมีความเขมงวดมาก 
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ขอดีประการท่ี 7 มาตรฐานการรับรองโครงการในตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจ แมวาจะมีอยูมากมาย

และอยูในขั้นแรกของการจัดต้ัง แตก็มีความยืดหยุนกวามาตรฐานของตลาดคารบอนฯตามพันธกรณี ซึ่งเปนการจูง

ใจใหมีโครงการลดกาซเรือนกระจกเกิดข้ึนอีกมากมาย แมวาการวัดคุณภาพของคารบอนเครดิตจะยังอยูในข้ัน

พัฒนากระบวนการชี้วัดก็ตาม 

ขอดีอีกประการหน่ึงของโครงการ CDM แบบสมัครใจ คือมีความยืดหยุนมากกวา มีตนทุนทางธุรกรรม

นอยกวา ผูซื้อ ผูขาย และกิจกรรมมีหลากหลายประเภทมากขึ้น และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสูชุมชน

ในชนบทไดอีกดวย ประตูที่เปดกวางมากขึ้นของตลาดคารบอนแบบสมัครใจ อาจชักจูงใจทุกฝายใหเขามามี

บทบาทในการชวยลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น หากคาดหวังจากนกัลงทุนในตลาดคารบอนแบบทางการเพียงอยาง

เดียว ก็อาจไมมากพอท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  

คารบอนเครดิตแบบสมัครใจ ดึงตลาดคารบอนสูชุมชนในชนบท หากมีการจัดการที่ดีจะสามารถสรางการ

มีสวนรวมของกลุมคนจํานวนมาก เชื่อมตอใหเกิดการ ทํางานรวมกันระหวางชุมชนคนปลูกปาหรือเกษตรกร กับ

ชุมชนวิชาการที่ตองเขามาชวยจัดการเรื่องยุงยากของการจัดทําเอกสาร กระบวนการซื้อขาย หรือใหความ

ชวยเหลือดานเทคนิคในการคิดคํานวณปริมาณการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของตนไม รวมถึงการเรียกรอง

และกระตุนบทบาทของบริษัทและผูประกอบการใหเขามามีสวนชวยในการลดกาซเรือนกระจก โดยการซื้อ

คารบอนเครดิตจากเกษตรกรและคนปลูกปา ไมใชเพื่อการซื้อขายคากําไร ในตลาดคารบอนเทาน้ัน แตเพื่อแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคม และเปนทางเลือกหนึ่งที่ สนับสนุนการดําเนินนโยบาย CSR ของบริษัท 23 

• ขอดอย 
ขอดอยประการท่ี 1 โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตภาคสมัครใจมีอยูดวยกันหลากหลาย

วิธีและครอบคลุมกาซเรือนกระจกหลายประเภท ดังนั้น ความนาเชื่อถือเร่ืองคุณภาพของคารบอนเครดิต (หรือ 

Carbon offset) จึงยังเปนท่ีกังขาสาหรับผูซื้อคารบอนเครดิต (เพราะโครงการอาจมีความเสี่ยงเรื่องจํานวนคารบอน

เครดิตที่แทจริง หรือ การนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนที่เหมาะสม) เน่ืองจากในระยะแรกน้ัน การควบคุมมาตรฐาน

การตรวจสอบกิจกรรมที่ทําใหเกิดการลดลงของกาซเรือนกระจก (Carbon reduction) หรือ จํานวนคารบอนเครดิต

ที่เกิดขึ้นจริง ยังไมความชัดเจนหรือความเปนสากล (ไมเหมือนกับกรณีตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีที่มีองคกร

กํากับดูแลมาตรฐานดังกลาว) แมวาในปจจุบันน้ีจะมีหนวยงานหลายแหงมีการตั้งมาตรฐานสําหรับตลาดสมัครใจ

ก็ตาม แตก็มีรายละเอียดแตกตางกัน อีกทั้งยังไมมีองคกรกลางท่ีจะทําหนาที่เรื่องมาตรฐานกลางของโครงการลด

กาซเรือนกระจกแบบสมัครใจนี้ จึงสงผลใหราคาคารบอนเครดิตข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือดานคุณภาพของ

คารบอนเครดิตเปนสําคัญ  

ขอดอยประการท่ี 2 เนื่องจากโครงการประเภทการปลูกปาเสริม และการปลูกปาเพิ่ม เปนโครงการที่

เก่ียวของกับกลุมบุคคลระดับชุมชน และเปนโครงการขนาดเล็ก แมวาตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจจะเปดรับ

คารบอนเครดิตจากโครงการปลูกปา แตก็ยังมีปญหา 5 ประการ คือ  

(ก) ความไมแนนอนวาใครควรเปนเจาของคารบอนเครดิต (ปญหานี้เกิดข้ึนกับกรณีโครงการ CDM 

เชนกัน) สําหรับการเปนเจาของ Carbon offset ก็เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน หากผูประกอบการไทย‚ รับจางปลูก

                                                            
23 http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=29&s_id=20&d_id=20 
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ปาเพิ่ม (ในรูปของสวนปา หรือสวนไมยืนตน) Carbon offset ที่ไดน้ีก็ควรเปนของผูลงทุน Carbon offset อยางไรก็

ดี การโอน Carbon offset ใหแกผูจางหรือผูลงทุนนี้จะมีการแจงใหภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทําบัญชี

คารบอนฯหรือไม และอยางไร เพื่อที่จะเปนขอมูลในการประมวลหรือคํานวณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย นอกจากน้ี ความเปนเจาของ, ตนไม และความเปนเจาของผลิตภัณฑไม เม่ือตัดไมไปใชประโยชน 

ทั้งนี้ยังไมรวมถึงประเภทของการใชไมท่ีตัดไปวาควรนําไปใชประโยชนทางดานใด จึงจะไมกอใหเกิดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต และใครจะเปนผูตรวจสอบในอนาคต ซึ่งมีระยะเวลามากกวา 5 ป (ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับประเภทของตนไมที่ปลูกเปนสวนปา) ฯลฯ 

(ข) โครงการปลูกปามีขอผูกพันระยะยาว ดังนั้น เจาของท่ีดินในโครงการปลูกปาไมสามารถเปล่ียนแปลง

การใชท่ีดินได ซึ่งอาจทําใหเจาของที่ดินประสบปญหาหากมีการพัฒนาท่ีดินรอบขางเปนอยางอื่น เชน การสราง

ถนน การสรางเขื่อน ฯลฯ (โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินเร็วมาก) ซึ่งอาจสงผล

ตอกระบวนการเวนคืนที่ดินของภาครัฐ รวมทั้งการจัดการของเจาของที่ดิน หากมีการเวนคืนที่ดิน เจาของที่ดิน

จะตองมีพันธะผูกพันกับ ‚ผูซื้อ Carbon offset ที่ตกลงกันลวงหนาแลวอยางไร และตองชดใชความเสียหายในรูป
ของตัวเงินหรือไม การตัดไมในที่ดินแปลงเกาและไปหาท่ีดินแปลงใหมเพื่อปลูกชดเชยท่ีดินที่ถูกเวนคืน จะเปนการ

สรางคารบอนฯ แทนการทํา offset หรือไม ฯลฯ ซึ่งยังไมมีความชัดเจนในขณะน้ี  

(ค) การจายเงินสําหรับคารบอนเครดิต จะจายอยางไร และ จะจายเม่ือใด สําหรับโครงการ CDM น้ัน จะ

มีการจายเงินคา CERs ก็ตอเม่ือตนไมโตเพียงพอที่จะดูดเก็บกาซคารบอนไดออกไซดไดในอัตราท่ีกําหนดตาม

วิธีการที่ตกลงกัน (Approved methodology) และเม่ือมีการตรวจสอบพิสูจนการเก็บกักกาซเรือนกระจกและมีการ

รับรองหรือรับประกันแลว (Verified CERs) แตกรณีตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจ การจายเงินคา carbon 

credit/carbon offset มักจายกันกอนท่ีกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจกจะเกิดขึ้นจริง (ซึ่งอาจเปนผลดี ในกรณี

สําหรับเจาของโครงการสามารถนําเงินนี้มาลงทุนเพื่อเร่ิมตนโครงการ) แตอาจสรางความเส่ียงใหแกผูซื้อคารบอน

เครดิตไปลวงหนา (ความเส่ียงในการจัดทํารายงาน carbon footprint หรือการทํารายงานคารบอนสต็อก ตามแบบ

สมัครใจ) เพราะไมมีหลักประกันที่ชัดเจนวา หาก Carbon credit/Carbon offset ที่ไดจริงมีจํานวนตํ่ากวาที่ตกลง

ไวในตอนทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อขายคารบอนฯ ผูขายจะมีการชดใชแกผูซื้ออยางไร นอกจากน้ี กระบวนการ

หรือตัวบทกฎหมายภายในประเทศมีการรองรับขอพิพาทลักษณะน้ีอยางไร  

(ง) การประเมินโครงการคารบอนเครดิตจากการปลูกปา อาจจะเผชิญปญหากลืนไมเขา-คายไมออก 

กลาวคือ แมวาตนทุนธุรกรรมสําหรับโครงการปลูกปาเสริมหรือปลูกปาเพิ่มจะตํ่ากวาโครงการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกอื่นๆ แตการปลูกปาก็อาจจะเผชิญกับตนทุนในการปองกันมิใหเกิดผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากอาจมี

การปลูกปาแบบพืชเชิงเด่ียวหรือเปนพืชท่ีไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น อีกท้ังอาจมีการบังคับ

โยกยายชุมชนออกจากพื้นท่ีหรือไมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการปลูกปา เปนตน ปญหาเหลาน้ีไดเคย

เกิดข้ึนในประเทศดอยพัฒนาหลายประเทศท่ีมีการรับการลงทุนโครงการปลูกปาเพื่อจัดทํา Carbon Offset ของ

บริษัทขามชาติ  

(จ) การยอมรับคารบอนเครดิต (และ carbon offset) จากการปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม จะเปน

การยับย้ังหรือชะลอไมใหมีการพัฒนาหรือเปล่ียนเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากการ
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ปลูกปามีตนทุนคอนขางตํ่า (ทั้งดานการจัดการและการลงทุนดานท่ีดิน) และมีประสิทธิผลในการดูดซับกาซเรือน

กระจกในบรรยากาศ ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจที่จะคิดคนเทคนิคหรือกระบวนการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

ประเภทอื่นๆ ซึ่งมักมีตนทุนในการคิดคนสูงกวาการปลูกปา  

ขอดอยประการท่ี 3 การขยายตัวของตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจ โดยกลยุทธแบบ Carbon Offset 

(หรือการซื้อคารบอนเครดิตจากสถานท่ีอื่น มาชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของตน) นั้น แมวาจะ

ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดในระดับหนึ่ง (อีกทั้งยังชวยในการลดรายจายในการกําจัดกาซเรือนกระจก

โดยรวม) แตอาจจะไมสงเสริมหรือจูงใจใหผูกอมลพิษเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ของตนอยางจริงจัง เชน การเปล่ียนแปลงการบริโภค โดยหันไปบริโภคสินคาท่ีใชพลังงานนอยลง หรือกลาวอีกนัย

หน่ึง การยอมรับคารบอนเครดิตจากกิจกรรม Carbon Offset หรือจากการปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม เปน

การปลอยใหประชาชนหรือธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวยังคงสําราญกับวิถีชีวิตด้ังเดิมที่บริโภคคารบอนฯ โดยมี

ตนทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย จากการซื้อคารบอนเครดิต (หรือ Carbon offset) จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายนอก

ประเทศหรือนอกโรงงานของตน  

ขอดอยประการท่ี 4 การใชมาตรการสงเสริมการต้ังตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ และ/หรือ โครงการ

ปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม อาจจะไมเพียงพอหรือมิใชหนทางเดียวท่ีจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก ยัง

มีมาตรการสมัครใจอื่นๆ เชน การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยียานพาหนะ การใชพลังงานหมุนเวียน การแสวงหา

พลังงานทางเลือก โดยไมจําเปนตองรอคอยการรับเงินสนับสนุนจากการขายคารบอนเครดิตหรือ Carbon offset 

หากแตจําเปนคงตองอาศัยการลงทุนทางการเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (เชน การออกแบบผลิตภัณฑที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือ Eco-design) และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขนสง ตลอดจน การขยายระบบการ

ขนสงมวลชนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เปนตน 

ขอดอยประการท่ี 5 ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจสวนใหญนั้น เกิดข้ึนในดานการผลิต (Production) 

แตในความเปนจริงแลว การบริโภคสินคา (Consumption) ก็สามารถกระตุนใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกดวย

เชนกัน เชน การใชบริการสายการบิน การใชผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เปนตน ซึ่งหมายถึงมีบุคคลท่ีเก่ียวของเปน

จํานวนมาก (นั่นคือ รวมถึงประชาชนทุกคน แทบจะมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังสิ้น) ดังน้ัน ตลาด

คารบอนฯแบบสมัครใจ อาจจะไมสามารถครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทหรือสินคาทุกชนิดได เนื่องดวยตนทุน

ธุรกรรมในการซื้อขายคารบอนฯ อาจจะสูงมาก เพราะมีผูท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี อันที่จริง การลด

การปลอยกาซเรือนกระจกนั้น ไมจําเปนตองสนใจเรื่องการซื้อขายคารบอนเครดิต (หรือ Carbon offset) มาก

จนเกินไป ส่ิงท่ีนาจะสงเสริมคือ ความมุงม่ันที่จะสรางกระบวนการผลิตที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใน

องคกร และการสรางแรงจูงใจใหภาคธุรกิจเขาใจหรือสืบคนคารบอนฯ ภายในองคกร (Carbon footprint) และ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนดานส่ิงแวดลอมใหแกผูมีสวนได-สวนเสียที่อยูภายนอกองคกรไดรับทราบ 

โดยสรุป ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ มีความเชื่อวา สามารถสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืนมากกวา

สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี หรือเกิดนวัตกรรม มีความยืดหยุนมากกวา ตนทุนธุรกรรมนอยกวา ไดรับความสนใจ

จากส่ือตางๆ ไดมากกวา และบริษัทสามารถสรางความแตกตางจากคูแขงไดมากกวา คารบอนเครดิตที่มาจาก

ตลาดคารบอนฯ ตามพันธกรณี  
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2.3.6   การซ้ือขายคารบอนเครดิตในประเทศไทย 
ในป 2542 ประเทศไทยมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 155.8 ลานตันคารบอนตอป 

หรือคิดเปน 2.4 ตันคารบอนตอประชากร 1 คน ซึ่งถือเปนปริมาณที่สูงเทียบเทากับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตยัง

ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของโลกท่ีปริมาณ 3.9 ตันคารบอนตอประชากร 1 คน จากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นถึงโอกาส

ของไทยในการผลิตคารบอนเครดิตเพื่อขายใหแกตลาดโลก โดยเฉพาะสําหรับภาคเอกชนที่ปลอยกาซเรือนกระจก

ในปริมาณมาก ซึ่งจากขอมูลในป 2546 ภาคเอกชนของไทยที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดไดแก ภาคพลังงาน 

มีปริมาณการปลอยสูงถึง 120 ลานตันคารบอน คิดเปนรอยละ 56 ปริมาณการปลอยกาซทั่วประเทศ รองลงมา

ไดแก ภาคการเกษตร คิดเปนรอยละ 24 ภาคการกําจัดของเสีย รอยละ 8 ภาคการใชที่ดินและปาไมรอยละ 7 และ

ภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรม รอยละ 5 ดังน้ันหากไทยสามารถจัดทําโครงการ CDM เพื่อผลิตคารบอนเครดิต

ขายในตลาดโลกไดก็จะชวยสรางรายไดใหแกประเทศ อีกท้ังชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตได 

โดยในปจจุบันธุรกิจคารบอนเครดิตในประเทศไทยยังคงเติบโตอยูในวงจํากัด คารบอนเครดิตที่ผลิตได

จากโครงการ CDM ที่ขายในตลาดโลกยังคงมีอยูนอยมากเม่ือเทียบกับคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการ CDM ใน

ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เชน จีน อินเดีย และ บราซิล เปนตน เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ ไดแก การขาด

นโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนจากหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับวิธีการ และข้ันตอนระหวางประเทศสําหรับ

การกําหนดคารบอนเครดิต ขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดานเทคนิคส่ิงแวดลอม และดานการเงิน ภาคการธนาคาร

เห็นวาการใหสินเชื่อสนับสนุนโครงการ CDM ไมใชโครงการหลัก ไมไดนํารายไดท่ีสามารถขายคารบอนเครดิตได

ในอนาคตมาพิจารณาใหสินเชื่อ ท้ังที่เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบของภาคเอกชนตอสังคม (Corporate 

Social Responsibility) นอกจากน้ียังมีตนทุนสูงเนื่องจากโครงการ CDM มีขนาดเล็ก ขาดหนวยงานกลางทํา

หนาที่รวบรวมเพ่ือขาย ทําใหไมคุมทุนท่ีจะย่ืนขอจดทะเบียนในตางประเทศเพ่ือใหไดรับคารบอนเครดิตมาขาย 

รวมทั้งขอจํากัดดานกฎระเบียบดานการเงินท่ีอนุญาตใหสถาบันการเงินทําธุรกิจซื้อขายคารบอนเครดิตได ในขณะ

ที่ในตางประเทศสถาบันการเงินไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการคาคารบอนเครดิตมีการจัดต้ังสวนงานข้ึนมา

รับผิดชอบดานบริการการเงินดานส่ิงแวดลอม (Environmental Financial Products) โดยตรง รวมทั้งมีการจัดต้ัง 

Carbon Exchange Market ในลักษณะเดียวกับตลาดหลักทรัพย เชนในสิงคโปร และหลายประเทศในยุโรปเพื่อ

เปนสถานท่ีซื้อขายคารบอนเครดิต เปนตน24 

อยางไรก็ตาม ขณะน้ีธนาคารโลกไดเขาไปรวมในการดําเนินโครงการอยางนอย 4 โครงการ25 ไดแก 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ซึ่งจะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณปละ 1 ลานตันคารบอน 

• โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากฟารมสุกรรวมกับกรมปศุสัตว ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกไดปละ 500,000 ตันคารบอน 

• โครงการรวมกับผูผลิตเอทานอลในการบําบัดน้ําเสีย ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดป

ละ 1 ลานตันคารบอน 

                                                            
24 http://www.ryt9.com/s/mof/540267/ 
25 ธนาคารโลกทําสัญญาซื้อขายระยะยาวถึงป 2558 โดยใหเงินประมาณ 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
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• โครงการรวมกับสยามซีเมนตในการนําความรอนที่สูญเสียไปปนไฟ ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกไดปละประมาณ 600,000 ตันคารบอน 
 

   2.3.6.1 องคกรในประเทศไทยท่ีมีสวนสนับสนุนการทําโครงการ CDM 
1) องคกรภาครัฐ และเอกชน 

องคกรท่ีมีสวนสนับสนุนในการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทยเริ่มตนดวยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการจัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

ขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงการผานกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ใน

ประเทศไทย ซ่ึงถือไดวาเปนองคกรหลักโดยทําหนาที่พิจารณาใหการรับรอง โครงการ CDM ของไทย รวมถึงทํา

ตลาดการซื้อขายกาซเรือนกระจก การเปนศูนยขอมูล และจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับกาซเรือนกระจก โดยเร่ิมการ

ปฏิบัติงานเม่ือ พ.ศ. 2550 ท้ังน้ีหนวยงานของรัฐที่เขามามีสวนในการดําเนินโครงการสวนมากทําหนาท่ีดําเนินงาน

ดานการศึกษา คนควา และวิจัยการดําเนินโครงการ CDM ในรูปแบบตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหประเทศไทยมี

แนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ไดอยางหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเปนที่ปรึกษาใหกับองคกร หนวยงาน

เอกชนท่ีตองการเขารวมโครงการ หรือถายทอดเทคโนโลยี และความรูเก่ียวกับโครงการ CDM ใหแกประชาชน

ทั่วไปไดรับทราบ โดยมีตัวอยางหนวยงานที่มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ CDM มีดังตอไปนี้ 

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3. สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

4. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ERDI) 

6. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

7. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

8. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

สวนองคกรเอกชนที่มีในประเทศไทยโดยสวนใหญจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา และรับทํา PDD (รายชื่อ

หนวยงานท่ีรับทําเอกสาร PDD ไดกลาวมาแลวในภาคผนวก ง-1) 
 

2) สถาบันการเงิน 
 สถาบันทางการเงินในประเทศไทยที่ใหการสนับสนุนโครงการ CDM มีจํานวนไมมากนัก และการให

สินเชื่อในการดําเนินโครงการ CDM ก็ยังไมใชโครงการหลัก ซึ่งสวนมากสถาบันทางการเงินที่ใหการสนับสนุน

โครงการ CDM จะทําหนาที่เปนแหลงทุน ตัวแทนในการรับซื้อคารบอนเครดิต และผูรับซื้อคารบอนเครดิตจาก

โครงการ CDM โดยทาง อบก. ไดรวบรวมสถาบันทางการเงินตางๆ ไวเพื่อเปนขอมูลใหกับผูประกอบการท่ีตองการ

ขอมูลของผูรับซื้อคารบอนเครดิต แสดงดังตารางท่ี 2.3-8  
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ตารางท่ี 2.3-8 สถาบันทางการเงินในประเทศไทย 
บริษัท รายละเอียด 

GDF Suez Energy 

International 

29/F Q House Lumpini 1 South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 

Contact Person : Mr.Narongchai Prapakornwiriya 

(narongchai.prapakornwiriya@gdfsuezmeaa.com) 

TEL : +662 684 6064    

FAX : +662 684 6096 

Website : http://www.gdfsuez.com/ / http://www.gdfsuezenergyint.com/ 

World Bank The World Bank Office, Bangkok 30 th fl, Siam Tower 989 Rama I Rd., Pathumwan, 

Bangkok 10330 

Contact Person : คุณปองทิพย ภูวเจริญ (ppuvacharoen@worldbank.org) 

TEL : 02 686-8362    

FAX : 02 686-8301 

Website : http://www.worldbank.org/ 

United Nations 

Development 

Programme (UNDP) 

12th fl., United Nations Building Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 

Contact Person : คุณสุธาริน คูณผล (sutharin.koonphol@undp.org 

TEL : 02 288 – 2148    

FAX : 02 280-4294  

Website : http://www.undp.or.th/ 

Barclays Capital Co., 

Ltd. 

21st Fl, CRC Tower, All seasons Place, 87/2 Wireless Rd, Lumpini, Phatumwan, 

Bangkok 10330 

Contact Person : Kunnigar Triyangkulsri (Chief Executive Officer) Teerapong 

Ninvoraskul (Director) 

NEDO Asian 

Representative 

Office in Thailand 

8th Fl, Sindhorn Building, Tower 2, 130-132 Wittayu Rd, Lumpini, Pathumwan, 

Bangkok 10330 

Contact Person : Ms.Yoshiko Yurugi 

TEL : 02 256-6725  

FAX : 02 256-6727  

Website : www.nedo.go.jp/bangkok/ 

บริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด 

130-132 ชั้น 20,25,26,28 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

Contact Person : คุณบังอร สุพัฒนกิจ (ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ) 

TEL : 02 633-2356  

FAX : 02 263-3801-2 

ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) 

3000 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

Contact Person : คุณสกล เหนียนเฉลย (sakol.nea@tmbbank.com) คุณจินตนา ภูวเจน

สถิตย (jintana.poo@tmbbank.com) 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                              รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                            บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      2-61                         โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

TEL : 02 299-1011, 02 242-3912 

ADF-French 

Development 

Agency 

14/F Abdulrahim Place - Unit 1407, 9, 990Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 

10500  

Contact Person : Mr. Francois - Xavier DUPORGE (duporgefx@groupe-afd.org) 

TEL : 02 6361235 

FAX : 02 636 1247 

KFW IPEX- Bank 19th Fl, Emprie Tower 2, 195 South Sathorn Rd, Bangkok 10120  

Contact Person : Mr. Jens B. Bessai (jens.besssai@kfw.de) 

TEL : 02 670-0467  

FAX : 02 670-0459 

EUROPEAN UNION Delegation of the European Commission, 

Kian Gwan House II, 19 th Fl, 140/1 Wireless Rd, Bangkok 10330  

Contact Person : Ms.Sutthiya CHANTAWARANGUL 

(sutthiya.chantawarangul@ec.europa.eu) 

TEL : 02 305-2742  

FAX : 02 255-9113 

Emergent Ventures 

India Pvt. Ltd. 

540 Mercury Tower Unit 11, Level 11, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 

10330  

Contact Person : Mr. Jatin Kapoor (jatin@emergent-ventures.com), Thanakrit 

Kasemsuk (thanakrit@emergent-ventures.com) 

TEL : 02 305-8727  

FAX : 02 305-8727 

Website : http://www.emergent-ventures.com/ 

Cargill Siam Limited 18th Fl, SinDhorn BLDG, Tower 3, 130-132 Wittayu Rd., Lumpini, Pathumwan, 

Bangkok 10330  

Contact Person : Mr. Michael R.Loefler 

บริษัท เพาเวอร กรีน 

อัลลายแอนซ จํากัด 

14/1 ซ. อัศวิน 1 ถ.บรมราชชนนี บางบําหรุ กรุงเทพฯ 10700  

Contact Person : คุณสกล เรียนรมย (sakol@powergreenalliance.com) 

TEL : 02 433 8465  

FAX : 02 433 8466 

TISCO Securities 

Company Limited 

4 Fl., TISCO Tower, 48/8 North Sathorn Rd, Silom, Bangrak, Bankgok 10500 

Contact Person : Mr.Wannawut Apinanratanakul (wannawut@tisco.co.th) 

TEL : 02 633-6511  

FAX : 02 633- 6500 

Mizuho Corporate 

Bank, Ltd. 

ชั้น 18 ทิสโกทาวเวอร 48 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

Contact Person : คุณวีณา มณีโรจนฉาย (Weena.Maneeroagchai@mizuho-cb.com), Mr. 
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Toshiya Wakaume (toshiya.wakaume@mizuho-cb.com) 

TEL : 02 638-0200-5 # 2539 

South Pole Carbon 

Asset Management 

Ltd.  

(เซาทโพล คารบอน 

แอสเซท แมเนจเมนท 

จํากัด) 

2/22 อาคารไอยรา ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย 2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Contact Person : คุณพัทธหทัย ตันสุวรรณนนท 

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

(p.surawatanapongs@southpolecarbon.com) 

Tel : 0 2678 8977, 9 

Fax : 0 2678 8978 

Website : http://www.tgo.or.th/www.southpolecarbon.com  

EcoSecurities Group บริษัท อีโคซีเคียวริต้ีส เวนเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

888/183 อาคารมหาทุนพลาซาชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

Contact Person : สุดคนึง ศิริเลิศ (tae@ecosecurities.com) Mobile: 081-761-2390, ภูนพ

พล ภูพิพัฒน (boyd@ecosecurities.com) Mobile: 081-988-8094 

Tel : 02 627 3933, 02-650 7904, 02-689 6258 

FAX : 02 627 3934 

Email : office.thailand@ecosecurities.com 

Website : www.ecosecurities.com 

ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 
   2.3.6.2 มาตรการทางการเงิน การคลัง และภาษี 

  การดําเนินโครงการ CDM จําเปนตองมีคาใชจายในการเขารวมโครงการ ซึ่งในแตละข้ันตอน

ของการดําเนินงานลวนประกอบไปดวยคาธรรมเนียม โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือผูประกอบการสนใจเขารวมในตลาด 

CER ซึ่งจําเปนตองเก็บคาธรรมเนียม เพื่อเปนคาใชจายการบริหารจัดการและนําเขากองทุน เพื่อสนับสนุน

โครงการปรับตัวของประเทศกําลังพัฒนา เพื่อรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งตนทุนการดําเนินงาน

ของกรรมการบริหาร CDM (EB) และตนทุนการติดตามตรวจสอบและการรับรอง ทําใหตนทุนโครงการ CDM 

สูงข้ึน โดยในประเทศไทยเองไดมีมาตรการดานการเงินและภาษี ในการสงเสริมการดําเนินโครงการ CDM 

เนื่องจากปจจัยท่ีมีผลตอการคาคารบอนเครดิตในประเทศไทยไมวาจะเปนจากปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจโลก 

ตลาดการคา CERs ปจจัยภายใน เชน สถาบันทางการเงิน กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับตางๆ ส่ิงเหลานี้ลวนเปน

ปญหาในการดําเนินโครงการ CDM ดังนั้นภาครัฐจึงจําเปนตองมีมาตรการดานการคลัง การเงิน และภาษีตางๆ 

เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และสนับสนุนการดําเนิน

โครงการ CDM ใหเปนรูปธรรมและย่ังยืน อีกท้ังยังสงผลในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอีกทางหนึ่ง 

โดยมาตรการดานการเงินธนาคารของรัฐไดเขามามีสวนรวมโดยการสนับสนุนดานสินเชื่อแกผูประกอบการ รวมไป

ถึงการใหเงินทุนในการดําเนินโครงการอีกดวย สวนมาตรการภาษีที่ชวยสงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกในปจจุบันมีดังนี้ 
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• มาตรการภาษีที่สงเสริมการดําเนินโครงการพัฒนาที่สะอาด 

- อนุญาตใหนําคาใชจายในการปรับเปล่ียนอุปกรณ หรือเคร่ืองจักรที่มีผลตอการ

ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอมมาหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล 

- การเก็บภาษีนําเขาเคร่ืองจักร และวัสดุอุปกรณซึ่งไมมีการผลิตในประเทศในอัตรา

รอยละศูนย 

• มาตรการภาษีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ีสะอาด 

- อนุญาตใหนําคาใชจายในการวิจัย และพัฒนามาหักเปนรายจายในการคํานวณ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  มาตรการภาษีท่ีไดต้ังไวน้ันเน่ืองจากภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาที่สะอาด 

ซึ่งนอกจากจะใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสนับสนุนการคา CERs แลวยังชวยจูงใจผูประกอบการใหมีการพัฒนา

ที่สะอาด และยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศอีกดวย 
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 อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีรองรับกิจกรรมตางๆ ของประเทศ อีกทั้งยังถูกจัดใหเปน

กลุมอุตสาหกรรมที่มีความตองการใชพลังงานและเช้ือเพลิงในปริมาณสูง โดยคาดวาในแตละปกลุมอุตสาหกรรม

พื้นฐานจะมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเม่ือเทียบกับการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ทั้งหมด และในสภาวะปจจุบันที่ทุกอุตสาหกรรมกําลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน และปญหาท่ีเกิดจากการใชพลังงาน 

ไมวาจะเปนปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคืออุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศก็เปนหน่ึงในสาเหตุที่

ทําใหเกิดการปญหาดังกลาว โดยปริมาณการใชพลังงานในอุตสาหกรรมเหมืองแรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

ไมวาจะเปนการใชพลังงานในรูปของไฟฟา หรือน้ํามันสําเร็จรูป ดังรูปที่ 3-1 

 
รูปท่ี 3-1  การใชพลังงานในสาขาเหมืองแรจาํแนกตามชนิดพลังงาน 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

 

ในปจจุบันนอกจากการใชพลังงานของอุตสาหกรรมเหมืองแรจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแลว เม่ือเทียบกับ

อุตสาหกรรมพื้นฐานอื่นๆ ในประเทศก็มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกันดังรูปท่ี 3-2 

บทที่บทที่บทที่   333   
ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด   
ของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน   
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รูปท่ี 3-2  การใชพลังงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

 

ท้ังนี้ผลกระทบที่ตามมาจากการใชพลังงานของอุตสาหกรรมแตละภาคสวนท่ีกําลังเปนที่กลาวถึงเปน

อยางมากคือผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

โลก และภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรยอมมีสวนที่ทําใหเกิดผลกระทบดังกลาวโดยตรง เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่

รองรับความอยูรอด และยังเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมพื้นฐานอื่นๆ เปนผลใหอุตสาหกรรมเหมืองแร

จําเปนตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่อุตสาหกรรม

เหมืองแรดําเนินการอยูใหมีปริมาณที่ลดนอยลง อาทิเชนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของ

อุตสาหกรรมเหมืองแรที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้ 

 
3.1  ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ 

โครงการ CDM ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลวในปจจุบันมีจํานวน 1,193  

โครงการ จาก 50 ประเทศ พบวามีโครงการท่ีมีวิธีการการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายการทําเหมืองแร

และกระบวนการผลิตแร จํานวน 23 โครงการ ซึ่งทั้งหมดเปนโครงการของประเทศจีน (ภาคผนวก ฌ) โดยโครงการ

ดังกลาวมีแนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ท่ีไดรับการรับรองจาก Executive Board แลว 

(http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html) จํานวน  2 วิธีการ คือวิธีการแบบ 

ACM0002 และ ACM0008 โดยสรุปไดดังน้ี   
 

3.1.1   วิธีการแบบ ACM0002  
เปนวิธีการท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีมีเงื่อนไข ดังนี้ 

• โครงการที่มีกิจกรรมการติดต้ังหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงไฟฟาหรือหนวยผลิต ชนิดใดชนิด

หน่ึง ดังนี้ คือ โรงไฟฟาพลังนํ้า (จากแมน้ําหรืออางเก็บน้ํา) โรงไฟฟาพลังลม โรงไฟฟาพลังความ

รอน โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยและโรงไฟฟาพลังคล่ืน 

• ในกรณีที่เปนโรงไฟฟาพลังน้ํามีลักษณะดังนี้ 
o กิจกรรมของโครงการใชอางเก็บนํ้าที่มีอยูโดยไมเปล่ียนขนาดหรือปริมาตรของอางเก็บนํ้า 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                              รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                      บทที่ 3 ทบทวนการดําเนนิโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      3-3                         โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

o กิจกรรมของโครงการท่ีมีการใชอางเก็บนํ้าที่มีอยูโดยท่ีปริมาตรของอางเก็บน้ําถูกเพิ่มข้ึน โดย

ทําใหเกิดการกระจายของกาซจากอางเก็บน้ํา เม่ือทําการผลิตไฟฟามากกวา 4 W/m2 

o กิจกรรมของโครงการท่ีเกิดจากอางเก็บน้ําใหม ซึ่งทําใหเกิดการกระจายของกาซจากอางเก็บ
นํ้า เม่ือทําการผลิตไฟฟามากกวา 4 W/m2 

• ขอบเขตของสภาพทางภูมิศาสตร และระบบท่ีเก่ียวของกับจุดเชื่อมตอไฟฟา สามารถอธิบายหรือ

แยกแยะได และมีขอมูลที่เก่ียวกับลักษณะของจุดเชื่อมตอนั้น 

• ใชในกรณีท่ีจุดเชื่อมตอไฟฟาเชื่อมตอกับเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากกาซที่ผลิตจากการถมดิน 

• มีขอมูลยอนหลัง 5 ป (หรือ 3 ป ในกรณีที่ไมใชกิจกรรมจากพลังนํ้า) สําหรับโครงการท่ีจะทําการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงไฟฟาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 

วิธีการน้ีไมสามารถใชไดในกรณี ดังนี้ 

• กิจกรรมของโครงการที่เก่ียวของกับการสับเปล่ียนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เปนแหลงพลังงานใหมใน

พื้นที่กิจกรรมโครงการ 

• โรงไฟฟาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล 

• โรงไฟฟาพลังน้ําท่ีเปนผลจากอางเก็บน้ําใหม หรืออางเก็บน้ําเดิมท่ีถูกขยาย โดยที่มีความ

หนาแนนในการผลิตกระแสไฟฟานอยกวา 4 W/m2 
 

3.1.2   วิธีการแบบ ACM0008  
การประยุกตใชวิธีการน้ีจะใชไดดีหรือเหมาะสมกับโครงการเหมือง Coal mine methane ที่มี

กิจกรรมหรือกระบวนการที่เก่ียวของกับการสกัดเอากาซมีเทนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

• บอดักกาซมีเทนบนดินที่จะใชในการดักจับกาซมีเทนท่ีเก่ียวของกับการทําเหมือง Coal Bed 

Methane (CBM) 

• หลุมเจาะใตดินในเหมืองที่จะใชดักจับกาซมีเทนกอนการทําเหมือง 
• บอดักกาซมีเทนบนดินหรือหลุมเจาะใตดิน หรือบอดักกาซใตดิน ฯลฯ ที่ใชสําหรับดักจับกาซ

มีเทนจากการทําเหมืองใตดินแบบถลม (Goaf)  

• การระบายอากาศที่มีกาซมีเทนซ่ึงจะตองถูกปลอยออกไป 
 

นอกจากโครงการดังกลาวแลววิธีการน้ียังสามารถใชกับโครงการเหมืองถานหินที่มีกาซมีเทนอยูใน

เหมือง มีการดักจับเอาไวใชหรือทําลาย หรือมีการเจือจางกาซมีเทนโดยอากาศ โดยมีลักษณะของโครงการดังนี้ 

• กาซมีเทนถูกดักจับและถูกทําลายโดยการเผา และ/หรือ 

• กาซมีเทนถูกดักจับและถูกทําลายโดยผานกระบวนการ Catalytic oxidation โดยมีการใชหรือไม

ใชพลังงานความรอน และ/หรือ 

• กาซมีเทนถูกดักจับและถูกทําลายโดยการนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาใชเปนพลังงานในการ
หมุนเคร่ืองจักร และ/หรือใชเปนพลังงานความรอน ซึ่งการปลดปลอยโดยวิธีดังกลาวอาจจะอาง

ไดหรือไมไดวาเปนการแทนที่หรือยุติการใชพลังงานจากแหลงอื่นๆ 
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• กาซมีเทนที่ยังเหลืออยูท่ีถูกทําใหเจือจาง โดยเหตุผลดานความปลอดภัยอาจจะยังมีการปลอย
ออกไป 

• โครงการ Coal Bed Methane (CBM) หรือ Coal Mine Methane (CMM) ทั้งหมดที่มีการดักจับ

กาซมีเทน โดยโครงการอาจจะใชหรือทําลายและไมสามารถที่จะถูกปลอยออกไปได 
 

โครงการทั้งหมดที่กลาวมาแลวจะใชไดท้ังเหมืองถานหินที่กําลังมีการดําเนินการอยู หรือเหมืองถาน

หินที่กําลังจะเปดใหม  โดยท่ีแนวทางหรือวิธีการแบบ ACM008 นี้ไมสามารถใชกับโครงการท่ีมีกิจกรรมในลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

• มีการดําเนินการเปนแบบเหมืองเปด 

• มีการดักจับกาซมีเทนจากเหมืองถานหินที่ถูกทิ้งรางไว หรือเหมืองถานหินที่ไมมีการรับมอบอยาง
ถูกตอง 

• มีการดักจับหรือใชกาซมีเทนจากชั้นถานหินโดยตรง โดยไมเก่ียวกับกระบวนการทําเหมือง 
• มีการใชกาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซหรือของเหลวอื่นๆ สําหรับกระตุนใหเกิด CBM  กอน

การทําเหมือง 

 
3.2  ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในตางประเทศ 

จากโครงการ CDM ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board  พบวามีโครงการท่ีมีวิธีการการ

ดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายดานอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนกวา 118 โครงการ และพบวามีโครงการ

ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมพื้นฐานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต มีจํานวน 48 โครงการ (ภาคผนวก ญ) ซึ่งมี

วิธีการดําเนินโครงการ CDM ที่เก่ียวของ ซึ่งไดรับการรับรองจาก Executive Board แลว หลายวิธีการ

(http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html) โดยขอยกตัวอยางที่ใกลเคียงใน

งานอุตสาหกรรมซิเมนต จํานวน  6 วิธีการ โดยแตละวิธีการสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

3.2.1   วิธีการแบบ ACM0003 

วิธีการน้ีสามารถประยุกตใชกับอุตสาหกรรมซีเมนต ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

• มีการนําเชื้อเพลิงที่มีปริมาณคารบอนนอย และ/หรือเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นมาใชบางสวนเพื่อ

แทนที่การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตซีเมนต  

• มีการลงทุนที่มีนัยสําคัญเพื่อทําใหสามารถใชเชื้อเพลิงทางเลือกได และ/หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิลที่

มีปริมาณคารบอนนอย 

• ตลอดสามปลาสุดกอนการเริ่มตนของกิจกรรมโครงการ  ไมมีการใชเชื้อเพลิงทางเลือกในสวนการ
ผลิต 

• การลดการปลอยกาซ CO2 มีความสัมพันธ กับกาซ CO2 ที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล

เพียงอยางเดียว และไมมีความสัมพันธกับการปลอยกาซ CO2 จากกระบวนการ 

Decarbonisation ของวัตถุดิบ (เชนแรที่มีองคประกอบของ CaCO3 และ MgCO3) 
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• วิธีการน้ีสามารถประยุกตใชสําหรับขีดความสามารถในการติดต้ัง (คิดเปนตันของแสล็ก/ป) ที่มี

อยูจริงในชวงการทดสอบการใชงานไดของกิจกรรมโครงการ 
 

ในกรณีของกิจกรรมโครงการที่ใชชีวมวลที่เหลือ หรือชีวมวลหมุนเวียน, การประยุกตใชสามารถทํา

ไดตามสภาวะดังตอไปนี ้

• ชีวมวลท่ีไมไดมาจากกระบวนการทางเคมี (เชน กระบวนการ Esterification ท่ีจะผลิตไบโอดีเซล, 

การผลิตของแอลกอฮอลจากชีวมวล, อื่นๆ) กอนการเผาไหมในโรงผลิตของโครงการ แตอาจได

จากกระบวนการจักรกลหรือถูกทําใหแหงภายในพื้นที่ของโครงการ สวนการเตรียมชีวมวลใดๆ ที่

เกิดขึ้นกอนกิจกรรมโครงการไมไดถือวาเปนเงื่อนไขอื่นที่มีนัยสําคัญในการปลอยกาซเรือนกระจก 

(เชน การปลอยกาซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศ หรือจากการผลิตถานหินลิกไนต) 
 

กรณีที่สามารถผลิตชีวมวลขึ้นมาใหมจากฟารมท่ีปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง  การประยุกตใชสามารถ

ทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

• การเตรียมพื้นท่ีสําหรับสรางฟารมไมเปนสาเหตุในการปลอยคารบอนจากดินในระยะยาว 

สามารถคาดหวังไดวาคารบอนที่สะสมในสารอินทรียของดิน ฟางและตนไมท่ีตายไปแลว จะ

ลดลงไดมากกวาเนื่องจากการกัดกรอนดินและการกระทําของมนุษย หรือเพิ่มข้ึนบางเล็กนอย

จากการหยุดกิจกรรมของโครงการ 

• หลังจากฤดูเก็บเก่ียว มีการทําใหพืชเกิดข้ึนมาใหมซึ่งอาจเปนการปลูกหรือการทําใหแตกหนอโดย

ธรรมชาติ 

• ไมมีหญาขึ้นภายในฟารม 

• ไมมีการชลประทานที่ใชในฟารมชีวมวล 

• พื้นที่ซึ่งจะเปนที่ต้ังของฟารมจะถูกกําหนดข้ึนมานั้น  กอนที่จะมีโครงการถามีการเส่ือมสภาพของ

พื้นท่ี  และไมมีกิจกรรมใดๆ ของโครงการพื้นที่น้ันจะไมมีการใชสําหรับ การเกษตรอื่นๆ  หรือ

กิจกรรมการปาไม  การเส่ือมสภาพของพื้นที่จะมีตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกวา ดังนี้ 

o การเส่ือมสภาพของพืช  

o การเส่ือมสภาพของดิน  

o อิทธิพลจากการทํากิจกรรมของมนุษย  
 

โครงรางเงื่อนไขการประยุกตใชในเวอรชันลาสุดจะตองถูกทําใหบรรลุผลท่ีดีกวา โดยวิธีการหรือ

เครื่องมือตอไปนี ้

• การใชวิธีการหรือเครื่องมือรวมกันท่ีจะระบุเก่ียวกับกรอบพื้นฐาน และสวนเพิ่มเติม 

• เครื่องมือในการตรวจจับกาซมีเทนที่ไมตองการใหปลอยออกมาจากท่ีท้ิงขยะของเสียที่เปน
ของแข็ง  



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                              รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                      บทที่ 3 ทบทวนการดําเนนิโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      3-6                         โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

• เครื่องมือที่ใชคํานวณของโครงการ หรือการร่ัวออกมาของ CO2 จากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 

• เครื่องมือที่ใชคํานวณการปลอยออกมาจากการใชไฟฟา 
 

หลักการนี้ใชไดเฉพาะกรณีที่มีความตอเนื่องของเชื้อเพลิงผสมท่ีใชในปจจุบันของโครงการ  หรือ

เชื้อเพลิงฟอสซิลผสมท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะสงผลถึงความเปนไปไดมากที่สุดของกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีจะมีการใช

เปนเชื้อเพลิงในโรงผลิตซีเมนต  และถามีส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมากกวาตามที่ไดอธิบายในวิธีการเลือกกรอบแนวคิด

พื้นฐานที่เปนไปไดและการเพิ่มเติมแลวสงผลใหมีความเปนไปไดมากท่ีสุดของกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีจะมีการ

เลือกใชเชื้อเพลิงทางเลือก 

• สําหรับของเสียใดๆ ที่เกิดจากแหลงกําเนิดฟอสซิล  

• สําหรับชีวมวลท่ีมีอยู  
• สําหรับชีวมวลหมุนเวียน 
 

3.2.2   วิธีการแบบ ACM0005 
วิ ธีการนี้ ใช ได กับโครงงานซึ่ ง เพิ่ม สัดสวนของ ส่ิง ท่ี เ ติมเขาไปในการผลิตซี เมนตชนิดที่

นอกเหนือไปจากที่มีการผลิตภายในประเทศในปจจุบันส่ิงที่เพิ่มเขาไปถูกกําหนดใหเปนเปนวัสดุที่ผสมกับวัสดุที่
ตกคางกนเตาเพ่ือจะผลิตซีเมนตชนิดผสม รวมถึงเถาลอย แรยิปซัม แสล็ก (Slag)  และอื่นๆ วิธีการนี้ประยุกตใช

ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

• ไมมีความขาดแคลนวัสดุท่ีจะเติมเขาไปรวมถึงวัสดุท่ีใชผสม ผูรวมโครงการควรจะแสดงวาไมมีใช

วัสดุเติมที่เพิ่มข้ึนนี้ในกิจกรรมอื่นๆ และถามีสวนเกินของวัสดุเติมน้ีโดยไมมีหลักฐานจะถือวาการ

ลดการปลดปลอยของโครงการถูกลดระดับลง 

• หลักการนี้สามารถใชไดกับการขายส่ิงที่ไดจากกิจกรรมของโรงผลิตของโครงการในทองถ่ิน และ

ไมมีการสงออกซีเมนตผสม 

• มีขอมูลเหมาะสมท่ีเพียงพอเกี่ยวกับชนิดของซีเมนตที่มีอยูในตลาด 

หลักการพื้นฐานน้ีจะใชรวมกันในการยืนยันรวมกับการตรวจติดตามหลักการ สําหรับการเพิ่ม

สวนผสมในการผลิตซีเมนต  
 

3.2.3   วิธีการแบบ ACM0012 
วิธีการ ACM0012 เปนวิธีการใชสําหรับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สําหรับของเสียที่เปนแกส 

หรือความรอน หรือความดันในระบบพลังงานพื้นฐาน โดยวิธีการนี้ใชไดดีกับกิจกรรมโครงการ ซึ่งใชประโยชนจาก

ของเสียหรือสวนเกินที่เปนแกส และ / หรือความรอนเปนตนกําเนิดพลังงานสําหรับ 

• การผลิตรวม หรือ 

• กระบวนการผลิตไฟฟา หรือ 

• การใชโดยตรงจากตนกําเนิดกระบวนการทําใหรอน หรือ 

• สําหรับกระบวนการผลิตความรอนในจุดตางๆ เชน ไอน้ํา, น้ํารอน, น้ํามันรอน, อากาศรอน 
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 วิธีการนี้ยังสามารถใชไดกับกิจกรรมโครงการซึ่งใชความดันสวนเกินในการผลิตไฟฟา และ

ประยุกตใชภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

• ถากิจกรรมโครงการใชความดันสวนเกินในการผลิตไฟฟา ไฟฟาที่ผลิตจากการใชความดัน

สวนเกินจากแกสสวนเกินควรสามารถมีการวัดได 

• พลังงานที่ผลิตจากกิจกรรมโครงการอาจจะถูกใชภายในภาคสวนอุตสาหกรรม  หรือสงออก

ภายนอกภาคสวนอุตสาหกรรม 

• ไฟฟาที่ผลิตจากกิจกรรมโครงการอาจจะถูกสงออกไปตามสายสงไฟฟา 

• พลังงานในกิจกรรมโครงงานสามารถผลิตข้ึนมาโดยผูเปนเจาของภาคสวนอุตสาหกรรมที่ผลิต
ของเสียที่เปน แกส/ความรอนสวนเกิน หรือโดยผูอื่นภายใตภาคสวนอุตสาหกรรม 

• ขอกําหนดไมจํากัดภาคสวนอุตสาหกรรมที่ผลิตแกสสวนเกินจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล กอนที่

จะมีการนําวิธีการนี้มาใชกับกิจกรรมของโครงการ 

• วิธีการนี้ครอบคลุมทั้งภาคสวนใหม และท่ีมีอยูสําหรับภาคสวนที่มีอยูสามารถประยุกตใชกับขีด
ความสามารถที่มีอยูที่จะรองรับได ถามีการวางแผนขยายขีดความสามารถตองดําเนินงานใน

สวนท่ีเพิ่มเชนเดียวกับภาคสวนใหม 

• แกส/ความดันสวนเกิน ที่ใชในกิจกรรมโครงการที่ถูกเผา หรือปลอยออกไปในบรรยากาศ อัน

เนื่องจากการหยุดของกิจกรรมโครงการภาคสวนท่ีมีอยู  ส่ิงนี้จะถูกพิสูจนโดยอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังนี้   

o โดยการวัดโดยตรง  
o ความสมดุลของพลังงาน  

o ใบเสร็จการใชพลังงาน (ไฟฟา, เชื้อเพลิงฟอสซิล)  

o กระบวนการผลิต  

o การตรวจสอบโดย DOE  ณ ทีต้ั่ง  

• การขอเครดิตโดยเครื่องกําเนิดของพลังงานที่ใชแกส /ความรอน/ความดัน สวนเกิน ในกรณีท่ีมี

การสงออกใหหนวยงานอื่นผูที่จะขอเครดิตได คือเจาของโครงการท่ีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาไมใช

ลูกคา 

• สําหรับภาคสวนอุตสาหกรรมและลูกคาที่เปนสวนหนึ่งของโครงการกอนจะมีการประยุกตใชวิธีนี้
สามารถขอเครดิตไดอยางนอยสุดในชวงเวลาท่ีเหลืออยูของเคร่ืองจักรท่ีกําลังใชอยู และในชวง

เวลาของเครดิตที่เหลืออยู 

• จะไมนับ แกส/ความดันสวนเกิน ที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินการที่ผิดปกติ (ภาวะฉุกเฉิน, 

ปดเคร่ือง)  

• การผลิตพลังงานรวมจากการรวมมือกันของความรอน และพลังขับเคล่ือน  และไมรวมสวนวงจร

ของการผลิตไฟฟา 
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3.2.4   วิธีการแบบ AM0024 
วิธีการ AM0024 เปนวิธีการพื้นฐานสําหรับการลดกาซเรือนกระจก ที่นําความรอนที่เปนสวนเกิน

กลับมาใช และใชเปนประโยชนเพื่อเปนเครื่องตนกําลังในโรงผลิตซีเมนต 

วิธีการนี้สามารถประยุกตใชกับกิจกรรมโครงการ ซึ่งใชแกสรอนสวนเกินจากกระบวนการเผา

ปูนซีเมนต เพื่อนํามาผลิตไฟฟา โดยวิธีการนี้ประยุกตใชภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

• ไฟฟาท่ีผลิตถูกใชในการทําซีเมนตท่ีมีการดําเนินกิจกรรมตามขอเสนอของโครงการ และไฟฟา
สวนเกินถูกสงไปยังจุดเชื่อมตอ โดยถือวาไมมีไฟฟาสงไปยังจุดเชื่อมตอไฟฟาของโครงสราง

พื้นฐาน (ในกรณีที่มีโรงผลิตพลังงานอยูแลว)  

• ไฟฟาที่ผลิตภายใตกิจกรรมของโครงการอาจมีการยายมาจากจุดเชื่อมตอไฟฟา หรือจากแหลง

ผลิตที่กําหนดไว โดยแหลงผลิตท่ีกําหนดไวดังกลาวอาจมีอยูแลวหรือสรางขึ้นมาใหม 

• ระบบสายสงไฟฟาหรือแหลงผลิตท่ีกําหนดไว สามารถระบุไดอยางชัดเจน 

• ความรอนสวนเกินถูกใชเฉพาะในกิจกรรมของโครงการ 
• ในกรอบแนวคิดพื้นฐาน การนําความรอนที่เปนสวนเกินกลับมาใชใหมเปนไปไดเพียงภายใต

ขอบเขตของกระบวนการเผาปูนซีเมนต 

วิธีการน้ีไมสามารถประยุกตใชกับ  

• กิจกรรมโครงการที่ซึ่งปจจุบันใช ความรอนสวนเกิน หรือธุรกิจทางเลือกที่ใชความรอนสวนเกินที่

อยูภายนอกกระบวนการเผาปูนซีเมนต เปนปกติ 

• กิจกรรมโครงการมีผลกระทบตอกระบวนการปลอยกาซจากโรงผลิตซีเมนต 
 

3.2.5   วิธีการแบบ AMS-I.D.  
วิธีการน้ีเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมตอไฟฟา ดังน้ี 

• วิธีการประเภทนี้ประกอบดวยหนวยการผลิตพลังงานหมุนเวียน, เชน พลังงานแสง,  พลังงานน้ํา, 

พลังงานจากกระแสนํ้าขึ้นน้ําลง/คล่ืน, ลม, ความรอนใตพิภพ, และชีวมวลหมุนเวียน ซึ่งชวยเสริม
ไฟฟาไปยัง  และ/หรือ เคล่ือนยายฐานไฟฟาจากระบบจายไฟฟา ซึ่งมีหนวยผลิตท่ีใชพลังงาน
จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางนอยหนึ่งหนวย 

• ถาหนวยผลิตที่เพิ่มข้ึนมีสวนประกอบทั้งท่ีใชพลังงานหมุนเวียน และไมสามารถหมุนเวียนได 

(เชน ลม และน้ํามันดีเซล)  โครงการ CDM ขนาดเล็กท่ีมีขนาดจํากัด 15MW  ใชเฉพาะพลังงานที่
สามารถหมุนเวียนได  ถาหนวยผลิตท่ีเพิ่มขึ้นมีการใชการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมดวยขีด

ความสามารถของหนวยผลิตทั้งหมดตองไมเกิน 15MW 

• ระบบท่ีมีการใชความรอนจากชีวมวลเขารวมในระบบผลิตซึ่งชวยเสริมไฟฟาไปยัง และ/ หรือ 
ยายฐานไฟฟาจากจุดเชื่อมตอถูกจัดอยูในกลุมน้ี โดยที่ผลรวมของผลลัพธพลังงานจากรูปแบบไม

ควรเกิน 45 MWthermal  เชน ระบบท่ีมีการใชชีวมวลรวม คาท่ีวัดไดของหมอตมน้ํารวมทั้งหมดไม

ควรเกิน 45 MWthermal เปนตน 
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• กิจกรรมของโครงการท่ีเพิ่มขีดความสามารถของพลังงานหมุนเวียน ควรจะพิจารณากรณี

ดังตอไปน้ี 

o การเพิ่มหนวยผลิตใหม 
o การแทนท่ีหนวยผลิตเกาดวยหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพื่อทําใหมีคุณสมบัติเปน
กิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็ก, ขีดความสามารถรวมท่ีติดต้ังหลังจากการเพิ่มหนวยใหม 

หรือจากหนวยท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาควรจะมีขนาดนอยกวา 15 MW 

• กิจกรรมโครงการมีการแกไขหรือปรับปรุงชิ้นสวนของหนวยผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูถูกจัด
รวมอยูในกลุมน้ีดวย ซึ่งในการทําใหมีคุณสมบัติเปนกิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็กนั้น 
ผลลัพธทั้งหมดของหนวยผลิตที่มีการแกไขหรือปรับปรุงไมควรเกิน  15  MW 
 

3.2.6   วิธีการแบบ AMS-II.D. 

วิธีการน้ีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิง ในภาค

สวนอุตสาหกรรม  ดังน้ี 

• เปนการดําเนินงานที่ประกอบดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานใดๆ  และการ

ปรับเปล่ียนเชื้อเพลิงท่ีใชในภาคสวนอุตสาหกรรม  

• เปนการดําเนินงานท่ีครอบคลุมกิจกรรมโครงการที่มีจุดมุงหมายขั้นตนในดานประสิทธิภาพของ
พลังงาน  

• วิธีการดําเนินการแกไขอาจใชแทนที่  หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงสวนที่มีอยู หรืออาจติดต้ังใน
หนวยงานใหม 

• การประหยัดพลังงานรวมของโครงการเด่ียวอาจมีขนาดไมเกิน  60  GWhe ตอป  

• การประหยัดพลังงานท้ังหมด  60  GWhe ตอปเทียบเทาไดกับการสะสมมากสุด  180  GWhe ตอป 
ในการใชเชื้อเพลิง 

 

3.3  การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในประเทศไทย 
ปจจุบันมีโครงการ CDM จากประเทศไทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว            

มีจํานวน  20 โครงการ ซึ่งแสดงในภาคผนวก ฎ   

โครงการที่ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการตามผลมติ ครม. ปจจุบันมี

ทั้งส้ิน 14 โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ฐ และโครงการท่ี คณะกรรมการ อบก. พิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ออกหนังสือรับรองโครงการ ปจจุบันมีทั้งส้ิน 61 โครงการ (รูปที่ 3.1-1) ดังแสดงในภาคผนวก ฑ จากจํานวน

โครงการที่อยูในข้ันตอนการดําเนินการภายในประเทศมีท้ังส้ิน 75 โครงการ พบวามีโครงการท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมซีเมนตจํานวน 4 โครงการ ซึ่งทั้งส่ีโครงการมีแนวทางหลักในการดําเนินการ คือการผลิตพลังงานไฟฟา

จากลมรอนทิ้ง (Waste heat) โดยแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ วิธีการ ACM0012 และวิธีการ ACM0024 ดังที่

ไดกลาวมาแลวแตไมพบโครงการท่ีเก่ียวของกับเหมืองแรแตอยางใด ซึ่งจะตองมีการศึกษาตอไป   
 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                              รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                      บทที่ 3 ทบทวนการดําเนนิโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      3-10                         โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
ที่มา : องคการบริหารกาซเรือนกระจก 

 

รูปท่ี 3.3-1  โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรอง 

 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-1                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

                  
 
4.1 กรอบ แนวคิด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีมาแตโบราณ มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาตามยุคสมัย มี

การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ ขณะเดียวกันก็ไดรับผลกระทบจากปจจัย

ทั้งภายนอก และภายใน ทําใหสภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแรตองเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้ง

ดานบวกและดานลบ แตอยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหมืองแรยังคงความเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ตองดําเนินการ

ตอไป เพื่อตอบสนองตอความตองการดานวัตถุดิบของทั้งภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ

ชีวิตประจําวันของประชาชนภายในประเทศอยางหลีกเล่ียงไมไดอาจกลาวไดวา ในสังคมปจจุบัน เคร่ืองอุปโภค 

วัสดุ อุปกรณตางๆ เกือบท้ังหมด จะตองมีแรเปนวัตถุดิบเบื้องตนในการผลิตตลอด รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ตางๆ ดวย วัตถุดิบที่มาจากแรเหลานี้อาจเปนวัตถุดิบที่ไดจากการทําเหมืองแรโดยตรง หรือเปนวัตถุดิบท่ีเกิดจาก

การนํามาใชใหม ในสภาพขอเท็จจริงของประเทศไทย วัตถุดิบจากแรเหลาน้ีมิไดผลิตข้ึนมาจากเหมืองแรใน

ประเทศเทานั้น บางสวนจะตองนําเขาจากตางประเทศ และบางสวนอาจสงออกไปจําหนายตางประเทศ ซึ่งข้ึนอยู

กับขอจํากัดของสภาพธรณีวิทยาแหลงแร การทําเหมือง เทคโนโลยี สถานการณดานเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด 

และปจจัยอื่นๆ เปนองคประกอบ 

โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนกิจการที่สนับสนุนเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ แตก็ยังมีขอจํากัดบาง

ประการที่ไมสามารถพัฒนา และนําทรัพยากรมาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ขอจํากัดสวนหนึ่งเกิดจาก

การบริหาร และจัดการการใชทรัพยากร กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนลักษณะของกิจกรรมท่ีมีภาพ

ลบ โดยเฉพาะดานการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการที่ไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร เหลานี้เปนปจจัยลบของอุตสาหกรรมเหมืองแรมาโดยตลอด โดยเฉพาะในยุคสมัยท่ีกระแส

การอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมสูงข้ึนทําใหภาพลักษณของกิจกรรมเหมืองแร และเหมืองหิน เปนกิจกรรมที่

ทําลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรางความเดือดรอนตอชุมชนใกลเคียงเปนหลัก โดยมิไดตระหนักถึงประโยชน

ของอุตสาหกรรมเหมืองแรตอการพัฒนาประเทศ และสังคมเทาที่ควร  

อีกทั้งสาเหตุท่ีสืบเนื่องมาจากผลของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน พฤติกรรมการบริโภคและ

กระแสวัตถุนิยม ไดเพิ่มปริมาณมลพิษ และของเสีย สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอนทวีความรุนแรงมากข้ึนและสงผลกระทบในวงกวางทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยจึงเร่ิม

ต่ืนตัวอยางจริงจังในการแกไขหรือบรรเทา “ภาวะเรือนกระจก” ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่นํามาสูการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ดังนั้นจากสถานการณปจจุบันถึงเวลาแลวท่ีผูที่อยูในวงการอุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก ผู 

ประกอบการ องคกรภาคเอกชน เชน สภาการเหมืองแร สมาคมที่เก่ียวของกับเหมืองแรตางๆ ภาคราชการ 

ตลอดจนสถาบันการศึกษา จะตองปรับบทบาทใหสอดรับกับสถานการณ เพื่อใหอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศ

บทที่บทที่บทที่   444   
การวิเคราะหกาซเรือนกระจกการวิเคราะหกาซเรือนกระจกการวิเคราะหกาซเรือนกระจก   



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-2                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ยังดํารงอยูได พรอมกับการพัฒนาและปรับเปล่ียนภาพลักษณไปในทางที่ดี เพื่อเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสําหรับ

การพัฒนาประเทศตอไป 

ดังน้ัน เพื่อใหความพยายามในการลดผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจก และการเกิดภาวะโลก

รอนของประเทศบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงอยูในฐานะท่ีสามารถใหการสนับสนุน

การดําเนินโครงการ “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” (CDM-Clean Development Mechanism) ภายใตอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ท้ังนี้เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน ดวยการปรับเปล่ียนแผน และกระบวนการผลิตที่มีการใช

เทคโนโลยี และการจัดการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมกับเรงปลูกจิตสํานึกใหผูประกอบการเห็นความสําคัญ

ของปญหาภาวะโลกรอน และแนวทางแกไขปญหารวมกันการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดดังกลาว 

จึงเปนแนวทางหน่ึงที่สามารถชวยลดกาซเรือนกระจกท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก1  
 

4.2 แนวทางการประเมินกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงาน หรือกระบวนการทําเหมือง สําหรับการจัดทํา
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

แมวาอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนกิจการที่สนับสนุนเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ แตในขณะเดียวกัน

อุตสาหกรรมเหมืองแรก็ตองใชพลังงานเชื้อเพลิงในการทําเหมือง ทําใหเกิดของเสียจากการใชพลังงานและ

กระบวนการผลิตแร ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการปลอยกาซเรือนกระจก ดังน้ันการลดผลกระทบจากการปลอยกาซ

เรือนกระจก ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงอยูในฐานะที่สามารถใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ CDM  

4.2.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของภาคเหมืองแร และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ผูประกอบการ

เหมืองแรตองดําเนินการตามรูปแบบ และกระบวนการท่ีกําหนดไว โดยจัดทําเอกสารประกอบโครงการและย่ืนแบบ

เอกสารออกแบบโครงการ (PDD : Project Design Document) ใหแก DNA ของประเทศไทยเพื่อขอรับความ

เหน็ชอบ (National Approval) 

การพิจารณาโครงการ CDM ของอุตสาหกรรมเหมืองแร ตองพิจารณาวาโครงการ CDM ที่จะดําเนินการ

เปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ เงื่อนไข และสอดคลองกับนโยบายวาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน และนโยบาย

อื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งตองประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชนดวย เม่ือ DNA ได

พิจารณาเห็นชอบจะออกหนังสือใหความเห็นชอบ (Letter of Approval) เพื่อใหผูประกอบการเหมืองแรเสนอตอ 

DOE ตรวจยืนยันตอไป 

หนวยปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย (DOE) จะประเมินกิจกรรมของโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร เพื่อ

ยืนยันวากิจกรรมมีความถูกตองและครบถวนตามลักษณะ หลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดใน โครงการ 

CDM รวมทั้งการจัดทําขอมูลฐาน (Baseline) เม่ือ DOE ไดยืนยันและข้ึนทะเบียนแลวจะเสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร (EB) เพื่อข้ึนทะเบียนโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนโครงการ CDM  

                                                            
1
 http://www.thaigoodview.com/node/19260?page=0%2C0 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-3                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เม่ือโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรไดขึ้นทะเบียนซึ่งเปนการยอมรับอยางเปนทางการแลว ผูประกอบการ

เหมืองแรตองเปนผูติดตามตรวจสอบตามแผนงาน และเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ CDM โดยตอง

ตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดการปลอยไดจากกิจกรรมของโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร และผลกระทบ

อื่นๆ ท่ีเกิดขึ้น  

โครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรท่ีไดดําเนินการไปน้ัน DOE จะตรวจพิสูจนตามระยะเวลาเพ่ือติดตามการ

ลดปริมาณการปลอยกาซ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลฐาน (Baseline) ซึ่งจะนําไปสูการรับรองปริมาณกาซท่ีลดได 

แลวรายงานตอคณะกรรมการบริหารฯ (EB)  

เม่ือ คณะกรรมการบริหารฯ (EB) ไดรับรายงานวาโครงการนั้นไดมีการตรวจพิสูจนและรับรองโดย DOE 

แลวก็จะพิจารณา หากเห็นวาโครงการไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยางถูกตองก็จะออกใบรับรองปริมาณกาซ

เรือนกระจกที่สามารถลดได (CERs) ใหแกผูดําเนินโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร  

ทั้งนี้ การคํานวณเครดิตนั้นจะตองเปนจํานวนเครดิตที่ไดรับตลอดระยะการดําเนินโครงการ ซึ่งกําหนดให

มีระยะเวลาโครงการ 2 ประเภท คือ ประเภทโครงการ 7 ป และตออายุได 2 ครั้ง ซึ่งในการตออายุแตละคร้ังอาจ

ตองมีการคิดขอมูลฐาน (Baseline) ใหม หรือประเภทโครงการ 10 ป โดยไมสามารถตออายุได 

การดําเนินการโครงการเหมืองแรประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดวยกันหลายข้ันตอน เร่ิมต้ังแตการเตรียม

ขอมูลเบื้องตนทางธรณีวิทยา การสํารวจหาปริมาณสํารองแหลง การเลือกวิธีการทําเหมือง การออกแบบทําเหมือง 

การเลือกเคร่ืองจักร และอุปกรณในการทําเหมือง การศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการทําเหมืองแร และการ

วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการทําเหมืองแร 

1. การสํารวจ 

การสํารวจเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญข้ันตอนหน่ึงกอนการทําเหมืองการสํารวจจึงมีจุดมุงหมาย คือเพื่อ

หาปริมาณสํารองแร ความหนาของชั้นดินหรือชั้นหินอื่นที่ปกคลุมชั้นหินโครงสรางทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติ

ของหินในดานตางๆ การสํารวจแบงออกได 2 ประเภท คือ 

1.1 การสํารวจแหลงแรข้ันตน (Prospecting) เปนการสํารวจเบื้องตนกอนมีการสํารวจข้ัน

ละเอียด เปนการลดความเสี่ยงในการลงทุน 

1.2 การสํารวจแหลงแรข้ันละเอียด (Exploration) เปนการสํารวจเพื่อมุงเขาสูเปาหมายโดยตรง 

ทําใหผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ นํามาใชอางอิงและเปนขอมูลในการทําเหมืองตอไป 

2. วิธีการทาํเหมืองแร 

การทําเหมืองแรมีอยูหลายวิธี ในระยะแรกสวนใหญจะใชแรงงานจากคน ซึ่งเปนการลงทุนที่ไมมากนัก แต

ไดผลผลิตตํ่าจึงเปนการทําเพื่อการยังชีพมากกวาการคา ตอมาจึงเปล่ียนรูปแบบการผลิตเปนแบบอุตสาหกรรม

มากขึ้น การใชเคร่ืองมืออุปกรณย่ิงซับซอนข้ึน มีการลงทุนมากขึ้น วิธีการทําเหมืองแรแบงตามพ้ืนท่ีและการสะสม

ตัวของสายแร แบงออกเปน  

(1) เหมืองผิวดิน (Surface mining) ไดแก เหมืองสูบ เหมืองฉีด เหมืองหาบ เหมืองแลน 

(2) เหมืองใตผิวดิน (Underground mining) ไดแก เหมืองอุโมงค เหมืองปลอง เหมืองเจาะงัน 

(3) เหมืองเหนือผิวนํ้า (Dredging) ไดแก เหมืองเรือขุด 
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(4) เหมืองแรประเภทอื่นๆ ไดแก เหมืองละลายแร (Solution mine)  

3. การออกแบบเหมือง  

การออกแบบเหมืองเปนข้ันตอนท่ีสําคัญขั้นตอนหน่ึงของการทําเหมือง เปนข้ันตอนท่ีตองดําเนินการ

หลังจากที่ไดผานข้ันตอนการสํารวจเบื้องตน การเจาะสํารวจ การคํานวณปริมาณสํารองแหลงแร และการศึกษา

ความเปนไดวาแหลงแรถึงความคุมคาในการลงทุนและการวางแผนการทําเหมืองแลว ซึ่งหลักการในการออกแบบ

เหมือง มีดังนี้คือ 

1. ความประหยัด การเลือกและการออกแบบการทําเหมือง ควรเลือกกระบวนการ ชนิดเครื่องมือ 

เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ และปริมาณใหเหมาะสม มีคาใชจายตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรตํ่าสุด ภายใตเงื่อนไข

ตางๆท่ีมากําหนด การเผ่ือในเชิงปริมาณไมควรมากเกินไปจนสูสภาวะดอกเบี้ยไมทัน หรือนอยเกินไปจนมีผลตอ

ปริมาณการผลิต  

2. ความปลอดภัย การออกแบบการทําเหมืองตองคํานึงถึงเสถียรภาพความลาดเอียงของหนา

เหมืองโดยตองออกแบบใหมี Safety Factor เพื่อปองกันหนาเหมืองถลม การสรางแนวคันดินบริเวณไหลทาง

ปองกันเคร่ืองจักรขนสงตกเขา การสรางปกเขาปองกันหินปลิวออกสูภายนอก  

3. การรักษาส่ิงแวดลอม การออกแบบการทําเหมืองตองนําเงื่อนไขทางดานส่ิงแวดลอมมาใช

เปนขอมูลในการออกแบบดวย ขอมูลที่สําคัญไดแก ถนน หมูบาน ส่ิงปลูกสราง โบราณสถาน  

4. ประสิทธิผล หมายถึง ความสะดวกในการทํางานและความยืดหยุนในการทํางานและการ

ซอมแซมใชเวลาทํางานนอยแตไดงานมาก หรือประหยัดเวลาการทํางาน การทํางานไดงายข้ึน ลดขั้นตอนการ

ทํางาน  

4. เคร่ืองจักรและอุปกรณในการทําเหมือง  

การเลือกใชเคร่ืองจักรแตละชนิดมีความสัมพันธกับวิธีการทําเหมืองเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม

เปาหมายดานกําลังผลิต ลดคาใชจายที่ไมจําเปน ลดการสูญเสีย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในการทํางาน 

และการรักษาส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการทําเหมือง  

การตัดสินใจในการเลือกเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมมีหลักการที่จะตองคํานึงถึง ความสอดคลองของ

กระบวนการผลิตกับสายการผลิต ประสิทธิภาพการทํางาน ขนาด ท้ังในดานพื้นที่ กําลังมา อัตราการผลิต อัตรา

การใชน้ํามัน การใชไฟฟา คาใชจายที่ตํ่าท่ีสุด การซอมบํารุงงาย การควบคุมไดงาย โดยพนักงานท่ีมีอยู การบริหาร

ซอมหลังการขาย  

5. การจัดการดานส่ิงแวดลอมในการทําเหมือง 

การจัดการดานส่ิงแวดลอมในการทําเหมืองมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาตามผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนโดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ผลกระทบทางกายภาพ ผลกระทบทางชีวภาพ ผลกระทบตอคุณคาการใช

ประโยชนของมนุษย และผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน วางแผนฟนฟูสภาพการทําเหมืองและปรับปรุงสภาพ

พื้นที่ท่ีผานการทําเหมือง โดยตองทําการปรับเกล่ียปรับสภาพพ้ืนที่ใหมีระดับใกลเคียงกันหรือกลมกลืนกับ

ธรรมชาติใหมากท่ีสุดและปลูกพันธุไมยืนตนซึ่งจะชวยทดแทนการสูญเสียพื้นที่ปาจากการทําเหมือง  
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6. การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการทําเหมืองแร  

การวิเคราะหตองมีรายละเอียดดานเทคนิคและดานการเงินเพียงพอสําหรับการตัดสินใจในโครงการน้ัน 

ขอมูลไดรับการกล่ันกรองวิเคราะหจนมีความม่ันใจแลว การวิเคราะหทางการเงินจะทําใหทราบผลตอบแทนการ

ลงทุนที่คาดหวังวาจะได ซึ่งสงผลใหมีการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือไม หรือใหชะลอโครงการไปกอน หรือ

ยกเลิกโครงการหากเห็นวาไมคุมคาตอการลงทุน 2 

จากข้ันตอนการดําเนินโครงการขางตนจําเปนตองมีหลักการสําหรับการวิเคราะหกาซเรือนกระจกท่ีเกิด

จากกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมืองแร ซึ่งจะวิเคราะหถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อนํามาพิจารณาในการ

ดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของภาคเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยหลักการขางตนคือ
หลักการของการประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 4.2.2 หลักการและทฤษฎีการประเมินวัฏจักรชีวิต 
 4.2.2.1 ประวัติความเปนมาของการประเมินวัฏจักรชีวิต 

 การศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เปนเคร่ืองมือวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจาก ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิต

ของส่ิงที่ตองการศึกษา LCA ถูกนํามาใชทั่วโลกโดยรัฐบาลและองคกรอุตสาหกรรม เพื่อใหไดรูถึงความเปนมาของ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละกระบวนการที่เก่ียวของ เพื่อที่จะหาหนทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีข้ึนและมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ตัวอยางแรกในการทํา LCA ของผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จ คือการศึกษา

เก่ียวกับบรรจุภัณฑของนํ้าด่ืมประเภทหน่ึง และไดมีการประชาสัมพันธใหทราบอยางแพรหลายต้ังแตป 1960 

วิธีการในตอนแรกถูกเรียกวา Resource and Environmental Profile Analyses (REPAs)  ไดเนนที่การศึกษาใน

เรื่อง การใชพลังงาน การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมของเสีย แตสมัยนั้นความรูเก่ียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอมยังมีไมเพียงพอ การศึกษาเรื่องนี้จึงลดลง  และไดเริ่มศึกษาข้ึนอีกในชวงป ค.ศ. 1970 เนื่องมาจากการ

เกิดวิกฤตการณดานพลังงาน ประกอบกับนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลประเทศตางๆ นั้นดําเนินไปใน

ดานการปลูกจิตสํานึกและการตระหนักถึงปญหาทางดานส่ิงแวดลอมใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น การศึกษา

เก่ียวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตจึงถูกพัฒนาขึ้นควบคูไปกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีตองการคนควา และ

วิเคราะหความตองการในการใชพลังงานของทางภาคอุตสาหกรรมแตละประเภทอยางละเอียด และตอมาก็ไดมี

การนําไปประยุกตใชกับการวิเคราะหทางดานทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะหผลกระทบจากการปลอยมลพิษ

และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือบริการตามไปดวย  เริ่มมีการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตอยาง

จริงจังในป ค.ศ.1980 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2  ประการคือ  

• การที่ภาครัฐของประเทศตางๆ  เริ่มนําผลจากการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตไปใชมากข้ึน ทั้ง

ในทางการคาและการสงเสริมทางดานส่ิงแวดลอม  

                                                            
2 http://www.dpim.go.th/ppr/title.php?tid=000001225333269 
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• มีการพัฒนาวิธีการวิเคราะหเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑชนิดตางๆ 

เปรียบเทียบกันทั้งในดานความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตางๆ เชน ปญหาโลกรอน และ

การลดลงของการใชทรัพยากรรมชาติ เปนตน 
 

 อยางไรก็ตาม เทคนิคที่นํามาใชในการวิเคราะหและประเมินวัฏจักรชีวิตนั้นมีหลายวิธี ผลที่ไดจึง

แตกตางกันไปตามวิธีการ ขอมูล การตีความของผูทําการวิเคราะหหรือประเมิน รวมถึงการใชฐานขอมูล ที่แตกตาง

กันไป ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนทําใหผลที่ไดตางกัน แมจะเปนการวิเคราะหหรือประเมินผลิตภัณฑเดียวกันก็ตาม จาก

ปญหาท่ีกลาวมาแลวนั้นทําใหการกําหนดมาตรฐานในการจัดทํารายงานทางส่ิงแวดลอมถูกจัดต้ังข้ึนมาอยางเปน

สากล โดยจากการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เก่ียวกับวิธีการ และหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับการ

ทํา LCA โดยปจจุบันอยูในการดูแลของสมาคมพิษวิทยาดานส่ิงแวดลอมและสารเคมี (The Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry: SETAC)  

 SETAC เปนองคกรนานาชาติแหงแรกท่ีจัดทําผังโครงสรางสําหรับการทํา LCA ซึ่งเปนผังโครงสรางที่

เปนรากฐานสําหรับการทํา LCAในสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และในองคกรของรัฐ ซึ่งเปนโครงสราง

พื้นฐานสําหรับการพัฒนาวิธีการทํา LCA ในหลายวิธีการในปจจุบัน ซึ่งจุดมุงหมายของ SETAC คือการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตรในเร่ืองเฉพาะทางและการพัฒนาการประยุกตใชผลลัพธในดานการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

(อนุวัตร, 2548) 

 ISO (International Organization for Standard) องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ISO เปน

องคกรเอกชนท่ีเปนผูใหการรับรองดานมาตรฐานท่ีเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับท่ัวโลก โดยท่ีเรารูจักกันดี ไดแก 

การพัฒนาและกําหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ท่ีวาดวยมาตรฐานการจัดการองคกร หรืออนุกรมมาตรฐาน 

14000 ท่ีวาดวยการจัดการส่ิงแวดลอม ในสวนของ LCA นั้นจัดอยูเปนหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม ISO14000 และ 14001 ซึ่งแสดงความสัมพันธของอนุกรมมาตรฐานตางๆ ดังรูป 4.2-1 จะเห็นวา

อนุกรมมาตรฐานการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑชุด ISO 14040 นั้นมีการกําหนดรูปแบบวิธีการและ

ขั้นตอนการประเมินวัฏจักร-ชีวิตเปนมาตรฐานเพื่อใชในการศึกษา ดังนี้ 

• ISO 14040 - Principles and Framework เปนมาตรฐานกลาวถึงหลักการและกรอบแนวคิด 

• ISO 14041 - Life Cycle Inventory Analysis เปนมาตรฐานกลาวถึงการวิเคราะหและทําบัญชี

รายการ 

• ISO 14042 - Life Cycle  Impact Assessment เปนมาตรฐานกลาวถึงการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

• ISO 14043 – Interpretation เปนมาตรฐานกลาวถึงการแปลผลขอมูลขอมูลท่ีไดจาก LCI และ 

LCIA 

• TR 14047 Illustrative examples on how to apply ISO 14042 - Life cycle assessment - Life 

cycle impact assessment เปนรายงานวิชาการแสดงตัวอยางของการประยุกตใชอนุกรม

มาตรฐาน ISO14042 สําหรับวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
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• TS 14048-Data Documentation Format เปนรายงานวิชาการแสดงตัวอยางรูปแบบเอกสารของ

ขอมูลดาน LCA  

• TR 14049 - Technical Report on “Illustrative examples on how to apply goal and scope 

definition and inventory analysis” เปนรายงานวิชาการการแสดงตัวอยางของการประยุกตใช

อนุกรมมาตรฐาน ISO14041 สําหรับจัดทําบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑ (Green 

camp, 2006) 
 

 
 

รูปท่ี 4.2-1 แสดงความสัมพันธในอนุกรม ISO 14000 (S. Sate, 2005) 

 

มาตรฐาน ISO 14000 นี้แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แนวทางปฏิบัติรวมถึงขอกําหนดของ ISO และ

คํานิยามท่ีเก่ียวเนื่องกับแนวทางในการปฏิบัติหรือขอกําหนดนั้น ๆ ซึ่งอนุกรมทั้งหมดของกลุม ISO 14000 ยกเวน 

ISO 14001 ที่เปนแนวทางในการปฏิบัติในรูปของเอกสารเชิงบรรยายมากกวาขอกําหนด สําหรับระบบการจัดการ

ดานส่ิงแวดลอม ระบบมาตรฐาน ISO 14000 สามารถแบงหมวดหมูไดเปน 2 กลุมดังแสดงในรูป 4.2-2 คือ 

EMS: Environmental 

Management System 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

EA: Environmental Auditing 

การตรวจประเมินดานส่ิงแวดลอม 
ISO 14010 Series 

EPE: Environmental 

Performance Evaluation 

การประเมินประสิทธิภาพดาน

ส่ิงแวดลอม 
ISO 14030 Series 

EL: Environmental Labeling 

เครื่องหมายส่ิงแวดลอม 

ISO 14020 Series 

LCA: Life Cycle Assessment 

การประเมินผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต 
ISO 14040 Series 

EAPS: Environmental Aspect of       

          Product Standard 

ปญหาหรือประเด็นทางส่ิงแวดลอม 
ISO 14060 Series 
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• ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management System: EMS) การตรวจประเมิน

ดานส่ิงแวดลอม (Environmental Auditing: EA) และการประเมินประสิทธิภาพดานส่ิงแวดลอม 

(Environmental Performance Evaluation: EPE) 

• มาตรฐานการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product-oriented Standards 

Life Cycle Assessment: LCA) ไดแก เคร่ืองหมายทางส่ิงแวดลอม (Environmental Labeling: 

EL) และ ปญหาส่ิงแวดลอม (Environmental Aspects in Product Standards: EAPS) 
 

 
 

รูปท่ี 4.2-2 แสดงความสัมพันธของอนุกรม ISO 14000 ในแตละอนุกรม และความสัมพันธของ

อนุกรมที่เก่ียวกับการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต กับอนุกรมท้ังหมด (S. Sate, 2005) 
 

 สําหรับมาตรฐานของ ISO ในดาน LCA นั้นใหความสนใจท้ังในมุมมองดานเทคนิค (Technical 

Aspects) และมุมมองดานการจัดการในองคกร (Organization Aspects) สําหรับมุมมองดานการจัดการน้ัน จะ

มุงเนนในดานการออกแบบกระบวนการท่ีเปนจุดวิกฤติที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และใหความสนใจ

เปนพิเศษตอการเปรียบเทียบหาส่ิงท่ีเปนประโยชนเพื่อเปดเผยสูสาธารณชน อีกท้ังยังครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวกับ

การบริหารจัดการ กลยุทธที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว รวมทั้งขอกําหนดในการรายงานผล มาตรฐานที่เปน

ตัวแสดงถึงการจัดการประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ Environmental Management-Life Cycle Assessmentอีกดวย  

ISO 14000 : Environmental Management Satandard 

ISO 14001: Environmental Management    
                 System Specification 
ISO 14004: General Guideline 

ISO 14010 – ISO 14014: 
        Environmental Auditing 
ISO 14004:  
        Environmental Site 
Assessment 
ISO 14031:  
        Environmental Performance   
        Evaluation  

ISO 14020 – ISO 14025: 
         Environmental Labeling 
ISO 14040 – ISO 14043:  
         Life Cycle Assessment 
ISO 14060:  
         Environmental Aspect of     
         Product Standard  

ISO 14050 : Terms and Definitions 
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 UNEP (The United Nations Environmental Program) โครงการดานส่ิงแวดลอมขององคการ

สหประชาชาติ   UNEP ไดนํา LCA ไปใชในการกําหนดกลยุทธ และนโยบายทางสิ่งแวดลอม และไดสงเสริมการ

จัดทํา LCA ภายใตโครงการ Life Cycle Initiative และไดมีการเผยแพร หลักการโดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนา

ไดนําเอา LCA ไปใช ตลอดจนกลุมคนท่ีสนใจเรื่อง LCA หลายๆกลุมทั่วโลกซึ่งมุมมองที่แตกตางกันเก่ียวกับ LCA 

ไดรวมตัวกันเปนกลุมความรวมมือระหวางกันเชน กลุม LCA ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ CML ในประเทศ

เนเธอรแลนด ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ UNEP อีกดวย (อนุวัตร, 2548) 
 

 4.2.2.2 การนําวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑมาใชในประเทศไทย 
 สําหรับในประเทศไทยมีหนวยงานตางๆ ท่ีใหความสําคัญ สนับสนุน และเผยแพรความรูเก่ียวกับ 

LCA เขาสูภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

(TEI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดทําการเผยแพรความรูดาน LCA เขาสูภาคอุตสาหกรรมไทยตั้งแตป 2540 

เน่ืองจาก LCA เปนชุดมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO14000 โดยเริ่มตนจากการ

ประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการผานกลุมของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอม (Thailand 

Business Council for Sustainable Development: TBCSD) องคกรเอกชนตางๆ สถาบันการศึกษา หนวยงาน

ราชการ และกลุมนักวิชาการที่สนใจ ตอมา LCA ไดรับความสนใจมากข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังป 2545 ไดมีการ

รวมกลุมของผูที่สนใจดาน LCA ของประเทศไทย  เรียกวา Thai LCA forum / network  เพื่อเปนศูนยกลางในการ

แลกเปล่ียนขอมูลความรูรวมถึงการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ดาน  LCA ดําเนินการผานเว็บเพจ 

(http://www.Thailca.net) ปจจุบันพบวาสวนใหญความสนใจและความรูดาน LCA น้ันไดกระจายออกไปมากข้ึน

โดยเฉพาะกลุมนักวิจัย เชน มหาวิทยาลัยตางๆ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท.) ไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน

องคความรูดาน LCA สูภาคธุรกิจและสาธารณะ โดยผานกิจกรรม  การอบรมสัมมนาและการทําโครงการวิจัยเรื่อง 

LCA และหนวยงานราชการท่ีมีบทบาทสําคัญตอการผลักดัน LCA ในประเทศไทย ไดแก สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) โดยกลุมวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ปจจุบันทั้ง 2 หนวยงานไดดําเนิน

กิจกรรมดาน LCA ในเรื่องตางๆ มากมาย  

 4.2.2.3 นิยามและความหมายของการประเมินวัฏจักรชีวิต 
  การประเมินวัฏจักรชีวิต คือ กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

ตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเร่ิมต้ังแตการสกัดหรือไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการ

แจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปลงสภาพ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑที่

หมดอายุ หรืออาจกลาวไดวา LCA จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้นๆ ต้ังแตเกิดจนตาย (Cradle 

to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัสดุทั้งหมดท่ีใช รวมท้ังของเสียทั้งหมดที่มีการปลอยสู

ส่ิงแวดลอมภายใตขอบเขตที่กําหนด ทั้งน้ีเพื่อนําไปเปนขอมูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการ 

เพื่อใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ดังแสดงในรูป 4.2-3 
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รูปท่ี 4.2-3 การพิจารณาวัฏจกัรชีวิตของกระบวนการและผลิตภัณฑตางๆ ในดานการใชวัสดุ  

การใชพลังงาน และของเสียที่ออกจากระบบ  
 

 องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ไดใหนิยามของ LCA ไวในอนุกรมมาตรฐาน ISO 

14040 วา 

 “เปนการเก็บรวบรวมและการประเมินคาของสารขาเขา (Input) และสารขาออก (Output) 

รวมถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีโอกาสเกิดข้ึนในระบบของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต” (ทนงเกียรติ, 2548) 

 สมาคมพิษวิทยาดานส่ิงแวดลอมและสารเคมี  ไดใหนิยามของ LCA ไววา “เปนกระบวนการที่

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม โดยการพิจารณาครอบคลุมกระบวนการผลิตและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กันในรูปของวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งการประเมินนี้จะทําตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑอยางละเอียด เชน 

กระบวนการผลิต การบรรจุ การคัดแยก การบํารุงรักษา และการแปรรูปใชใหม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ

ทั้งหมด โดยยึดหลักของระบบนิเวศ สุขอนามัย และการนําทรัพยากรมาใชเปนหลัก” 
 

4.2.2.4 วัตถุประสงคในการทํา LCA  
วัตถุประสงคของ LCA คือการรวบรวมและประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นตลอดชวงชีวิต

ของผลิตภัณฑ บริการ การใชงาน หรือกระบวนการท่ีเก่ียวของ เพื่อนําผลที่ไดจาก LCA ไปปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑใหสมบูรณ ตลอดจนกอใหเกิดการจัดการข้ึนอยางเปนระบบ และย่ังยืน โดยใชมุมมองทางส่ิงแวดลอม

มาสนับสนุนอีกทางหน่ึง ในการนําเอา LCAมาประยุกตใชนั้นมีจุดมุงหมายหลัก 3 ประการซึ่งไดแก 

• การปรับปรุงผลิตภัณฑ ผลท่ีไดจาก LCA นั้นสามารถทําใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดทั้งหมดตลอด

ชวงชีวิต ทําใหมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นอยางตรงจุด ทําใหสามารถตัดสินใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ

ไดชัดเจน และสามารถวางแผนกลยุทธผลิตภัณฑนั้นๆ ไดในทิศทางที่ถูกตองตอไป 

• การมองผลกระทบโดยรวม สามารถมองภาพรวมที่เกิดข้ึนจาก LCA ไดทั้งหมดและสามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธของผลกระทบ ตลอดจนปญหาไดอยางชัดเจน 

• เปนการศึกษาท่ีละเอียดและเปนระบบ เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่สามารถใชใหถึงเหตุท่ีเกิด

จากผลท่ีสามารถพิสูจนได โดยอาศัยขอมูลที่เปนรูปธรรมหรือในเชิงปริมาณ จึงเปนเคร่ืองมือที่มี

ความนาเชื่อถือในการนํามาวิเคราะห ไมไดเปนเพียงการตัดสินใจของผูท่ีทําการศึกษาเทาน้ัน 
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 หรืออาจกลาวไดวา วัตถุประสงคหลักของการศึกษา LCA คือ เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่

เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑหรือกระบวนการน้ันๆ ตลอดจนกระบวนการที่เก่ียวของหรือหนาท่ีการใชงานของผลิตภัณฑ

หรือกระบวนการ และยังสามารถนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการเปรียบเทียบและตัดสินใจทั้งในการ

เลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการ โดยมีปจจัยในทางส่ิงแวดลอมเขามาประกอบการตัดสินใจอีกดวย 
 

 4.2.2.5 ข้ันตอนในการศึกษาวัฏจักรชีวิต  
เพื่อใหการดําเนินไปของ LCA เปนไปในทิศทางเดียวกันและงายตอการศึกษาจึงยึดข้ันตอนใน

การศึกษา LCA ดังรูป 4.2-4 ตามโครงสรางของ ISO 14040 (1997E) ซึ่งสามารถแบงข้ันตอนการศึกษา LCA 

ออกเปน 4 ข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope definition) 

2. การทําบัญชีรายการ (Inventory analysis) 

3. การประเมินผลกระทบ (Impact assessment) 

4. การแปลผลวัฏจักรชีวิต (Interpretation) 
 

 
 

รูปท่ี 4.2-4 ขั้นตอนและโครงขายในการทํา LCA ตามหลัก ISO (ISO 14040, 1997) 

 
 4.2.2.6 การกําหนดเปาหมายและขอบเขต  
  ขั้นตอนแรกในการทํา LCA ก็คือการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค ข้ันตอนน้ีเปนขั้นตอนที่

สําคัญเพราะผลการศึกษาจะออกมาในทิศทางใดขึ้นอยูกับการกําหนดวัตถุประสงค โดยตองพิจารณาถึงเหตุผลใน

การศึกษา ลักษณะในการนําผลที่ไดไปใช ไมวาจะนําไปปรับปรุงกระบวนการ หรือนําไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ

หรือกระบวนการอื่นๆ ภายใตขอบเขตที่เรากําหนดไว เปนตน 

การกําหนดขอบขอบเขต คือการบงชี้และกําหนดส่ิงที่ตองการประเมินและจํากัดรวบรวมสิ่งที่

เปนประโยชนตอเปาหมายของ LCA ซึ่งจะประกอบดวย 

1. Goal and scope 

Definition 

2. Inventory 

Analysis 

3. Impact 

Analysis 

 

 

 

4. Interpretation 
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1) ขอบเขตของระบบ (System boundary) หมายถึง ขอบเขตระหวางผลิตภัณฑและ

ส่ิงแวดลอม ตลอดจนปจจัย หรือกระบวนที่มีความเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑที่ตองการศึกษา ไมวาจะเปน วัสดุหรือ

พลังงาน ท่ีนําเขาในระบบ ของเสีย หรือผลพลอยไดที่ออกจากระบบ เปนตน  

2) หนวยการทํางานของระบบ (Functional unit)   คือ หนวยวัดผลงานของระบบท่ีใชเปนตัว

เปรียบเทียบหรือเปนตัววัดคาระหวางผลิตภัณฑ สําหรับส่ิงเขา และส่ิงออกจากระบบ มีความสําคัญในการใช

เปรียบเทียบผลของ LCA โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือใชเปรียบเทียบระหวางระบบท่ีตางกัน โดยลักษณะสําคัญของ

หนวยการทํางานของระบบ คือ (1) บอกถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ (2) บอกถึงความคงทนของผลิตภัณฑ และ 

(3) บอกถึงคุณสมบัติพื้นฐานในการเปรียบเทียบระหวางระบบท่ีสามารถทําไดดวยการทําหนาที่พื้นฐานของระบบ

ที่เหมือนกัน 

3) คุณภาพของขอมูล (Data quality) คือ การกําหนดคุณภาพของขอมูลท่ีตองการในการทํา 

LCA เพื่อเปนพื้นฐานในการหาขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการศึกษา และทําใหเกิดการไดมาของขอมูลที่เปน

ระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือตองการใชผลของ LCA เพื่อเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ลักษณะของขอมูลที่ดีนั้นตอง

มีความละเอียด และชัดเจน ซึ่งตองสามารถระบุถึงการไดมาของขอมูลวาไดมาจากวิธีใด ไมวาจะเปนจากการเก็บ

ขอมูล การคํานวณ หรือเปนการอางอิงขอมูลจากท่ีไดมีผูศึกษาไวแลว เปนตน 

 

 4.2.2.7 การจัดทําบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม  
 การจัดทําบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม  คือ การเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม

จากกระบวนการที่ไดมีการนิยามไวแลวในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต รวมท้ังการสรางแบบจําลองของระบบ

ผลิตภัณฑ (Product system) การคํานวณหาปริมาณของสารขาเขาและสารขาออกจากระบบผลิตภัณฑ ซึ่งอาจ

รวมถึง ทรัพยากรและพลังงานที่ใช หรือการปลอยของเสียเขาสู อากาศ นํ้า และดิน เปนตน ขอมูลเหลาน้ีจะใชใน

การหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การเก็บขอมูลควรจะอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย 

สอดคลองกับการไหลของกระบวนการโดยมีส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ 

• ตองมีการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสมท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ   

• ตองมีการกล่ันกรองขอบเขตของขอมูลใหสอดคลองกับระบบ  

• ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการคํานวณได  

• ความถูกตองและแมนยําของขอมูลสูง มีความนาเชื่อถือ  

• สามารถทําใหเห็นถึงความสอดคลองและเช่ือมโยงของขอมูลที่ได  

• สามารถนาํไปใชไดในกรณีท่ีตองการการปนสวนของขอมูล 

สําหรับวิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูลตามหลักของ ISO 14040 (1997) และ ISO 14041 

(1998) การเก็บและวิเคราะหขอมูลไดถูกแบงออกเปนขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ (อนุวัตร, 2548) 

•    การจัดเตรียมการรวบรวมขอมูล 
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•  รวบรวมขอมูล 

•  ตรวจสอบและทวนสอบขอมูลที่ไดเพื่อใหใกลเคียงกับความเปนจริง 

•  หาความสัมพันธกับหนวยของกระบวนการ  

•  หาความสัมพันธกับหนวยวัดผลงานของระบบ 

•  พิจารณาเรื่องการใชพลังงานทดแทน และ การนําของเสียกลับมาใชใหม   (Allocation and 

recycling) เพื่อนําไปหักลบออกจากผลกระทบ 

•  สรุปผลที่ไดรับจากการวิเคราะห 

•  ปรับปรุงขอบเขตของระบบใหเหมาะสม 

 4.2.2.8 การประเมินผลกระทบ  
 ตามอนุกรมมาตรฐานการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ISO 14042 (1998)  ไดกําหนดวิธีการ

ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดชวงชีวิตประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 2  ขั้นตอน คือการจําแนกขอมูลใน

บัญชีรายการใหเขากลุมผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (Selection of impact categories, Category indicators, and 

Characterization models)  และ การแปลงขอมูลดังกลาวใหเปนคาความสามารถในการกอใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม แตเนื่องจากวิธีการที่สามารถนํามาใชในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมนั้นสามารถทําไดหลาย

วิธี ไมวาจะเปนการคํานวณเองหรือการอาศัยการประเมินผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จึงทําใหเกิดข้ันตอน

นอกเหนือจากอนุกรมมาตรฐาน ซึ่งจะมีก่ีข้ันตอนนั้นก็ข้ึนกับวิธีการท่ีนํามาประเมินน่ันเอง สําหรับโครงการน้ีได

อาศัยการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชหลักการคํานวณโดยวิธี  EDIP 

(Environmental Design of Industrial Products) ซึ่งมีข้ันตอนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมดังนี้ 

 

1) การจําแนกประเภทและการกําหนดบทบาท (Classification and characterization) การ

จําแนกประเภท คือข้ันตอนการจําแนกกลุมของผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากขอมูลที่ไดในการจัดทําบัญชีรายการ

หรือ LCI โดยจะดูถึงความสัมพันธของขอมูลกับผลกระทบที่เกิดข้ึน ยกตัวอยางเชน NO2 ที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตของ

ผลิตภัณฑนั้นสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังในดาน การเกิดฝนกรด (Acidification) และ การ

เจริญเติบโตท่ีมากเกินไปของพืชชั้นตํ่าในแหลงน้ํา (Eutrophication) ดังรูป 4.2-5 

การกําหนดบทบาท (Characterization)  คือ การแปลงขอมูลที่ถูกจําแนกประเภทวากอใหเกิด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางดานใดแลวจากข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูปคาความสามารถในการกอใหเกิดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมของสารดังกลาวกับสารอางอิงพื้นฐานหรือที่เรียกวา Equivalent or Characterization factors: EF

โดยสามารถหาไดจากสมการที่ (4.1) 

 

( )∑ ×= ijij EFQEP     (4.1)   

EPj = (Environmental impact potential) คือคาศักยภาพของผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

สําหรับผลกระทบประเภท j ใด ๆ (kg substance equivalent) 
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Qi    = (Quantity of substance) คือปริมาณมลภาวะสาร j ที่ปลอยออกมา 

  (kg substance j) 

EFij = (Equivalency factor) คือคาเทียบเทาของสาร i ที่ทําใหเกิดผลกระทบ   ทาง

ส่ิงแวดลอม j  (kg substance equivalent/ kg substance j) 

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.2-5 การจําแนกสารตามประเภทของผลกระทบ (Goedkoop et al. ,1996) 

 
 

2) การหาขนาดของผลกระทบ (Normalization) คือ ข้ันตอนการแสดงขนาดของผลกระทบ

ของผลิตภัณฑหรือการบริการที่ศึกษา กับขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับโลก 

หรือกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตองการอางอิง โดยสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (4.2) 

 

( )jjproductj ERTEPNP ×=)(    (4.2) 

 

NPj(product)= (Normalized environment impact potential) คาปกติทางศักยภาพผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอม j ใดๆของผลิตภัณฑ (Person) 

T     =    (Lifetime of product) คืออายุการใชงานของผลิตภัณฑ (Year) 

ERj          =  (Normalization reference) คือคาอางองิปกติของผลกระทบทางส่ิงแวดลอมที่ j 

ใดๆ ที่เกิดจากการกระทําของคนหน่ึงคนตอป  

 (kg substance equivalent/person/year) 
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3) การใหนํ้าหนัก (Weighting) คือ ข้ันตอนในการใหนํ้าหนักความสําคัญของผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึน โดยคาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมแตละชนิดจะตางกันไป ขึ้นกับมุมมองของผูประเมินวาจะ

กําหนดคามลภาวะ (Weighting Factor: WF) วาเปนเทาใด ซึ่งสามารถหาคาไดจากสมการที่ (4.3) 

 

jjj NPWFWP ×=     (4.3) 

 

WPj = (Weighted environmental impact potential) คือ คาศักยภาพผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอม j ใดๆ หลังการใหคานํ้าหนักความสําคัญแลว Person for target year: Pt.) 

WFj  = (Weighting factor) คือคาสัดสวนนํ้าหนักความสําคัญของผลกระทบทางส่ิงแวดลอม j 

ใดๆ ในปที่ต้ังเปาหมายเอาไว 
 

 สําหรับในโปรแกรมสําเร็จรูปน้ันไดใชขอมูลทางดานส่ิงแวดลอมของทวีปยุโรป  คาที่ไดหลังจาก

ขั้นตอนการใหน้ําหนัก เรียกวา คะแนนเชิงเด่ียว (Single score) มีหนวยวัดเปน Pt. หรือ Person for target year 

หนวยเดียวกับคา NPj ซึ่งหนวย Pt. เกิดจากกระบวนการหาขนาดของผลกระทบที่ตองการจะรวม คาในกลุม

ผลกระทบที่มีหนวยตางกัน เชน ภาวะโลกรอนมีหนวย kg CO2 ภาวะการลดลงของชั้นบรรยากาศมีหนวย kg 

CFC11 โดยการหาดวยคากลาง ดังนั้นคา Pt. จะเปนการแสดงจํานวนเทาของคากลาง จะสามารถรูวาคานั้นมีคา

มากหรือนอยจะตองทําการเปรียบเทียบกับคากลาง หรือใชในการเปรียบเทียบกับคา Pt ดวยกัน  
 

4) การแปลผลวัฏจักรชีวิต  
การแปลผลและการประเมินเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑของ LCA คือ การนําเอาขอมูลที่ไดจากการ

เก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนการทําบัญชีรายการส่ิงแวดลอมหรือ LCI แลวทําการประเมินผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึน มาสรุป รวบรวม ตีความหมาย และแปลคาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ

หรือกระบวนการนั้นๆ ซึ่งขอมูลที่ไดจะทําใหทราบวาในชวงใดของวัฏจักรชีวิตที่เกิดผลกระทบมากท่ีสุด ความ

รุนแรงของผลกระทบนั้นเปนเทาใด และสามารถทําใหทราบถึงที่มาของผลกระทบนั้นเพื่อที่จะนําไปสู ผลสรุป และ

ขอเสนอแนะตอไป ซึ่งในข้ันตอนการแปลความหมายของผลกระทบน้ีตองทําดวยความระมัดระวัง และอยูภายใต

เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนแรกดวย 

วัตถุประสงคของการแปลผลและการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑน้ันก็เพื่อ 

จําแนกแนวทางและหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดอยางตรงประเด็น หรือสามารถนํา

ผลที่ไดไปเปรียบเทียบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑหรือกระบวนการท่ีสามารถทดแทนกันได โดย

อาศัยมุมมองทางส่ิงแวดลอมในการตัดสินใจตอไป สําหรับข้ันตอนการแปลผลและการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อ

ปรับปรุงผลิตภัณฑน้ัน ประกอบดวยขั้นตอนหลักสามขั้นตอนไดแก 
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• การจําแนกทางเลือกในการปรับปรุงทางส่ิงแวดลอมที่เปนไปได โดยท่ัวไปจะพิจารณาเลือก

ชวงในวัฏจักรชีวิตที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดเปนหลัก ไมวาจะเปน

กระบวนการหรือปจจัยที่เปนสาเหตุ เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขใหผลกระทบลดลงตอไป 

• การวิเคราะหเพื่อประเมินทางเลือกในการปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมประกอบกัน โดยมองถึง

ความเปนไปไดถึงแนวทางท้ังหมดที่จะนํามาปรับปรุง โดยสอดคลองกันกับกระบวนการท้ังใน

ดานเทคนิคและตนทุนประกอบกันเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

• คัดเลือกทางเลือกในการปรับปรุงดานส่ิงแวดลอม โดยทําการคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดโดย

เรียงลําดับจากวิธีที่เปนไปไดมากท่ีสุดจากมากไปหานอยในการลดผลกระทบทางดาน

ส่ิงแวดลอม ประกอบกับความเหมาะสมของเทคนิคและตนทุนในทางเลือกน้ันๆ โดยจัดทําเปน

บทสรุป ขอเสนอแนะ และรายงานผลท่ีไดใหผูเก่ียวของทราบตอไป 
 
4.3 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา 
 ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคําน้ัน ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงลักษณะและข้ันตอนการทํา

เหมืองทองคําท้ังสองแหงไดแก เหมืองแรทองคําของบริษัท ทุงคํา จํากัด จังหวัดเลย และเหมืองแรทองคําของ

บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งจากการศึกษาพบวาทั้งสองบริษัทไดมีข้ันตอนและกระบวนการทํา

เหมืองที่ใกลเคียงกัน หลังจากนั้นจึงไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตในกระบวนการทําเหมืองแรทองคําของ บริษัท  

อัครา ไมนิ่ง จํากัด เน่ืองจากทางบริษัทมีรายละเอียดขอมูลในเชิงปริมาณเพียงพอที่สามารถนํามาประเมินวัฏจักร

ชีวิตได ซึ่งผลการศึกษากระบวนการทําเหมืองท้ังสองแหงและการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคําของบริษัท 

อัครา ไมน่ิง จํากัด มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.3.1 เหมืองแรทองคําบริษัท ทุงคํา จํากัด 

4.3.1.1 ลักษณะท่ัวไปและข้ันตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
 พื้นที่คําขอประทานบัตรทั้ง 6 แปลง อยูในเขตอาชญาบัตรพิเศษท่ี 119/2535 และ 120/2535 ของบริษัท 

ทุงคํา จํากัด ในเขตทองที่ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยตําแหนงที่ต้ังของคําขอประทานบัตรที่ 

62-66/2538 ต้ังอยูระหวางเสนกริดแนวต้ังที่ 81500 E ถึง 83800 E และเสนกริดแนวนอนท่ี 20200 N ถึง 21350 N 

สวนคําขอประทานบัตรท่ี 67/2538 ต้ังอยูระหวางเสนกริดแนวต้ังท่ี 84150 E ถึง 84650 E และเสนกริดนอนที่ 

21340 N ถึง 22300 N ในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุดที่ L 7017 ระวาง 

5343 IV 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของพื้นท่ีประกอบดวยตัวแหลงแร ซึ่งต้ังอยูบนยอดเขาภูทับฟา เทือกเขาน้ีมี

ความลาดชันไมมากนักและมียอดเขาสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร ซึ่งมีความตางระดับจากพื้นท่ีลํา

หวยท่ีเปนลําน้ําสาขาของหวยผุกประมาณ 140 เมตร ลําน้ําสายนี้เม่ือจัดเรียงลําดับของลําธารจัดไดวาเปนลําน้ําที่
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มีความยาวจากตนน้ําไปถึงปลายน้ําประมาณ 1.5 กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีลําธารเล็กๆ ที่เปนทางน้ําไหลชั่วขณะ

ฝนตกในพื้นที่ตอนบนที่เปนเนินเขาสูงมากมาย 

 

• ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป 
 แหลงแรทองคําในเขตคําขอประทานบัตร เกิดจากการที่ Granodiorite Stocks ดันแทรกเขามาในหินชั้น

พวก Sandstone, Silkstone, Shale และ Limestone ในรูปของสารละลายที่มีความรอน ซึ่งจะไปทําใหหิน

ขางเคียงเหลานี้ เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นโดยหินปูน ซึ่งเกิดเปนเลนสและเปนชั้นบางๆ แทรกอยูในหินชั้นชนิดอื่นๆ 

เหลาน้ี จัดเปนหินที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่ดี และไวตอปฏิกิริยาทางเคมี ดังนั้นเม่ือ Fluids ที่รอน และมีความดัน

พอควรแทรกเขาไปในหินปูนเหลานี้ จะทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดเปนหิน Skarn ซึ่งสวนใหญเปนพวก Garnet 

Skarn ในขณะเดียวกัน แรตางๆ ท่ีมากับสารละลายเหลาน้ี ก็จะเกิดการตกผลึกตามไปดวย เชน Iron Sulphides 

พวก Phyrrhotite, Copper Sulphides พวก Chalcopyrite, Bornite และมีแรทองคําอีกเล็กนอย นอกจาก 

Limestone แลว หินชนิดอื่นๆ เชน Silkstone, Shale ก็มีคุณสมบัติเปน Calcareous เล็กนอย และสามารถทํา

ปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายรอนเหลานี้ไดอีกดวย ในระยะเวลาชวงหลังๆ ของ Igneous Activities นี้ จะมี 

Fluids ซึ่งคอนขางเจือจางแทรกดันตัวตามมาอีกครั้งหนึ่ง สวนท่ีตกผลึกเปนสายแรจะมีพวก Quartz-Calcite 

Veins ที่มีแรทองคํา Pyrite, Chalcopyrite, Bismuthinite และ Molybdenite กับ Arseno pyrite อีกเล็กนอย และ

สวนที่เขาไปแทนท่ีใน Skarn ก็จะเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทองคําข้ึน เม่ือแรซัลไฟดเหลานี้โผลขึ้นสูผิวโลกนาน

เขา ก็จะเกิดการผุพังลงมาสะสมตัวในชั้นดิน อันเปนผลใหแรทองคําหลุดมาสะสมกันอยูในชั้นดินตามไปดวย 

 แหลงแรทองคําในบริเวณคําขอประทานบัตรประกอบดวยสินแรทองคํา 3 ประเภท คือ สินแรทองคําที่ผุ

สลายอยูในชั้นดินเหนือชั้นหิน (ชั้น C-Horizon) สินแรออกไซด (Oxide ores) และสินแรซัลไฟดและสการน 

(Sulphide ores and Skarn) 

 

• ขั้นตอนการทําเหมือง 
 การทําเหมืองจะใชวิธีการทําเหมืองเปดหนาดิน โดยวิธีเหมืองหาบ (Open Pit Mining) ซึ่งทางบริษัทไดทํา

การผลิตแทงโลหะทองคําเจือเงินในปริมาณปละ 25,000 ออนซ ในการทําเหมืองมีข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 4.3-1 

 เร่ิมตนดวยการเปดขุมเหมืองใหลึกลงไป ซึ่งใชวิธีการแบบข้ันบันได (Benching Method) โดยกําหนดให

ความสูงของแรแตละชั้น (Bench Height) อยูระหวาง 2.5-10.0 เมตร ระยะราบระหวางชั้น (Berm) อยูระหวาง 

1.5-6.0 เมตร ความลาดชันของผนัง (Bench Slope) ในชั้นแร Oxide ประมาณ 55° และในชั้นแร Sulphide 

ประมาณ  70° ผนังของขุมเหมืองสุดทายสวนใหญจะอยูในชั้นแร Oxide สวนขุมเหมืองทางปลายดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดอยูในชั้นแร Sulphide ซึ่งในข้ันตอนการขุดเปดหนาดินนั้นจะมีการเจาะระเบิดใน

บริเวณท่ีพบหินหรือดินที่แข็งมาก โดยดินหรือหินที่ถูกขุดจะมีการขนออกไปกองไวและมีกองแรสําหรับนําไป

ดําเนินการข้ันตอไป 

 ภายหลังการขุดเปดหนาดินแลวกองสินแรจะถูกนําไปเขาข้ันตอนการบดขั้นตนและบดละเอียดซึ่งถือวา

เปนข้ันตอนแรกของการแตงแร ตอจากนั้นจะเขาสูกระบวนการชะละลายและดึงโลหะทองคําและเงินดวยถานกัม
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มันต จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาและเขาสูกระบวนการกรองและหลอม

เพื่อใหไดแทงโลหะทองคําเจือเงินรวมท้ังโลหะอื่นๆ ซึ่งจะนําไปถลุงตอยังตางประเทศ 

 อยางไรก็ตามในขั้นตอนหรือกระบวนการหนาเหมืองแหงนี้ไดมีกระบวนการกําจัดสารพิษที่ออกมาใน

ขั้นตอนการชะละลาย โดยการกําจัดสารพิษนี้ไดดําเนินการภายในพื้นที่ของบริษัทและหมุนเวียนกลับไปใชใน

กระบวนการตอไป 

 สําหรับการทําเหมืองในขั้นตอนดังกลาวมาแลวอธิบายไดดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.3-1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการทําเหมืองทองคําของบริษัท ทุงคํา จํากัด 

(ท่ีมา: บริษัท ทุงคํา จํากัด) 

 

- การเจาะรูระเบิดและการระเบิด (Drilling and Blasting) 
 เน่ืองจากในบริเวณขุมเหมืองมีสวนที่เปน Ore ที่แข็ง เชน Sulphide และ Skarn รวมทั้ง Waste Rock ที่

เปนหินสด เชน หินปูน แกนโนไดโอไรท และหินชั้น ที่ตองใชวิธีการระเบิดเพื่อเคล่ือนยายออก ในการระเบิดหิน

เพื่อใหไดขนาดและปริมาณตามท่ีตองการโดยมีคาใชจายนอยที่สุด 

 การคํานวณปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดตอจังหวะถวง ใชหลักการตาม the scaled distance model        

[Q = R2(v/3,000)1.64] ซึ่งเปนการหาคาวัตถุระเบิดที่ใชไดสูงสุดตอจังหวะถวงโดยกําหนดคาพิกัดของระยะทางและ

ความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ียอมรับไดสําหรับส่ิงปลูกสรางประเภทบานเรือนท่ัวไปโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 500 

เมตร ดังน้ันจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดที่ใชสูงสุดตอจังหวะถวงไมใหเกิน 303 กิโลกรัม 
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ตารางท่ี 4.3-1 ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใชตอรูระเบิด  

ขนาดรู 

(มม.) 

Depth 

(เมตร) 

Burden 

(เมตร) 

Spacing  

(เมตร) 

Subdrill 

(เมตร) 

Stemming 

(เมตร) 

Colum 

Charge 

(kg) 

Bottom 

Charge 

(kg) 

Total 

Charge 

(kg) 

75 3.18 2.25 2.81 0.68 2.25 3.50 0.14 3.64 

     หมายเหตุ:  ชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช ไดแก -  วัตถุระเบิดแรงสูงที่ใชเปนไพรเมอร (Primer) ไดแก Emulsion   

        หรือ Dynamite 

        -  วัตถุระเบิดหลัก (Blasting Agent) คือ AN-FO 

 

 การจุดระเบิดจะเลือกใช 2 กรณี ดังตอไปนี้ 

 1. การระเบิดโดยสวนใหญจะใชวิธีการจุดระเบิดโดยใชเชื้อประทุไฟฟา (Initiation by Dentonator 

System) ดวยการใชแกปไฟฟาแบบหนวงเวลา (Delay Electric Detonator) ท่ีฝงไวกับระเบิดแรงสูง ชนิดอีมัลชั่น

ในแตละหลุม ทําการตอวงจรการระเบิดแบบอนุกรมมายังเครื่องจุดระเบิด (Blasting Machine) ซึ่งการระเบิดแตละ

คร้ังจะมีลักษณะของการจุดระเบิดเปนแบบลูกโซ เนื่องจากใชแกปไฟฟาแบบหนวงเวลา (Delay Detonator) การ

ระเบิดจะเร่ิมโดยการระเบิดของตัวเชื้อประทุไฟฟาซึ่งใชเปนตัวกระตุนใหวัตถุระเบิดแรงสูงที่ใชเปนไพรเมอรเกิดการ

ระเบิดข้ึนหลังจากที่ไพรเมอรระเบิดจะสงแรงกระตุนใหสารระเบิด (ANFO) ซึ่งเปนวัตถุระเบิดสวนใหญในรูเจาะเกิด

การระเบิดตามมา 

 2. ในฤดูฝน ซึ่งรูระเบิดอาจมีน้ํา หรืออาจมีประจุไฟฟาในอากาศ ซึ่งจะมีความเส่ียงจากการระเบิดที่

เกิดขึ้นโดยไมต้ังใจจากประจุไฟฟาในอากาศ การจุดระเบิดจะใชสายชนวนระเบิด (Detonating Cord) รวมกับแกป

ไฟฟา แตจะใชแกปไฟฟา เพียง 4-5 ดอกตอการระเบิดในแตละครั้ง เพื่อทําหนาที่จุดระเบิดสายชนวนระเบิด สวน

การระเบิดของไพรเมอรจะเกิดจากการกระตุนโดยสายชนวนระเบิดในทุกหลุมที่ตอสายชนวนระเบิด สวนการระเบิด

ของไพรเมอรจะเกิดจากการกระตุนโดยสายชนวนระเบิดในทุกหลุมที่ตอสายชนวนระเบิดไว การระเบิดโดยวิธีนี้จะ

มีความปลอดภัยสูง และปองกันระเบิดดานไดเปนอยางดี 

 
- ขั้นตอนการแตงแร 

 โรงงานประกอบโลหกรรม มีความสามารถในการประกอบโลหกรรม วันละ 1,920 ตัน สําหรับสินแรซัล

ไฟต และวันละ 3,960 ตัน สําหรับสินแรออกไซด ต้ังอยูในเขตประทานบัตร 26970/15576 และ 26971/15558 

วิธีการหลักในการประกอบโลหกรรมแรทองคําท่ีจะใช คือ ขบวนการสกัดทองคําดวยไซยาไนด (Cyanidation) โดย

ทองคําที่อยูในสินแรตาง ๆ จะถูกละลายออกมาโดยสารละลายไซยาไนด จากน้ันสารละลายที่มีทองคํานี้จะไหล

สวนทางกันกับ Activated Carbon ซึ่ง Activated Carbon จะทําหนาที่ดูดซับไวจะถูกสกัดออกมาและทําใหเปน

สารละลายอีกคร้ังหนึ่ง สารละลายน้ีจะผานขบวนการ Electrowinning ซึ่งเปนขบวนการทางไฟฟาที่สามารถดึง

ทองคําออกจากสารละลายมาจับตัวกันอยูท่ี Steel Cathodes จากน้ันทองคําเหลานี้จะถูกนําไปถลุงพรอมกับ Flux 

ที่ทําใหส่ิงปะปนในทองคําหลุดออกไปเพื่อใหทองคําบริสุทธ์ิเกิดข้ึนแลวจึงทําการหลอมเปนแทงโลหะทองคําผสม 

(Gold Bullion) ขั้นตอนการแตงแรสรุปไดดังรูปที่ 4.3-2  
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รูปท่ี 4.3-2 แผนภาพแสดงข้ันตอนการแตงแรทองคําของบรษิัท ทุงคํา จํากัด 

 
การบด 
หลังจากแรที่ไดจากการทําเหมือง แรจะถูกปอนเขาสูเครื่องปอนหินแบบส่ัน (Grizzly Feeder) จากน้ันจะ

ใชเครื่องยอยหินแบบ Jaw Crusher ทําการบดเพื่อใหมีขนาดเล็กลงในข้ันตนแลวจึงสงไปบดละเอียดโดย SAG Mill 

และ Ball Mill 

 - SAG Mill โดยจะบดสินแรที่มีขนาดเล็กกวา 20 มิลลิเมตร ใหมีขนาดตํ่ากวา 106 ไมครอน 80% 

PASSING ดวยอัตราการปอนสินแร 165 ตันตอชั่วโมง สําหรับสินแรออกไซด และ 80 ตันตอชั่วโมง สําหรับสินแร

ซัลไฟดโดยอัตรากําลังการผลิตนี้ข้ึนอยูกับความแข็งแรงของสินแร 

 - Ball mill โดยจะบดสินแรที่มีขนาดใหญกวา 106 ไมครอน (Under Flow) ท่ีออกจากไฮโดรไซโคลนตัวที่

หน่ึง ซึ่งจะบดละเอียดซ้ําจนสินแรมีขนาดเล็กกวา 53 ไมครอน 80% Passing ในระหวางกระบวนการบดละเอียด 

จะมีการเติมปูนขาวเขาไปในเคร่ืองบดละเอียดใหมีระดับ pH ระหวาง 10.0-10.5 เพื่อปองกันการระเหยเปนไอของ

ไซยาไนดในรูปของ HCN  

 - สินแรบดละเอียดจะถูกแยกดวยเครื่องคัดขนาดแบบไฮโดรไซโคลน โดยใชหลักการแรงหนีศูนยกลาง ซึ่ง

เกิดจากเครื่องปอนความดันสูง สินแรที่มีขนาดเล็กกวา 53 ไมครอน สําหรับแรซัลไฟด และ 106 ไมครอน สําหรับแร

CRUSHER 

ROM PAD 

FEED TO SAG MILL 
LEACH & ADSORPTION  

THICKENER & DETOX 
TAILING STORAGE FACILITY GOLD DORE 

ELUTION CIRCUIT 
ELECTROWINNING SMELTING 
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ออกไซด (Over Flow) จะถูกแยกออกและผานตะแกรงคัดขยะ (Trash Screen) เพื่อคัดเศษไม รากไม หรือ

ส่ิงเจือปนอื่น ๆ ออก และสงไปที่ถังละลายแร (Leaching Tank) สําหรับสินแรออกไซด หรือสงไปท่ีโรงลอยแร 

(Flotation Plant) สําหรับสินแรซัลไฟด สวนแรที่ขนาดใหญกวา 53 ไมครอน สําหรับแรซัลไฟด และ 106 ไมครอน 

สําหรับแรออกไซด (Under Flow) จะถูกสงกลับไปบดใหมจนไดขนาดท่ีตองการ 

 
กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 
สินแรออกไซดที่ผานการบดละเอียดแลวจะทําการผสมนํ้า  (Pulp)  จนมีสัดสวนระหวางแร:น้ํา ประมาณ 

40:60 จากนั้นจึงมีการเติมปูนขาวจนกระท่ัง pH ของ Pulp มีคาใกลเคียง 10 แลวจึงเติมโซเดียมไซยาไนดใหมี

ความเขมขนที่เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของแรที่ปอนเขามา โดยความเปนไปไดของความเขมขนของโซเดียม

ไซยาไนดอยูระหวาง 200-400 ppm สําหรับสินแรซัลไฟดท่ีผานระบบลอยทองแดงซัลไฟด (CuS) และลอยเหล็ก

ซัลไฟด (FeS) สวนหน่ึงออกไปแลวนั้น จะถูกปรับใหมีคา pH เชนเดียวกับกรณีสินแรออกไซด สวนความเขมขน

ของโซเดียมไซยาไนดจะมีคาสูงกวาเล็กนอย ในถังละลายและดูดซับทองคําจะมีการใชใบกวน (Agitator) ทําการ

กวน Pulp ที่มีความเร็วรอบตํ่า และสมํ่าเสมอภายในถังละลายแร โดยโลหะทองคําจะถูกละลายดวยโซเดียม

ไซยาไนด แสดงไดดังสมการขางลาง 

4 Au + 8 NaCN + H2O + O2 ---> 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH 

 หลังจากนั้นจะมีการเติมถานกัมมันต (Activated Carbon) ลงไป และมีการกวนท่ีความเร็วรอบตํ่าและ

สมํ่าเสมอเชนกัน ทองคําที่ถูกชะละลายออกมาโดยโซเดียมไซยาไนด จะถูกดูดซับไวโดยถานกัมมันต หลังจากผาน

การดูดซับทองคําไวไดในระยะเวลาและปริมาณท่ีพอเพียงแลว แรที่บดละเอียดผสมน้ํา (Pulp) และถานกัมมันตท่ี

อุมทอง (Loaded Carbon) จะถูกผานเขาสูตะแกรงเพื่อแยกเอาแรบดละเอียดผสมน้ํา และถานกัมมันตออกจาก

กัน โดยถานกัมมันตจะคางอยูบนตะแกรง ในขณะที่แรบดละเอียดผสมน้ําจะผานตะแกรงลงไปและกลับเขาสูถังชะ

ละลายและดูดซับแรตอไป สวนถานกัมมันตที่ดูดซับทองเอาไวจะถูกผานเขาสูกระบวน Elution ตอไป 

 ถานกัมมันตที่อิ่มตัวดวยทองคํา (Loaded Carbon) จะเขาสูกระบวนการ Elution โดยจะถูกผานเขาสู 

Elution Column เพื่อทําการชะลางทองคําออกจากถาน ถานกัมมันตจะถูกลางดวยสารละลายกรดเกลือ 

(Hydrochloric Acid, HCI) เขมขน 3% เพื่อลางเอาสารประกอบอนินทรียท่ีอุดตันอยูตามชองวางของถานกัมมันต 

จากน้ันจึงเติมสารละลายดางโซเดียมไฮดรอกไซด (Sosium Hydroxide, NaOH) เขมขน 2% และโซเดียม

ไซยาไนด (Sodium Cyanide, NaCN) เขมขน 2% พรอมใหความรอน โดยรักษาอุณหภูมิที่ 90-100 องศาเซลเซียส 

ทองคําและโลหะจะถูกละลายออกมาอยูในรูปของเหลว ซึ่งจะถูกเรียกวา สารละลายอุมทอง (Pregnant Solution) 

จากนั้นสารละลายอุมทองจะถูกผานเขาสูกระบวนการจับทองคําและโลหะดวยไฟฟา (Electrowinning) ตอไป 

 
กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 

 สารละลายที่มีทองคําละลายอยูจะถูกสงไปท่ีหองทองเพื่อแยกเอาทองคําและโลหะอื่นๆออกจาก

สารละลายโดยกระบวนการทางไฟฟา ซึ่งคุณลักษณะของไฟฟาท่ีสงเขาสูกระบวนการคือ มีความตางศักยตํ่าแตมี

กระแสสูง โลหะทองคําจะถูกจับท่ีขั้วลบ ซึ่งทําจาก Stainless Steel Mesh ซึ่งแขวนไวในถัง Electro-Winning เม่ือ

จํานวนทองคําท่ีจับท่ีขั้วลบมีปริมาณมากพอ ข้ัวลบจะถูกยกออกจากถังและฉีดลางดวยนํ้าที่มีความดันสูง โลหะที่



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-22                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จับอยูท่ีขั้วลบ ซึ่งประกอบดวยโลหะทองคํา เงิน และโลหะอื่นๆท่ีไดจากกระบวนการ Electrowinning ท่ีถูกฉีดลาง

ออกมา จะถูกนํามาทําการกรองดวยเครื่องกรองซึ่งใชความดันจะไดออกมาเปนโคลนซึ่งเรียกวา Concentrate 

จากน้ันนําโคลนที่ไดไปทําการอบแหง และนําไปผสมรวมกับ Flux เพื่อทําการหลอมในเตาท่ีใช LPG Gas เปน

เชื้อเพลิง ทองคําที่ผานกระบวนการหลอมจะถูกเทลงในแมพิมพ โดยตะกรันจะลอยข้ึนมาบนผิว สวนแทงโลหะที่ได

จะเปนแทงโลหะทองคําเจือเงินและโลหะอื่นๆ ซึ่งจะมีทองคําประมาณ 50%-80% ซึ่งจะตองนําไปทําการถลุงตอยัง

ตางประเทศเพื่อใหไดทองคําบริสุทธ์ิ 

 
- กระบวนการกําจัดสารพิษ 

 กากแรที่ผานกระบวนการละลายสกัดและดูดซับทองคําแลวจะมีลักษณะเปนโคลน จะถูกสงไปเขายังถัง

ตกตะกอน โดยจะมีกระบวนการตกตะกอนโลหะหนักซึ่งจะอาศัยหลักการ Hydroxide Precipitation เปนหลักการ

ที่ใชโซเดียมไฮดรอกไซด หรือ ปูนขาว ปรับ pH เพื่อใหโลหะถึงจุดท่ีมีการละลายนอยที่สุด จากน้ันโลหะจะทําการ

จับตัวกับโซเดียมไฮดรอกไซดหรือปูนขาว เพื่อใหอยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนแลวจะมีการตกตะกอน ดัง

ปฏิกิริยาน้ี 

( ) ( ) ( )NaOHNaSOHMNaOHM ++⎯→⎯++ 22 2
2  

( ) ( ) ( ) ++⎯→⎯++ 222
2 CaSOHMOHCaM (lime) ,(M is metal) 

 

 นอกจากน้ียังมีการใชหลักการ Sulfide Precipitation ซึ่งเปนสวนประกอบท่ีมีอยูแลวในสายแร จากนั้นนํา

น้ําโคลนท่ีผานกระบวนการตกตะกอนโลหะหนัก มาทําการตกตะกอนโดยใชถังตกตะกอนท่ีอาศัยหลักการ Solid-

Liquid Separation ทําการแยกน้ําและกากแรออก สวนของนํ้าจะสงไปท่ี Process Water Tank เพื่อนํานํ้ากลับมา

ใชในระบบอีกคร้ัง สวนของกากแรจะถูกสงเขา Detoxification Tank เพื่อทําการบําบัดไซยาไนดและตกตะกอน

โลหะหนักอีกครั้งกอนสงไปเขื่อนกักเก็บกากแร 

 
4.3.2 เหมืองแรทองคําบริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 

4.3.2.1 ลักษณะท่ัวไปและข้ันตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
พื้นที่โครงการเหมืองแรทองคํา “ ชาตรีเหนือ ” ต้ังอยูทางดานทิศเหนือของหมูเหมืองแรทองคํา “ ชาตรี ”  มี

พื้นท่ีครอบคลุมเริ่มจาก บริเวณดานเหนือของเขาโปง พื้นที่โดยรอบของเขาหมอและครอบคลุมถึงเขาเข็มทางตอน

เหนือสุดของโครงการ  โดยตั้งอยูในเขตคาบเก่ียวระหวาง ตําบลทายดง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  และ 

ตําบลเขาเจ็ดลูก  อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  หรือปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000  ของ

กรมแผนที่ทหาร  ระหวางพิกัดแนวต้ังที่  676 E - 678 E  และ  ระหวางพิกัดแนวนอนที่ 1802 N - 1806 N  ระวาง 

5141 IV ( อําเภอวังทรายพูน ) ลําดับชุด L7017 

ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองแรทองคําและเงิน  ตอกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจํานวน  9  แปลง มีเนื้อท่ีคําขอประทานบัตรรวม 2,466-0-73 ไร  และคําขอ
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ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร รวม  2 แปลง มีเน้ือที่รวม 386-1-95 

ไร  มีรายละเอียดแยกแตละแปลง ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4.3-2 และ 4.3-3  

 

ตารางท่ี 4.3-2  แสดงรายละเอียดคําขอประทานบัตร ของบริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 

คําขอประทาน

บัตรเลขท่ี 

หมายเลขหลัก

เขตเหมืองแรท่ี 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เน้ือที ่

(ไร) 

1/2546 26917 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 252-3-06 

4/2546 26922 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 283-1-65 

5/2546 26921 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 275-2-54 

6/2546 26920 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 293-2-02 

1/2547 26923 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 204-1-26 

1/2547 25629 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 283-1-49 

2/2547 25630 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 299-1-64 

3/2547 25631 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 279-1-79 

4/2547 25632 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 294-1-28 

    รวม 2,466-0-73 

 

ตารางท่ี 4.3-3  แสดงรายละเอียดคําขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีเพื่อการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย 

นอกเขตเหมืองแร ของบริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 

คําขอใบอนุญาต

เลขท่ี 

หมายเลขหลัก

เขตเหมืองแรที่ 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เนื้อที่ 

(ไร) 

1/2547 25633 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 161-3-35 

1/2548 25634 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 224-2-60 

    รวม 386-1-95 

 

คําขอประทานบัตรท้ัง 9 แปลง ดังกลาวขางตน ไดขอรวมแผนผังโครงการทําเหมืองเปนเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรอีก 5 แปลง ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรแลว มีรายละเอียด ตามที่

แสดงไวในตารางท่ี 4.3-4 
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ตารางท่ี 4.3-4  แสดงรายละเอียดประทานบัตร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด 

ประทานบัตร

เลขท่ี 

หมายเลขหลัก

เขตเหมืองแรที่ 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เนื้อที่ 

(ไร) 

26910/15365 26910 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 297-0-84 

26911/15366 26911 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 275-1-81 

26912/15367 26912 เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร 294-0-37 

25618/15368 25618 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 299-1-92 

25528/14714 25528 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 93-1-77 

    รวม 1,259-2-71 

 

พื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นท่ีกรรมสิทธ ประเภทโฉนด  น.ส.3 และ น.ส.3 ก เกือบทั้งหมด  ซึ่งทางบริษัทฯ 

ไดทําความตกลงและไดรับความยินยอมใหใชพื้นท่ีแลว โดยมีพื้นท่ีบางสวนอยูในเขตพื้นที่ปาชุมชน  ซึ่งบริษัทฯได

ย่ืนขออนุญาตใชพื้นที่ตามระเบียบแลว 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่คําขอประทานบัตร มีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขาซึ่งน้ําเคยทวมถึง  มีเขาหมอซึ่งเปนเนินเขาขนาดเล็ก  

ต้ังอยูประมาณกลางพ้ืนท่ี   ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 x 900 ตารางเมตร   มีระดับความสูง 190 เมตร รทก.   

แนวสันเขาวางตัวในทิศทางประมาณแนว เหนือ-ใต  ที่ลาดเชิงเขาจะลาดเอียงตํ่าไปทางทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันตก คาระดับความสูงโดยเฉล่ียของพ้ืนที่ประมาณ 90 เมตร รทก. 

• ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป 
พื้นที่โครงการเหมืองแรทองคํา “ชาตรีเหนือ” ต้ังอยูในบริเวณแนวหินภูเขาไฟ เลย-เพชรบูรณ-ปราจีนบุรี หิน

ภูเขาไฟเหลานี้เกิดจากการประทุของภูเขาไฟใตทะเลซึ่งมีระดับนํ้าต้ืน (Island arc volcanic) ในชวงตอเนื่องระหวาง

ยุคเพอรเมียนตอนปลายถึงยุคไทรแอสซิคตอนกลาง (Permo Triassic)  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ระดับนํ้าทะเลกําลัง

ถดถอยระดับน้ําลง (Regression) จึงสามารถพบหินตะกอนจากนํ้าทะเลเชนหินปูนแทรกสลับอยูในชุดหินภูเขาไฟ

เหลานี้ ชนิดของหินภูเขาไฟ ประกอบ ดวย หินไรโอไรต (Rhyorite) หินแอนดีไซต (Andesite)  หินแอนดีไซดเน้ือกึ่ง

หินบะซอลต (Basaltic Andesite) ซึ่งมีลักษณะที่เกิดการสะสมตัวจากการไหลของลาวา และแบบที่เกิดการสะสม

ตัวของเศษหินและเถาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  

แหลงแรทองคําในบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีการกําเนิดแบบสายแรอุณหภูมิตํ่า ( 180-250 °C ) ที่เรียกกันวา 

“Epithermal Gold Mineralization”  โดยแรทองคําเกิดรวมกับสายแรควอรตซ - อาดูลาเรีย (Quartz – Adularia) ซึ่ง

มีแรกํามะถันเกิดรวมในปริมาณตํ่า (Low  Sulfidation Quartz Adularia Style) บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ  ซึ่งสํารวจ

พบแหลงแรทองคําเปนบริเวณซึ่งอยูในแนวท่ีหินภูเขาไฟ (Volcanic rock)  และหินข้ีเถาภูเขาไฟ (Pyroclastic rock) 

ที่ถูกแปรสภาพดวยขบวนการเติมน้ําแรซิลิกา (Silicification) ปรากฏเปนแนวกวางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และยาว

ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ในแนวเหนือ-ใต พาดผาน  เขาหมอ  เขาโปง  และเขาดิน  การแปรสภาพของหินในลักษณะ
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อื่นมีบางแตไมมากนัก ซึ่งไดแก Clay-Hematite Alteration , Chlorite Alteration และ Sericite-Carbonate 

Alteration 

• ขั้นตอนการทําเหมือง 
ในการทําเหมืองบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด ไดใชวิธีการทําเหมืองหาบท้ังบนภูเขาและบนท่ีราบ โดยผลิต

แทงโลหะผสมทองคําในปริมาณปละ 120,000-150,000 ออนซ ซึ่งกระบวนการทําเหมืองเร่ิมดวยการพัฒนา

เสนทางลําเลียงสินแรและที่เก็บกองมูลหิน และการปรับพื้นท่ีเพื่อการเดินหนาเหมือง การขุดลอกหนาดินไปกอง

เก็บไวใชในการฟนฟูสภาพเหมือง แลวจึงเร่ิมทําการผลิตโดยใชวิธีการเจาะระเบิดเพื่อแยกมวลสินแรและมูลหิน

ออกจากกัน แลวใชเคร่ืองจักรกลหนักในการขุดขน การเปดหนาเหมืองจะมีลักษณะเปนข้ันบันได (Benching 

Method) โดยการลดระดับความสูงจากยอดเขาลงมาสูระดับตํ่าในพื้นที่ที่เปนเนินเขา สวนในบริเวณพื้นราบก็จะ

ดําเนินการในทํานองเดียวกัน โดยลักษณะพื้นที่ทําเหมืองสุดทายจะมีลักษณะเปนบอเหมืองท่ีมีระดับตํ่ากวาพื้นที่

ภูมิประเทศโดยรอบ ขนาดของแตละขั้นบันไดกําหนดตามการวางตัวและความสมบูรณของแร ความสามารถของ

เคร่ืองจักร และลักษณะความแข็งแรงของชั้นหิน โดยมีความสูงแตละข้ันบันไดระหวางการทําเหมืองประมาณ 3-6 

เมตร โดยปกติจะมีความสูงประมาณ 6 เมตร ความกวางแตละขั้นบันไดประมาณ 5-8 เมตร ทั้งนี้เพื่อควบคุมความ

ชันรวมของผนงัเหมืองไมใหเกิน 55 องศา  สินแรที่ไดจะใชรถขุดตักใสรถบรรทุกเพื่อขนสงไปปอนเขาสูยุงรับแรของ

เครื่องบดหยาบในโรงประกอบโลหกรรม เพื่อรอการปอนเขาสูโรงประกอบโลหกรรมตอไป สวนมูลหินจะถูกคัดแยก

และนําไปกองเก็บไวในพื้นท่ีกองเก็บมูลหินซึ่งไดจัดเตรียมไวเปนการเฉพาะ เสนทางขนสงสินแรออกแบบใหมีความ

กวางประมาณ 15–20 เมตร และควบคุมความลาดชันใหอยูในระดับไมเกิน 10 องศา โดยขั้นตอนท้ังหมดแสดงได

ดังรูปที่ 4.3-3 

- การควบคุมคุณภาพสินแร 
การควบคุมคุณภาพสินแรจะเนนท่ีแรทองคําเปนหลัก สวนแรเงินจะอยูในฐานะแรพลอยไดจากการทํา

เหมือง วัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญมี 2 ประการคือ 

1) เพื่อจําแนกพื้นที่บริเวณท่ีเปนสินแรออกจากบริเวณที่เปนมูลหิน นอกจากนั้นยังจะจําแนกสินแร

ออกเปนสินแรทองคําและสินแรคุณภาพตํ่า อันจะชวยใหความสมบูรณเฉล่ียแรทองคําในสินแรเกิด

การเจือจางในระดับตํ่าสุด (Minimum Dilution)  
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รูปท่ี 4.3-3 Flow chart แสดงขั้นตอนการทําเหมือง 

 

2) เพื่อใหสินแรท่ีปอนโรงงานประกอบโลหกรรมมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ทราบความสมบูรณของสินแรจาก

การทําเหมืองในแตละชวง ทราบอัตราสวนในการผสมสินแรที่มีความสมบูรณตํ่าและสูงเขาดวยกัน 

ชวยใหสินแรที่ปอนเขาสูกระบวนการประกอบโลหกรรมจะมีความสมบูรณสมํ่าเสมอ อันจะมีผลทําให

โรงงานสามารถสกัดโลหะทองคําและเงินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Recovery) 

 

งานควบคุมคุณภาพสินแรประกอบดวยการทําแผนที่ธรณีวิทยาบอเหมืองแสดงคาความสมบูรณของแร

ทองคําและแรเงิน  ขอมูลที่สําคัญเหลานี้จะถูกประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตัวชวยในการจัดทํา

แบบจําลอง 3 มิติ (Computer Modeling) ซึ่งอาจกลาวรายละเอียดของข้ันตอนตางๆไดดังนี้ 

- นักธรณีวิทยาจะแบงพื้นที่ที่มีสินแรทองคําปนแรเงินบริเวณหนางาน ตามขอมูลทางธรณีวิทยาที่ได

จากการเจาะสํารวจและจากการทําแผนท่ีธรณีวิทยาบอเหมืองท่ีผานมา 

- เก็บตัวอยางจากรูเจาะควบคุมคุณภาพสินแร โดยแยกเก็บที่ชวงความลึก 1-3 เมตร 1 ตัวอยาง และ 

3-6 เมตร อีก 1 ตัวอยาง เพื่อสงไปวิเคราะหหาคาความสมบูรณของแรทองคําและแรเงิน  

- ในกรณีที่จําเปนจะตองทําการระเบิดกอนที่จะไดรับผลวิเคราะหคาความสมบูรณแรจากหองวิเคราะห 

ก็จะยังไมมีการขุดตักหรือขนยายสินแรดังกลาวแตอยางใด 

- เม่ือไดผลวิเคราะหความสมบูรณแรแลว จะประมวลผลใหมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแลว

เปรียบเทียบกับขอมูลเกาที่มีอยู หลังจากนั้นก็จะแบงกองหินท่ีระเบิดแลวในบริเวณหนาเหมืองดวย

การใชแถบสีตางๆกําหนดขอบเขตของกองสินแรแตละประเภทซึ่งมีความสมบูรณของแรทองคํา

ตางกัน หรือคัดออกเปนมูลหิน แลวจึงส่ังยายเคร่ืองจักรเขามาขุดตักขนยายตอไป 

 

- งานเจาะรูระเบิดและการระเบิด  
ทางเหมืองไดทําการออกแบบการเจาะรูระเบิดและระเบิดหินตามคุณสมบัติของหิน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.3-5 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขน 

บดและแตงแร 

ปรับพื้นที่และขุดลอกหนาดิน 
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ตารางท่ี 4.3-5 การออกแบบรูเจาะระเบิดและแฟกเตอรที่ใชในการระเบิดมูลหินแตละประเภท 

มูลหิน 
Hole 

Diameter 
(น้ิว) 

Burden 
(m) 

Spacing 
(m) 

Depth 
(m) 

Sub drill 
(m) 

Stemming 
(m) 

Charge 
(Kg) 

Powder 
Factor 
(Kg/m3) 

ลูกรัง

(Laterite) 
4 3.0 3.5 3.0 0.5 1.5 13 0.42 

หินก่ึงผุ

(Transitional) 
5 3.8 4.4 6.0 0.7 2.5 47 0.48 

หินสด 

(Fresh ) 
4.5 3.5 4.0 6.0 1.0 2.5 51 0.60 

 

- การขุดตกัและคัดแยกสินแรและมูลหิน 
ในการขุดตักคัดแยกสินแรทองคําปนแรเงิน สินแรคุณภาพตํ่าและมูลหิน จะใชรถขุดบุงก๋ีคว่ํา (Backhoe) 

ขนาด 30-50 ตัน รวมกับรถบรรทุกเททายขนาดบรรทุก 35 ตัน ขุดตักบริเวณที่นักธรณีวิทยาไดทําเคร่ืองหมายไว

แลว ในการขุดตักจะแบงออกเปน 2 สวน หรือ Flitches (ศัพทเทคนิคในการทําเหมืองแรทองคํา) คือสวน 3 เมตรที่

อยูสวนบนของกอง และ 3 เมตรท่ีอยูสวนลางของกอง ในการขุดตักจะระมัดระวังเม่ือเขาใกลสวนท่ีเปนรอยตอ

ระหวางสินแรทองคําปนแรเงินและมูลหิน  รถบรรทุกจะทําการขนสินแรทองคําปนแรเงิน สินแรคุณภาพตํ่า และมูล

หิน ไปปอนเขาสูโรงงานประกอบโลหกรรมหรือกองแยกเก็บตามพื้นที่กองเก็บมูลหินที่กําหนดไวเปนการเฉพาะได

อยางถูกตอง ในกรณีพบความผิดปกติข้ึนท่ีบริเวณหนางาน จะหยุดการทํางานทันที และเก็บตัวอยางไปวิเคราะห

ซ้ําจนแนใจในคุณภาพของวัสดุกองน้ันวาเปนสินแร สินแรคุณภาพตํ่า หรือมูลหิน จึงจะดําเนินการขุดตักตอไป 

เครื่องจักรชวยเหลือประเภทตางๆ ในการทําเหมือง เชน รถแทรกเตอรตีนตะขาบ รถเกรด  รถน้ํา  เคร่ือง

สูบน้ําในบอเหมือง จะถูกจัดไวในจํานวนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทํางานของเคร่ืองจักรกลหลักใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  เชน การปรับระดับของพ้ืนบอเหมืองเพื่อกําหนดทิศทางการระบายน้ํา และปองกันน้ําทวมขัง

ในบริเวณหนางานซึ่งจะชวยลดการเจือจางและการสูญเสียสินแรทองคํา หรือการปรับสภาพผิวถนนดวยการบดหิน

กอนเล็กๆ เพื่อลดการสึกหรอของลอยาง และชวงลางของรถบรรทุก เปนตน และสินแรที่ไดจะถูกขนลําเลียงโดย

รถบรรทุกเททาย ขนาดน้ําหนักบรรทุก 35 ตัน ไปยังโรงงานประกอบโลหกรรมและที่เก็บกองมูลหินที่ไดจัดเตรียมไว

ตามเสนทางท่ีไดออกแบบไว 
 

- ขั้นตอนการแตงแร 
 การแตงแรคือข้ันตอนที่ชวยในการทําใหเปอรเซ็นตแรสูงข้ึน หรือใหไดตามมาตรฐานที่ตลาดตองการ เพื่อ

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานท่ีตองใชในการถลุงแรตอไป รวมทั้งเปนการประหยัดคาใชจายใน

การขนสง เน่ืองจากไมตองทําการขนสงสวนที่เปนหิน ดิน ทรายที่ไมมีราคาไปดวย และสามารถแยกแรชนิดอื่นท่ีมี

ราคาออกไปจําหนายหรือการใชตอไปได ซึ่งการแตงแรของเหมืองทองคํามีขั้นตอนและกระบวนการโดยละเอียด

แสดงไดดังรูปที่ 4.3-4 
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รูปท่ี 4.3-4 Flow chart แสดงขั้นตอนการแยกแรทองคําบริษัท อัครา ไมน่ิง จาํกัด 

(ที่มา: บริษัท อคัรา ไมนิ่ง จํากัด) 
 

การบด 
 กระบวนการผลิตจะสามารถผลิตสินแรไดในชวง 1.50-2.32 ลานตันตอป โดยสินแรท่ีถูกขุดขึ้นมาจากบอ

จะมีขนาดใหญจนถึงละเอียด และเปนไปไมไดที่จะทําการดึงทองคําออกจากสินแรขนาดใหญ ดังนั้นจึงตองนํา

สินแรเหลานี้ไปทําการบดหยาบกอนที่จะเขาสูกระบวนการตอไป การบดหยาบน้ีจะทําใหสินแรเล็กลงจนอยูในชวง

ประมาณ 10-13 เซนติเมตร โดยเครื่องบดจะประกอบไปดวยแผนจอว 2 แผน ซึ่งแผนหน่ึงจะติดอยูกับที่ สวนอีก

แผนจะขยับไปมาได ซึ่งแผนจอวท้ังสองแผนนี้จะอยูในลักษณะเปนรูปตัว V โดยสินแรจะถูกปอนจากดานบนและ

ถูกบีบอดัทําใหใหมีขนาดเล็กลงจนออกสูดานลางของเครื่องบด และจะถูกสงตอไปโดยสายพานลําเลียงเพื่อทําการ

บดละเอียดอีกคร้ัง โดยกระบวนการบดละเอียดจะประกอบไปดวยเครื่องบดละเอียดแบบ SAG Mill และ Ball Mill 

ซึ่งจะใชลูกเหล็กบดสินแรพรอมกับนํ้า จนสินแรเปยกมีขนาดละเอียดเพียงพอแลวจึงสงตอไปยังเครื่องคัดขนาด

สินแรหรือที่เรียกวา “ไฮโดรไซโคลน” เพื่อทําการคัดขนาดสินแร โดยรอยละ 80 ของสินแรที่มีขนาดเล็กกวา 75 

ไมครอน จะถูกสงตอไปยังกระบวนการชะละลายสินแร สวนสินแรที่ไมไดขนาดจะถูกสงกลับไปบดละเอียดอีกครั้ง 

สําหรับการบดละเอียดนั้นจะตองมีการควบคุมคาความเปนดางใหไดคา pH ประมาณ 10.4 กอนท่ีจะเขาสู

กระบวนการชะละลาย สามารถทําไดโดยการเติมผงปูนขาวซึ่งตลอดท้ังปจะใชผงปูนขาวประมาณ 2,218-3,430 

ตันตอป 
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กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 
 กระบวนการชะละลายเปนการชะละลายโลหะทองคําและเงินออกจากสินแร โดยใชสารละลายโซเดียม

ไซยาไนดหรือที่เรียกวากระบวนการ “ไซยานิเดชั่น” ซึ่งจะทําการเติมสารละลายโซเดียมไซยาไนดที่ไดจากการผสม

กับนํ้าลงไปผสมกับสินแรเปยกที่อยูในถังชะละลายท่ีมีใบกวนทํางานอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการสัมผัสกัน

ระหวางสินแรเปยกกับสารละลายโซเดียมไซยาไนด และจะตองเติมแกสออกซิเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชะ

ละลาย เนื่องจากปฏิกิริยาจะเกิดไดสมบูรณก็ตอเม่ือมีปริมาณของออกซิเจนเพียงพอ โดยสินแรดังกลาวจะถูกชะ

ละลายเปนระยะเวลาประมาณ 12-20 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของสินแรเปยกที่เขาสูกระบวนการ และ

ในขณะที่สินแรเปยกไหลผานจากตนทางไปยังปลายทางของกระบวนการน้ัน เม็ดถานกัมมันตจะถูกเติมลงในถัง

เพื่อทําการดูดซับทองคําและเงินเอาไวบนผิว โดยเม็ดถานจะถูกสูบใหสวนทางกับสินแรเปยกคือจะเริ่มจาก

ปลายทางมายังตนทาง สําหรับกระบวนการชะละลายน้ีจะใชสารโซเดียมไซยาไนดที่เปนของแข็งประมาณ 517-

800 ตันตอป ออกซิเจนเหลวประมาณ 1,768-2,735 ตันตอป และถานกัมมันตประมาณ 46 ตันตอป เพื่อชดเชย

สวนท่ีสึกหรอไปในกระบวนการ 

 หลังจากที่เม็ดถานถูกสูบมายังตนทางแลวเม็ดถานจะถูกกรองแยกออกจากสินแรเปยกโดยตะแกรงกรอง 

และจะถูกลางดวยสารละลายกรดเกลือเจือจางที่มีความเขมขนประมาณ 3 เปอรเซ็นต เพื่อลางคราบสกปรกออก 

เม่ือทําความสะอาดแลวจะถูกสงเขาสูกระบวนการดึงโลหะออกโดยใชสารละลายโซเดียมไซยาไนดและโซเดียมไฮ

ดรอกไซดเปนตัวดึงโลหะทองคําและเงินออกจากถานใหกลับมาอยูในรูปสารละลายอีกครั้งกอนที่จะเขาสู

กระบวนการจับโลหะทองคํา ซึ่งกระบวนการน้ีจะใชสารโซเดียมไซยาไนดท่ีเปนของแข็งประมาณ 10 ตันตอป 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดประมาณ 464 ตันตอป และกรดเกลือประมาณ 232 ตันตอป 

 
กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 

 กระบวนการน้ีจะทําการจับโลหะทองคําและเงินออกจากสารละลาย เนื่องจากโลหะทองคําและเงินมี

คุณสมบัติทางไฟฟาเปนข้ัวบวก ดังนั้นโลหะทองคําและเงินจะไปจับตัวอยูท่ีขั้วลบของเซลลไฟฟา ซึ่งทําดวยแผน

ตะแกรงเหล็กกลาปลอดสนิม และเม่ือมีโลหะทองคําและเงินพอกตัวอยูที่แผนตะแกรงในระดับหนึ่งแลว โลหะ

ทองคําและเงินซึ่งมีลักษณะคลายตะกอนโคลนจะถูกชะลางออกจากแผนตะแกรงและนําไปอบแหงกอนนําไป

หลอมพรอมเติมสารเคมีจําพวกตัวชวยหลอมหรือ Flux ลงไป ซึ่งสารเคมีดังกลาวไดแก Silica Sand Borax และ 

Soda Ash เพื่อใหส่ิงปนเปอนที่หลอมเหลวลอยตัวออกมารวมตัวกับพวก Flux ที่ไดเติมลงไป และจะเหลือแคเพียง

โลหะทองคําและเงินรวมตัวกันอยูดานลางของผิว Flux จากนั้นเทโลหะหลอมเหลวลงในเบาที่เตรียมไวแลวท้ิงไวให

เย็น จะไดแทงโลหะผสมซึ่งทางการคาเรียกวา “โดเร” สวนสารละลายท่ียังมีปริมาณโลหะทองคําและเงินเหลืออยู

เล็กนอย รวมไปจนถึงสารละลายไซยาไนดจะถูกสูบกลับเขาสูกระบวนการชะละลายอีกคร้ัง ซึ่งในกระบวนการจับ

โลหะนี้จะใชสารเคมีจําพวกตัวชวยหลอมประมาณ 2.0 ตันตอป และจะใชกาซแอลพีจีสําหรับเตาหลอมประมาณ 

74 ลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งจะกอใหเกิดแกสเน่ืองจากการเผาไหมประมาณ 2,590 ลูกบาศกเมตรตอป 
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กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 
 หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการดึงโลหะออกจากถานกัมมันตแลว ถานกัมมันตจะถูกสงไปกําจัดส่ิงสกปรก

ตางๆ ทั้งที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรียออกจากรูพรุนของถานกัมมันต ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดูดซับสินแรทองคําและเงิน โดยถานกัมมันตจะถูกเผาที่อุณหภูมิประมาณ 600-750 องศาเซลเซียส โดย

กระบวนการดังกลาวจะใชแก็สแอลพีจีเปนเชื้อเพลิงโดยใชประมาณ 297 ลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งจะกอใหเกิดแกส

จากการเผาไหมประมาณ 10,395 ลูกบาศกเมตรตอป 

 
กระบวนการกําจัดไซยาไนด 

 สินแรเปยกที่ผานกระบวนการชะละลายแลวยังคงมีปริมาณไซยาไนดหลงเหลืออยู จึงมีความจําเปนที่

จะตองทําการบําบัดกอนปลอยลงสูบอกักเก็บกากแรที่เปนระบบปด โดยสินแรเปยกจะถูกเติมสารเคมีเพื่อทํา

ปฏิกิริยากับสารประกอบไซยาไนดเพื่อลดระดับความเปนพิษ โดยกระบวนการน้ีจะใชสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต

ประมาณ 1,049-1,622 ตันตอป ผงคอปเปอรซัลเฟตประมาณ 25-39 ตันตอป อากาศความดันตํ่าประมาณ 4.28 

ลานลูกบาศกเมตรตอป ผงซิงคซัลเฟตประมาณ 43-67 ตันตอป กรดซัลฟูริกประมาณ 60-93 ตันตอป และผงปูน

ขาวประมาณ 75-116 ตันตอป หลังจากทําการกําจัดไซยาไนดแลว ปรมิาณของไซยาไนดในรูปอิสระท่ีหลงเหลืออยู

ในสินแรเปยกจะอยูในระดับนอยกวา 0.2 ppm กอนปลอยสูบอกักเก็บกากแร และผลรวมของปริมาณไซยาไนด

ทั้งหมดในบอกักเก็บกากแรจะตองมีคาไมเกิน 20 ppm 

 
- เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการทําเหมือง 

          การดําเนินงานทําเหมืองแรทองคําของบริษัทอัครา ไมนิ่ง จํากัด จําเปนท่ีจะตองมีการใชเครื่องมือเครื่องจักร

หลายชนิดต้ังแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายของการทําเหมือง ซึ่งเคร่ืองจักรและอุปกรณในการทําเหมือง

ดังกลาวไดแสดงในตารางท่ี 4.3-6 
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ตารางท่ี 4.3-6 เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด 

ที่ ประเภทเคร่ืองจักรกล ย่ีหอ / ขนาด 
จํานวน 

(คัน) 

ปริมาณเชื้อเพลิงท่ี

ตองใชตอวัน 

(ลิตร) 

1 รถขุดตัก (Backhoes) O&K RH-40E / 105 T 3 1700 

  CAT 385BL/85 T 2 700 

  CAT 330C/35 T 3 400 

2 รถบรรทุก (Trucks) 773 of  high way truck / 53 T 12 500 

  740 (Articulate truck) / 43.5 T 8 350 

3 รถบรรทุกนํ้า (Water Trucks) Euclid R36740 (Articulate 

truck) /40,000 LT 

1 350 

  Ten Wheel Truck/ 10,000 LT 2 170 

4 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ (Bulldozer) CAT D9R / 

CAT D8R 

2 

1 

350 

400 

  CAT D7R /25 T 2 390 

5 รถตักลอยาง (Wheel Loader) CAT 988 G 2 800 

6 รถบด (Compactors) CAT CS 563 / 11 T 2 55 

7 รถเกรด (Motor Grader) CAT 140 H,G/ 14 T 4 250 

8 รถเจาะ ระเบิด (Blast Drill Rigs)  DR Roc F9 8 450 

9 รถบริการในบอเหมือง (Service 

Trucks) 

8  ตัน 5 50 

10 รถขนวัตถุระเบิด (Explosive Trucks) 10  ตัน 2 170 

 

4.3.2.2 กระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรทองคํา 
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคําจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีข้ันตอนการ

วิเคราะห ดังรูปที่ 4.3-5 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน

ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการท่ี

ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง 
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รูปท่ี 4.3-5 แผนภาพกระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมน่ิง จาํกัด 

 

4.3.2.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรทองคํา 
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต 

เพื่อศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตแรทองคํา 

 

2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition) 
ในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํานี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดยใช

โปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตทองคํา และจะเนนการพิจารณาใน

ดานผลกระทบท่ีทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ท้ัง 6 ชนิด 

ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออ-

โรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
 

• ขอบเขตของระบบ (System boundary) 
ทําการศึกษา LCA โดยทําการเก็บขอมูลและประเมินวัฏจักรชีวิตในดานผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมของการผลิตแรทองคํา โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตแรทองคําเปน 7 กระบวนการ คือ กระบวนการ

เจาะรูระเบิด กระบวนการระเบิด กระบวนการขุดขน กระบวนการบด กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจาก

ถานกัมมันต กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต และกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา โดย

เก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร การใชพลังงาน ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมหรือของเสียท่ีออกจากกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 4.3-6 
 

กําหนดเปาหมายและ

ขอบเขตการศึกษา 

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี

รายการส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

 

 

 

การแปลผล และการ

ประเมินการปรับปรุง

กระบวนการทําเหมือง 

 

การใชงาน 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ 

เพื่อการพัฒนากระบวนการ

ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

- กําหนดนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอม 
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รูปท่ี 4.3-6 ขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลติแรทองคําในเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่งจํากัด 

 

• หนวยการทํางาน 
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ LCA ของการผลิตแรทองคําใน 1 ป 

 
4.3.2.4 การจัดทําบัญชีรายการ 

การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของแรทองคํา โดย

แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงท้ังชนิดและปริมาณของปจจัยที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของ

พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของส่ิงท่ีออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ

กาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการเทาน้ัน โดยขอมูลที่จัดทําเปนขอมูลที่ไดจากทางเหมือง ซึ่งขอมูลที่ไดจะ

นํามาวิเคราะห สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มีความสําคัญตอการศึกษาในครั้งน้ีสามารถจัดทําบัญชีรายการตามการ

จําแนกกระบวนการได ดังน้ี 
1) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา–ออก ดังตารางท่ี 

4.3-7 

ตารางท่ี 4.3-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถเจาะรูระเบิด (DR Roc F9) 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

กระบวนการขุดขน 

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

กระบวนการจับโลหะทองคําและเงิน 

ดวยข้ัวเซลลไฟฟา 

พลังงาน 

เชื้อเพลิง 

ขอบเขตการศึกษา 

กระบวนการบด 

กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 

กาซเรือน

กระจก 
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

เจาะรูระเบิดดังตารางท่ี 4.3-8 

ตารางท่ี 4.3-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 164,250 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 499,508.61 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 621.69 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
2) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด 
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.3-9 

ตารางท่ี 4.3-9 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในข้ันตอนการระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถขนระเบิด    

วัสดุที่ใช น้ํามัน   สารเคมี  วัตถุระเบิด 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชสารเคมี 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

ระเบิดดังตารางที่ 4.3-10 

ตารางท่ี 4.3-10 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 
วัตถุระเบิดชนิด 

ANFO 
1,180,280 กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 3,495,947 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 15,672 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

 
3) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขน 
ในขั้นตอนการขุดขนทําการเก็บขอมูลและแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-11 

ตารางท่ี 4.3-11 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในข้ันตอนการขุดขน 

กระบวนการขุดขน 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

ผลิตภัณฑท่ีได ดิน-หิน(แรทองคํา) 
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด

ขนดังตารางที่ 4.3-12 

ตารางท่ี 4.3-12 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขน 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 1,332,250 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

Output Emission 
CO2 4,051,550 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 5,043 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

 
4) บัญชีรายการในกระบวนการบด 
ในขั้นตอนการบดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-13 

ตารางท่ี 4.3-13 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในกระบวนการบด 

กระบวนการบด 

Input 

เครื่องจักร/เครื่องมือ เครื่องบด 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสยีท่ีเกิด 

มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได น้ําโคลน(แรทองคํา) 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด 

ดังตารางท่ี 4.3-14 

ตารางท่ี 4.3-14 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 
นํ้ามันดีเซล 292,000 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

พลังงานไฟฟา 44,038,055 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 1,607,090 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 4,010 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 

5) บัญชีรายการในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 
ในขั้นตอนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต ทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชี

รายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-15 
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ตารางท่ี 4.3-15 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการชะละลาย

และดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

Input 

เครื่องจักร/เครื่องมือ ถังกวน สารเคมี 

วัสดุที่ใช สารเคมี 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 

มลพิษจากการใชสารเคมี 

มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได น้ําทอง 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการชะ

ละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต ดังตารางท่ี 4.3-16  

ตารางท่ี 4.3-16 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

เมล็ดถานกัมมันต 82.5 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Oxygen liquid 2,255.7 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

ปูนขาว 10 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Sodium Cyanide 748.25 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

โซดาไฟ 506.62 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

HCL 248.2 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

พลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 9,366,300 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 23,574 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

 
6) บัญชีรายการในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 
ในข้ันตอนการปรับสภาพถานกัมมันตทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก 

ดังตารางท่ี 4.3-17 

ตารางท่ี 4.3-17 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในข้ันตอนการปรับสภาพ

ถานกัมมันต 

กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช กาซแอลพจี ี

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชกาซแอลพจี ี
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

ปรับสภาพถานกัมมันตดังตารางท่ี 4.3-18 

ตารางท่ี 4.3-18 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input กาซแอลพจี ี 72.44 กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission CO2 20,700 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
7) บัญชีรายการในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 
ในข้ันตอนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟาทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชี

รายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-19 

ตารางที่ 4.3-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการจับโลหะ

ทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟา 

กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช กาซแอลพจี ี

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชกาซแอลพจี ี

ผลิตภัณฑท่ีได ทองคําเจือเงิน 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการจับ

โลหะทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟาดังตารางที่ 4.3-20  

ตารางท่ี 4.3-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input กาซแอลพจี ี 18 กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission CO2 5,140 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
8) บัญชีรายการรวมในการผลิตแรทองคํา ของเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตแรทองคําท้ัง 6 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออกทั้งหมด

ที่เกิดข้ึนไดดังรูปที่ 4.3-7 
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รูปท่ี 4.3-7 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา 

 

 

 

 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขน 

บด 

ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

นํ้ามันดีเซล 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 

นํ้ามันดีเซล 1,332,250 ลิตร 

นํ้ามันดีเซล 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 

ดวยขั้วเซลลไฟฟา 
กาซแอลพจีี (LPG) 18 กิโลกรัม CO2 5,140 กิโลกรัม 

กาซแอลพจีี (LPG) 72.44 กิโลกรัม CO2 20,700 กิโลกรัม 

จับโลหะทองคําและเงิน 

ดวยข้ัวเซลลไฟฟา 
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4.3.2.5 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของแรทองคํา 
เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a 

เนื่องจากในปจจุบันยังมีการผลิตแรทองคําอยูจึงทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณาผลกระทบท่ี

เกิดจากกาซเรือนกระจกท่ีจะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลกรอนข้ึน 

จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะห

บัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เก่ียวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท 

(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให

น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวากาซ

เรือนกระจกที่เกิดข้ึนพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังน้ี 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน

กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี

อัตราการเพิ่มข้ึนในบรรยากาศสูงมาก 

2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนท่ีไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกท่ีมีศักยภาพในการ

ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2 

โดยมีรายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ มีดังน้ี 
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1) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นทางเหมืองไดใชรถเจาะรูระเบิด จํานวน 8 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชใน

กระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของรถเจาะรูระเบิด และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซล

ขณะใชงาน  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.3-21 และรูปที่ 4.3-8 

 

ตารางท่ี 4.3-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 56.89 442.61 499.5 

CH4 11.66 1.4 13.06 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.3-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด 
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2) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด 
ในกระบวนการระเบิดน้ันนอกจากจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิดแลวยังมีการใชนํ้ามันดีเซล

สําหรับรถขนระเบิดอีกดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ANFO เปนวัตถุระเบิดท่ีเกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซล มีสัดสวน 94% 

และ 6% ตามลําดับ เม่ือ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม 

จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล 

โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.3-22 และรูปที่ 4.3-9 
 

ตารางท่ี 4.3-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชนํ้ามันดีเซล (Diesel 

B300) และการเผาไหมนํ้ามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 ANFO รวม 

CO2 3,495.95 3,495.95 

CH4 329.11 329.11 
 

 
 
รูปท่ี 4.3-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชและการเผาไหมนํ้ามันดีเซล ใน

ขั้นตอนการระเบิด 
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3) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขน 
ในกระบวนการขุดขนของเหมืองแรทองคําสวนใหญประกอบดวยการใชรถตักและรถบรรทุก ซึ่งมีปริมาณ

การใชน้ํามันดีเซลเปนจํานวนมาก ดังน้ันกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซล เพื่อวิเคราะหหา

ผลกระทบได  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.3-23 และรูปที่ 4.3-10 

 
ตารางท่ี 4.3-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการขุดขน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 461.41  3,590.16  4,051.57 

CH4 94.55 11.34 105.89 

 

 
 

รูปท่ี 4.3-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการขุดขนดิน 
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4) ผลกระทบจากกระบวนการบด 
ในกระบวนการบดของเหมืองแรทองคําประกอบดวยการใชรถตักลอยาง เครื่องบดและเคร่ืองคัดแยก

ขนาด เพื่อบดยอยแรใหมีขนาดเล็กมากที่สุด ในข้ันตอนนี้ใชพลังงานไฟฟาในเครื่องบดตางๆและใชน้ํามันดีเซลใน

รถตักลอยาง ดังน้ันกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของพลังงานไฟฟาและน้ํามันดีเซลเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได 

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือ

การใชไฟฟา และการใชน้ํามันดีเซลตามลําดับ โดยรายละเอียดแสดงตารางท่ี 4.3-24 และรูปท่ี 4.3-11 
 

ตารางท่ี 4.3-24 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) การใชไฟฟา (Electrical 

Thailand Grid Mix) และการเผาไหมนํ้ามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการบด (หนวย: ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 
Electrical Thailand 

 Grid Mix 
Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 101.13 719.03 786.88 1,607.04 

CH4 20.72 60.97 2.48 84.17 
 

 

 
 
รูปท่ี 4.3-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลและการใชไฟฟาใน

ขั้นตอนการบด 
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5) ผลกระทบจากกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 
ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตนั้นจะรวมกันเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ี

ตอเน่ือง ซึ่งมีการใชพลังงานไฟฟาและสารเคมีเปนสวนใหญ ดังนั้นกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของไฟฟาและ

สารเคมีเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได 

จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือสารเคมี

ตางๆ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.3-25 และรูปท่ี 4.3-12 
 

ตารางท่ี 4.3-25 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) และสารเคมี

ตางๆ ในขั้นตอนการแตงแร และขนแร (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 
Electrical Thailand 

Grid Mix 
Sodium 
Cyanide  

Liquid 
Oxygen 

โซดาไฟ Carbon black ปูนขาว รวม 

CO2 5,300.83 3,125.92 483.70 418.41 25.09 12.41 9,366.36 

CH4 449.47 - 22.90 15.70 6.80 0.19 495.06 
 

 
 
รูปท่ี 4.3-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชไฟฟาและสารเคมีตางๆ ในขั้นตอนการชะละลายและดึง

โลหะออกจากถานกัมมันต 
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6) ผลกระทบจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 
ในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตนั้นเปนกระบวนการท่ีตองใชกาซแอลพีจีสําหรับเตาหลอมเปนหลัก 

ซึ่งจะกอใหเกิดกาซเรือนกระจกจํานวนมาก ดังน้ันขอมูลที่ใชในกระบวนการนี้ควรวิเคราะหผลกระทบจากการใช

กาซแอลพีจี 

จากการวิเคราะหพบวาการใชกาซแอลพีจีจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 เพียงอยางเดียวโดย

รายละเอียดแสดงตารางท่ี 4.3-26 และรูปที่ 4.3-13 
 

ตารางท่ี 4.3-26 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชกาซแอลพีจี (LPG) ในข้ันตอนการปรับสภาพถานกัม

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

 LPG Burn รวม 

CO2 20.7 20.7 

CH4 - - 
 

 
 

รูปท่ี 4.3-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี ในข้ันตอนการปรับสภาพถานกัมมันต 
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7) ผลกระทบจากกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 
ในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาน้ันเปนกระบวนการที่ตองใชกาซแอลพีจีสําหรับ

เตาหลอมเปนหลัก ซึ่งจะกอใหเกิดกาซเรือนกระจกจํานวนมาก ดังนั้นขอมูลที่ใชในกระบวนการน้ีควรวิเคราะห

ผลกระทบจากการใชกาซแอลพีจี 

จากการวิเคราะหพบวาการใชกาซแอลพีจีจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 เพียงอยางเดียวโดย

รายละเอียดแสดงตารางท่ี 4.3-27 และรูปที่ 4.3-14 
 

ตารางท่ี 4.3-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชกาซแอลพีจี (LPG) ในข้ันตอนการจับโลหะทองคําและ

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

 LPG Burn รวม 

CO2 5.13 5.13 

CH4 - - 
 

 
 
รูปท่ี 4.3-14 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี ในข้ันตอนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัว

เซลลไฟฟา 
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8) ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรทองคํา 
ในการทําเหมืองแรทองคําตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอมดานภาวะโลกรอนที่เกิดจากกาซเรือนกระจก ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการตางๆ ที่ผาน

มาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจากกระบวนการ

ที่สงผลกระทบในการปลอยกาซเรือนกระจกมากสุดไปนอยสุดไดดังน้ี กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจาก

ถานกัมมันตมีการปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือ กระบวนการขุดขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด 

กระบวนการเจารูระเบิด กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต และกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัว

เซลลไฟฟามีการปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.3-28 และรูปที่ 4.3-15 
 

ตารางที่ 4.3-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคํา ของ

เหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดขน บด ชะละลาย ปรับสภาพ จับโลหะ รวม 

CO2 499.49 3,495.95 4,051.55 1,607.09 9,366.30 20.7 5.14 19,046.22 

CH4 13.06 334 105.9 84.2 495.06 - - 1,032.22 

GHG 512.55 3,829.95 4,157.45 1,691.29 9,861.36 20.70 5.14 20,078.44 
 

 
 
รูปท่ี 4.3-15 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคํา ของเหมือง

แรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด 
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4.3.2.6 การแปลผล 
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการทํา

การประเมินวงจรชีวิต หรือการวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม และทํารายงานสรุปผลการแปลผล

การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

สําหรับข้ันตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของเหมืองทองคํา ไดดําเนินการดังข้ันตอนท่ีกลาว

มาแลว สรุปไดดังนี้ คือ 

- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตทองคํา เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต 

- กําหนดขอบเขตท่ีจะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ 

- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทําใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ

พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ 

การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก

แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองนั้น จะวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟา ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของ

โครงการ คือ การประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขต

ในการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวน

ใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในการทําเหมือง โดยจะ

เห็นไดวาพลังงานหลักที่ใชคือพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตและ

กระบวนการสงบด โดยสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 32.53 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซลที่ใชเปน

พลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุกที่อยูในกระบวนการขุดขน โดยการเผาไหมน้ํามัน

ดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนท้ังหมดคิดเปนสัดสวน 24.09 เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูในกระบวนการ

ระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 19.06 เปอรเซ็นต สารเคมีที่ใชใน

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 20.48 

เปอรเซ็นต การใชน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 3.72 เปอรเซ็นต และการใชกาซแอล

พีจีท่ีใชอยูในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยเซลลขั้วไฟฟาและกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต คิด

เปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 0.12 เปอรเซ็นต 
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4.3.2.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมืองแร
ทองคําบริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 

  มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน 

มาตรการปจจุบันท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง

ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนจากคณะผูศึกษา ในการ 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทท่ี 5  

 
          1) มาตรการในปจจุบัน 
 ในปจจุบันเหมืองแรทองคํา อัครา ไมน่ิง ไดมีมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบในดานกระบวนการ

ทําเหมืองหลายมาตรการ ซึ่งในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะมาตรการท่ีชวยลดการเกิดภาวะโลกรอนโดยตรงหรือโดยออม

เทาน้ัน ไดแก 
 

• ดานการระเบิด 
- การเปดหนาเหมืองจะใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO รวมกับ Emulsion และ Blasting Agent โดยใชปริมาณ

วัตถุระเบิดไมเกิน 12,000 กิโลกรัมตอครั้ง หรือไมเกิน 480 กิโลกรัมตอจังหวะถวง และมีวิศวกรควบคุมการระเบิด

ทุกคร้ัง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการระเบิดที่สมบูรณมีการปลอยกาซออกมานอยลง 
 

• ดานการจัดการนํ้า 
 - การจัดการน้ําจากขุมเหมืองจะทําการสูบไปยังบอ Process water เพื่อใชสําหรับการแตงแรและน้ําจาก 

Dewatering bores จะสูบไปยังบอน้ําดิบเพื่อใชในการอุปโภคและในโรงประกอบโลหกรรมสวนที่ตองการนํ้า

สะอาด 

 - มีระบบการจัดการน้ําผิวดินที่ออกแบบสําหรับกักเก็บนํ้าและตะกอนไวในพื้นที่โครงการ 

 - มีระบบแยกน้ําสะอาด (จากพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน) และน้ําสกปรก (จากพื้นที่ท่ีไมถูกรบกวน) ออกจากกัน  

 ซึ่งการจัดการดานน้ําผิวดินที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดอีกจะชวยใหประหยัดในการใช

พลังงานไฟฟาในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบภายนอกท่ีอยูไกลออกไปจากพื้นท่ีเหมือง 
  

• ดานการจัดการสารเคมีในโรงประกอบโลหกรรม 
- สารละลายโซเดียมไซยาไนดที่ทําการปอนเขาสูกระบวนการชะละลายจะถูกควบคุมความเขมขนและ

ปริมาณโดย Ring Main System ซึ่งจะชวยใหไมมีการใชสารเคมีมากเกินความจําเปน 

 - มีการนําเม็ดถานกัมมันตที่ใชในกระบวนการแตงแรกลับมาใชอีกจนกระทั่งมีขนาดเล็กจนสามารถผาน

ตะแกรงดักได ซึ่งจะทําใหลดการใชวัตถุดิบ โดยการผลิตวัตถุดิบก็จะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนได 

 - สารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตจะเก็บไวในสถานท่ีเก็บสารเคมีโดยมีขอบกั้น น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

อื่นๆ จะตองเก็บไวในบริเวณที่มีขอบกั้น เพื่อปองกันการหกลนปนเปอน 
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 - นํ้ากรดท่ีใชในการลางถานแลว ทําการปรับความเขมขนใหคงเหลือนอยมากที่สุด กอนที่จะสูบไปสูบอกัก

เก็บกากแร โดยผานทอ High Density Polyethylene (HDPE) ที่มีคุณสมบัติรองรับกรดที่เขมขนได ซึ่งการสูบน้ํา

ผานทอจะไมทําใหเกิดการปนเปอนไปยังแหลงอื่นซึ่งจะตองหาวิธีการกําจัดอีก 

 

 2) ขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 จากผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองทองคําดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาปริมาณ

กาซเรือนกระจกทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเทากับ 20,236.23 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งเกิดจากการใชไฟฟาใน

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมากท่ีสุด รองลงมาคือการใชนํ้ามันดีเซลในการขุด เจาะ 

บด ขน และจากการระเบิด ดังรายละเอียดท่ีไดกลาวมาแลวในตารางท่ี 4.3-27 ดังนั้นในการท่ีจะลดปริมาณการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองแรทองคํา อัครา ไมน่ิง (จํากัด) ผูศึกษาขอเสนอแนะในเบื้องตนวาควร

ดําเนินการหากระบวนการ มาตรการหรือวิธีการท่ีจะลดปริมาณการใชไฟฟา น้ํามันดีเซล และการใชระเบิด ซึ่งจะ

ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดบาง นอกจากนั้นอาจดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กเนื่องจากปริมาณ

กาซเรือนกระจกมีปริมาณไมมากนัก การดําเนินโครงการ CDM ท่ัวไปหรือขนาดใหญจะไมคุมทุน ซึ่งโครงการที่

นาจะเกิดประโยชนโดยรวม เชน โครงการปลูกปาหรือฟนฟูปาโดยเลือกชนิดพันธุไมใหเหมาะสมกับทองถ่ิน ซึ่งอาจ

ตองใชเวลานานเพ่ือใหตนไมโตพอที่จะดูดซับคารบอนไดตามตองการ และอาจขายในตลาดภาคสมัครใจ ซึ่ง

ถึงแมวาการขายคารบอนเครดิตแบบนี้จะมีมูลคาการซื้อขายตํ่าแตก็จะสงผลในการชวยลดภาวะโลกรอนไดอยาง

ย่ังยืน 

 
4.4 การประเมินวฏัจักรชีวิตเหมืองหินปูน 
 ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูนนั้นผูศึกษาไดศึกษาข้ันตอนและกระบวนการทําเหมือง 3 แหง

ไดแก เหมืองหินปูนของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด และ

เหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) ซึ่งทุกเหมืองอยูในจังหวัดสระบุรี สวนการประเมินวัฏจักรชีวิต

นั้น ผูศึกษาไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูนบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด และเหมือง

หินปูนบริษทั ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) 

 
4.4.1 เหมืองหินปูนบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

 4.4.1.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
ท่ีต้ังคําขอประทานบัตร/ประทานบัตรของโครงการจํานวน 35 แปลงนี้แสดงอยูในแผนที่   ภูมิประเทศของ

กรมแผนที่ทหารบก  มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด L 7017  ระวาง 5238 III  อยูระหวางเสนกริดต้ังที่ 721 – 

727  ตะวันออก  และเสนกริดนอนท่ี 1617 – 1623  เหนือ   ซึ่งต้ังอยูที่  ตําบลทับกวาง และตําบลทาคลอ  อําเภอ

แกงคอย  จังหวัดสระบุรี    
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• ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่เหมืองแรของโครงการน้ี ต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาทับกวาง-มวกเหล็กแปลง 1 (เขตปาเพื่อ

เศรษฐกิจ) มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาโดยแบงเปนเทือกเขา 2 แนว โดยคําขอประทานบัตร/ประทานบัตรท้ัง 35 

แปลงมีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 8,173 – 0 – 30 ไร   มีลักษณะภูมิประเทศและประเภทของพื้นท่ีดังน้ี 

พื้นที่กลุมที่ 1 ต้ังอยูบนเทือกเขาใหญ และเขาหนองกบ อยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ

โดยภูมิประเทศของเทือกเขามีการวางตัวของแนวสันเขาตอเนื่องในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต 

ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะตอเนื่องเขาหนองกบ ระดับความสูงของยอดเขาหนองกบประมาณ 294 เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง สวนดานทิศตะวันออกและทิศเหนือตอเนื่องกับเขาใหญ ซึ่งมียอดเขาสูงสุดประมาณ 478 

เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นท่ีประทานบัตรในกลุมนี้มีความสูงต้ังแต 60 – 420 เมตร จากระดับน้ําทะเล

ปานกลาง 

พื้นที่กลุมที่ 2 ต้ังอยูบนเขาไมนวล อยูบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการโดยภูมิประเทศของ

เทือกเขามีการวางตัวของแนวสันเขาอยูในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ครอบคลุมพื้นท่ีต้ังแต

ระดับความสูง 60 – 357 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณหนาเหมืองมีลักษณะเปนที่ราบข้ันบันไดบน

ภูเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 100 – 260 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
 

• ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป 
พื้นที่ของโครงการน้ีและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงจัดอยูในกลุมหินตะกอน ยุคเพอรเมียน หรือที่เรียกกันวา หิน

ชุดราชบุรี ซึ่งแสดงลักษณะคดโคงไปมา โดยมีแนวแกนประมาณ WNW – ESE และแสดงลักษณะ Overturn 

Syncline ประกอบดวยลักษณะทางธรณีวิทยา 2 บริเวณ ดังน้ี 

บริเวณทางตอนเหนือและตะวันออกของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขา

ซึ่งเปนท่ีต้ังพื้นที่โครงการกลุมที่ 1 (เขาหนองกบ) ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไปจะประกอบดวย หินปูนสีดํา เทาเขม

ถึงเทาออน บางสวนเปนหินปูนตกผลึกใหมและหินปูนเน้ือดินกับหินโดโลไมต มักมีเชิรตที่มีกระเปาะและเปนชั้น

แทรก บางสวนสลับดวยหินดินดาน หินทราย และหินภูเขาไฟบางเล็กนอย บางแหงเปนหินออนและหินแคลก-      

ซิลิเกต สวนมากมีซากฟูซูลิน ปะการัง หอยตะเกียง และสาหราย 

บริเวณทางดานทิศตะวันตกของพื้นท่ี ครอบคลุมพื้นที่ทางดานตะวันตกเฉียงใตของเทือกเขาซึ่งเปนที่ต้ัง

ของพื้นท่ีโครงการกลุมท่ี 1 (เขาหนองกบ) และ ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดของเทือกเขาซ่ึงเปนท่ีต้ังพื้นที่โครงการกลุมที่ 

2 (เขาไมนวล) ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไปจะประกอบดวยหินปูนสีเทาแกมชมพูจนถึงเทาดําเขม มีชั้นหินเชิรต 

เปนกระเปาะและเปนชั้นแทรก บางสวนประกอบดวยชั้นหินดินดานถึงชั้นหินชนวนค่ันสลับ มีซากฟูซูลินและ       

ไครนอยด 
 

• ขั้นตอนการทําเหมือง 
การทําเหมืองจะเปนเหมืองเพื่อท่ีผลิตหินปูนในปริมาณปละ 16,050,000 เมตริกตัน มีลักษณะการทํา

เหมืองเปนขั้นบันได  โดยกําหนดใหแตละข้ันมีความสูงประมาณ 12 - 18 เมตร  และความกวางประมาณ 12 - 18 

เมตร (ตามลักษณะเน้ือหิน) โดยมีความลาดชันทั้งหมด  (Overall Slope) ไมเกิน 45 องศา โดยจะทําเหมืองจาก
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ระดับความสูงเดิมประมาณ +300 ถึง +220 เมตร ลึกลงไปจนถึงระดับประมาณ +130 เมตร โดยขั้นตอนของการ

ทําเหมืองดังรูปท่ี 4.4-1 และสรุปไดดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองหินปูนบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

(ที่มา: บริษัท ปนูซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)) 

 
- งานเปลือกดิน 
สําหรับเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นท่ีโครงการมีปริมาณนอยมาก ซึ่งเปลือกดินคุณภาพดีจะ

สามารถนําไปใชเพื่อการปลูกตนไมสําหรับการพื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองได เศษหินสามารถนําไปปนกับหินคุณภาพดีใช

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไดเกือบท้ังหมด สําหรับเปลือกดินและเศษหินคุณภาพตํ่าที่เหลือสามารถนําไปใชในการ

ปรับพื้นที่และเสนทางภายในโครงการได ดังนั้นจะไมมีเศษดินและเศษหินเหลือจากการทําเหมือง ซึ่งในขณะที่

เปลือกดินและเศษหินบางสวนยังไมนําไปใชงานก็จะมีการกองไวในพื้นที่ทําเหมืองเปนการชั่วคราว ซึ่งพื้นที่ทํา

เหมืองสําหรับโครงการน้ีมีลักษณะเปนลานกวาง การกองเปลือกดินและเศษหินเปนการชั่วคราวจึงสามารถทําได

โดยไมเปนอุปสรรคตอการทําเหมือง 

 
- งานเจาะและงานระเบิด 
ในการพัฒนาเหมืองและเสนทางซึ่งใชวิธีการระเบิด จะใชเคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบชนิด 

Hydraulic Drifter และ Rotary ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวเจาะ 1.5 หรือ 3.5 นิ้ว  ทํางานตามสภาพและลักษณะ

ของแตละพื้นท่ี สําหรับการเจาะระเบิดหลักเพื่อการผลิตแรจะใชเคร่ืองเจาะตีนตะขาบชนิด Hydraulic Drifter 

ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวเจาะ 3.5 น้ิว  และ ชนิด Rotary ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวเจาะ 7 3/8 นิ้ว รวมกัน

Drilling Process Blasting Process 

Loading Process Hauling Process 
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ตามสภาพของหนางานและกําลังการผลิต โดยมีความสูงในการระเบิดประมาณ 12 - 18 เมตร การวางลักษณะ

รูเจาะ จะเจาะเอียงในแนวด่ิงโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาณ 80° – 90° เพื่อควบคุมทิศทางและความแรงของ

หินปลิว วัตถุระเบิดที่ใชเปนแบบแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับนํ้ามันดีเซล (ANFO) ในอัตราสวน 94 : 6  ใชวัตถุ

ระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Emulsion หรือ  ทําหนาท่ีกระตุนการระเบิด (Primer)  ใชประมาณ 5 – 

8% โดยนํ้าหนักของ ANFO การจุดระเบิดจะใชหมอจุดระเบิดไฟฟา และสายชนวนระเบิดชนิด PETN เหน่ียวนําไป

ยังแกปถวงเวลาชนิด NON Electric GAP (NONEL) No. 1-20 ซึ่งจังหวะถวงเวลาของแกปแตละเบอรหางกัน 50 

สวนพันวินาที (millisecond) เปนตัวจุดระเบิดวัตถุระเบิดในหลุมเจาะ (ANFO) รูปแบบการระเบิดจะมีแถวรูเจาะ

แบบสลับฟนปลา (Staggered  Pattern) 

อนึ่ง หากหินที่ไดจากการระเบิดมีขนาดใหญเกินไป จะหลีกเล่ียงการทําระเบิดยอย (Secondary 

Blasting) โดยจะใช Hydraulic Breaker เจาะกระแทกหินขนาดใหญเพื่อใหหินมีขนาดเล็กลงและจะไดลําเลียง

ตอไป 

 
- งานลําเลียงแร 
แรหินปูนและหินดินดานจากการระเบิดซึ่งมีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับขนสงไปยังโรงโมหินจะใชรถตักลอ

ยาง (Wheel Loader) หรือ รถตักไฮโดรลิก (Hydraulic Loader) รวมกับรถบรรทุกเททาย (Dump Truck) ลําเลียง

ไปทําการโมหินยังโรงโมเพื่อสงเขาขบวนการผลิตปูนซีเมนต แรหินปูนและหินดินดานท่ีมีขนาดใหญเม่ือทําการเจาะ

กระแทกใหมีขนาดเหมาะสมแลวก็จะขนสงไปยังโรงโมหินตอไป 

 

• ขั้นตอนการแตงแร 
แรที่ผานการระเบิดจากหนาเหมือง บางสวนที่มีขนาดใหญเกินไปจะแยกออกมากองไวหางจากบริเวณ

หนาเหมืองที่จะมีการดําเนินการเจาะระเบิด เพื่อไมใหเปนการขัดขวางการปฏิบัติงาน รอทําการทุบยอยใหมีขนาด

เล็กลงโดยใชหัวทุบติดรถขุด (Hydraulic Breaker) ใหมีขนาดทั่วไปไมเกิน 1.5 x 1.5 เมตร แรที่มีขนาดเหมาะสม

แลวจะขนสงโดยรถบรรทุกไปยังโรงโมหิน ซึ่งแยกตามสายการผลิตของโรงงานจํานวน 3 โรง เพื่อเขาสูกระบวนการ

ผลิตปูนซีเมนตตอไป โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.4-1 
 

ตารางท่ี 4.4-1 เครื่องโมสําหรับหินปูน 

สายการผลิต ชนิดเคร่ืองโม จํานวน กําลังการผลิต (T/hr) ตําแหนงที่ต้ัง 

โรงงาน 1 Hammer Crusher 1 1,000 คําขอประทานบัตรท่ี 6/2543 

โรงงาน 2 Impact Crusher 1 1,200 ประทานบัตรที่ 

 Impact Crusher 1 1,500 17315/14667 

โรงงาน 3 Impact Crusher 1 2,000 คําขอประทานบัตรที่ 15/2544 

 Impact Crusher 1 1,200  
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4.4.2 เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด  
 4.4.2.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
ประทานบัตรเลขท่ี  32444/15541  ซึ่งรวมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่  32436/15537, 

14083/15538, 14084/15539, 14085/15540 และ 14087/15542, 32443/15543, 32440/15544, 

32436/15546, 32445/15546 มีพื้นที่รวมประมาณ 2,575-2-37 ไร ต้ังอยูที่บริเวณ ต.ทับกวาง / ทาคลอ / บานปา 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี ปรากฏอยูในแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร  มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7017 

ระวาง 5328 III อยูในระหวางเสนกริดแนวนอนที่ 1620700-1622900 เหนือ และเสนกริดแนวต้ังที่ 718700 – 

722200 ตะวันออก มีอาณาเขตติดตอโดยรอบดังนี้คือ ทิศเหนือจรดพื้นท่ีเกษตรกรรมไรขาวโพดและสวนมะมวง  

หางจากถนนลาดยางประมาณ 1,500 เมตร และจากแมน้ําปาสักประมาณ 1,800 เมตร ทิศใตจรดพ้ืนที่

เกษตรกรรมและพ้ืนที่โรงงานปูนซีเมนตแกงคอย ทิศตะวันออกจรดเทือกเขาหนองกบ ทิศตะวันตกจรดแมน้ําปาสัก  

หางจากแมน้ําประมาณ  200-300  เมตร 
 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนเทือกเขาท่ีตอแนวมาจากเทือกเขาหนองกบ  จากทิศตะวันออกเฉียงใต  สู

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระดับความสูงของพื้นที่อยูระหวาง 10-252 เมตร  จากระดับน้ําทะเล  มุมความลาดเอียง

ของภูเขาประมาณ  35-40 องศา  สภาพปาไมเปนปาเบญจพรรณ  มีงิ้วปา และไผรวก  ประปราย  สภาพปจจุบันมี

การทําเหมืองเปดโดยการระเบิดหินจากยอดเขาท่ีอยูระดับสูงลงมาใหมีระดับที่ใกลเคียงกันจนเห็นที่ราบเปนชั้น  

โดยเดินหนาเหมืองจากทางดานทิศตะวันออกมุงไปทางทิศตะวันตก  เปนสวนใหญ  และยังคงปรากฏยอดเขาอยู

ในบริเวณทางดานทิศเหนือ  และทิศตะวันตกของพื้นท่ี 
 

• ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป 
หินปูนในพ้ืนที่โครงการน้ีจัดอยูในหนวยหินเขาขาด (RKD) ชุดราชบุรี  อายุของหนวยหินเปนเพอรเมียน

ตอนกลาง  (Middle-Permian) ประมาณ 260 ลานปมาแลว  หมูหินเขาปูนประกอบดวยหินปูน  สีเทาถึงเทาออน

จนเกือบขาว เนื้อเนียนแนน (Aphanites  or  Microsparite) เปนสวนใหญ  สีเทาแกจนเกือบดํา  เน้ือดําถึงหยาบ

มากเหมือนเม็ดทราย (Micrite to Calcarenite)  เปนสวนนอยบางแหงเปนหินปูนตกผลึกใหม  (Recrystallized) 

หรือแปรสภาพเปนหินออน (Marble) มักจะมีลาย (Lamination) สีขาวหรือชมพู  บริเวณใกลรอยเล่ือนหรือรอย

สัมผัสกับหินอัคนีมักจะพบหินไมโลไนต  (Mylonite) และหินแคลก – ซิลิเกต (Calc – Silicates) บางแหงมีหินเชิรต

เปน กระเปาะหรือชั้นบาง ๆ (Dike) หรือพนังแทรกชั้น (Sill) บางบริเวณเปนหินปูน  สีเทาถึงเทาเขมเนื้อคอนขาง

หยาบมี  Fossils มาก (Fossiliferous) นอกจากน้ีมีหินดินดาน (Shale) หินดินดานก่ึงหินชนวน (Slaty – Shale) 

หินชนวน (Slate) สีเทาจนเกือบดํา  สีขี้มาหรือน้ําตาล  โดยมีหินปูน  สีเทาดํา  เนื้อดินละเอียด  (Argillaceous – 

Limestone)  และหินทรายหรือหินเชิรตสีเดียวกันเกิดเปนกระเปาะหรือชั้นบาง ๆ แทรกอยูบาง 
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• ขั้นตอนการทําเหมือง 
การทําเหมืองโครงการทําเหมืองหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยวิธีการทําเหมือง

หาบโดยทางเหมืองไดผลิตหินปูนปละ 7,200,000 ตัน ซึ่งในกระบวนการทําเหมืองมีข้ันตอนดังรูปที่ 4.4-2 อธิบาย

ไดดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-2 แผนภาพแสดงกระบวนการทําเหมืองหินปูนบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด  

(ท่ีมา: บริษัท ปนูซิเมนตไทย (แกงคอย) จาํกัด ) 

 

ในขั้นตนเปนการเตรียมพื้นที่กอนการผลิตแร จะใชรถบูลโดเซอรไถดันดินทําถนนภายในเหมืองการเตรียม

ปรับพื้นที่ หลังจากนั้นจึงเปดเปลือกดินจนถึงชั้นแรหินปูนและหินดินดานเพื่อเตรียมการผลิต 

การตัดถนนเพื่อการขนสง ในสวนท่ีเปนหินจําเปนตองมีการเจาะและระเบิดตีนตะขาบขนาดดอกเจาะ 3 

นิ้ว เม่ือถึงบริเวณทําเหมืองจะทําการขยายหนาเหมืองและทําชั้นเหมืองชั้นละประมาณ 12 เมตร 

ข้ันตอนการผลิตแร สําหรับการผลิตหินปูนและหินดินดานจากการระเบิดหนาผาของข้ันบันไดเหมืองจะใช

เคร่ืองเจาะโรตาร่ี  ขนาดดอกเจาะ 6 ¼ - 7 7/8 น้ิว  ออกแบบที่ความสูงของช้ันบันไดเหมืองประมาณ 12 เมตร  

รูเจาะด่ิงหรือเอียงจากแนวด่ิงไมเกิน 15 องศา  ลึกประมาณ 13-15 เมตร  ระยะหางหนาผาหรือความหนาของการ

ระเบิด  (Burden)  4-6  เมตร  ระยะหางรูเจาะ  (Spacing) 6-10 เมตร ระยะตํ่ากวาพื้น  (Subdrill) 1-2 เมตร  

ระยะอัดปดรู (Stemming) 4-6 เมตร  จํานวนรูเจาะในการระเบิดประมาณ 40 รู 2-3 แถว  ปริมาณหินแรตอการ

ระเบิดประมาณ 48,000 ตัน/ครั้งการระเบิด  ปริมาณการใชวัตถุระเบิดตอรูประมาณ 130-300 กิโลกรัม/รู  ใชแทง

ดินระเบิดสูงนอยกวารอยละ10 ของแอนโฟโดยนํ้าหนัก  ที่เหลือเปนแอนโฟ (ANFO) ซึ่งเปนสวนผสมระหวางปุย

แอมโมเนีย  กับน้ํามันดีเซลในอัตราสวน 94 : 6 โดยน้ําหนักวิธีการใชวัตถุระเบิดเริ่มจากเสียบแกปจังหวะถวง

To Cement Factory 

 

Stocking 
Crushing Loading & Hauling

Drilling & Blasting Planning Mine Development

7 7

7 1 7 2 7 3

7 6 747 5 
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มิลลิวินาทีชนิดไมใชไฟฟา (Non-Electric Detonator) ลงในแทงดินระเบิดไวในบริเวณกนรูเจาะ  จากนั้นจึงอัด

แอนโฟจนหมดแลวอัดปดรูระเบิดดวยฝุนเจาะในแตละหลุมของแตละแถวจะวางเบอรแกปแตกตางกันไปตาม

ความเหมาะสมเพื่อควบคุมหินปลิว  การส่ันสะเทือนและเสียงดังจากการระเบิด กรณีที่มีหินกอนหลังจากการ

ระเบิดที่มีขนาดโตกวา 1 ลบม. โดยประมาณจะมีการทุบใหมีขนาดเล็กดวยรถทุบระบบ HYD เปนหลัก หรือใน

กรณีท่ีหินกอนมีขนาดโตมากอาจมีการเจาะระเบิดโดยรถเจาะตีนตะขาบขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ซึ่งจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม เพื่อยอยหินใหมีขนาดเล็กลงตามความเหมาะสม จากน้ันจะใชรถตักเอาแรใสรถบรรทุกทายขนสง

แรไปยังโรงงานปูนซีเมนต 

 

• ขั้นตอนการแตงแร 
แรหินปูนจากหนาเหมืองท่ีผานการระเบิดและมีขนาดโตนอยกวา 1 ลบ.ม. จะถูกตักโดยรถตักขึ้นใส

รถบรรทุก โดยจะถูกนํามาเทที่โรงบดยอยที่ 1 - 4 ทั้งนี้การเดินโรงบดยอยจะเดินพรอมกัน 2 - 3 โรง และหินที่เทลง 

Hopper จะถูกปอนโดย Apron Feeder เขาสูเครื่องยอย จากน้ันหินที่ผานการยอยจะถูกลําเลียงโดยสายพานไป

เก็บไวที่ยุงเก็บหินหลังจากชําระคาภาคหลวงแรแลวจะถูกลําเลียงโดยสายพานลําเลียงเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนตตอไป 
 

- เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการทําเหมืองและการแตงแร 
เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง 
 

งาน เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร รุน / ขนาด จํานวน 

เจาะและระเบิด เคร่ืองเจาะ Rotary Reed  (SK25) 

ขนาดดอกเจาะ  6 ¼ นิ้ว 

3 

เคร่ืองเจาะ Rotary INGERSOLL RAND (DM-30) 

ขนาดดอกเจาะ 6 ¼ นิ้ว 

1 

เคร่ืองเจาะ Rotary SCHRAMM (SC45M) 

ขนาดดอกเจาะ 7 7/8 น้ิว 

1 

เคร่ืองเจาะ Rotary REED  (SK45I) 

ขนาดดอกเจาะ 7 7/8 น้ิว 

2 

เครื่องจักร Rotary DRILTECH (D45KS) 

ขนาดดอกเจาะ 7 7/8 น้ิว 

1 

รถทุบ 

(Hydraulic Breaker) 
ขนาด 275 แรงมา 

1 

เครื่องอัดปุยลงรูเจาะ 

ดวยกําลังลม 

ขนาด 75 กิโลกรัม 2 

เครื่องอัดลม ขนาด 367 ฟุต / นาท ี 1 
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งาน เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร รุน / ขนาด จํานวน 

งานตักและงานขนสง รถตัก HYD 

(Hydraulic Shovel) 

HITACHI (Ex-1800-2) 

ขนาด 10.30 ลบ.ม 

1 

รถตัก HYD 

(Hydraulic  Back  Hoe) 

HITACHI (Ex-1800-3) 

ขนาด 9.50 ลบ.ม 

1 

รถตักลอยาง 

(Front Wheel Loader) 

KOMATSU (WA 600-1) 

ขนาด 5.40 ลบ.ม. 

1 

รถตักลอยาง 

(Front Wheel Loader) 
ขนาด  5.50  ลบ.ม. 

1 

 

รถตักลอยาง 

(Front Wheel Loader) 

CATERPILLAR (992 C) 

ขนาด 10.40 ลบ.ม. 

1 

รถตักลอยาง 

(Front Wheel Loader) 

CATERPILLAR (992 D) 

ขนาด 10.40 ลบ.ม. 

2 

รถบรรทุกเททาย 

(OFF IGH-WAY DUMP TRUCK) 

CATERPILLAR (HD 465-3) 

ขนาด 34.20 ลบ.ม. 

9 

รถบรรทุกเททาย 

(OFF IGH-WAY DUMP TRUCK) 

CATERPILLAR (777 C) 

ขนาด 51.50 ลบ.ม. 

6 

รถบรรทุกเททาย 

(OFF IGH-WAY DUMP TRUCK) 

CATERPILLAR (777 D) 

ขนาด 61.10 ลบ.ม. 

3 

งานพัฒนาและตัดทาง เครื่องเจาะตีนตะขาบ ATLAS  COPCO 

(Roc 742 HCO2R) 

ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว 

2 

รถดันตีนตะขาบ 

(BULLDOZER) 

CATERPILLAR (D10N) 

ขนาด 59.79 ลบ.ม. 

2 

รถดันตีนตะขาบ 

(BULLDOZER) 

CATERPILLAR (D10R) 

ขนาด 65.76 ลบ.ม. 

2 

รถเกรดเดอร KOMATSU GD 611R 

ขนาด 155 แรงมา 

1 

รถบริการ รถบริการน้ํามันหลอลื่น 6 ลอ 1 

รถบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 4,000  ลิตร 1 

รถเครน 0.85 ตัน, 6 ตัน 2 

งานดับฝุน รถบรรทุกนํ้า ขนาด 12,000 – 15,000 ลิตร 2 

รถบรรทุกนํ้า ขนาด 4,300 ลิตร 1 
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เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการแตงแร 

เคร่ืองจักร/อุปกรณ ขนาด จํานวน 

1. เคร่ืองยอยแบบ HAMMER MILL EV200 พรอม 

APPRON FEEDER (PRIMARY)  

เครื่องยอยแบบ CONE CRUSHER (SECONDARY) บ.1 

เครื่องคัดขนาด Screening 

ชุดสายพานลําเลียง 

850 tph.(2,000KW) 

 

200 tph. (139 KW) 

147 KW 

853 KW 

1   เคร่ือง 

 

1   เคร่ือง 

7   เคร่ือง 

27 เสน 

2. เครื่องยอยแบบ IMPACT CRUSHER AP-CM 2030  

(บ.2) 

APPRON  FEEDER พรอมชุดสายพานลําเลียง 

1,500 tph.(2,800 KW) 

 

147 KW 

1  เครื่อง 

3  เสน 

3. เครื่องยอยแบบ  IMPACT CUUSER AP-CM 2030 (บ.3) 

APPRON  FEEDER พรอมชุดสายพานลําเลียง 

1,000 tph.(1,250 KW) 

175 KW 

1  เครื่อง 

4  เสน 

4. เคร่ืองยอยแบบ JAW CRUSHER พรอม APPRON 

FEEDER (บ.4) (PRIMRY) 

เครื่องยอยแบบ  GYRATORY SG1200 (SECONDARY) 

เครื่องยอยแบบ  GYRATORY J50 (TERILARY) 

เครื่องคัดขนาด  Screening 

Grizzly Feeder 

500 tph (185KW) 

 

390 tph (390KW) 

270 tph (500KW) 

134 KW 

440 KW 

1   เคร่ือง 

 

1   เคร่ือง 

2   เคร่ือง 

6   เคร่ือง 

20 เสน 

5. ยุงเก็บหิน (ย.1) 120,000 ตัน 1  ยุง 

6. ยุงเก็บหิน (ย.1) 40,000 ตัน 1  ยุง 

 
4.4.2.2 กระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต

ไทย (แกงคอย) จํากัด 
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูนจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีขั้นตอนการ

วิเคราะห ดังรูปที่ 4.4-3 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน

ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการท่ี

ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง 
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รูปท่ี 4.4-3 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนต

ไทย (แกงคอย) จํากัด 
 

4.4.2.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของหินปูน 
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต 

เพื่อศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน 
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition) 

ในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนนี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดยใช

โปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนท่ีเกิดจากการผลิตหินปูน และจะเนนการพิจารณาใน

ดานผลกระทบท่ีทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ท้ัง 6 ชนิด 

ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออ-

โรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

• ขอบเขตของระบบ (System boundary) 
ทําการศึกษา LCA โดยทําการเก็บขอมูลและประเมินวัฏจักรชีวิตในดานผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมของการผลิตหินปูน โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูนเปน 5 กระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนา

พื้นที่ กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการระเบิด กระบวนการขุดขน และกระบวนการบด โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร การใชพลังงาน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือ

ของเสียที่ออกจากกระบวนการ ดังแสดงในรูปที ่4.4-4 
 

กําหนดเปาหมายและ

ขอบเขตการศึกษา 

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี

รายการส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

 

 

 

การแปลผล และการ

ประเมินการปรับปรุง

กระบวนการทําเหมือง 

 

การใชงาน 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ 

เพื่อการพัฒนากระบวนการ

ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

- กําหนดนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอม 
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รูปท่ี 4.4-4 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนในเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนต

ไทย (แกงคอย) จํากัด 
 

• หนวยการทํางาน 
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ LCA ของการผลิตหินปูนใน 1 ป 
 

4.4.2.4 การจัดทําบัญชีรายการ 
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของหินปูน โดยแสดง

ใหเห็นถึงปจจัยท่ีเขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของพลังงาน

และปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของส่ิงที่ออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือกาซเรือน

กระจกท่ีเกิดจากกระบวนการเทาน้ัน โดยขอมูลที่จัดทําเปนขอมูลที่ไดจากทางเหมือง สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มี

ความสําคัญตอการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถจัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้ 
 

1) บัญชีรายการในกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ในขั้นตอนการพัฒนาพ้ืนที่ทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา–ออก ดังตารางท่ี 

4.4-2 

ตารางท่ี 4.4-2 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

กระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถดันตีนตะขาบ  เครื่องเจาะตีนตะขาบ 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการขุดขน 

พลังงาน 

เชื้อเพลิง 

กาซเรือน

กระจก 

ขอบเขตการศึกษา 

 

กระบวนการบด 

กระบวนการระเบิด 
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จากการเ ก็บรวบรวมขอมูลขางตน  สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา -ออกสําหรับ

กระบวนการพัฒนาพื้นที่ดังตารางท่ี 4.4-3  

ตารางท่ี 4.4-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 328,978 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 1,000,470.90 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 1,245.19 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
2) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก ดังตาราง

ที่ 4.4-4 

ตารางท่ี 4.4-4 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถเจาะรูระเบิด  

วัสดุที่ใช น้ํามัน  

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

เจาะรูระเบิดดังตารางท่ี 4.4-5 

ตารางท่ี 4.4-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 483,295 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 1,469,770 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 1,829.06 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
3) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด 
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.4-6 

ตารางท่ี 4.4-6 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

Input วัสดุที่ใช น้ํามัน   สารเคมี  วัตถุระเบิด 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชสารเคมี 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

ระเบิดดังตารางที่ 4.4-7 
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ตารางท่ี 4.4-7 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 
วัตถุระเบิดชนิด 

ANFO 
1,396,050 กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 4,135,050 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 18,537 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

4) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขน 
ในขั้นตอนการขุดขนทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางท่ี 4.4-8 

ตารางท่ี 4.4-8 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการขุดขน 

กระบวนการขุดขน 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

ผลิตภัณฑท่ีได หินปูน 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด

ขนดังตารางที ่4.4-9 

ตารางท่ี 4.4-9 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขน 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 2,321,748 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

Output Emission 
CO2 7,060,780.01 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 8,787.85 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
5) บัญชีรายการในกระบวนการบด 
ในขั้นตอนการบดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-10 

ตารางท่ี 4.4-10 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในข้ันตอนการบด 

กระบวนการบด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ เครื่องบด 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได ผงหินปูน 
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด 

ดังตารางท่ี 4.4-11 

ตารางท่ี 4.4-11 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input พลังงานไฟฟา 8,705,302.60 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 6,060,119.98 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 24,469.23 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
6) บัญชีรายการรวมในการผลิตหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตหินปูนทั้ง 4 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออกท้ังหมดที่

เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.4-5 

 

 
 

รูปท่ี 4.4-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน 

 

 

 

 

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 

นํ้ามันดีเซล 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 
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4.4.2.5 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของหินปูน 
เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a 

เน่ืองจากในปจจุบันยังมีการผลิตหินปูนอยูมาก จึงทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณา

ผลกระทบที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลก

รอนขึ้น 

จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะห

บัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เก่ียวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท 

(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให

น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวากาซ

เรือนกระจกที่เกิดข้ึนพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังน้ี 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน

กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี

อัตราการเพิ่มข้ึนในบรรยากาศสูงมาก 

2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนท่ีไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกท่ีมีศักยภาพในการ

ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2 

โดยมีรายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ มีดังน้ี 
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1) ผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ในกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่นั้นทางเหมืองไดใชเคร่ืองเจาะตีนตะขาบ 2 คัน รถดันตีนตะขาบ 2 คัน และรถ

เกรดเดอร 1 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของเครื่องจักร

ตางๆ และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลขณะใชงาน  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4-12 และรูปที่ 4.4-6 
 

ตารางท่ี 4.4-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการพัฒนาพ้ืนที่ (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 113.94 886.53 1,000.47 

CH4 23.35 2.80 26.15 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการพัฒนาพ้ืนท่ี 
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2) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นมีการใชนํ้ามันดีเซลสําหรับรถเจาะรูระเบิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4-13 และรูปที่ 4.4-7 
 

ตารางท่ี 4.4-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 167.38 1,302.39 1,469.77 

CH4 34.30 4.11 38.41 
 

 
 
รูปท่ี 4.4-7 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการเจาะรูระเบิด 
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3) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด 
ในกระบวนการระเบิดน้ันจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ANFO เปนวัตถุระเบิดท่ีเกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซล มีสัดสวน 94% 

และ 6% ตามลําดับ เม่ือ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม 

จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 และ CH4 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

4.4-14 และรูปที่ 4.4-8 
 

ตารางท่ี 4.4-14 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ในข้ันตอนการระเบิด (หนวย: 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 ANFO รวม 

CO2 4,135.05 4,135.05 

CH4 389.28 389.28 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-8 ปรมิาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ในขั้นตอนการระเบิด 
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4) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขน 
ในกระบวนการขุดขนของเหมืองหินปูนสวนใหญประกอบดวยการใชรถตักและรถบรรทุก ซึ่งมีปริมาณการ

ใชน้ํามันดีเซลเปนจํานวนมาก ดังน้ันกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซล เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4-15 และรูปที่ 4.4-9 

 
ตารางท่ี 4.4-15 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการขุดขน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 804.12 6,256.66 7,060.78 

CH4 164.78 19.76 184.54 

 

 
 

รูปท่ี 4.4-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมนํ้ามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดขน 
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5) ผลกระทบจากกระบวนการบด 
ในกระบวนการบดของเหมืองหินปูนประกอบดวยการใชเครื่องบดจากโรงโมหินทั้ง 4 เพื่อบดยอยแรใหมี

ขนาดเล็กมากท่ีสุด ซึ่งในข้ันตอนน้ีมีการใชพลังงานไฟฟาในเครื่องบดตางๆ ดังนั้นกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูล

ของพลังงานไฟฟาเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได 

จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 และ CH4 ในปริมาณท่ีสูง โดย

รายละเอียดแสดงตารางท่ี 4.4-16 และรูปที่ 4.4-10 

 

ตารางท่ี 4.4-16 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการ

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

 Electrical Thailand Grid Mix รวม 

CO2 6,060.12 6,060.12 

CH4 513.85 513.85 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด 
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6) ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน 
ในการทําเหมืองหินปูนตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ

ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก

กระบวนการท่ีสงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการขุดขนมีการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมา

คือ กระบวนการบด กระบวนการระเบิด กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่มีการปลดปลอย 

CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-17 และรูปที่ 4.4-11 
 

ตารางท่ี 4.4-17 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูนของบริษัท 

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

 พัฒนาพ้ืนท่ี เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดขน บด รวม 

CO2 1,000.47 1,469.77 4,135.05 7,060.78 6,060.12 19,726.19 

CH4 26.15 38.41 389.28 184.54 513.85 1,152.23 

GHG 1,026.62 1,508.18 4,524.33 7,245.32 6,573.97 20,878.42 
 

 
 
รูปท่ี 4.4-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูนของบริษัท ปูน

ซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 
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4.4.2.6 การแปลผล 
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการทํา

การประเมินวงจรชีวิต หรือการวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม และทํารายงานสรุปผลการแปลผล

การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

สําหรับข้ันตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของเหมืองหินปูน ไดดําเนินการดังขั้นตอนที่กลาว

มาแลว สรุปไดดังนี้ คือ 

- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตหินปูน เพื่อใหทราบข้ันตอนการดําเนินการผลิต 

- กําหนดขอบเขตท่ีจะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ 

- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทําใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ

พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ 

การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก

แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองนั้น จะวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการบด ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ การประเมินผลกระทบดาน

ภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของ

กระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวนใหญจะเปนขอมูลดานการใช

พลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักที่ใชคือ

การเผาไหมของนํ้ามันดีเซล โดยใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุก การเผา

ไหมของน้ํามันดีเซลท่ีใชในกระบวนการขุดขน กระบวนการเจาะและระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นท่ี สงผล

กระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 40.58 เปอรเซ็นต การใชพลังงานไฟฟาจากกระบวนการบดคิดเปน

สัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 31.49 เปอรเซ็นต การใช ANFO ท่ีใชอยูใน

กระบวนการเจาะและระเบิดคิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 21.67 เปอรเซ็นต 

และการใชน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 6.26 เปอรเซ็นต  
 

4.4.2.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมือง
หินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด  

มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปน้ี จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน 

มาตรการปจจุบันท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง

ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนจากคณะผูศึกษา ในการ 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทท่ี 5 
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1) มาตรการในปจจุบัน 
 ในปจจุบันเหมืองปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ไดมีมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบในดาน

กระบวนการทําเหมืองซึ่งเก่ียวของกับการลดภาวะโลกรอน ดังนี้ 

• ดานการระเบิด 
- มีการวางแผนการระเบิดที่เหมาะสม โดยคํานวณปริมาณหินท่ีไดตอการระเบิดแตละคร้ัง เพื่อวาง

แผนการระเบิดเพื่อใหไดหินในปริมาณท่ีเพียงพอตอการนําไปใชเปนวัตถุดิบ ท้ังนี้เพื่อลดความถี่ในการระเบิดหิน 

ซึ่งจะชวยลดจํานวนครั้งในการกอใหเกิดฝุนละอองจากการระเบิด ไดแก 

o ใชอัตราสวนระยะระหวางรูเจาะ (Spacing) กับระยะหางรูเจาะกับหนาอิสระ (Burden) มากกวา

หรือเทากับหน่ึง และระยะ Burden จะนอยกวา Spacing เสมอ และมีระยะท่ีเจาะตํ่ากวาตีนผา 

(Sub Drilling) เทาท่ีจําเปนคือ มีคาไมเกิน 1/3 ของระยะ Burden 

- ควบคุมการใชระเบิดใหไมเกิน 45 กิโลกรัม/จังหวะถวงสูงสุด หรือประมาณ 100 ปอนด/จังหวะถวงสูงสุด 

- หลีกเล่ียงการใชการระเบิดยอย แตทําการทุบดวย Hydraulic Breaker แทน 

- อัดรูระเบิดอยางนอยระยะไมนอยกวา 0.7 เทาของระยะ Burden และเลือกใชวัสดุในการปดปากรูระเบิด

อยางเหมาะสม การใชหินเกล็ดเปนวัสดุปดปากรูระเบิดแทนการใชฝุนที่มาจากการเจาะรูระเบิด จะทําใหการอัด

ระเบิดมีประสิทธิภาพมากกวา 

- วิศวกรจะควบคุมการทําเหมืองอยูเปนประจํา โดยการวางแผนในการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด 

และการจุดระเบิด โดยในการวางแผนการเจาะรูระเบิดทุกคร้ัง จะพยายามใชวัตถุระเบิดใหนอยท่ีสุดแตไดปริมาณ

แรมากท่ีสุด 

• ดานการจัดการพลังงาน 
- มีการศึกษาแผนการใชน้ํามันเตาทดแทนนํ้ามันดีเซลในการผสมทํา AN-FO ในสัดสวน 50/50 

- ขยายผลการใช NGV/CNG เคร่ืองจักรของเหมือง 18 คัน 

- ศึกษาการ ใชพลังงานลมมาปนกังหันเพื่อปนไฟ 

- ศึกษาทดลองที่จะผลิตนํ้ามัน Bio-Diesel ข้ึนมาใชเอง และศึกษาการใชงานนํ้ามัน Bio-Diesel B5 กับ

เครื่องจักรทุกเคร่ือง 

 
 2) ขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการใชรถในการขุดขน เจาะระเบิด ซึ่งเปนการใชพลังงานน้ํามันดีเซลเปน

กระบวนการท่ีทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด นอกจากนั้นการใชพลังงานไฟฟาและการใชระเบิดก็

ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากเชนกัน ดังนั้นในการศึกษาดานการจัดการพลังงานตามท่ีทาง บริษัท 

ปูนซิเมนตไทยฯ ไดดําเนินการนั้น ถือวาเปนการดําเนินการที่เหมาะสมและควรจะทําใหเปนรูปธรรมตอไปโดยเร็ว 

และควรขยายใหเปนโครงการ CDM ขนาดเล็กไดตอไป 
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4.4.3 เหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 4.4.3.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
ท่ีต้ังกลุมประทานบัตรในโครงการน้ีแสดงอยูใน แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบก มาตราสวน 

1:50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง 5238 III ต้ังอยูระหวางเสนกริดต้ังท่ี 728,000–735,000 ตะวันออก และ

เสนกริดนอนท่ี 1,611,000–1,623,000 เหนือ ที่ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย และตําบลมิตรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 4.4-11 แผนท่ีภูมิประเทศ) มีเน้ือท่ีทั้งหมดเทากับ 7,555 ไร 2 งาน 20 ตารางวา 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเปนภูเขา อยูในพื้นที่ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบคุณภาพดี สําหรับใชในการผลิต

ปูนซีเมนต มีประทานบัตร และโรงงานผลิตปูนซีเมนตของบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตอื่นต้ังอยูบริเวณใกลเคียงพื้นท่ี

โครงการ ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น 

การคมนาคมเพ่ือเดินทางเขาสูพื้นที่ประทานบัตร โดยทางรถยนต จากจังหวัดสระบุรีไปอําเภอแกงคอย 

โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 135 

ซึ่งเปนท่ีต้ังของโรงงานผลิตปูนซีเมนตของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.4-12 แผนท่ีภูมิประเทศ แสดงเขตประทานบัตรของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
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• ลักษณะธรณีวิทยา 
1) สภาพธรณีวิทยาท่ัวไป 

 ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไปของพื้นที่จากแผนท่ีธรณีวิทยาท่ัวไปมาตราสวน 1 : 250,000 ของกรม

ทรัพยากรธรณี จัดบริเวณน้ีอยูในกลุมหินสระบุรี (Saraburi Group) ซึ่งประกอบดวยหินปูนเปนสวนใหญ มีหิน

ตะกอนอื่น เชน หินดินดาน หินทรายแปง และหินทราย แทรกสลับบาง กลุมหินนี้พบแผกระจายในบริเวณทางดาน

ทิศตะวันตกของท่ีราบสูงโคราช และที่ราบภาคกลางฝงตะวันตก ต้ังแตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครราชสีมาหรือ

อยูบริเวณดานทิศตะวันตกของกลุมหินโคราชของท่ีราบสูงโคราช กลุมหินสระบุรี มีอายุทั้งหมดอยูในยุคเพอรเมียน 

ต้ังแตตอนตนถึงตอนปลาย 

 ตามแผนที่ธรณีวิทยามาตราสวน 1 : 250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี, 2519 หินปูนสระบุรี สามารถ

แบงยอยออกเปน 6 หมวดหิน ตามลําดับจากหมวดหินที่มีอายุนอยที่สุดคือ ยุคเพอรเมียนตอนปลายไปหาหมวด

หินยุคแก ดังนี้ 

1. หมวดหินซับบอน  อายุ  Upper – Middle Permian  หรือ  Kasanian – Kungurian 

2. หมวดหินเขาขาด  อายุ  Middle – Lower Permian  หรือ  Kungurian – Artinskian 

3. หมวดหินปางอโศก  อายุ  Middle – Lower Permian  หรือ  Kungurian – Artinskian 

4. หมวดหินหนองโปง  อายุ  Middle – Lower Permian  หรือ  Kungurian – Artinskian 

5. หมวดหินเขาขวาง  อายุ  Lower Permian  หรือ  Kungurian – Sakmarian 

6. หมวดหินภูเพ  อายุ  Lower Permian  หรือ  Sakmarian 
 

2) คุณภาพแร 
 ปจจุบันโรงงานปูนซีเมนต ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีแหลงวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

จําแนกเปนกลุมประทานบัตร 3 กลุม ไดแก กลุมประทานบัตร Site A, กลุมประทาน Site C 1 และกลุมประทาน

บัตร Site C2 เพื่อผลิตหินปนูและหินดินดาน ใชเปนวัตถุดิบปอนโรงงานผลิตปูนซีเมนตรวม 28 แปลงประทานบัตร 

โดยมีคุณภาพแรดังแสดงในตารางท่ี 4.4-18 

ตารางท่ี 4.4-18 คุณภาพแรเฉล่ียโดยทั่วไปของหินปูน และหินดินดานในพื้นท่ีโครงการ 

 % CaO % MgO % SiO2 % Ai2O3 % Fe2O3 

Site A 

กลุมหินปูนคุณภาพดี 

กลุมหินปูนคุณภาพตํ่า 

 

53.49 

45.50 

 

1.45 

0.78 

 

1.90 

10.21 

 

0.10 

0.48 

 

0.17 

0.24 

Site C1 

กลุมหินปูนคุณภาพดี 

กลุมหินปูนคุณภาพตํ่า 

 

54.11 

13.60 

 

0.54 

1.20 

 

2.64 

55.19 

 

0.23 

9.16 

 

0.17 

4.19 

Site C2 

กลุมหินปูนคุณภาพดี 

กลุมหินปูนคุณภาพตํ่า 

 

54.41 

0.58-18.14 

 

0.51 

0.53-1.51 

 

0.64 

55.11-61.32 

 

0.13 

8.90-20.55 

 

0.14 

5.66-10.72 
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• การทําเหมือง 
- การออกแบบและแผนการทําเหมือง 

 จากลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร จะเห็นวาแหลงแรของโครงการน้ีมีลักษณะเปนภูเขา ดังนั้นจึงมีการทํา

เหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ การพัฒนาหนาเหมืองและเสนทางจะใชเคร่ืองจักรกลหนักรวมกับการเจาะระเบิดโขดหิน 

เพื่อตัดเสนทางลําเลียงใหมีความลาดเอียงประมาณ 1:8 เปลือกดินและเศษแรผุที่ไดจากการพัฒนาเหมืองนําไปทํา

การปรับพื้นท่ี การทําเหมืองผลิตแรใชเครื่องจักรกลหนักและการเจาะระเบิดเปนหลักทําการลดระดับลงมาเปน

ลักษณะขั้นบันไดมีความสูง 15 เมตร กวางไมนอยกวา 15 เมตร และสําหรับการทําเหมืองหินดินดาน ขั้นบันไดสูง 

8 เมตร กวางไมนอยกวา 8 เมตร มีความลาดชันทั้งหมดไมเกิน 45 องศา 

อัตราการผลิตแรรวม ของโครงการกอนป พ.ศ. 2554 สําหรับหินปูนในอัตราประมาณ 10,830,000 

เมตริกตันตอป  สําหรับแรหินดินดานในอัตราประมาณ 600,000 เมตริกตันตอป และหลังป พ.ศ.2554  ซึ่งเปนปที่

เร่ิมดําเนินการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนตโรงที่ 4 มีอัตราการผลิตแรรวมสําหรับแรหินปูนในอัตราประมาณ 

14,440,000 เมตริกตันตอป สําหรับแรหินดินดานในอัตราประมาณ 800,000 เมตริกตันตอป ขอบเขตของการทํา

เหมืองในปปจจุบันและป พ.ศ. 2570 แรหินปูนและหินดินดานที่ไดจากหนาเหมืองจะขนสงไปเขาขบวนการผลิต

ปูนซีเมนต และวัสดุผสมซีเมนตของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งข้ันตอนของการทําเหมืองทั้งหมดไดแสดงดังรูปท่ี 4.4-13 

อธิบายไดดังนี้ 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.4-13 ข้ันตอนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

เจาะ 

ระเบิด หินใหญ 

ยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอร 

ขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยาง 

ขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 

เครื่องยอย 
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- การเจาะรูระเบิด และการระเบิด 
 การพัฒนาเสนทาง และพัฒนาหนาเหมืองจะมีการใชเครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบหรือแบบไฮดรอ-

ลิคทํางานตามสภาพและลักษณะของแตละพื้นที่ การเจาะระเบิดหลักเพื่อการผลิตแรหินปูนใชเครื่องเจาะขนาด

เสนผาศูนยกลางรูเจาะ 5 น้ิว  โดยมีความลึกในการระเบิดประมาณ 15 เมตร  และสําหรับการทําเหมืองแร

หินดินดานใชเครื่องเจาะขนาดเสนผาศูนยกลางรูเจาะ 3 น้ิว  โดยมีความสูงในการระเบิดประมาณ  8  เมตร  การ

วางลักษณะรูเจาะจะเจาะในแนวด่ิงโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาณ  80° - 90° เพื่อควบคุมทิศทางและความ

แรงของหินปลิว  วัตถุระเบิดท่ีใชเปนแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับนํ้ามันดีเซล (ANFO)  ในอัตราสวน 94 : 6  ใชวัตถุ

ระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Emulsion  ทําหนาท่ีกระตุนการระเบิด (Primer)  ใชประมาณ 5 – 8 %  

โดยน้ําหนักของ ANFO  และมีแกปไฟฟาแบบถวงเวลา (Electric Delay Detonator)  เปนตัวจุดระเบิด  รูปแบบ

การระเบิดจะมีแถวรูเจาะแบบสลับฟนปลา (Staggered Pattern) ทําการระเบิดวันละไมเกิน 1 คร้ัง ชวงเวลา

ประมาณ  16.00 – 17.00 น. 

แรหินปูนและหินดินดานที่ไดจากการระเบิด  ซึ่งมีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับกระบวนการแตงแร  จะทําการ

ขนสงโดยใชรถตักลอยาง (Front End Loader) และรถขุดและตักแร (Front Shovel และ Back Hoe) รวมกับ

รถบรรทุกเททาย (Dump Truck) ลําเลียงไปบดยอยยังโรงแตงแร แรที่ผานขั้นตอนการบดยอยแลวจะผานระบบ

สายพานลําเลียงเขาสูโรงงานผลิตปูนซีเมนตตอไป  

 
- การท้ิงดิน 

 เน่ืองจากสภาพโดยทั่วไปของพื้นท่ีโครงการ  พบวามีเปลือกดินและเศษแรปริมาณไมมาก  ซึ่งเปลือกดิน

และเศษแรดังกลาว  สามารถนําไปใชในการปรับพื้นที่และเสนทางภายในโครงการได 

 

• การบดและแตงแร 
 แรหินปูนที่ไดจากการระเบิดหนาเหมืองนั้น  หากมีขนาดใหญเกินไปจะทําการเจาะกระแทกใหแตก  โดย

ใช  Hydraulic Breaker เพื่อทําการลดขนาดใหไดตามตองการ เพื่อที่จะสามารถปอนเขาปากโมข้ันแรกของโรงแตง

แรได โดยแรหินปูนจากการทําเหมืองจะแบงเปน 2 สวน สวนแรกซึ่งสวนใหญจะเปนหินปูนคุณภาพดีจะสงเขา

ขบวนการผลิตปูนซีเมนตโดยตรง อีกสวนซึ่งจะเปนหินปูนคุณภาพตํ่าจะนําไปบดยอยเปนวัสดุผสมกับปูนซีเมนตใน

การผลิตปูนซีเมนตสําเร็จรูป สวนแรหินดินดานท่ีไดจากการทําเหมืองจะนําเขาขบวนการผลิตปูนซีเมนตท้ังหมด 
 

 

- เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการทําเหมือง และการแตงแร 
เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง 

 สําหรับการทําเหมืองในพื้นที่ Site A 

 1.  Hydraulic Crawler Drill  141  แรงมา      ดอกเจาะ  3  นิ้ว                   จํานวน   2    เครื่อง 

 2. Hydraulic Crawler Drill  (Down the Hole)  170  แรงมา   ดอกเจาะ  5  นิ้ว        จํานวน   2   เคร่ือง 

 3. Hydraulic Crawler Drill  (Down the Hole)  290  แรงมา   ดอกเจาะ  5  นิ้ว        จํานวน   2   เคร่ือง 

 4.  Bulldozer  557  แรงมา           จํานวน   2   คัน 
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 5.  Wheel Loader  415  แรงมา  ขนาด  bucket  5  ลบ.ม.        จํานวน   3   คัน 

 6.  Hydraulic Shovel  404  แรงมา  ขนาด  bucket  3.8  ลบ.ม.       จํานวน   1   คัน 

 7.  Hydraulic Shovel  360  แรงมา  ขนาด  bucket  3.8  ลบ.ม.       จํานวน   1   คัน 

 8.   Hydraulic Shovel  342  แรงมา  ขนาด  bucket  3.8  ลบ.ม.       จํานวน   1   คัน 

 9.   Hydraulic Back Hoe  324  แรงมา  ขนาด bucket  3.5  ลบ.ม.       จํานวน   4   คัน 

 10.  Hydraulic Back Hoe  274  แรงมา  ขนาด  bucket  3.3  ลบ.ม.       จํานวน   1   คัน 

 11.  Hydraulic Back Hoe with Breaker  274  แรงมา          จํานวน   1   คัน 

 12.  Rear Dump Truck  739  แรงมา  ขนาดบรรทุก  50  ตัน        จํานวน   10   คัน 

 13.  Rear Dump Truck  463  แรงมา  ขนาดบรรทุก  35  ตัน        จํานวน   14   คัน 

 14.  Rear Dump Truck  360  แรงมา  ขนาดบรรทุก  30  ตัน        จํานวน   7   คัน 

 15.  Water Tank Truck    250  แรงมา  ขนาดความจุ  10,000  ตัน       จํานวน   3   คัน 

 16.  Motor Grader  300  แรงมา           จํานวน   2   คัน 
 

สําหรับการทําเหมืองในพื้นท่ี Site C1  และ  Site C2 

 1.  Hydraulic Crawler Drill  141  แรงมา      ดอกเจาะ  3  นิ้ว                   จํานวน   4    เครื่อง 

 2.  Hydraulic Crawler Drill  (Down the Hole)  300  แรงมา   ดอกเจาะ  5  นิ้ว        จํานวน   3   เคร่ือง 

 3.  Bulldozer  557  แรงมา           จํานวน   2   คัน 

 4.  Wheel Loader  789  แรงมา  ขนาด  bucket  8 - 10  ลบ.ม.       จํานวน   2   คัน 

 5.  Wheel Loader    415  แรงมา  ขนาด  bucket  5  ลบ.ม.        จํานวน   1   คัน 

 6.  Hydraulic Shovel  730  แรงมา  ขนาด  bucket  9.5  ลบ.ม.       จํานวน   2   คัน 

 7.  Hydraulic Shovel  324  แรงมา  ขนาด  bucket  3.5  ลบ.ม.       จํานวน   4   คัน 

 8.  Hydraulic Back Hoe  274  แรงมา  ขนาด bucket  3.3  ลบ.ม.       จํานวน   1   คัน 

 9.  Hydraulic Back Hoe with Breaker  274  แรงมา          จํานวน   1   คัน 

 10.  Rear Dump Truck  1,010  แรงมา  ขนาดบรรทุก  85  ตัน        จํานวน   9   คัน 

 11.  Rear Dump Truck  739  แรงมา  ขนาดบรรทุก  50  ตัน        จํานวน   2   คัน 

 12.  รถบรรทุกเททาย  250  แรงมา  ขนาดบรรทุก  15  ตัน        จํานวน   5   คัน 

 13.  Water Tank Truck  250  แรงมา  ขนาดความจุ  12,000  ลิตร       จํานวน   3   คัน 
 

เครื่องจักรและอุปกรณในการแตงแรในพื้นที่ประทานบัตร 

1. โรงโม  สําหรับขบวนการผลิตปูนซีเมนต  ติดต้ังเคร่ืองบดยอยหินชนิด 

 Impact Crusher  ขนาด  2.5 ม. x 3.0 ม.  (1,500 เมตริกตัน/ชั่วโมง)      จํานวน   1   เครื่อง 

2. โรงโมหิน  สําหรับขบวนการผลิตวัสดุผสมปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ติดต้ังเครื่องบดยอยหินชนิด  

2.1  Jaw Crusher  ขนาด  44” x 48” ( 700เมตริกตัน/ชั่วโมง)       จํานวน   1   เครื่อง 

2.2  Cone Crusher  ขนาด  2,810  มม. x 2,488  มม.        จํานวน   3   เครื่อง 
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 3.  รถตักลอยาง             จํานวน   4   คัน 

 
4.4.3.2 กระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูนบริษัท ทีพีไอ โพลีน 

จํากัด (มหาชน) 
ในการประเมินวงจรชีวิตเหมืองหินปูนจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีข้ันตอนการวิเคราะห 

ดังรูปที่ 4.4-14 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละข้ันตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนนผลกระทบ

ในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการท่ีไดมารวมกัน

เปนผลกระทบรวมท้ังหมดจากการทําเหมือง 

 

 
รูปท่ี 4.4-14 แผนภาพแสดงกระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน ของ  

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 

4.4.3.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน 
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต 
เพื่อศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน ในเหมืองหินปูน 
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition) 
ในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนนี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดยใชโปรแกรม 

SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนท่ีเกิดจากการผลิตหินปูน และจะเนนการพิจารณาในดาน

ผลกระทบท่ีทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ทั้ง 6 ชนิด ดังนี้ 

คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโร-

คารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

กําหนดเปาหมายและ

ขอบเขตการศึกษา 

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี

รายการส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

 

 

 

การแปลผล และการ

ประเมินการปรับปรุง

กระบวนการทําเหมือง 

 

การใชงาน 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ 

เพื่อการพัฒนากระบวนการ

ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

- กําหนดนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอม 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-79                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• ขอบเขตของระบบ (System boundary) 
ทําการศึกษา LCA โดยทําการเก็บขอมูลและประเมินวัฏจักรชีวิตในดานผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมของการผลิตหินปูน โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตเปน 5 กระบวนการ คือ กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนระเบิด กระบวนการยอยดวยไฮโดรลิกเบรกเกอร กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง และ

กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย โดยเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิด

และการใชทรัพยากร การใชพลังงาน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือของเสียที่ออกจากกระบวนการ และการจัดการ

ผลกระทบหรือของเสียเหลาน้ัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.4-15 
 

 
รูปท่ี 4.4-15 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในเหมืองหินปูน  

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 

• หนวยการทํางาน 
  หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ LCA ของการผลิตหินปูนใน 1 ป 

 

4.4.3.4 การจัดทําบัญชีรายการ 
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน 

โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของ

พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของส่ิงท่ีออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ

กาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการเทาน้ัน สําหรับขอมูลทั้งหมดท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาในครั้งน้ีสามารถ

จัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้ 
1) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก ดังตาราง

ที่ 4.4-19 

 
เจาะ 

ระเบิด หินใหญ 

ยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอร 

ขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยาง 

ขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 

เคร่ืองยอย 

พลังงาน 

เชื้อเพลิง 

กาซเรือน

กระจก 
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ตารางท่ี 4.4-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถเจาะรูระเบิด 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

เจาะรูระเบิดดังตารางท่ี 4.4-20 

ตารางท่ี 4.4-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 720,940.00 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 2,535,435.44 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 2,919.52 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

2) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด 
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูลและแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางท่ี 4.4-21 

ตารางท่ี 4.4-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในข้ันตอนการระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถขนระเบิด   วัตถุระเบิด 

วัสดุที่ใช นํ้ามัน   สารเคมี 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 
มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชสารเคมี 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

ระเบิดดังตารางที่ 4.4-22 

ตารางท่ี 4.4-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

วัตถุระเบิดชนิด 

ANFO 
1,471,716 กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Slurry/Water Gel 109,027.55 กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

นํ้ามันหลอล่ืน 10,047.85 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 4,704,485.25 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 22,194.33 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
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3) บัญชีรายการในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 
ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-

ออก ดังตารางที่ 4.4-23 

 

ตารางท่ี 4.4-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในข้ันตอนการยอยดวยไฮดรอ

ลิกเบรกเกอร 

กระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ ชุด Breaker 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

ยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรดังตารางที่ 4.4-24 

ตารางท่ี 4.4-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 56,690 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 199,444.84 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 229.57 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
4) บัญชีรายการในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 
ในข้ันตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยางทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการ

สารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-25 

ตารางท่ี 4.4-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในข้ันตอนการขุดตักดวยรถขุด 

หรือรถตักลอยาง 

กระบวนการขุดตกัดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ 

รถขุด หรือรถตักลอยาง 

Wheel Loader   Shovel   Back Hoe 

Bulldozer   Motor Grader 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสยีท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 
 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด

ตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง ดังตารางที่ 4.4-26 
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ตารางท่ี 4.4-26 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 3,208,610.00 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 11,283,727.77 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 12,999.02 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

5) บัญชีรายการในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 
ในข้ันตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสาร

เขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-27 

ตารางท่ี 4.4-27 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวย

รถบรรทุกเททาย 

กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 

Input 
เครื่องจักร/เคร่ืองมือ 

รถด๊ัมพ  รถบรรทุกน้ํา   รถเทรลเลอร   รถ Farm 

Tractor   รถหกลอบริการ  รถกระบะ   รถบด 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขน

ลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย ดังตารางที่ 4.4-28 

ตารางท่ี 4.4-28 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 3,205,267.00 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 11,271,971.43 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 12,988.03 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

6) บัญชีรายการในกระบวนการบด 
ในข้ันตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสาร

เขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-29 

ตารางท่ี 4.4-29 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในข้ันตอนการบด 

กระบวนการบด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ เครื่องบด 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได ผงหินปูน 
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด

ดังตารางท่ี 4.4-30 

ตารางท่ี 4.4-30 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการบด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input พลังงานไฟฟา 9,500,000.00 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 6,613,342 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 28,053 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
7) บัญชีรายการรวมในการผลิตหินปูน ของเหมืองหินปูน 
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตหินปูนทั้ง 5 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออกท้ังหมดที่

เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.4-16 

 
 

รูปท่ี 4.4-16 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกท่ีใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน 
 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ยอยดวยไฮดรอลิก 
เบรกเกอร 

ขุดตักดวยรถขุด  
หรือรถตักลอยาง 

ขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเททาย 

น้ํามันดีเซล 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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4.4.3.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของหินปูน 
เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a เน่ืองจาก

ในปจจุบันยังมีการใชพลังงานจากหินปูนอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณา

ผลกระทบท่ีเกิดจากกาซเรือนกระจกท่ีจะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหโลก

รอนขึ้น 

จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะห

บัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท 

(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให

น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวากาซเรือน

กระจกที่เกิดข้ึนพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังนี้ 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน

กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี

อัตราการเพิ่มข้ึนในบรรยากาศสูงมาก 

2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการ

ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2 

โดยมีรายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ มีดังน้ี 
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1) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นทางเหมืองไดใชรถเจาะรูระเบิด จํานวน 19 คัน ซึ่งขอมูลท่ีนํามาใชใน

กระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของรถเจาะรูระเบิด และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซล

ขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการใช

น้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-31 และรูปที่ 4.4-17 
 

ตารางท่ี 4.4-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 249.80 2,285.64 2,535.44 

CH4 53.73 7.58 61.31 
 

 
รูปท่ี 4.4-17 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการเจาะ

รูระเบิด 
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2) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด 
ในกระบวนการระเบิดนั้นนอกจากจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิดดินแลวยังมีการใชน้ํามัน

ดีเซลสําหรับรถขนระเบิดอีกดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุระเบิดชนิด ANFO และ Slurry/Water Gel (High Explosive) 

รถสิบลอ จํานวน 4 คัน สําหรับขนวัตถุระเบิด และรถผสมปุย จํานวน 4 คัน 

จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการใช High 

explosive โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-32 และรูปที่ 4.4-18 
 

ตารางท่ี 4.4-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) การใชวัตถุระเบิดชนิด 

ANFO การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมนํ้ามันดีเซล (Diesel equipment) ใน

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

 Diesel B300 ANFO High Explosive (Bulk) Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 7.48 4,360.96 334.95 1.10 4,704.49 

CH4 1.61 430.90 33.35 0.23 466.08 
 

 
รูปท่ี 4.4-18 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล การใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชวัตถุระเบิด

ชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการระเบิด 
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3) ผลกระทบจากกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 
ในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรของเหมืองหินปูน จะใชกับหินที่มีขนาดใหญ ประกอบดวย 

Breaker จํานวน 2 ชุด ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของชุด

ไฮโดรลิก และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย 

CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-33 และรูปที่ 4.4-19 
 

ตารางท่ี 4.4-33 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton 

CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 19.64 179.80 199.44 

CH4 4.22 0.60 4.82 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-19 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล และการเผาไหมนํ้ามันดีเซล ในข้ันตอนการยอย

ดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 
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4) ผลกระทบจากกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 
ในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยางของเหมืองหินปูนประกอบดวยการใชเครื่องยนตตางๆ 

ซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปนสวนใหญ ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล 

และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลขณะใชงานในเคร่ืองยนตตางๆ จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซล

ปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4-34 และรูปที่ 

4.4-20 
 

ตารางท่ี 4.4-34 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

(Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 1,111.27 10,172.45 11,283.73 

CH4 239.22 33.76 272.98 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-20 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการขุด

ตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 
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5) ผลกระทบจากกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 
ในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายของเหมืองหินปูน จะใชกับหินที่มีขนาดใหญ ประกอบดวย

การใชเครื่องยนตตางๆ ซึ่งขอมูลท่ีนํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล  และ

การเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-35 และรูปที่ 4.4-21 
 

ตารางท่ี 4.4-35 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

(Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 1,110.12 10,161.85 11,271.97 

CH4 239.02 33.73 272.75 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมนํ้ามันดีเซล และการใชไฟฟา ใน

ขั้นตอนการขุดขนดิน 

 

 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-90                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6) ผลกระทบจากกระบวนการบด 
ในกระบวนการบดของเหมืองหินปูนประกอบดวยการใชเครื่องบดจากโรงโมหิน เพื่อบดยอยแรใหมีขนาด

เล็กมากท่ีสุด ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการใชพลังงานไฟฟาในเคร่ืองบดตางๆ ดังน้ันกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของ

พลังงานไฟฟาเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4-36 และรูปท่ี 4.4-22 
 

ตารางท่ี 4.4-36 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการ

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

 Electrical Thailand Grid Mix รวม 

CO2 6,613.34  6,613.34  

CH4 589.12  589.12  
 

 

 
รูปท่ี 4.4-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด 
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7) ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน 
ในการทําเหมืองหินปูนตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ

ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก

กระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยางมีการ

ปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือ กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย กระบวนการระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรมีการปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดย

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4-37 และรูปท่ี 4.4-23 
 

ตารางท่ี 4.4-37 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของเหมือง

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

 
เจาะรู
ระเบิด 

ระเบิด 
ยอยดวยไฮ
ดรอลิกเบรก

เกอร 

ขุดตกัดวย
รถขุด หรือ
รถตักลอยาง 

ขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเท

ทาย 
บด รวม 

CO2 2,535.44 4,704.49 199.44 11,283.73 11,271.97 6,613.34 36,608.41 

CH4 61.31 466.08 4.82 272.98 272.75 589.12 1,667.06 

GHG 2,596.75 5,170.57 204.26 11,556.71 11,544.72 7,202.46 38,275.47 
 

 
รูปท่ี 4.4-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของ

เหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
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4.4.3.6 การแปลผล 
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการทํา

การประเมินวงจรชีวิต หรือการวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม และทํารายงานสรุปผลการแปลผล

การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

สําหรับข้ันตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของเหมืองหินปูน ไดดําเนินการดังขั้นตอนที่กลาว

มาแลว สรุปไดดังนี้ คือ 

- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตหินปูน เพื่อใหทราบข้ันตอนการดําเนินการผลิต 

- กําหนดขอบเขตท่ีจะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ 

- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทําใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ

พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ 

การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก

แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองนั้น จะวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเร่ิมตนจนถึงกระบวนการขนสงหินปูน ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ การประเมินผล

กระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต

ของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวนใหญจะเปนขอมูลดานการ

ใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักที่ใช

คือการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลขณะใชงานสงผลกระทบดานโลกรอนมากที่สุดคิดเปน

สัดสวน 59.77 เปอรเซ็นต การใชพลังงานไฟฟาจากกระบวนการบดคิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอน

ทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 18.82 เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผล

กระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 12.52 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซลใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในเคร่ืองจักร 

และเครื่องยนตสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 7.93 เปอรเซ็นต และการใช High Explosive ที่ใช

อยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 0.95 เปอรเซ็นต 

 
4.4.3.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมือง

หินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) 
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปน้ี จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน 

มาตรการปจจุบันท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานท่ีทางเหมือง

ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบื้องตนจากคณะผูศึกษา ในการ 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทท่ี 5 
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1)  มาตรการในปจจุบัน  
 ปจจุบันทางบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่

สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดไว และไดดําเนินการปองกันและแกไขผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการทําเหมืองในทุกดาน สําหรับมาตรการที่เก่ียวของกับการชวยลดการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกที่เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน มีดังนี้ 

• การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมือง 
การปรับพื้นที่ในพื้นท่ีประทานบัตรและการปลูกตนไม ดําเนินการเปน 2 ชวงคือ 

1. ชวงกอนเร่ิมการทําเหมืองและในระหวางการทําเหมืองจะเปนการจัดทําแนวกําบังธรรมชาติเพื่อ

สรางทัศนียภาพท่ีสวยงามแกผูสัญจรโดยทางรถยนตและทางรถไฟ  โดยการนําเปลือกดินในท่ีดินของบริษัทมาทํา

แนวกําบังพรอมทั้งปลูกไมโตเร็วประเภทกระถิน , สะเดา ซึ่งในระหวางการทําเหมืองยังมีโครงการปลูกตนไม

เพิ่มเติมในพื้นท่ีวางและแปลงทดลอง ตัวตนไมที่ปลูกจะชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดบางสวน 

2. การฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังทําเหมืองแลวเสร็จ  พื้นที่เหมืองสุดทายจะมีลักษณะเปนบอเหมือง 

ซึ่งจะทําการฟนฟูปากขอบบอเหมือง โดยปรับภูมิทัศนและปลูกตนไมโดยรอบใหเปนท่ีพักผอน  

• มาตรการการลดพลังงาน  
มาตรการลดพลังงานในการทําเหมืองมีดังนี้คือ 

1. โครงการติดต้ังระบบติดตามรถ 

บริษัทฯไดดําเนินการติดต้ังระบบติดตามรถโดยใชดาวเทียม GPS กับรถบรรทุกด้ัมพ จํานวน 14 

คัน และรถตักลอยางจํานวน 6 คัน เพื่อใหสามารถควบคุมการขนหินไดอยางมีประสิทธิภาพลดเวลาสูญเสีย 

เนื่องจากการรอของรถตักและรถดั้มพ ซึ่งจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานดานการใชน้ํามัน 

2. โครงการติดต้ัง Mobile Crusher  

บริษัทฯกําลังจะนําระบบ Mobile Crusher  มาใชในการเปดหนาเหมืองบริเวณแปลงประทาน

บัตรที่ 27893/15031 ซึ่งคาดวาจะเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ.2553 ซึ่งจะชวยลดระยะทางในการขนหินดวยรถบรรทุก

ด้ัมพไดมากกวา 50% 

 

 2)  ขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
                 จากผลการศึกษาพบวากระบวนการทําเหมืองของบริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ นั้นมีข้ันตอนการขุดตักและการ

ขนสงเปนข้ันตอนที่ใชพลังงานประเภทนํ้ามันดีเซลมาก จึงทําใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดมากท่ีสุด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไดมีโครงการ 2 โครงการ ที่จัดการดานการใชพลังงานดังท่ีไดกลาวมาแลว ซึ่งเปนโครงการท่ีเหมาะสม

และควรพัฒนาใหเปนโครงการดาน CDM ขนาดเล็กตอไป เนื่องจากปริมาณกาซไมมากพอท่ีจะดําเนินการเปน

โครงการ CDM ขนาดใหญได นอกจากนี้ทางบริษัทอาจดําเนินการปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดการดูดซับ

คารบอนไดออกไซดไดในระยะยาว 
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4.5 การประเมินวฏัจักรชีวิตเหมืองถานหิน 
4.5.1 เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  
 4.5.1.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
พื้นที่คําขอประทานบัตรเหมืองแรลิกไนตและบอลเคลย สําหรับคําขอประทานบัตรท่ี 2/2545 ต้ังอยูหมูท่ี 9 

บานแมทาน ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 
50,000 ของกรมแผนที่ทหารชื่อแผนอําเภอสบปราบ ลําดับชุด L 7017  ระวาง 4844I  ตําแหนงของคําขอประทาน

บัตร ต้ังอยูระหวางเสนกริดต้ังท่ี 5 – 45 - 800  mE  ถึง 5 – 46 – 950 mE และเสนกริดนอนท่ี 19 – 86 – 200 mN 

ถึง 19 – 87 - 050 mN (UTM กริด) โดยประมาณ 
 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่โครงการเปนพื้นที่ประทานบัตรเดิมของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ซึ่งไดเปดการทําเหมืองไปแลว

บางสวน สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือทั้งหมดจะมีสภาพคงเดิม มีระดับสูงของพื้นที่ประมาณ +290 ถึง +300 ม.รทก. 

สภาพพื้นท่ีเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็กขึ้นกระจัดกระจาย บริเวณดานตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นท่ีเปน

สํานักงานและบานพักของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ และเปนพื้นที่ท่ีมีถนนสายหลักเชื่อมตอกับถนนลาดยาง

ของ รพช. และบริเวณดานตะวันตกเปนพื้นที่ท่ีผานการทําเหมืองแรไปแลวบางสวน โดยมีความลึกของกนบอ

เหมืองประมาณ +250 ม.รทก. 
 

• ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป 
ลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่โครงการอยูใน Sub-basin ซึ่งเกิดจากการยุบตัวลงไปของชั้นเปลือกโลกใน

ยุค Tertiary ในลักษณะของ Graben และ Half Graben บริเวณพ้ืนที่โครงการเปนสวนหน่ึงทางดานตะวันตกของ 

Tertiary Basin ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแองลําปาง ซึ่งเกิดอยูในโครงสรางรูปประทุนหงาย (Synclinal Basin) โดย

วางตัวอยูในแนว NE-SW มีความกวางประมาณ 4-5 กิโลเมตร ยาว 10-12 กิโลเมตร ขอบแองดานทิศเหนือและ

ดานทิศตะวันตกลอมรอบดวยเทือกเขาของหิน Rhyolitic Tuff สีเทาขาว อายุ Triassic โดยมีรอยเล่ือนของหิน 

Pebbly Mudstone, Siltstone, Sandstone และ Conglomerate อายุ Triassic ท่ีถูกยกตัวข้ึนมาปดก้ันทางดาน

ตะวันออก จากผลการสํารวจ Sub-basin น้ีรองรับดวยหิน Rhyolitic Tuff (Basement Rocks) 

พื้นที่โครงการเปนขอบแองดานตะวันตกเฉียงใตของแองแมทะ โดยมีการวางตัวของชั้นถานหินในแนว 

NE-SW มีการเอียงเทไปในทิศตะวันออกเฉียงใต โครงสรางหลักของแอง คือ แนว Fault ที่วางตัวอยูในแนว NE-SW 

เปนลักษณะรอยเล่ือนปกติ (Normal Falt) ในรูปแบบของ Graben โดยจะพบท้ังบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณ

พื้นที่ประทานบัตรของบริษัทฯ และเอกชนรายอื่นๆ รอยเล่ือนดังกลาวมีการเคล่ือนตัวที่ไมมาก โดยเกิดข้ึนภายหลัง

การสะสมตัวของถานหิน แนวรอยเล่ือนอื่นท่ีพบ คือ ในแนว NW-SE มีการเคล่ือนตัวไมมากและเกิดข้ึนหลังการ

สะสมตัวของถานหินเชนกัน ท้ังนี้ ภายในบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตรและบริเวณโดยรอบไมพบโครงสรางของ 

Fault ที่ซับซอนมาก 
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• ขั้นตอนการทําเหมือง 
มีการทําเหมืองดวยวิธีเหมืองหาบโดยมีอัตราการผลิตถาน 1,200,000 ตันตอป โดยมีการเปดหนาดินเปน

ปริมาณ 8,400,000 ลูกบาศกเมตรตอป การทําเหมืองจะเร่ิมตนเปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching 

Method) โดยรักษาความลาดเอียงท้ังหมดของหนาเหมืองใหไมเกิน 45 องศา ในการทําเหมืองจะแบงออกเปน 2 

ขั้นตอนดังรูปที่ 4.5-1 และมีรายละเอียดดังน้ี 

 
- งานเปดเปลือกดิน 
ในขั้นตอนแรกจะขุดเปลือกดินใหถึงชั้นแรกอน เปลือกดินที่ขุดออกมาจะนําไปเก็บกองยังบริเวณที่

จัดเตรียมไว การเปดเปลือกดินจะไมทําการเปดพรอมกันทั้งหมด แตจะเปดลวงหนากอนการผลิตเทานั้นและเม่ือ

บริเวณใดผานการผลิตแรไปจนหมดแลว ก็จะนําเอาเปลือกดินที่เปดข้ึนใหมมาถมกลับ ทั้งนี้เพื่อเปนการฟนฟู

สภาพพื้นที่ไปพรอมกับการทําเหมืองอยางตอเน่ือง ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยลดความรุนแรงของผลกระกระทบใน

ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศแลว ยังเปนการลดภาระในการฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองอีก

ดวย อน่ึงในการเก็บกองเปลือกดินจะเก็บกองในลักษณะเปนชั้นๆ จํานวน 3 ชั้น แตละชั้นมีความสูงเฉล่ีย 5 เมตร 

และมีการรักษาสภาพความลาดเอียงของกองดินใหไมเกิน 45 องศา 

 

 
รูปท่ี 4.5-1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการทําเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจ ีซิเมนต จํากัด  

 
- งานผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต 
เน่ืองจากถานหินลิกไนตและแรบอลเคลยเกิดแทรกสลับกันเปนชั้นๆ ดังน้ันเม่ือเปดเปลือกดินออกแลวพบ

ชั้นของแรชนิดใดก็จะขุดตักออกไปเก็บกองแยกจากกัน ในกรณีท่ีเปนแรบอลเคลยสามารถขุดตักไปเก็บกองยัง

บริเวณที่เก็บกองแรเพื่อรอการขนไปจําหนายได โดยไมมีความจําเปนตองผานกระบวนการแตงแรแตอยางใด สวน

แรถานหินลิกไนตจะตองผานกระบวนการแตงแรกอนการจําหนาย ซึ่งมี 2 วิธีคือ วิธีคัดขนาดดวยมือ (Hand 

Sorting) โดยเลือกถานท่ีมีขนาดระหวาง 1-6 น้ิว บรรจุถุงไวจําหนาย สวนอีกวิธีคือ Gravity-Breaking โดยนําไป

งานเปดเปลือกดิน 
ขุดตักเปลือกดิน 
ขึ้นรถบรรทุก 

ขนไปทิ้งบริเวณ 
ที่ทิ้งเปลือกดิน 

บดอัดเกล่ียกองดิน 
ดวยรถแทรกเตอร 

งานผลิตและจัดสง 
ถานหินลิกไนต 

ขุดตักถานหินลิกไนต 
ขึ้นรถบรรทกุ 

ขนไปเครื่องบดยอย 
เพื่อลดขนาด 

บดยอยลดขนาดและ
โปรยกอง Stock 

ตักถานหินลิกตไนต
จากกอง Stock ขึ้น 

รถบรรทุก 

ขนไปเขาเครื่อง 
ช่ังน้ําหนัก 
รถบรรทุก 

จัดสงใหลูกคา 
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ผานกระบวนการบดยอยดวย Mobile Crusher และคัดขนาดดวย Double Deck Vibrating Screen เพื่อแยกถาน

หินลิกไนตที่บดยอยแลวออกเปนขนาดตางๆ ตามความตองการของตลาด ซึ่งถานหินลิกไนตที่บดยอยแลวจะถูก

กองเก็บไว หลังจากน้ันจะตักข้ึนรถบรรทุกเพื่อนําไปจําหนายตอไป 

 

4.5.1.2 กระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี        
ซิเมนต จํากัด   

ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีข้ันตอนการ

วิเคราะห ดังรูปที่ 4.5-2 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน

ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการท่ี

ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง 

 
 
รูปท่ี 4.5-2 แผนภาพแสดงกระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตของบริษัท  

เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  

 
4.5.1.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต 

1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต 
เพื่อศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนต 

 

2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition) 
ในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตน้ีจะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดย

ใชโปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตถานหินลิกไนต และจะเนนการ

พิจารณาในดานผลกระทบท่ีทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

ทั้ง 6 ชนิด ดังนี้ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 
 

กําหนดเปาหมายและ

ขอบเขตการศึกษา 

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี

รายการส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

 

 

 

การแปลผล และการ

ประเมินการปรับปรุง

กระบวนการทําเหมือง 

 

การใชงาน 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ 

เพื่อการพัฒนากระบวนการ

ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

- กําหนดนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอม 
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• ขอบเขตของระบบ (System boundary) 
ทําการศึกษา LCA โดยทําการเก็บขอมูลและประเมินวัฏจักรชีวิตในดานผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมของการผลิตถานหินลิกไนต โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนตเปน 4 กระบวนการ คือ 

กระบวนการขุดตักเปลือกดิน กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และ

กระบวนการบด โดยเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร การใช

พลังงาน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือของเสียที่ออกจากกระบวนการ และการจัดการผลกระทบหรือของเสีย

เหลาน้ัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.5-3 

 
รูปท่ี 4.5-3 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตในเหมืองแรลิกไนตของบริษัท 

เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  
 

• หนวยการทํางาน 
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตใน 1 ป 

 

 

4.5.1.4 การจัดทําบัญชีรายการ 
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต 

โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงท้ังชนิดและปริมาณของปจจัยที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของ

พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของส่ิงท่ีออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ

กาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการเทาน้ัน สําหรับขอมูลทั้งหมดท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาในครั้งน้ีสามารถ

จัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้ 

 
1) บัญชีรายการในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน 
ในข้ันตอนการขุดตักเปลือกดินทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก ดัง

ตารางท่ี 4.5-1 

กระบวนการขุดตักเปลือกดิน 

กระบวนการบด 

พลังงาน 

เชื้อเพลิง 

กาซเรือน

กระจก 

ขอบเขตการศึกษา 

 

กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 

กระบวนการขุดขนลิกไนต 
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ตารางท่ี 4.5-1 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการขุดตัก

เปลือกดิน 

กระบวนการขุดตกัเปลือกดิน 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา - ออกสําหรับกระบวนการ

ขุดตักเปลือกดินดังตารางท่ี 4.5-2 

ตารางท่ี 4.5-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 1,533,000 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 5,412,733.77 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 6,208.05 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 

2) บัญชีรายการในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 
ในข้ันตอนการขนและบดอัดเปลือกดินทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – 

ออก ดังตารางที่ 4.5-3 

ตารางท่ี 4.5-3 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการขนและ

บดอัดเปลือกดิน 

กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา – ออกสําหรับกระบวนการ

ขนและบดอัดเปลือกดินดังตารางท่ี 4.5-4 (ปริมาณกาซ CH4 ที่ไดคิดเปนหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา) 

ตารางท่ี 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 7,263,013 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 25,541,858.15 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 29,424.59 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
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3) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 
ในข้ันตอนการขุดขนถานหินลิกไนตทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก 

ดังตารางท่ี 4.5-5 

ตารางท่ี 4.5-5 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการขุดขน

ถานหินลิกไนต 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา - ออกสําหรับกระบวนการ

ขุดขนถานหินลิกไนตดังตารางที่ 4.5-6 (ปริมาณกาซ CH4 ที่ไดคิดเปนหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ตารางท่ี 4.5-6 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 2,954,067 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 10,388,576 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 11,968 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
4) บัญชีรายการในกระบวนการบด 
ในขั้นตอนการบดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางท่ี 4.5-7 

ตารางท่ี 4.5-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในข้ันตอนการบด 

กระบวนการบด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ เครื่องบด   

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชไฟฟา 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด

ดังตารางท่ี 4.5-8 (ปริมาณกาซ CH4 ท่ีไดคิดเปนหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ตารางท่ี 4.5-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input พลังงานไฟฟา 11,680,000 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 8,130,930 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 34,491 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
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5) บัญชีรายการรวมในการผลิตถานหินลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตถานหินลิกไนตท้ัง 4 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออก

ทั้งหมดที่เกิดข้ึนไดดังรูปที่ 4.5-4 

 
รูปท่ี 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต บ.เอสซีจี ซิเมนต 

จํากัด 

 
4.5.1.5 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต 

เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a 

เนื่องจากในปจจุบันยังมีการผลิตถานหินลิกไนตอยูมาก จึงทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณา

ผลกระทบที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลก

รอนขึ้น 

จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะห

บัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เก่ียวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท 

(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให

น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวากาซ

เรือนกระจกที่เกิดข้ึนพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังน้ี 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน

กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี

อัตราการเพิ่มข้ึนในบรรยากาศสูงมาก 

2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการ

ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2 

ขุดตักเปลือกดิน 

บด 

นํ้ามันดีเซล 1,533,000 ลิตร 
CO2 5,412,733.77 กิโลกรัม 

CH4 6,208.05 กิโลกรัม 

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

CH4 34,491 กิโลกรัม 

ขนและบดอัดนํ้ามันดีเซล 7,263,013 ลิตร CO2 25,541,858.15 กิโลกรัม 

CH4 29,424.59 กิโลกรัม 

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

CH4 11,968 กิโลกรัม 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-101                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โดยมีรายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ มีดังน้ี 
 

1) ผลกระทบจากกระบวนการขุดตักเปลือกดิน 
ในกระบวนการขุดตักเปลือกดินนั้นทางเหมืองไดใชรถขุด 7 คัน ซึ่งขอมูลท่ีนํามาใชในกระบวนการ

วิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของเครื่องจักรตางๆ และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-9 และรูปที่ 4.5-5 
 

ตารางท่ี 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมนํ้ามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการขุดตักเปลือกดิน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 532.03 4,880.70 5,412.73 

CH4 114.25 16.12 130.37 

 

 
 

รูปท่ี 4.5-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมนํ้ามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดิน 
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2) ผลกระทบจากกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 
ในกระบวนการขุดตักเปลือกดินนั้นทางเหมืองไดใชรถบรรทุกสิบลอ 54 คัน รถแทรกเตอร 4 คัน รถบรรทุก

น้ํา 8 คัน และรถเกรดเดอร 1 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามัน

ดีเซลของเครื่องจักรตางๆ และการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลขณะใชงาน  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-10 และรูปที่ 4.5-6 
 

ตารางท่ี 4.5-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขนและบดอัดเปลือกดิน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 

eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 2,515.48 23,026.38 25,541.86 

CH4 541.51 76.41 617.92 
 

 

 
รูปท่ี 4.5-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการขนและบดอัด

เปลือกดิน 
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3) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 
ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนตนั้นทางเหมืองไดใชรถขุด 4 คัน และรถบรรทุกสิบลอ 18 คัน ซึ่งขอมูล

ที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของเคร่ืองจักรตางๆ และการเผาไหม

ของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน  

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-11 และรูปที่ 4.5-7 
 

ตารางท่ี 4.5-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการขุดขนถานหินลิกไนต (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 

eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 1,023.12 9,365.46 10,388.58 

CH4 220.25 31.08 251.32 
 

 

 
 
รูปท่ี 4.5-7 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดขนถานหิน

ลิกไนต 
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4) ผลกระทบจากกระบวนการบด 
ในกระบวนการบดนั้นจะมีการใชโรงบด 2 โรง ในการผลิตถานหินลิกไนต ซึ่งมีการใชพลังงานไฟฟาสําหรับ

การบด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

จากการวิเคราะหพบวาการใชพลังงานไฟฟาจะปลดปลอย CO2 และ CH4 โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง

ที่ 4.5-12 และรูปที่ 4.5-8 
 

ตารางท่ี 4.5-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ใน

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

 Electrical Thailand Grid Mix  รวม 

CO2 8,130.93 8,130.93 

CH4 14,478.24 14,478.24 
 

 
 

รูปท่ี 4.5-8 ปรมิาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชพลังงานไฟฟา ในข้ันตอนการบด 
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5) ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต 
ในการทําเหมืองถานหินตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ

ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก

กระบวนการท่ีสงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการบดมีการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน และกระบวนการขุดตักเปลือกดินมีการ

ปลดปลอย CO2 นอยท่ีสุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-13 และรูปที่ 4.5-9 
 

ตารางท่ี 4.5-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต 

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

 ขุดตกัเปลือกดิน 
ขนและบดอัด
เปลือกดิน 

ขุดขนถานหิน
ลิกไนต 

บด รวม 

CO2 5,412.73 25,541.86 10,388.58 8,130.93 49,474.10 

CH4 130.37 617.92 251.32 724.31 1,723.92 

GHG 5,543.10 26,159.78 10,639.90 8,855.24 51,198.02 
 

 
 
รูปท่ี 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ 

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-106                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4.5.1.6 การแปลผล 
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการทํา

การประเมินวงจรชีวิต หรือการวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม และทํารายงานสรุปผลการแปลผล

การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

สําหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของเหมืองถานหินลิกไนต ไดดําเนินการดังข้ันตอนที่

กลาวมาแลว สรุปไดดังนี้ คือ 

- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตถานหินลิกไนต เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต 

- กําหนดขอบเขตท่ีจะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ 

- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทําใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ

พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ 

การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก

แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองนั้น จะวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ 

การประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองท่ีนําไปวิเคราะหสวนใหญจะ

เปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวา

พลังงานหลักที่ใชคือการเผาไหมของน้ํามันดีเซล โดยใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก และรถบรรทุก 

การเผาไหมของนํ้ามันดีเซลท่ีใชในกระบวนการขุดขนลิกไนตเปลือกดิน กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน และ

กระบวนการขุดตักเปลือกดิน สงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 74.04 เปอรเซ็นต การใชพลังงาน

ไฟฟาจากกระบวนการบด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนท้ังหมดคิดเปนสัดสวน 17.30 เปอรเซ็นต 

และน้ํามันดีเซลใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในเครื่องจักรและเคร่ืองยนตสงผลกระทบดานโลกรอนท้ังหมดคิดเปน

สัดสวน 9.66 เปอรเซ็นต 
 

4.5.1.7 มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมืองแร
ลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  

 มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปน้ี จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน 

มาตรการปจจุบันท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง

ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนจากคณะผูศึกษา ในการ 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทท่ี 5 
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1) มาตรการปจจุบัน 
ในปจจุบันเหมืองถานหินของบริษัท เอสซีจี ซิเมนตไทย จํากัด ไดมีมาตรการปองกัน แกไขและลด

ผลกระทบในดานกระบวนการทําเหมืองตามมาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ซึ่งมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก มีดังนี้ 

• ดานการจัดการพลังงาน 
- มีโครงการติดต้ังถังกาซในรถบรรทุกเพื่อใชกาซ NGV แทนน้ํามันดีเซล 
 

       2) ขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
 จากผลการศึกษาพบวาการทําเหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด มีกระบวนการท่ีทําใหเกิด

ภาวะโลกรอนโดยการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในรถทุกชนิดมากที่สุด และรองลงมาคือ

การใชไฟฟาในการบดยอย ดังนั้นทางบริษัทควรหาแนวทางหรือวิธีดําเนินการลดการใชน้ํามัน ซึ่งทางบริษัทไดมี

โครงการกาซ NGV แทนน้ํามันดีเซลซึ่งนาจะเหมาะสม นอกจากนี้อาจมีการดูแลเคร่ืองบดยอยใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดและใชพลังงานไฟฟานอยลง และอาจดําเนินการปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อชวยดูดซับคารบอน โดยอาจทําเปน

โครงการ CDM ขนาดเล็ก 

 
4.5.2 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

4.5.2.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง 

• ท่ีตั้งโครงการ 
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ จัดเปนเหมืองถานหินลิกไนตที่ใหญท่ีสุดในประเทศไทย พื้นที่โครงการตั้งอยูใน

เขตพื้นท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีระยะหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 630 กิโลเมตร 

และหางจากอําเภอเมือง จังหวัดลําปางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด L7017 หมายเลขระวาง 4945 IV อยูระหวางเสนกริด UTM ที่ 

573140-576790 mE และ 2023350-2027430 mN 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะเปนเหมืองเปดขนาดใหญ ต้ังอยูที่ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งอยูหางจาก

กรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 630 กิโลเมตร ลักษณะโครงสรางธรณีวิทยาเปนรูปกระทะหงาย (Syncline) ที่

คอนขางยุงยากซับซอน  มีรอยเล่ือน (Fault)  จํานวนมาก  จํานวนพื้นที่ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ   คําขอ

ประทานบัตรที่ 3-6/2530 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1183 ไร 1 งาน 67 ตารางวา และ 30-46/2535 มีขนาดพื้นที่

ประมาณ 4111 ไร 1 งาน 59 ตารางวา โดยทั้งสองพื้นที่น้ีเปนแปลงที่อยูติดกันในบอเหมืองตามขอบเขตท่ีแสดงใน

รูปที่ 4.5-10 พื้นที่ทําเหมืองท้ังหมดต้ังอยูในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่

ราบมีภูเขาลอมรอบ ทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเทือกเขาหินปูนดอยชาง ทิศตะวันตกเปนเทือกเขาหินปูนดอย

หลวง และเทือกเขาหินปูน แมเมาะ-ผาลาด ทิศใตเปนเทือกเขาหินปูนดอยผาหอบ 
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รูปท่ี 4.5-10 ที่ต้ังเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คําขอประทานบัตรที่          

3-6/2530 และ 30-46/2535 (ท่ีมา : รายงานการตรวจติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2550) 
 

• ลักษณะธรณีวิทยา 
 แองแมเมาะเปนแองระหวางหุบเขา มีลักษณะคลายรูปไขครอบคลุมเน้ือที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร 

มีสวนกวางที่สุด 8.8 กิโลเมตร และสวนยาวท่ีสุด 18.3 กิโลเมตร และมีโครงสรางธรณีวิทยาเปนแบบกระทะหงาย 

(syncline) โดยมีแนวชั้นถานหินลิกไนตโผลปรากฏที่ขอบแองทั้งทางตะวันออกและตะวันตก และคอยๆลาดเอียง

ไปในทางตอนกลางแองจนถึงระดับความลึกประมาณ 450 เมตร ชั้นถานหินลิกไนตมีแนวการวางตัวประมาณ

เหนือ 24 องศาตะวันออก และเอียงเทดวยมุมระหวาง 10-30 องศา นอกจากน้ียังพบลักษณะรอยเล่ือนตัดผานเปน

จํานวนมาก มีผลทําใหชั้นถานหินลิกไนตโดยทั่วไปไมมีความตอเน่ือง 

 ชั้นถานหินลิกไนตมีทั้งหมด 5 ชั้น คือ J, K, Q, R และ S ตามลําดับ โดยท่ีชั้น K และQ เปนชั้นท่ีมีความ

หนาชั้นประมาณ 10-30 เมตร และวางตัวอยูหางกันประมาณ 30 เมตร สวนชั้น J เปนถานที่มีความแปรผัน

ทางดานความหนามาก และเปนชั้นที่มีความสลับซับซอน เนื่องจากมีชั้นดินและหินแทรกสลับอยูในชั้นถานหินอยู

มาก สวนถานหินชั้น R และ S ไมอยูในแผนการทําเหมืองของ กฟผ. 

 ลักษณะทางธรณีวิทยาแรถานหินลิกไนตของแองแมเมาะวางตัวอยูในแองสะสมตะกอนอายุเทอรเชียรี่ 

โดยแองดังกลาว โดยรอบถูกปดลอมดวยหินอายุมีโซโซอิค และทางตอนใตถูกปดทับดวยหินบะซอลตอายุไพลส
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โตซีนอีกดวย หินอายุเทอรเชียร่ี ภายในแองประกอบดวย หนวยหินขางเคียงวางตัวอยูลางสุด มีลักษณะเน้ือหินเปน

พวก กรวด ทราย และดินเหนียวเปนหลัก หนวยหินนี้ถูกปดทับดวยหินนาแขม ซึ่งแยกไดเปน 3 เมมเบอร 

1) เมมเบอร III วางตัวอยูลางสุด ประกอบดวยหินดินดานและชั้นถานหินลิกไนตบางๆ 2 ชั้น 

2) เมมเบอร II วางตัวอยูตอนกลาง ประกอบดวยชั้นถานหินสําคัญ 2 ชั้น คือ K Zone และ Q Zone โดยมีดิน

แทรกอยูระหวางชั้นถานหินท้ังสองมีความหนาประมาณ 30 เมตร 

3) เมมเบอร I วางตัวอยูบนสุด เรียกวาหนวยหินหวยหลวง ประกอบดวยหินดินดานสีแดงถึงน้ําตาลและชั้น

ถานหินลิกไนตบางๆ จํานวน 13 ชั้น รวมเรียกวา J Zone 
 

• ปริมาณการผลิตถานหินลิกไนต 
 จากการสํารวจปริมาณถานหินลิกไนตท้ังหมดในพื้นที่แองแมเมาะ ซึ่งมีพื้นท่ีที่ถานสะสมตัวอยูในแองท่ีมี

ความยาวเหนือ-ใต ประมาณ 9.2 กิโลเมตร และความกวางแนวตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร พบวา 

มีปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา (Geological reserves) ประมาณ 1,140 ลานตัน ในจํานวนน้ีประเมินวาปริมาณท่ี

คุมคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic minerable reserves) ประมาณ 814 ลานตัน การผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟา

แมเมาะปจจุบันน้ีมี 10 เคร่ือง (หนวยท่ี 4-13) รวมกําลังผลิต 2,400 เมกะวัตต จะใชถานหินลิกไนตปละประมาณ 

16-17 ลานตัน โดยจนถึงเดือนธันวาคม 2549 ไดขุดไปแลวประมาณ 264 ลานตัน 

  ในการทําเหมืองเพื่อผลิตถานลิกไนตไดมีแผนการทําเหมืองเพื่อผลิตถานลิกไนตในแตละป โดยในการ

ผลิตถานหินลิกไนตน้ันจะมีการขุดเปลือกดินกอน ดังนั้นในแผนการผลิตถานหินลิกไนตก็จะมีแผนการขุดเปลือกดิน

ในแตละปดวย ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-5-14 และ 4-5-15 
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• ข้ันตอนการทําเหมือง 
การทําเหมืองแรลิกไนตแมเมาะโดยใชวิธีทําเหมืองแบบเปด (Opencast mining) ดวยการเปดหนาดิน 

(Top soil) แลวนําดินไปยังท่ีทิ้งดิน (Dumping area) จากนั้นจึงขุดถานหินลิกไนต และขนไปใชท่ีโรงไฟฟาตอไป 

โดยกระบวนการทําเหมืองทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 4.5-11 
 

 
ก) กระบวนการเปดหนาดิน 

 
ข) กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

รูปท่ี 4.5-11 ข้ันตอนการทําเหมืองที่เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 
 

 สําหรับการปฏิบัติการดานการทําเหมืองดังกลาวจะอธิบายเปน 3 กระบวนการหลัก ดังนี้ 
 

- การเจาะรูระเบิด และการระเบิด 
ดินและถานมีความแข็งแรงมาก ดังน้ันในการทําเหมืองจึงพิจารณานําการระเบิดเขามาชวย ในการผลิต

ดิน และถานจะถูกระเบิดเพื่อใหหลวมกอน แลวจึงทําการขุดโดยใชรถขุดหรือรถตักเขามาทําการตัก การระเบิดชวย

ประหยัดพลังงานในการใชเครื่องจักร นอกจากน้ีการระเบิดทําใหลดคาใชจายดานการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรที่อาจ

เสียหายจากการขุดในบริเวณที่ชั้นดินแข็งเกินกําลังของเคร่ืองจักร 

การเจาะรูระเบิด ใชรถเจาะ Reed Drill รุน SK-40 เคล่ือนท่ีดวยตีนตะขาบจํานวน 2 คัน เปนเคร่ืองเจาะ

แบบ Rotary Drill ขนาดเสนผานศูนยกลางรูเจาะ 7 นิ้ว 

วัตถุระเบิดใช AN-FO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil) หรือ Package Blasting Agent เปนวัตถุระเบิด 

โดยมีวัตถุระเบิดประเภท water-Gel, Emulsion หรือ Pentolite Booster เปน Primer จุดระเบิดโดยใช Electrical 

detonators แบบ milli-second detonators รวมกับเคร่ืองจุดแบบ Sequential blasting machine ซึ่งแกปที่ใช

เบอร 2-12 มีจังหวะถวงเวลา ดังนี้ 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 มิลลิวินาที โดย 

Pattern การเจาะระเบิดสําหรับลักษณะดินตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.5-16 และรูป 4.5-12 

 ประมาณการใชวัตถุระเบิด แยกตามลักษณะของดินที่ระเบิดไดดังน้ี 

o ดินแดง ปริมาณดินท่ีระเบิดครั้งละ 20,000 BCM (Bank Cubic Meter) จํานวน 30 รูเจาะ

ตอการระเบิดครั้งหน่ึงๆ ใชวัตถุระเบิดประมาณ 4,700 กิโลกรัม 

o ดินสีเทา ปริมาณดินท่ีระเบิดครั้งละ 35,000 BCM (Bank Cubic Meter) จํานวน 30 รูเจาะ

ตอการระเบิดครั้งหน่ึงๆ ใชวัตถุระเบิดประมาณ 3,800 กิโลกรัม 

ขุดถาน 
หินลิกไนต 

เคร่ืองบด 
ขนสู Stockpile โดย 

Conveyor belt 
ตักและขนโดย 
Conveyor belt 

โรงไฟฟา 
ขนถานหินลิกไนต
โดยรถบรรทุก 

เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดดิน ขนดิน บดดิน ท้ิงดิน 
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o ถานหินลิกไนต ปริมาณถานที่ระเบิดคร้ังละ 35,000 BCM (Bank Cubic Meter) จํานวน 

30 รูเจาะตอการระเบิดครั้งหน่ึงๆ ใชวัตถุระเบิดประมาณ 3,800 กิโลกรัม 
 

ตารางท่ี 4.5-16 Pattern การเจาะระเบิดของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 

ลักษณะ
ช้ันดิน 

Powder 
Factor 

ความสูงของ
ขั้นบันได 
(เมตร) 

ระยะ
ระหวาง
แถว 

(เมตร) 

ระยะ
ระหวาง
รูเจาะ 
(เมตร) 

รูเจาะ
ลึก 

(เมตร) 

ระยะต่ํา
กวาพ้ืน 
(เมตร) 

ระยะปด
ปากรู 
(เมตร) 

ดินแดง 0.24 11 6 10 11.5 0.5 4.0 

ดินสีเทา 0.11 11 9 12 11.0 - 5.0 

ถาน 0.11 11 9 12 11.0 - 5.0 
 

 
 

รูปท่ี 4.5-12 แบบแปลนการเจาะรูระเบิด 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-114                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- การขุดขนดิน 
หลังจากที่ดินไดถูกระเบิดใหมีความหลวมตัวแลวจะใชรถทําการขุดดิน และใสรถบรรทุกขนไปยังเครื่องโม

เพื่อโมถานใหมีขนาดไมเกิน 30 ซม. กอนลําเลียงโดยสายพานไปโปรยทิ้งยังที่ท้ิงดินดัง Diagram ขางลาง และมี

ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 4.5-13 

วิธีการขุดขนดิน 

 
 การขุดขนดินจะหลีกเล่ียงการขนท้ิงโดยตรงดวยรถขน สวนใหญเปนงานชั่วคราวและมีปริมาณดินไมมาก

นัก ไดแก การขนดินไปปูพื้นสําหรับการวางสายพาน หรือเปนการถมดินยอนกลับไปบอเหมืองเทาน้ัน 

 การขุดดินจะขุดออกเปนชั้นๆ สูงชั้นละประมาณ 11 เมตร การขุดหรือการเปดหนาดินน้ีจะขุดจากสวน

ตางๆ ไดแก ดินเหนือชั้นถาน (Over burden) ดินระหวางชั้นถาน (Inter Burden) ดินใตชั้นถาน (Under burden) 

และดินท่ีแทรกอยูในชั้นถาน (Parting) 

 

 
รูปท่ี 4.5-13 ขั้นตอนการทํางานของการขุดขนดิน 

 

 

 

รถขุด รถขน เคร่ืองโม สายพาน 
และรถขน 

เคร่ืองโปรยดินบนท่ีทิ้ง
ดิน และเททิ้งดนิ 
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- การขุดขนถานหินลิกไนต 
ข้ันตอนการขุดขนถานหินลิกไนตเร่ิมจาก รถขุดตักจะตักใสรถบรรทุก ซึ่งจะขนมาเทลงในเคร่ืองโม 

(Crusher) เพื่อทําการลดขนาดลงโดยใหมีขนาดใหญท่ีสุดไมเกิน 30 ซม. และจากนั้นจะถูกลําเลียงโดยระบบ

สายพานไปยังลานกองถาน โดยใช Stacker ทําการโปรยกอง ดังแสดงในรูปท่ี 4.5-14 
  

วิธีการขุดขนถานหินลิกไนต 

 
และเม่ือจะสงถานใหโรงไฟฟาจะทําการตักโดยใช Bucket Wheel Reclaimer ลงสายพานเพื่อสงตอไปยัง 

Distribution bunker และลําเลียงผาน Iron Separator เพื่อแยกส่ิงแปลกปลอมที่เปนชิ้นสวนของโลหะออก 

หลังจากนั้นสงไปยัง Secondary Crusher เพื่อยอยลดขนาดจาก 30 ซม. เปนไมเกิน 30 ซม. แลวจึงลําเลียงไปเก็บ

ยัง Boiler Bunker ซึ่งถานจะถูกปอนเขาสู Pulverizer เพื่อบดเปนฝุนผงขนาดไมเกิน 30 Mesh และฉีดพนเขาสู

เตาเผาไหมในข้ันตอนของการผลิตกระแสไฟฟาตอไป 

 

 
รูปท่ี 4.5-14 ขั้นตอนการทํางานของการขุดขนถานหินลิกไนต 

 

 

 

รถขุด รถขน เคร่ืองบด เคร่ืองโปรย 
ตักและขนโดย 
Conveyor belt 

โรงไฟฟา 
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- ข้ันตอนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา 
ถานหินลิกไนตที่ไดจากหนาเหมืองจะขนโดยรถบรรทุกเททาย (Rear Dump Truck) ขนาด 91 ตัน แบบ 

Coal body เขาสูระบบการยอยโดยเครื่องโมถาน แบบ Semi – Mobile Crusher เพื่อยอยใหไดขนาดซึ่งเหมาะสม

กับการขนสงดวยระบบสายพานลําเลียง ซึ่งขนาดใหญที่สุดไมเกิน 30 ซม. โดยระบบสายพานลําเลียงจะถูกวาง

เปนเครือขายเชื่อมตอระหวางขุมเหมืองตางๆ และวางเชื่อมไปยังลานกองหิน ซึ่งอยูติดกับโรงไฟฟา ซึ่งระบบ

สายพานลําเลียงน้ันจะมีการยายหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงไปตามสภาพหนางาน และระดับความลึกของบอระดับ

สายพานลําเลียง ซึ่งประกอบดวย เครื่องโมถานจะถูกติดต้ังทั้งหมด 4 ระบบ แบงเปนขนาด 1,200 ตัน/ชั่วโมง 

จํานวน 2 ระบบ และขนาด 1,500 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 2 ระบบ สายพานลําเลียงจะมีความยาวรวมกันทั้งส้ิน 35 

กิโลเมตร 
 

- เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใชในการทําเหมือง และการแตงแร 
เครื่องจักรกลและอุปกรณในการทําเหมือง ซึ่งเร่ิมต้ังแตการเจาะระเบิด การขุดขนถานหินลิกไนต 

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการขุด-ขน  เปนของ กฟผ. และของผูรับเหมา  มีดังน้ี 

1. เคร่ืองจักรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
1.1  เคร่ืองจักรหนัก 

1. รถขุดบุงก๋ีเสย (SHOVEL)  

ขนาด   11.5 ลบ.ม.      6  คัน  

2. รถตักลอยาง  (WHEEL  LOADER)  

ขนาด   9.2 ลบ.ม.      4  คัน  

3. รถบรรทุกเททายขนาดใหญ  (OFF-HIGHWAY  DUMP  TRUCK)  

ขนาด   91 ตัน      21  คัน  

4. เครื่องยอยถานหินลิกไนต  (CRUSHER)  

ขนาด   1,500  ตัน/ชม.      2  เครื่อง  

ขนาด   1,200  ตัน/ชม.      2  เครื่อง  

5. เครื่องโปรยถานหินลิกไนต  (STACKER  OR  SPREADER) 

ขนาด   3,000  ตัน/ชม.      2  เครื่อง  

ขนาด   1,200  ตัน/ชม.      2  เครื่อง  

6. เครื่องตักถานหินลิกไนต  (RECLAIMER)  

ขนาด   1,500  ตัน/ชม.      3  เครื่อง  

ขนาด   1,200  ตัน/ชม.      2  เครื่อง  

7. ระบบสายพานลําเลียง  (BELT  CONVEYOR)  

ขนาด   1,200  ตัน/ชม.      2  ระบบ  

ขนาด   1,500  ตัน/ชม.      2  ระบบ 
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1.2 เคร่ืองกลชวย  ไดแก  
1. เครื่องรถขุดลอยาง  (WHEEL  EXCAVATOR)     2  คัน  

2. รถขุดบุงก๋ีลวง  (BACKHOE)       5  คัน  

3. รถตักลอยาง  (WHEEL  LOADER) 

ขนาด   1-3  ลบ.ม.      6  คัน  

4. รถขุด-ตักลอยาง  (BACKHOE  LOADER)     1  คัน  

5. รถเกล่ียดิน  (GRADER)       14  คัน  

6. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ  (CRAWLER  TRACTOR)    21  คัน   

7. รถแทรกเตอรลอยาง  (WHEEL  DOZER-DOZER  COMPACTOR)  3  คัน  

8. รถฟารมแทรกเตอร  (FARM  TRACTOR)     2  คัน  

9. รถบรรทุกน้ํามัน   (FUEL  TANK  TRUCK)   

ขนาด   12,000  ลิตร      6  คัน  

10. รถบรรทุกน้ํา  (WATER  TANK  TRUCK)  

ขนาดนอยกวา  12,000  ลิตร      3  คัน  

ขนาด   12,000  ลิตร      14  คัน  

ขนาด   64,000  ลิตร      4  คัน  

11. รถบรรทุกเททายขนาดเล็ก  (ON  HIGHWAY  DUMP  TRUCK)   21  คัน  

12. รถปนจั่นลอยาง (MOBILE  CRANE)      9  คัน  

13. รถบรรทุกติดเครน (FOLDABLE  CRANE  TRUCK)    22  คัน  

14. รถเทรลเลอร  (TRUCK  TRAILER)      3  คัน  

15. รถขุดหลุม  (HOLE  DIGGER)       2  คัน  

16. รถสํารวจแร  (LOGGING  TRUCK)      1  คัน  

17. รถดูดฝุน  (VACUUM  CLEANER  TRUCK)     2  คัน  

18. รถบดถาน  (COMPACTOR)       4  คัน  

19. รถผสมดินระเบิด  (AN/FO  MIXER)      1  คัน  

20. รถเจาะสํารวจ  (ROTARY  TABLE,TRUCK  MOUNTED)   2  เครื่อง  

21. เครื่องเจาะระเบิด (BLAST HOE DRILL)     2  คัน  

22. เครื่องวางทอ  (PIPE  LAYER)       1  เครื่อง  

23. รถยกของ  (FORK  LIFT)       12  คัน   

24. ปมน้ํา  (WATER  PUMP)  

ขนาด   500  ลบ.ม./ชม. ลงไป     32  เครื่อง 

ขนาดมากกวา  500  ลบ.ม./ชม.ขึ้นไป     25  เครื่อง 
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2. จักรกลของผูรับเหมา มีชนิด ขนาด และปริมาณที่แตกตางกันตามจํานวนสัญญาจางเหมาขุด

ขนดินในชวงเวลาน้ัน ซึ่งจากการตรวจสอบในระหวางการศึกษา พบวามีเคร่ืองจักรกลหลากชนิด ไดแก  

1. รถขุดไฟฟา DEMAG  H255S      8  คัน  

HITACHI  EX2500      10  คัน  

2. รถบรรทุกเทหลัง  CAT 777 D       32  คัน  

EUCLID EH1700      40  คัน  

CAT 769D       23  คัน  

3. รถขุด  DEMAG H95S       3  คัน  

4. รถขุด  บุงก๋ีลวง        20  คัน  

5. เครื่องยอยดิน 4,000  ตัน/ชม.      4  เครื่อง  

เครื่องยอยดิน 5,500  ตัน/ชม.      4  เครื่อง  

6. เครื่องโปรยดิน 17,000  ตัน/ชม.      1  เครื่อง  

เครื่องโปรยดิน 12,000  ตัน/ชม.      2  เครื่อง  

7. สายพานลําเลียงดิน 17,000  ตัน/ชม.      1  ระบบ  

สายพานลําเลียงดิน 12,000  ตัน/ชม.      2  ระบบ  

8. รถแทรกเตอร        10  คัน  

9. รถเกล่ียดิน  (MOTOR  GRADER)      4  คัน  

10. รถบรรทุกน้ํา  ขนาด 50,000  ลิตร      4  คัน  

รถบรรทุกน้ํา  ขนาด 12,000  ลิตร      5  คัน  

11. รถบรรทุก  10 ลอ        100  คัน 
 

 

4.5.2.2 กระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวงจรชีวิตของเหมืองถานหินลิกไนต ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ในการประเมินวงจรชีวิตเหมืองถานหินลิกไนต จะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีข้ันตอนการ

วิเคราะห ดังรูปที่ 4.5-15 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละข้ันตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน

ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการท่ี

ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง 
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รูปท่ี 4.5-15 แผนภาพแสดงกระบวนการ และข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 

 

 

4.5.2.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต 
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต 

เพื่อศึกษาผลกกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนต 

2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition) 
ในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตน้ีจะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดย

ใชโปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตถานหินลิกไนต และจะเนนการ

พิจารณาในดานผลกระทบท่ีทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

ทั้ง 6 ชนิด ดังนี้ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

• ขอบเขตของระบบ (System boundary) 
ทําการศึกษา LCA โดยทําการเก็บขอมูลและประเมินวัฏจักรชีวิตในดานผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมของการผลิตถานหินลิกไนต โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนตเปน 5 กระบวนการ คือ 

กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการระเบิด กระบวนการขุดขนดิน กระบวนการขุดขนถาน และกระบวนการแตง

แรและขนสงแรสูโรงไฟฟา โดยเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร 

การใชพลังงาน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือของเสียท่ีออกจากกระบวนการ และการจัดการผลกระทบหรือของ

เสียเหลาน้ัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.5-16 

กําหนดเปาหมายและ

ขอบเขตการศึกษา 

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี

รายการส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

 

 

 

การแปลผล และการ

ประเมินการปรับปรุง

กระบวนการทําเหมือง 

 

การใชงาน 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ 

เพื่อการพัฒนากระบวนการ

ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

- กําหนดนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอม 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                รายงานฉบับสมบูรณ (Final  Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                            บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      4-120                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
รูปท่ี 4.5-16 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 

 

• หนวยการทํางาน 
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตใน 1 ป 

 
4.5.2.4 การจัดทําบัญชีรายการ 

การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต 

โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงท้ังชนิดและปริมาณของปจจัยที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของ

พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของส่ิงท่ีออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ

กาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกกระบวนการเทาน้ัน โดยขอมูลที่จัดทําเปนขอมูลที่ไดจากทางเหมืองซึ่งการทํางานใน

เหมืองประกอบไปดวยผูรับเหมาหลายราย และบางรายอาจไมมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงานทําใหตองมีการ

เปรียบเทียบขอมูลจากอัตราสวนตอ BCM ของทางเหมือง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห สําหรับขอมูลท้ังหมดที่มี

ความสําคัญตอการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถจัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้ 
 

1) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา - ออก ดังตาราง

ที่ 4.5-17  

ตารางท่ี 4.5-17 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการเจาะรู

ระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน SK-40) 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

 กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

กระบวนการขุดขนดิน กระบวนการขุดขนถานหิน 

กระบวนการบดถานหิน และการขนสงสู

โรงไฟฟา 

ขอบเขตการศึกษา 

พลังงาน 

เชื้อเพลิง 

กาซเรือน

กระจก 
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

เจาะรูระเบิดดังตารางท่ี 4.5-18 

ตารางท่ี 4.5-18 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 1,377,819.94 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 4,845,581.91 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 5,579.63 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

 

2) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด 
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูลและแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางท่ี 4.5-19 

ตารางท่ี 4.5-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถขนระเบิด   วัตถุระเบิด 

วัสดุที่ใช นํ้ามัน   สารเคมี 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 
มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชสารเคมี 
 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ

ระเบิดดังตารางที่ 4.5-20 

ตารางท่ี 4.5-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

วัตถุระเบิดชนิด 

ANFO 
29,087,956 กิโลกรัม/ป 

ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาประมาณจากอัตราสวน 

BCM 

Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม/ป 

ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาประมาณจากอัตราสวน 

BCM 

นํ้ามันหลอล่ืน 495,070 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

Output Emission 
CO2 106,548,974.24 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 433,927.96 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
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3) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขนดิน 
ในขั้นตอนการขุดขนดินทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา - ออก ดังตารางที่ 

4.5-21 

ตารางท่ี 4.5-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในข้ันตอนการขุดขน

ดิน 

กระบวนการขุดขนดิน 

Input 

เครื่องจักร/เครื่องมือ 
รถตัก รถบรรทุก เคร่ืองบดดิน เคร่ืองโปรยดิน 

และสายพานลําเลียงดิน 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 

มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได ดิน 
 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด

ขนดินดังตารางที่ 4.5-22 

ตารางท่ี 4.5-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

นํ้ามันดีเซล 18,594,062.5 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

พลังงานไฟฟา 453,039,683.0 kWh/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

Output Emission 
CO2 380,793,961.10 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

Output Product ดิน 116,900,000.0 
ลูกบาศก

เมตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

 
4) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขนถาน 
ในข้ันตอนการขุดขนถานทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางท่ี 

4.5-23 
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ตารางท่ี 4.5-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการขุดขน 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

ผลิตภัณฑท่ีได ถานหินลิกไนต 
 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด

ขนถานหินลิกไนต ดังตารางที่ 4.5-24 

ตารางท่ี 4.5-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 3,349,833.33  ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 11,780,368.26 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 13,571.16 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

Output Product ถานหินลิกไนต 17,969,096.911 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 
 

 

5) บัญชีรายการในกระบวนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา 
ในขั้นตอนการแตงแร และการขนแรสูโรงไฟฟา ทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสาร

เขา-ออก ดังตารางที่ 4.5-25 

ตารางท่ี 4.5-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในข้ันตอนการบด และ

การขนสงสูโรงไฟฟา 
กระบวนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา 

Input 

เครื่องจักร/เครื่องมือ 
เคร่ืองบดถาน เครื่องโปรยถาน เครื่องตัก 

ระบบสายพานลําเลียง 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 

มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได ถานหินลิกไนต 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด

ถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟาดังตารางที่ 4.5-26 
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ตารางท่ี 4.5-26 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 
นํ้ามันดีเซล 14,418 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

พลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 25,922,471.49 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 109,713.35 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

Output Product ถานหินลิกไนต 17,428,864.0 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 
 

 
6) บัญชีรายการรวมในการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองถานหินลิกไนตแมเมาะ 
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตถานหินลิกไนตท้ัง 5 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออก

ทั้งหมดที่เกิดข้ึนไดดังรูปที่ 4.5-17 

 
 

รูปท่ี 4.5-17 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนต

แมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขนดิน 

ขุดขนถานหิน

ลิกไนต 

บดถานหินลิกไนต และขนสงสู

โรงไฟฟา 

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

CH4 5,579.63 กิโลกรัม 

ANFO 

29,087,956 กิโลกรัม 

Slurry/Water Gel 

1,880,220.81 กิโลกรัม 

นํ้ามันหลอลื่น  

495,070 ลิตร 

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 

ถานหินลกิไนต 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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4.5.2.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต 
เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a 

เนื่องจากในปจจุบันยังมีการใชพลังงานจากถานหินลิกไนตอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นจึงพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากกาซเรือนกระจกท่ีจะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุ

หน่ึงท่ีทําใหโลกรอนขึ้น 

จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะห

บัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท 

(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให

น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวากาซ

เรือนกระจกที่เกิดข้ึนพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังน้ี 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน

กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี

อัตราการเพิ่มข้ึนในบรรยากาศสูงมาก 

2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการ

ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2 

โดยมีรายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ มีดังน้ี 
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1) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด 
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดน้ันทางเหมืองไดใชรถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน SK-40) ซึ่งขอมูลที่

นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของรถเจาะรูระเบิด และการเผาไหมของ

น้ํามันดีเซลขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ 

จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-27 และรูปที่ 4.5-18 
 

ตารางท่ี 4.5-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 477.39 4,368.19 4,845.58 

CH4 102.68 14.49 117.17 
 

 
รูปท่ี 4.5-18 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการเจาะ

รูระเบิด 
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2) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด 
ในกระบวนการระเบิดนั้นนอกจากจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิดดินแลวยังมีการใชนํ้ามัน

ดีเซลสําหรับรถขนระเบิดอีกดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ANFO เปนวัตถุระเบิดท่ีเกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซล มีสัดสวน 94% 

และ 6% ตามลําดับ เม่ือ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม 

High explosive (Slurry explosion) เปนวัตถุระเบิดอีกชนิดหนึ่งที่มีการใชงานโดยผูรับเหมา 

จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 มากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการใช High 

explosive (Slurry explosion) โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-28 และรูปที่ 4.5-19 
 

ตารางท่ี 4.5-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชนํ้ามันดีเซล (Diesel 

B300) การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ใน

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

 ANFO Diesel B300 High Explosive (Bulk) Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 86,192.86 84.91 19,493.92 777.28 106,548.97 

CH4 8,516.53 18.26 575.12 2.58 9,112.49 
 

 
รูปท่ี 4.5-19 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชนํ้ามันดีเซล การใชวัตถุระเบิด

ชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการระเบิด 
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3) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขนดิน 
ในกระบวนการขุดขนดินของเหมืองถานหินสวนใหญเปนงานของผูรับเหมา ประกอบดวยการใชรถตัก 

รถบรรทุก เครื่องบดดิน เคร่ืองโปรยดิน และสายพานลําเลียงดิน ซึ่งมีปริมาณการใชน้ํามันดีเซล และปริมาณไฟฟา

เปนจํานวนมาก ดังน้ันกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของนํ้ามันดีเซลและไฟฟา เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได  

จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือการเผา

ไหมนํ้ามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-29 และรูปท่ี 4.5-20 
 

ตารางท่ี 4.5-29 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) การเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) และการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการขุดขนดิน (หนวย: ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) Electrical Thailand Grid Mix รวม 

CO2 6,439.89 58,974.44 315,379.63 380,793.96 

CH4 1,386.31 195.62 28,094.16 29,676.09 
 

 
รูปท่ี 4.5-20 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล และการใชไฟฟา ใน

ขั้นตอนการขุดขนดิน 
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4) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 
ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตประกอบดวยการใชรถตัก รถบรรทุกขนาดใหญ 

เพื่อขุดและขนถานหินลิกไนต โดยรถตัก และรถบรรทุกนั้นในข้ันตอนน้ีใชน้ํามันดีเซลเปนสวนใหญ ดังนั้น

กระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซล เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได 

จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมนํ้ามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน

ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-30 และรูปที่ 4.5-21 
 

ตารางท่ี 4.5-30 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) ในข้ันตอนการขุดขนถานหินลิกไนต (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 

eq.)) 

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) รวม 

CO2 1,160.19 10,620.18 11,780.37 

CH4 249.75 35.24 284.99 
 

 
รูปท่ี 4.5-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในข้ันตอนการขุด

ขนถานหินลิกไนต 
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5) ผลกระทบจากกระบวนการบดถานหินลิกไนต และขนสงสูโรงไฟฟา 
ในกระบวนการแตงถานหินลิกไนต และขนถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตนั้นจะรวมกันเนื่องจากเปน

กระบวนการท่ีตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองบดถาน เครื่องโปรยถาน เครื่องตักถาน ระบบสายพานลําเลียง ซึ่งมี

การใชน้ํามันดีเซล และพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ ดังนั้นกระบวนการน้ีสามารถใชขอมูลของนํ้ามันดีเซลและ

ไฟฟา เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได 

จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือการเผา

ไหมนํ้ามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-31 และรูปท่ี 4.5-22 
 

ตารางท่ี 4.5-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันดีเซล (Diesel B300) การเผาไหมน้ํามันดีเซล 

(Diesel equipment) และการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในข้ันตอนการบดถานหินลิกไนตและการ

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

 Diesel B300 Diesel equipment (BTU) Electrical Thailand Grid Mix รวม 

CO2 4.99 45.67 25,871.82 25,922.47 

CH4 1.07 0.15 2,302.76 2,303.98 
 

 
รูปท่ี 4.5-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมนํ้ามันดีเซล และการใชไฟฟา ใน

ขั้นตอนการบดถานหินลิกไนตและการขนสงสูโรงไฟฟา 
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6) ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต 
ในการทําเหมืองแรลิกไนตตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ

ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก

กระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการขุดขนดินมีการปลดปลอย CO2 มากที่สุด 

รองลงมาคือ กระบวนการระเบิด กระบวนการบดถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟา กระบวนการขุดขนถานหิน

ลิกไนต และกระบวนการเจารูระเบิดมีการปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.5-32 และ

รูปที่ 4.5-23 
 

ตารางท่ี 4.5-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต 

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

 เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดขนดิน ขุดขนถาน 
บดถาน และ

ขนสงสู
โรงไฟฟา 

รวม 

CO2 4,847.40 106,548.97 380,927.90 11,785.27 25,922.47 530,032.02 

CH4 117.24 9,118.07 29,681.93 285.05 2,305.39 41,507.69 

GHG 4,964.64 115,667.04 410,609.83 12,070.32 28,227.86 571,539.71 
 

 
รูปท่ี 4.5-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ

เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 
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4.5.2.6 การแปลผล 
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการทํา

การประเมินวงจรชีวิต หรือการวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม และทํารายงานสรุปผลการแปลผล

การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

สําหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของเหมืองถานหินลิกไนต ไดดําเนินการดังข้ันตอนที่

กลาวมาแลว สรุปไดดังนี้ คือ 

- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตถานหินลิกไนต เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต 

- กําหนดขอบเขตท่ีจะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ 

- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทําใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ

พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ 

การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก

แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting) 

- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองนั้น จะวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการขนสงถานหินลิกไนตสูโรงไฟฟา ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ 

การประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองท่ีนําไปวิเคราะหสวนใหญจะ

เปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวา

พลังงานหลักที่ใชคือพลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการบด และกระบวนการขนสงเปลือกดินไปยังท่ีทิ้งดินและขนสง

ถานหินลิกไนตสูโรงไฟฟาดวยระบบสายพาน โดยสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 65.04 

เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิด

เปนสัดสวน 16.58 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซลใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุกที่

อยูในกระบวนการขุดขน แตงแร โดยการเผาไหมนํ้ามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 

13.13 เปอรเซ็นต และการใชน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 1.74 เปอรเซ็นต และการ

ใช High Explosive ท่ีใชอยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปน

สัดสวน 3.51 เปอรเซ็นต 
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4.5.2.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมือง
แรลิกไนตแมเมาะ  

         มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน 

มาตรการปจจุบันท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง

ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนจากคณะผูศึกษา ในการ 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอยีดในบทท่ี 5 

   1) มาตรการปจจุบัน 
  ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเหมืองแมเมาะไดดําเนินการปองกันแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมตามมาตรการท่ีไดกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งมาตรการท่ีเก่ียวของกับ

การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน มีดังน้ี 

- ปองกันไมใหถานหินลิกไนตสัมผัสกับอากาศนานเกินไป ถานหินลิกไนตที่บดแลวใหใชใหหมด ภายใน 2 

สัปดาห เม่ือมีการลุกไหมของถานหินลิกไนตใหรีบดับดวยการฉีดน้ําหรือกลบดวยดินหรือใชรถบดทับ เพราะการ

ปลอยใหเกิดการลุกไหมของถานหินลิกไนตจะทําใหเกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา 

- ฟนฟูขุมเหมืองใหใกลเคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติโดยการถมดินกลับในบอเหมืองใหมากที่สุดและให
ปลูกปาทดแทน 

- ไดทําการปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกไมยืนตนในบริเวณที่ท้ิงดิน 

- มีการปลูกตนไมแบบสลับฟนปลา 4 แถว โดยรอบบอเหมือง ทําใหสามารถลดการกระจายของฝุนไดมาก

และไดผลดีและยังไดชวยดูดซับคารบอนไดออกไซดไดอีกดวย 

 

2) ขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
จากผลการศึกษาพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากกระบวนการทําเหมือง ซึ่งมีทั้งหมด

ประมาณ 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา น้ันมาจากการใชไฟฟาในกระบวนการบดและขนสงดวย

สายพานลําเลียง โดยเฉพาะอยางย่ิงการขนสงเปลือกดินไปยังกองเก็บดินเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดกาซเรือน

กระจกสูงสุด และรองลงมาเปนจากการใช ANFO และการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงในรถทุกชนิด ซึ่งมาตรการท่ี

ใชในปจจุบันดานการปลูกตนไมนั้น ยังไมเพียงพอตอการลดหรือดูดซับกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน ดังน้ันทางเหมือง

ควรจะหาวิธีหรือมาตรการเพิ่มเติมในการลดการใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนสายพาน เชน การวางแนว

สายพานใหส้ันที่สุด นอกจากน้ันควรทําการออกแบบการระเบิดใหไดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดปริมาณการใช

ระเบิด รวมทั้งมีมาตรการในดานลดการใชพลังงานจากนํ้ามันดีเซล เชน อาจมีการวางแนวถนนใหมีระยะทางท่ีส้ัน

ลงเพื่อรนระยะทางในการวิ่งของรถ เปนตน 

 ทางการไฟฟาฝายผลิตฯ ควรเร่ิมดําเนินโครงการตางๆในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก

กระบวนการทําเหมือง โดยหาแนวทางและวิธีการตางๆ โดยจัดใหเปนโครงการ CDM ซึ่งถาสามารถดูดซับหรือลด

กาซเรือนกระจกไดในปริมาณมากก็สามารถเปนโครงการ CDM ประเภททั่วไปได ซึ่งในการดําเนินโครงการ CDM 

นอกจากจะชวยทําใหลดภาวะโลกรอนไดแลวยังทําใหสามารถลดตนทุนซึ่งเปนคาใชจายในดานพลังงานตางๆได 

ตลอดจนสามารถนําปริมาณการลดกาซเรือนกระจกไปขายในตลาดคารบอนไดอีกดวย 
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4.5.3 เหมืองแรลิกไนตของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 เน่ืองจากเหมืองถานหินของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดหยุดดําเนินกิจการไปแลวจึงไมมีขอมูลที่จะ

นํามาประเมินวัฏจักรชีวิตได อยางไรก็ตามขั้นตอนการทําเหมืองถานหินจะคลายคลึงกับการทําเหมืองถานหินของ

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด เนื่องจากเปนเหมืองที่มีขนาดใกลเคียงกันและเปนแหลงถานเดียวกัน ผล

การวิเคราะหกาซเรือนกระจกจะไมแตกตางกันมากนัก 
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5.1   การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด 
        ในการดําเนินโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) นั้นจะมีข้ันตอนตางๆตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 ซึ่ง

จะเห็นวาขั้นตอนหน่ึงท่ีสําคัญในการที่จะดําเนินโครงการ CDM นั้นคือผูประกอบการจะตองรูถึงปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกในกรณีท่ียังไมมีโครงการ CDM หรือเรียกวากรณีฐาน (Baseline emission) หลังจากนั้นเม่ือมีการ

ดําเนินโครงการ CDM แลวก็ตองรูปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินโครงการ (Project 

emission) และเม่ือนํามาลบกับกรณีฐานก็จะไดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ได

ดําเนินการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการทําเหมืองในกรณีที่ยังไมมีโครงการ CDM 

หรือเรียกวากรณีฐาน (Baseline emission) ไปแลวโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: 

LCA) ดังปรากฎในบทที่ 4 ทั้งนี้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตจะชวยใหสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกได

ต้ังแตกระบวนการแรกของการดําเนินกิจกรรมไปจนถึงกระบวนการสุดทาย ทําใหเห็นวาแตละกระบวนการในการ

ทําเหมืองมีปริมาณการใชสารเขาเทาไหร มีการปลอยกาซในปริมาณเทาไหร ทําใหสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อ

พิจารณาเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM ตอไปได โดยในบทน้ีผูศึกษาไดนําผลการ

วิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละเหมืองจากบทที่ 4 มาพิจารณาโดยไดวิเคราะหปริมาณการ

ใชสารเขาและปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากแตละกระบวนการ และปริมาณรวมที่ปลอยออกมาจาก

โครงการ แลวจึงใหขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ CDM ของแตละเหมืองเพื่อใหผูประกอบการในแตละเหมือง

นําไปพิจารณาตอไป นอกจากน้ันยังไดยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาโดยเลือกจากเหมืองที่มีผลการวิเคราะหปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพขั้นตอนการดําเนินโครงการไดชัดเจน และทายที่สุดในบท

นี้ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะแนวทางที่เปนไปไดในการลดกาซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 
 5.1.1 เหมืองแรทองคําบริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 

ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของเหมืองแรทองคําของบริษัท อัครา ไมนิ่ง 

จํากัด ตามข้ันตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทท่ี 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยจากกระบวนการทํา

เหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-1 

 

 

 

 

บทที่บทที่บทที่   555   
   การการการวิเคราะหโครงการวิเคราะหโครงการวิเคราะหโครงการเพื่อเพื่อเพื่อดําเนินโครงการดําเนินโครงการดําเนินโครงการ   

กลไกกลไกกลไกการการการพัฒนาท่ีสะอาดพัฒนาท่ีสะอาดพัฒนาท่ีสะอาด   (((CCCDDDMMM)))     
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ตารางท่ี 5.1-1 ปริมาณกาซเรอืนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร

ทองคําของบรษิัท อัครา ไมนิง่ จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

ชนิด
กาซ 

เจาะรู
ระเบิด 

ระเบิด ขุดขน บด ชะละลาย 
ปรับ
สภาพ 

จับ
โลหะ 

รวม 

CO2 499.49 3,495.95 4,051.55 1,607.09 9,366.30 20.7 5.14 19,046.22 

CH4 13.06 334 105.9 84.2 495.06 - - 1,032.22 
GHG 512.55 3,829.95 4,157.45 1,691.29 9,861.36 20.70 5.14 20,078.44 

 

จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแร

ทองคําของบริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด รวมเปนจํานวน 20,078.44 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมีการปลอยกาซเรือนกระจก มากท่ีสุด รองลงมาคือ  

กระบวนการขุดขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการปรับสภาพถานกัม

มันต และกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเมื่อ

พิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา สารเคมี และวัตถุระเบิดท่ีเปนขอมูลสารเขาท่ีนํามาใชในการ

วิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆจากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-1) พบวา มีการใชพลังงาน

เชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมท้ังส้ิน 1,788,500 ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากที่สุดคือ   

1,332,250 ลิตร สวนการใชพลังงานไฟฟาพบวาใชรวมทั้งส้ิน 51,652,648 kWh  โดยกระบวนการบดใชไฟฟาถึง 

44,038,055 kWh  ซึ่งมากท่ีสุด สวนในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตนั้น มีปริมาณการ

ใชไฟฟา 7,614,593 kWh ซึ่งนอยกวากระบวนการบดแตเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเม่ือ

เทียบกับทุกกระบวนการแลว ท้ังนี้เนื่องมาจากมีการใชสารเคมีหลายชนิดในขั้นตอนของการชะละลายซ่ึงผลจาก

การทําปฏิกริยาเคมีตางๆ ในข้ันตอนน้ีนาจะเปนสาเหตุหลักของการทําใหเกิดกาซเรือนกระจกไดมาก ฉะนั้นความ

เปนไปไดในการดําเนินโครงการ CDM นั้นจะเห็นวาเม่ือดูภาพรวมของการปลอยกาซเรือนกระจกแลวจะพบวามี

ปริมาณเพียง 20,047.54   ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งถือวาไมมากนัก โดยในการดําเนินโครงการ CDM ที่

เหมาะสมน้ัน ควรเปนโครงการ CDM ขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถดําเนินกิจกรรมตามขอบเขตของกิจกรรมใน

โครงการ CDM ขนาดเล็กตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 และกระบวนการท่ีควรจะเลือกมาพิจารณาดําเนินการ

เปนอันดับแรกนาจะเปนกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เน่ืองจากปลอยกาซเรือนกระจก

มากท่ีสุด จากน้ันจึงพิจารณากระบวนการขุดขนเน่ืองจากเพราะปลอยกาซเรือนกระจกรองลงมาและมีการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงมาก หรืออาจพิจารณากระบวนการระเบิดเพราะปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม 

เม่ือพิจารณาผลจากกระบวนการทําเหมืองดังไดกลาวมาแลวประกอบกับหลักการในการดําเนินโครงการ 

CDM ขนาดเล็กแลวเห็นวามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอย จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.  จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน

หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก สําหรับโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมืองแรทองคํา

ไดแกการจัดการการใชพลังงานไฟฟา รวมไปถึงการควบคุมการใชสารเคมีตางๆ ใหอยูในปริมาณที่ 
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รูปท่ี 5.1-1 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา 

 

 

 

 

 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขน 

บด 

ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

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 
กาซแอลพจีี (LPG) 18 กิโลกรัม CO2 5,140 กิโลกรัม 

กาซแอลพจีี (LPG) 72.44 กิโลกรัม CO2 20,700 กิโลกรัม 

จับโลหะทองคําและเงิน 

ดวยข้ัวเซลลไฟฟา 
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พอเหมาะ ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เชนการใชพลังงานท่ีเกิด

จากเครื่องกวนสารเคมี หรือพลังงานไฟฟาท่ีใชกับเคร่ืองสูบนํ้า ปรับเปล่ียนการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง

ชนิดดีเซลในการขนสงโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น   หรืออาจ

ดําเนินโครงการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตมาปรับเปน

พลังงานไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงานของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปน

ตน 

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เน่ืองจาก

จะสามารถ  ชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศให

กลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี รวมกับการลดใชพลังงานการใชไฟฟา ลดการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงชนิดดีเซลโดยการปรับเปล่ียนไปใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

ลดการใชวัตถุระเบิดเปนตน 

3. ไมจัดทาํโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใชวัตถุ

ระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลด

การใชพลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

กระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังท่ีไดกลาวมาแลวซึ่งผลการศึกษาจากเหมืองแหงนี้

พบวาโครงการท่ีนาจะพิจารณาดําเนินการมีดังนี้คือ 

- การจัดการการใชพลังงานไฟฟา รวมไปถึงการควบคุมการใชสารเคมีตางๆ ใหอยูใน  

ปริมาณที่พอเหมาะ ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เชนการใช

พลังงานท่ีเกิดจากเครื่องกวนสารเคมี หรือพลังงานไฟฟาที่ใชกับเคร่ืองสูบน้ํา  

- หาวิธีการลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงในกระบวนการขุดขน เพื่อชวยลดการใชพลังงาน 

- หาวิธีการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตมาปรับเปนพลังงาน

ไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงานของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน 

4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

  

                ท้ังนี้การลดใชพลังงานดังกลาว ถึงแมจะไมอยูในโครงการ CDM และมีปริมาณในการลดเพียงเล็กนอย

แตก็จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดภาวะโลกรอนไดเชนกัน การปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกได

ในสวนหนึ่ง ซึ่งท้ังหมดนี้จะชวยทําใหโครงการเหมืองแรสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน 

 
5.1.2  เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 
ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกง

คอย) จํากัด ตามข้ันตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยจากกระบวนการ

ทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-2 
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ตารางท่ี 5.1-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองหินปูน

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

 พัฒนาพ้ืนท่ี เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดขน บด รวม 

CO2 1,000.47 1,469.77 4,135.05 7,060.78 6,060.12 19,726.19 

CH4 26.15 38.41 389.28 184.54 513.85 1,152.23 

GHG 1,026.62 1,508.18 4,524.33 7,245.32 6,573.97 20,878.42 

 

จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง

หินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด รวมเปนจํานวน 20,878.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

โดยกระบวนการขุดขนมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือ กระบวนการบด กระบวนการระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 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 เนื่องจากมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยในภาพรวมและ

จากแตละกระบวนการก็ไมมีกระบวนการใดมีการปลอยอยางโดดเดน การดําเนินโครงการ CDM จากแตละ

กระบวนการคาดวาจะไมคุมทุน จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 
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รูปท่ี 5.1-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย  

  (แกงคอย) จํากัด 

 

 

1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน

หน่ึงในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการท่ีจะเปนไปไดสําหรับเหมืองหินปูนแหงนี้คือ

อาจใชสายพานท่ีมีการดําเนินการหลักเปนแรงโนมถวงมาชวยในการขนสง เพื่อชวยลดการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงชนิดดีเซล   หรืออาจดําเนินโครงการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการตอเน่ืองอื่นของ

บริษัทท่ีอยูในบริเวณเดียวกันมาปรับเปนพลังงานไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงาน

ของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน 

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 นอกจากจะ

สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหน่ึง แลวยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสู

ส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปา

เพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณา

ควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละ

กระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลวซึ่งผลการศึกษาจากเหมืองแหงน้ีพบวาโครงการท่ีนาจะพิจารณา

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 

นํ้ามันดีเซล 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 
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ดําเนินการมีดังนี้คือ หาวิธีการลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกระบวนการขุดขน เพื่อชวยลดการใช

พลังงานเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดและใชพลังงานเชื้อเพลิงมาก

ที่สุด เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต เปนตน 

4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

 

ทั้งนี้การลดใชพลังงานดังกลาว ถึงแมจะไมอยูในโครงการ CDM และมีปริมาณในการลดเพียงเล็กนอยแต

ก็จะเปนสวนหน่ึงท่ีชวยลดภาวะโลกรอนไดเชนกัน การปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกไดใน

สวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยทําใหโครงการเหมืองแรสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน 

 
5.1.3  เหมืองหินปูน  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจก

จากการดําเนินงานของเหมืองหินปูน  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ตามข้ันตอนท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 

พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากกระบวนการทําเหมืองท้ังหมด สรุปไดดังตารางท่ี 5.1-3 

 

ตารางท่ี 5.1-3 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองหินปูน

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

 
เจาะรู
ระเบิด 

ระเบิด 
ยอยดวยไฮ
ดรอลิกเบรก

เกอร 

ขุดตกัดวย
รถขุด หรือ
รถตักลอยาง 

ขนลําเลียง
ดวยรถบรรทุก

เททาย 
บด รวม 

CO2 2,535.44 4,704.49 199.44 11,283.73 11,271.97 6,613.34 36,608.41 

CH4 61.31 466.08 4.82 272.98 272.75 589.12 1,667.06 

GHG 2,596.75 5,170.57 204.26 11,556.71 11,544.72 7,202.46 38,275.47 
 

 

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 และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาท่ีนํามาใชใน

การวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปท่ี 5.1-3) พบวา มีการใช

พลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมทั้งส้ิน 7,134,817.00  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดตักมาก

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 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-8                        โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

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 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน) 

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 

น้ํามันดีเซล 

3,208,610.00 ลิตร 

CO2 199,444.84 กิโลกรัม 

CH4 229.57 กิโลกรัม 

น้ํามันดีเซล 

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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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-9                        โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

2.  จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจากจะ

สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสู

ส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหง

นี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลในเคร่ืองยนต โดยอาจเลือกทํา

โครงการ CDM โครงการใดโครงการหน่ึง   

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใชวัตถุ

ระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการ

ใชพลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา

เหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว 

4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

 

โครงการที่เสนอแนะดังกลาวมาแลวนั้น ถึงแมบางโครงการจะไมนํามาจัดทํา โครงการ CDM แตก็จะเปน

จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดภาวะโลกรอนได การลดการใชพลังงานจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

แหลงกําเนิด และการปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกไดในสวนหนึ่ง ซึ่งท้ังหมดนี้จะชวยทําให

โครงการเหมืองแรสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน 

 
5.1.4  เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด 

ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานเหมืองแรลิกไนตของ บริษัท เอสซีจี          

ซิเมนตจํากัด ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากกระบวนการ

ทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-4 

 

ตารางท่ี 5.1-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร

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

 ขุดตกัเปลือกดิน 
ขนและบดอัด
เปลือกดิน 

ขุดขนลิกไนต บด รวม 

CO2 5,412.73 25,541.86 10,388.58  8,130.93  49,474.10 

CH4 130.37 617.93 251.33 724.31 1,723.94 

GHG 5,543.10 26,159.79 10,639.91 8,855.24 51,198.04 

 

จากตารางพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแรลิกไนตของ

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด รวมเปนจํานวน 51,198.04 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากท่ีสุด

มาจากกระบวนการขนสงและบดอัดเปลือกดิน คือ มีจํานวน 26,159.79  ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ

ประมาณ 51.09% ของปริมาณที่ปลอยออกมาท้ังหมด รองลงมาคือกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-10                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

กระบวนการบด และกระบวนการขุดตักเปลือกดินมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาถึง

ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงชนิดนํ้ามันดีเซล พลังงานไฟฟา ที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณ

กาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-4) พบวา มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามัน

ดีเซลในกระบวนการรวมท้ังส้ิน 11,750,080  ลิตร โดยใชในกระบวนการขนและบดอัดมากที่สุดคือ   7,263,013 

ลิตร ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองแหงน้ี สวนการใชพลังงานไฟฟา มีการใชใน

กระบวนการบดเทากับ 11,680,000 kWh 
 

 
รูปท่ี 5.1-4   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

เรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอป การทําโครงการ CDM ขนาดใหญอาจไมคุมทุนดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 

1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน

หน่ึงในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการท่ีจะเปนไปไดสําหรับเหมืองแรลิกไนตแหงนี้

คือการหาวิธีการท่ีลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเคร่ืองยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองทั้งสาม

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 

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

CH4 29,425 กิโลกรัม 

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

CH4 11,968 กิโลกรัม 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-11                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

กระบวนการหลักพรอมกันคือกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน ขุดขนถานหินลิกไนต และ

กระบวนการขุดตัก เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนตในการขนสง เปนตน  

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจากจะ

สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสู

ส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหง

นี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลในเคร่ืองยนต โดยอาจเลือกทํา

โครงการ CDM โครงการใดโครงการหน่ึงก็ได หรือ 

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปา

เพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณา

ควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละ

กระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากเครื่องยนต 

เคร่ืองจักร 

โครงการที่เสนอแนะดังกลาวมาแลวนั้น ถึงแมบางโครงการจะไมนํามาจัดทํา โครงการ CDM แตก็จะเปน

สวนหน่ึงที่ชวยลดภาวะโลกรอนได การลดการใชพลังงานจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด 

และการปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกไดในสวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดน้ีจะชวยทําใหโครงการ

เหมืองแรสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน 

 
5.1.5 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานเหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทท่ี 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจาก

กระบวนการทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางท่ี 5.1-5 

 

ตารางท่ี 5.1-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร

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

 เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดขนดิน 
ขุดขนถานหิน

ลิกไนต 
บดถานหินฯ และ
ขนสูโรงไฟฟา 

รวม 

CO2 4,847.40 106,548.97 380,927.90 11,785.27 25,922.47 530,032.02 

CH4 117.24 9,118.07 29,681.93 285.05 2,305.39 41,507.69 

GHG 4,964.64 115,667.05 410,609.83 12,070.32 28,227.86 571,539.71 

 

จากตารางพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแรลิกไนต       

แมเมาะ รวมเปนจํานวน 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากที่สุดมาจากกระบวนการ

ขุดขนดินคือจํานวน 410,609.83 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือประมาณ 71.84 % ของปริมาณที่ปลอย
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-12                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ออกมาทั้งหมด รองลงมาเปนกระบวนการระเบิด  กระบวนการบดถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟา 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจก

นอยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาท่ี

นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-5) จะเห็นได

วาในกระบวนการขุดขนดินน้ันใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 18,594,062.5 ลิตร และใชพลังงานไฟฟา 

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  ในกระบวนการบดถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟานั้นใชพลังงานไฟฟา 

37,149,144 kWh ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม   

 จากผลการวิเคระหกระบวนการทํางานและผลการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาวของเหมืองถานหิน

ลิกไนตแมเมาะจะเห็นไดวาควรมีการดําเนินโครงการ CDM โดยมีขอเสนอแนะดังนี้คือ  

1. ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด ใน

กระบวนการขุดขนดินเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดและมีการใช

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากที่สุด เชน การหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อ

ปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ท้ิงดิน

ใหมีระยะทางส้ันท่ีสุดและอยูในระดับที่ใชพลังงงานจากมอเตอรนอยท่ีสุด และมีการปรับเปล่ียนชนิด

ของเชื้อเพลิงท่ีใชในเครื่องจักรเครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน หรือ 

2. ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม เน่ืองจากจะสามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดใน

ระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอ

ในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตโดยเปล่ียนไปใชนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ใหเปนชนิด

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น อาจหาแนวทางท่ีส้ันท่ีสุดในการขนสงเพื่อลดการใชพลังงาน

เชื้อเพลิง นอกจากนั้นควรหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อชวยใหเกิดความสมดุลยดานระยะทางและ

ระดับระหวางเคร่ืองโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดิน ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดท้ังการใช

น้ํามันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟา 

3. ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุ

ระเบิด 

4. ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถา

เปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณาควรเปนผลจากการ

วิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาว

มาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากเคร่ืองยนต เครื่องจักร และหาวิธีการลดการ

ใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดดังที่ไดกลาวมาแลวเปนตน 
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รูปท่ี 5.1-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนต

แมเมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANFO 

29,087,956 กิโลกรัม 

Slurry/Water Gel 

1,880,220.81 กิโลกรัม 

นํ้ามันหลอลื่น  

495,070 ลิตร 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขนดิน 

ขุดขนถานหิน

ลิกไนต 

บดถานหินลิกไนต และขนสงสู

โรงไฟฟา 

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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5.2 กรณีศึกษา การดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
การนําเสนอกรณีศึกษาในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดนั้นไดเสนอในสวนของเอกสารท่ี

ใชประกอบการเสนอเพื่อขอ CERs โดยเอกสารดังกลาวเปนขอมูลเบื้องตนท่ีถูกสมมติขอมูลขึ้นมา เพื่อใหเห็นภาพ

ในการจัดทําเอกสารไดชัดเจนข้ึน โดยขอมูลตางๆ จะอางอิงจากขอมูลของเหมืองท่ีไดทําการวิเคราะหมาแลวในบท

ที่ 4 เพื่อใหสามารถเขาใจไดงายข้ึน ทั้งนี้เหมืองที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานนอยกวา

ตัวเลขท่ีนําเสนอในกรณีศึกษานี้ อาจเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดังที่ไดกลาวมาแลว ท้ังนี้

การยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแกเหมือง

แรอื่นๆ ตอไป  

 
5.2.1  การประเมินศักยภาพเบ้ืองตนและความพรอมของหนวยงาน  
ในการเร่ิมดําเนินโครงการนั้น หลังจากที่ทางเหมืองไดมีความรูความเขาใจในหลักการดําเนินโครงการ 

CDM แลว และคาดวาในหนวยงานนาจะเขารวมโครงการ CDM ได เพราะมีการใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟาเปน

จํานวนมาก จึงทําการศึกษาเปนเบื้องตนวาหนวยงานของตนมีศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ หรือไม 

สามารถจะนําเทคนิคกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่นํามาใชในหนวยงาน มีงบประมาณพรอมหรือไม สามารถจัดทํา

เอกสารตางๆ หรือไม ซึ่งเม่ือพิจารณาแลวเห็นวามีความพรอมจึง ไดทําการนําเสนอผูบริหารเพื่อใหการรับรองและ

สนับสนุนโครงการตอไป 

 
 5.2.2  การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณและการเลือกท่ีปรึกษา 

ในการดําเนินโครงการ CDM ใหไดผลสําเร็จนั้นผูบริหารของหนวยงานจะตองรับรูและมีนโยบายท่ีชัดเจน

ที่จะสนับสนุนการดําเนินโครงการ CDM มีการประกาศใหบุคคลากรไดรับรูถึงนโยบายนี้ รวมท้ังมีการกําหนด

คณะทํางาน และกําหนดระยะเวลาดําเนินงานรวมทั้งติดตามความกาวหนา นอกจากน้ันผูบริหารตองมีการ

จัดเตรียมงบประมาณในการดําเนินโครงการใหพรอมในทุกขั้นตอน   นอกจากน้ันอาจตองมีการจางที่ปรึกษา

โครงการเพื่อชวยเหลือท้ังดานเทคนิค ดานเอกสาร การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ เชน

องคการบริหารกาซเรือนกระจก (อบก.) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตลอดจนตลาดในการซื้อ ขาย คารบอนเปน

ตน ซึ่งควรเลือกที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณและมีความรับผิดชอบ และหากวาหนวยงานเห็นวามีความพรอมในทุก

ดานก็ไมจําเปนตองจางที่ปรึกษาก็ได 

 
5.2.3  การวิเคราะหโครงการเพ่ือเลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM  
ในข้ันตอนของการวิเคราะหโครงการเพ่ือเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM น้ันจะ

มีการดําเนินการดังนี้คือ 
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5.2.3.1  เขียนผังกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต 
เขียนผังกระบวนการทําเหมืองแรใหครบทุกขั้นตอน ต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการ ซึ่งจะทําใหเห็นภาพ

ทั้งหมดของการดําเนินงาน ซึ่งเหมืองแรลิกไนตแมเมาะมีขั้นตอนหรือกระบวนการทําเหมือง 2 กระบวนการหลักคือ 

กระบวนการเปดหนาดินและกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต ดังนี้ (รูปที่ 5.2-1) 

 

 

 
ก) กระบวนการเปดหนาดิน 

 
ข) กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

รูปท่ี 5.2-1 ข้ันตอนการทําเหมืองถานหินลิกไนตที่เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

5.2.3.2 รวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองจักร อุปกรณ และ วัสดุ ท้ังหมดท่ีใชในแตละ
กระบวนการน้ันๆ 

 
5.2.3.3 เลือกวิธีประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกและรวบรวมขอมูล 

 เลือกวิธีประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก และรวบรวมขอมูลใหเหมาะสมกับวิธีการนั้น ซึ่งในที่น้ีเสนอ

วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ซึ่งตองมีการรวบรวมขอมูลปริมาณสารเขาในแตละกระบวนการ ไดแกการใช

พลังงานไฟฟา เชื้อเพลิง วัสดุ หรือสารตางๆ ในเครื่องจักร อุปกรณ หรือในขั้นตอนการดําเนินงานของแตละ

กระบวนการ ซึ่งจากกระบวนการดําเนินงานดังกลาวสามารถนํามาปรับใหเปนขั้นตอนท่ีตอเน่ืองกันไดตามความ

เหมาะสมดังตัวอยางในรูปท่ี 5.2-2 และกําหนดขอบเขตในการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกตามวิธีการ

ประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ซึ่ง ณ ท่ีน้ีจะแสดงบัญชีปริมาณสารเขา พรอมกับบัญชีปริมาณสารออกในข้ันตอน

ตอไป 
 

ขุดถานหินลิกไนต เครื่องบด 
ขนสู Stockpile โดย 

Conveyor belt 
ตักและขนโดย 
Conveyor belt 

โรงไฟฟา 
ขนถานหินลิกไนต
โดยรถบรรทุก 

เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดดิน ขนดิน บดดิน ท้ิงดิน 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-16                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

 
รูปท่ี 5.2-2 แสดงกระบวนการดําเนินงานและขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA  

ของการผลิตถานหินลิกไนต  

 
5.2.3.4 วิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจก 

    วิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกซึ่งในท่ีนี้ใชวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ซี่ง

เปนหนึ่งในระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม  ISO 14040 series ซึ่ง มีนิยามคือ กระบวนการวิเคราะหและประเมิน

คาผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มต้ังแตการสกัดหรือไดมาซึ่งวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปลงสภาพ และ

การจัดการเศษซากของผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ หรืออาจกลาวไดวา LCA จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการนั้นๆ ต้ังแตเกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัสดุทั้งหมดที่ใช 

รวมท้ังของเสียทั้งหมดท่ีมีการปลอยสูส่ิงแวดลอมภายใตขอบเขตที่กําหนด ท้ังนี้เพื่อนําไปเปนขอมูลในการหาวิธี

ปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด หรือ การประเมินวัฏจักรชีวิต 

“เปนการเก็บรวบรวมและการประเมินคาของสารขาเขา (Input) และสารขาออก (Output) รวมถึงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต” 

สําหรับเหมืองแมเมาะไดผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกและมีบัญชีรายการสารเขาออกแตละ

กระบวนการดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1 ถึง 5.2-10  
 

ตารางท่ี 5.2-1 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ใน

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน SK-40) 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 
 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

กระบวนการขุดขนดิน 

กระบวนการบดถานหินลิกไนต และขนสงสูโรงไฟฟา 

กาซเรือน

กระจก 

พลังงาน 

เชื้อเพลิง 

 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-17                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ตารางท่ี 5.2-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 1,377,819.94 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 4,845,581.91 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 5,579.63 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 
ตารางท่ี 5.2-3 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ

ระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถขนระเบิด   วัตถุระเบิด 

วัสดุที่ใช นํ้ามัน   สารเคมี 

Output มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน, สารเคมี 

 
ตารางท่ี 5.2-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

วัตถุระเบิดชนิด 

ANFO 
29,087,956 กิโลกรัม/ป 

ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาประมาณจากอัตราสวน 

BCM 

Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม/ป 

ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาประมาณจากอัตราสวน 

BCM 

นํ้ามันหลอล่ืน 495,070 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

Output Emission 
CO2 106,548,974.24 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 433,927.96 กิโลกรัม SimaPro 7.1 
 

 
ตารางท่ี 5.2-5 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ

ขุดขนดิน 

กระบวนการขุดขนดิน 

Input 

เครื่องจักร/เครื่องมือ 
รถตัก รถบรรทุก เคร่ืองบดดิน เคร่ืองโปรยดิน 

และสายพานลําเลียงดิน 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-18                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 

มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได ดิน 
 

 
ตารางท่ี 5.2-6 บัญชีรายการเก็บขอมูลปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

นํ้ามันดีเซล 18,594,062.5 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

พลังงานไฟฟา 453,039,683.0 kWh/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

Output Emission 
CO2 380,793,961.10 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

Output Product ดิน 116,900,000.0 
ลูกบาศก

เมตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

 

 
ตารางท่ี 5.2-7 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ

ขุดขนถานหินลิกไนต 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input 
เครื่องจักร/เครื่องมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด มลพิษจากการใชน้ํามัน 

ผลิตภัณฑท่ีได ถานหินลิกไนต 

 
ตารางท่ี 5.2-8บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input นํ้ามันดีเซล 3,349,833.33  ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 11,780,368.26 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 13,571.16 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

Output Product ถานหินลิกไนต 17,969,096.911 ตัน/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-19                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ตารางท่ี 5.2-9 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ

บดถานหินลิกไนต และการขนสูโรงไฟฟา 

กระบวนการบดถาน และการขนสูโรงไฟฟา 

Input 

เครื่องจักร/เครื่องมือ 
เคร่ืองบดถาน เคร่ืองโปรยถาน เคร่ืองตักถาน 

ระบบสายพานลําเลียง 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

Output 
มลพิษ/ของเสียท่ีเกิด 

มลพิษจากการใชน้ํามัน 

มลพิษจากการใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑท่ีได ถานหินลิกไนต 

 
ตารางท่ี 5.2-10 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการบดถานหินลิกไนตและการขนสูโรงไฟฟา 

Input/Output สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 
นํ้ามันดีเซล 14,418 ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

พลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551) 

Output Emission 
CO2 25,922,471.49 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

CH4 109,713.35 กิโลกรัม SimaPro 7.1 

 

 
5.2.3.5 ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากแตละกระบวนการและรวม

ท้ังหมดทุกกระบวนการ 
    ในข้ันตอนนี้ควรนําผลการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ในหัวขอ 5.2.3.4 มาพิจารณา

และวิเคราะหวามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากนอยเพียงใด ในทุกกระบวนการ ซึ่งจะทําใหไดภาพรวมถึง

การปลอยกาซเรือนกระจกของการดําเนินงานทั้งหมด ดังตารางท่ี 5.2-11 และรูปที่ 5.2-10 

 

ตารางท่ี 5.2-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร

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

 เจาะรูระเบิด ระเบิด ขุดขนดิน ขุดขนถาน 
บดถาน และ
ขนสูโรงไฟฟา 

รวม 

CO2 4,847.40 106,548.97 380,927.90 11,785.27 25,922.47 530,032.02 

CH4 117.24 9,118.07 29,681.93 285.05 2,305.39 41,507.69 

GHG 4,964.64 115,667.05 410,609.83 12,070.32 28,227.86 571,539.71 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-20                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

 
 

 

รูปท่ี 5.2-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกท่ีใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 

 

สําหรับเหมืองแรลิกไนตแมเมาะนี้ไดทําการพิจารณาผลแลวพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอย

ออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูก

ปลอยมากท่ีสุดมาจากกระบวนการขุดขนดินคือจํานวน 410,609.83 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ

ประมาณ 71.84% ของปริมาณที่ปลอยออกมาทั้งหมด รองลงมาเปนกระบวนการระเบิด  กระบวนการบดถานและ

ขนสงสูโรงไฟฟา กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการท่ีมีการปลอย

กาซเรือนกระจกนอยที่สุด  และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปน

ขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 

5.1-5) จะเห็นไดวาในกระบวนการขุดขนดินน้ันใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล 18,594,062.5 ลิตร และใชพลังงาน

ไฟฟา 453,039,683.0 kWh ซึ่งเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับกระบวนการอื่น ถือวาเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองแหงนี้  สวนในกระบวนการระเบิดไดมีการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ทั้งส้ินใน

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขนดิน 

ขุดขนถาน 

บดถาน และขนสงสูโรงไฟฟา 

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

CH4 5,579.63 กิโลกรัม 

ANFO 

29,087,956 กิโลกรัม 

Slurry/Water Gel 

1,880,220.81 กิโลกรัม 

น้ํามันหลอลื่น  

495,070 ลิตร 

CO2 106,548,974.24 

กิโลกรัม 

นํ้ามันดีเซล 

18,594,062.5 ลิตร 

ไฟฟา 

453,039,683.0 

นํ้ามันดีเซล 

3,349,833.33 ลิตร 

CO2 380,793,961.10 

กิโลกรัม 

CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม 

นํ้ามันดีเซล 14,418 ลิตร 

ไฟฟา 37,149,144 kWh 

CO2 11,780,368.26 

กิโลกรัม 

CH4 13,571.16 กิโลกรัม 

CO2 25,922,471.49 กิโลกรัม 

CH4 109,713.35 กิโลกรัม 

ถานหิน 17,428,864 ตัน 
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ปริมาณ29,087,956 กิโลกรัม ใชสาร Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม และน้ํามันหลอล่ืน  495,070 ลิตร 

ซึ่งการใชสารเหลาน้ีในปริมาณมากในกิจกรรมการระเบิด ทําใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมามาก

รองลงมาจากการขุดขนดิน  ในกระบวนการบดถานและขนสงสูโรงไฟฟาน้ันใชพลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh ทํา

ใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม 
 

 5.2.3.6  พิจารณาและวิเคราะหผลการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกเพื่อดําเนินโครงการ 
CDM  
                 จากข้ันตอนกอนซึ่งไดเห็นปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการตางๆในแตละ

กระบวนการในการดําเนินงาน รวมทั้งภาพรวมทั้งหมด จะชวยใหมีแนวคิดไดเปนเบื้องตนวานาจะพัฒนาโครงการ 

CDM อยางไร จากข้ันตอนหรือกระบวนการใดจึงจะเหมาะสม และคุมคา คุมทุนที่สุด จากผลการวิเคราะห

กระบวนการทํางานและผลการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาวของเหมืองแรลิกไนตแหงน้ีจะเห็นไดวานาจะมีการ

ดําเนินโครงการ CDM ดังน้ีคือ  

• ดําเนินโครงการ CDM เพื่อลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด 

ในกระบวนการขุดขนดินเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดและมี

การใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากท่ีสุด เชน การหาวิธีการ

ทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและ

สายพานเพ่ือขนสงดินไปสูที่ท้ิงดินใหมีระยะทางส้ันท่ีสุดและอยูในระดับที่ใชพลังงงานจาก

มอเตอรนอยท่ีสุด และมีการปรับเปล่ียนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต โดย

ใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน หรือ 

• ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมควบคูกับการลดการใชพลังงานดังท่ีไดกลาวมาแลว 

• ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุ

ระเบิด 

 

      เม่ือไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดทางดานเทคนิค วิธีการ และผลดีผลเสียแลว เห็นวาโครงการ CDM 

ในดานการลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด ในกระบวนการขุดขนดิน นั้นนาจะ

นํามาดําเนินการเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดและมีการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง

ดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากท่ีสุด ถาสามารถทําไดนอกจากจะชวยลดกาซเรือนกระจกท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน

แลวยังเปนโครงการที่ชวยประหยัดตนทุนในการผลิต ทําใหเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และได

พิจารณาแลววาสามารถทําไดและไดผล ดังนั้นจึงตัดสินใจในการดําเนินโครงการ CDM โดยจะใชวิธีการทางดาน
เทคนิคเพ่ือปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเคร่ืองโมดินและสายพานเพ่ือขนสงดินไปสู
ท่ีท้ิงดินใหมีระยะทางส้ันท่ีสุดและอยูในระดับท่ีใชพลังงานจากมอเตอรนอยท่ีสุด และมีการปรับเปลี่ยน
ชนิดของเช้ือเพลิงจากนํ้ามันดีเซลท่ีใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต โดยใชเช้ือเพลิงชนิดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
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5.2.4  การเลือกตลาดคารบอน  
เม่ือตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการ CDM และไดเลือกและศึกษาแลววาวิธีการนั้นสามารถทําไดก็ควร

ดําเนินการเลือกตลาดในการซื้อขาย พิจารณาผูซื้อใหเหมาะสมกับสถานะของหนวยงานซึ่งบริษัทที่ปรึกษาท่ีไดจาง

ไวสามารถใหคําแนะนําได  

 
5.2.5  การเลือกหนวยงานสําหรับตรวจสอบ (DOE) 
กอนที่จะเร่ิมการดําเนินโครงการ CDM ควรมีการพิจารณาเลือกหนวยงานสําหรับตรวจสอบ (DOE) ไป

พรอมๆกับการดําเนินงานดานการจัดทําเอกสารแลวจึงเร่ิมดําเนินการตามขั้นตอนของการดําเนินโครงการกลไก

การพัฒนา (CDM) ที่สะอาดตอไป 
 

5.2.6  การจัดทําเอกสาร 
การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยจะไดรับการดูแลจากองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) (อบก.) โดย อบก. จะเปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโครงการท้ังหมด 

และการดําเนินโครงการจะประกอบดวยเอกสารตางๆ ซึ่งขอรับเอกสารไดจาก อบก. โดยตรงหรือสามารถดาวน-

โหลดไดจากเว็บไซดของทาง อบก. (www.tgo.or.th) ทั้งน้ีการดําเนินโครงการจะประกอบดวยขั้นตอนการจัดทํา

เอกสารตางๆ โดยที่การเตรียมเอกสารประกอบการขอเขารวมโครงการ CDM เปนข้ันตอนที่ผูดําเนินโครงการตอง

เปนผูดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเอง หรืออาจอาศัยบริษัทท่ีปรึกษาใหเปนผูจัดเตรียมเอกสาร โดยจะตองประกอบ

ไปดวยการย่ืนเอกสาร 2 สวน ดังน้ี 

 
สวนท่ี 1: หนังสือแจงความจํานงท่ีจะดําเนินโครงการตามกลไกพัฒนาท่ีสะอาด (Letter of Intent: 

LoI) ประกอบดวย 

• แบบฟอรมของหนังสือแจงความจํานงท่ีจะดําเนินโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (ติดตอไดที่ 

อบก.)  

•  แบบฟอรมสําหรับหนังสือแจงความจํานง ตามรูปแบบเอกสารของ CDM EB (Prior Consideration 

of the CDM Form) (เอกสารฉบับนี้ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ สามารถติดตอไดท่ี อบก.) 

 

โดยมีตัวอยางเอกสาร ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สมมติข้ึน เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินการโครงการ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี้ 
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เลขที่หนังสือ.(ออกโดย อบก.) 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป 

 

เร่ือง หนังสือแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

เรียน ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

 

 เนื่องดวยทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความประสงคที่จะพัฒนา โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง ของ เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  โดยมี

ลักษณะโครงการ เปนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาในเหมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย

ใชวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อ

ขนสงดินไปสูที่ทิ้งดินใหมีระยะทางส้ันท่ีสุดและอยูในระดับท่ีใชพลังงานจากมอเตอรนอยท่ีสุด และมีการ

ปรับเปล่ียนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเคร่ืองจักรเครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ

ในขณะนี้ อยูระหวางการจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 

 ดังน้ัน การไฟฟาฝายผลิต จึงใครขอแจงความประสงคในการพัฒนาโครงการ เพื่อเปนโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาดผานทางหนังสือฉบับนี้ และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และการจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

                  (ลงชื่อผูดําเนินโครงการ) 
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Annex 62 
 
 

F-CDM-Prior consideration 

Prior Consideration of the CDM Form 

This form is to be used by project participants in order to submit the notification of the commencement of the 
project activity and the intention to seek CDM status.1 

Date of submission:  day/month/year 

SECTION 1: PROJECT DETAILS 

1. Title of the CDM project activity:   Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh 
Lignite Mine 

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

3. Name of project proponent (Name, Title, 
Company, Country)  Lam pang  province, Thailand 

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

Technical methods to adjust the balance of distance 
and level between a belt grinder and ground to ground 
transportation to leave the ground to the shortest 
distance and the level of motor power, minimal. And 
change the type of fuel used in aircraft engines. Using 
fuel that is environmentally friendly. 

SECTION 2: CONTACT INFORMATION 

Name of the entity: 

Contact details of authorized representative:  Mr.     Ms.  

     Last name:  Telephone:  

     First name:  Fax:  

     Email:  Address:  

Signature:  

_ _ _ _ _ _ 

 

 EB 48, Annex 
62, 17 July 2009  Initial adoption  

Decision Class: Regulatory  
Document Type: Form  
Business Function: Registration  

_____________________ 
1 The completed form should be sent to the Host Party DNA and the UNFCCC secretariat (P.O. Box 260124 D53153 Bonn 
Germany, cdmregistration@unfccc.int) 
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ในทางปฏิบัติเม่ือจัดทําเอกสารท้ังสองฉบับเสร็จส้ินแลวใหผูดําเนินโครงการย่ืนเอกสาร LoI ตอ อบก. และ 

CDM EB เพื่อแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการตามกลไกพัฒนาท่ีสะอาด กอนท่ีจะย่ืนเอกสารสวนที่ 2 
 

สวนท่ี 2: เอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติหนังสือใหคํารับรองโครงการตามกลไกพัฒนาท่ี
สะอาด (Letter of Approval: LoA) ใหผูพัฒนาโครงการย่ืนเอกสาร ดังตอไปน้ี ตอ อบก. เพื่อขอรับ LoA 

ประกอบดวย 
1. ผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูพัฒนาโครงการตามแบบการประเมิน (Self-  

Assessment Form) ดังน้ี 
- แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (แบบสอบถาม 1-2550) จํานวน 30 ชุด 

- แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืน (แบบสอบถาม 2-2550) จํานวน 30 ชุด 

 (เกณฑการพิจารณาท่ีย่ังยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด) 

- แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550) จํานวน 30 ชุด  

 

หมายเหตุ: เอกสารทั้งสามฉบับจะแสดงในภาคผนวก จ ภาคผนวก ฉ และภาคนวก ช ตามลําดับ (สามารถดาวน-

โหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) โดยมีตัวอยางเอกสาร ซึ่งมีขอมูลเปนขอมูลท่ีสมมติขึ้น เพื่อเปนตัวอยาง

ในการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
 

ผูตอบแบบสอบถาม _(ชื่อผูดําเนินโครงการ)________________________________________________________ 

ตําแหนง _(ตําแหนงผูดําเนินโครงการ)______________วันที่ __(วันท่ีกรอกแบบสอบถาม)____________________ 
 

1. ชื่อโครงการ _ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง ____ 
 

2. ประเภทโครงการ (โปรดเลือก) 
 

2.1 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชวีภาพ   

2.2 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชวีภาพ   

2.3 โครงการผลิตกักเก็บมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ   

2.4 โครงการอื่นๆ   ____เหมืองแรและการถลุงแร ______ 
 

3. เอกสารโครงการที่เก่ียวของ (โปรดเลือก) 
 

3.1 Project Idea Note (PIN)   

3.2 Project Design Document (PDD)   

3.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

(IEE) 

  

3.4 รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  (EIA)   

3.5 CDM Project Prevalidation Report   

3.6 เอกสารอื่นๆ  (โปรดระบุ) __________________ 
 

4. การดําเนินงานท่ีผานมา  (โปรดตอบคําถาม) (ลงวันท่ีที่มีการดําเนินงานตามความเปนจริง) 
 

4.1 จัดทํา Project Idea Note (PIN) แลวเสร็จ วัน_______ เดือน________ ป______ 

4.2 จัดทํา Project Design Document (PDD) แลวเสร็จ วัน_______ เดือน________ ป______ 

4.3 วันที่ Meth Panel รับรอง Methodology ของโครงการ วัน_______ เดือน________ ป______ 

4.4 วันที่ Validator เริ่มตรวจสอบโครงการในพื้นที ่ วัน_______ เดือน________ ป______ 

4.5 วันที่เร่ิมโครงการ (ติดต้ังระบบ) วัน_______ เดือน________ ป______ 

4.6 วันที่เร่ิมเดินระบบ วัน_______ เดือน________ ป______ 

4.7 วันที่เร่ิมมีการลดกาซเรือนกระจก วัน_______ เดือน________ ป______ 
 

5. ผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (โปรดระบุ) 
 

5.1 เจาของโครงการ  เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ__________________________________ 

แบบสอบถามเลขที่ 1-2550/_________ 
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5.2 เจาของโครงการรวม 1 (หากมี) ___N/A___________________________________________ 

5.3 เจาของโครงการรวม 2 (หากมี) ___N/A___________________________________________ 

5.4 DOE (Validator) ___N/A___________________________________________ 

5.5 ผูรับซื้อ CER ___N/A___________________________________________ 
 

6. รายละเอียดของโครงการ (โปรดระบุ) 
 

6.1 ที่ต้ังโครงการ _เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ__ประเทศไทย____________________________________ 

6.2 Methodology ที่ใช  AMS-II.D.: Energy efficiency and fuel switching measures for industrial 

facilities (Version 11)_ 

6.3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในแตละป ___57,900.00___ตัน 

6.4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดลดลงแลวต้ังแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจบุัน__80,000__ตัน 
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แบบการประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
สําหรับผูพัฒนาโครงการ 

 
โครงการ (ไทย) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง 

  (English)  Energy efficiency and fuel switching At  Mae Moh Lignite Mine 
 

 
ผูกรอกขอมูล _(ชื่อผูดําเนินโครงการ)__ ________________________ 

ตําแหนง _(ตําแหนงผูดําเนินโครงการ)______________ ____________ 

วันท่ีกรอกแบบสอบถาม _(วันที่กรอกแบบสอบถาม) _________ ____ 

 

เพื่อใหการประเมินโครงการ CDM เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณที่สุด สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาด ภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ จึงขอใหผูพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด กรอกขอมูล

ของโครงการ เพื่อแสดงการมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย 

 

ในการกรอกแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน ใหผูประกอบการกรอก คะแนนที่คิดวา

โครงการควรไดรับ (ตามเกณฑที่แนบทาย) พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุน และที่มาของขอมูลและแหลงสืบคน (เชน 

PDD หนา 6 Section A4, รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม หนา 24 หัวขอ คุณภาพนํ้าทิ้ง เปนตน) 

 

ขอใหผูพัฒนาโครงการสงแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืนสําหรับผูพัฒนาโครงการ 

ใหกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ทาง e-mail penporn@tgo.or.th, neeracha@tgo.or.th 

 
แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

1. หมวดดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดัชนีดานสิ่งแวดลอม 

1)  ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีกาํหนดโดยพิธีสาร
เกียวโตของโครงการ 
หมายเหตุ: กาซเรือนกระจกที

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

เทยีบเทาคารบอนไดออกไซด  

(CO2 equivalent) โดยเทยีบกบักรณี

ฐาน (baseline) กรณีไมมีกจิกรรม

+1 ปริมาณพลั งงานที่ ใช ใน
เหมืองลดลง ไมวาจะเปน
พลังงานไฟฟา หรือเชื้อเพลิง
ที่ ใ ช ใ น เ ค ร่ื อ ง จั ก ร แ ล ะ

PDD 

แบบสอบถามเลขที่ 2-2550/_________ 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
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ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

กําหนดโดยพิธีสารเกียวโต ไดแก 

- คารบอนไดออกไซด (CO2) 

- มเีทน (CH4) 

- ไนตรัสออกไซด (N2O) 

- ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

- เปอรฟลูออโรคารบอน (PCs) 

- ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) 

โครงการ CDM เกิดขึ้น เคร่ืองยนต 

2)  ลดการปลอยสารที่เปน
ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ  ต า ม
ประกาศมาตรฐานมลพิษทาง
อากาศ  
เชน NOx HC PM10 SO2 CO O3 

VOC’s Dioxin 

หมายเหตุ : มาตรฐานการปลอย

สารที่ เปนมลพิษทางอากาศ 

สารเจือปนในอากาศ ใหอางอิง

ถึ ง กฎหมายที่ ป ร ะ ก าศ โ ดย

ห น ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อบ  เ ช น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

ปริมาณการปลอยสารที่เปนมลพิษ

ทางอากาศ เมื่อเทียบกับกรณีฐาน 

(กรณีไมมีโครงการ)  

+1 มลพิษที่เกิดจากเช้ือเพลิง
จ า ก เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  แ ล ะ
เคร่ืองยนต 

EIA และ PDD 

3)  มลพิษทางเสียง  
(ต ามมา ต ร ฐ า น ขอ งท า ง
ราชการ) 
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียง

ให 

อางอิงถึงประกาศคณะกรรม 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 

(พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนด

มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

มาตรา 32(5) แหง พรบ.สงเสริม

และรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

และประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เร่ือง การคํานวณคาระดับเสียง 

และรวมถึงมาตรฐานอ่ืนใดที่

ป ร ะ ก าศ เ ป น กฎหม าย โ ดย

ระดับเสียงในพ้ืนที่โครงการ  

หมายเหต:ุ มลพิษทางเสียงมี 3 

มาตรฐาน คือ  

1) ระดับเสียงทั่วไป  

2) ระดับเสียงทีม่ผีลตอสุขภาพ

ผูปฏบิัติงานภายในบริเวณโครงการ 

3) ระดับเสียงรบกวน 

+1 มี เ พี ยง เสี ย งที่ เ กิ ดจาก
เคร่ืองจักร และเคร่ืองยนต
เทานั้น สวนเจาหนาที่ที่อยูที่
ทํางานในพ้ืนที่ใกลเคียง จะ
มีการใชอุปกรณปองกัน 

EIA 
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ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

หนวยงานรับผิดชอบ 

4) มลพิษทางกลิ่น  
(ต ามมา ต ร ฐ า น ขอ งท า ง
ราชการ) 
หมายเหตุ : การควบคุมมลพิษ

ทางกลิ่ น  และเหตุ เ ดือดรอน

รําคาญทางกล่ิน ใหอางอิงถึง

ก ฎ ห ม า ย ที่ ป ร ะ ก า ศ โ ด ย

หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

สาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ 

เปนตน 

มลพิษทางกลิน่ 

ที่เกิดจากสารอินทรีย ตามมาตรฐาน

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

+1 สงผลกระทบนอยมาก หรือ
แทบจะไมมีเลย 

EIA 

5) ปริมาณความสกปรกในน้ํา
ทิ้ง  ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ 
หมายเหตุ :  

- มาตรฐานความสกปรก

ในน้ําทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมาย

ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งในความ

รับผิ ด ชอบของหน ว ย ง านที่

เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจา

ทา กรมชลประทาน เปนตน 

- การนําน้ํ าทิ้ งที่ บํา บัด

แลวไปใหเกษตรกร ไมถือเปน 

zero discharge แตใหถือเปน

การบริการทางสังคม 

ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง  

(loading) 

0 มีการควบคุมคุณภาพน้ํา
ใหอยูในระดับที่ถูกกําหนด
ในมาตรฐานอยูเสมอ 

EIA 

6) การจัดการของเสียของ
โครงการ  
หมายเหตุ: ของเสีย หมายถงึ สิ่ง

ที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนได

อีกและเปนภาระในการจัดการ  

ของเสีย (waste) จากโครงการ ตอ 

วัตถุดิบปอนเขาโครงการ 

+2 โครงการไมทําใหเกิดของ
เสีย 

EIA 

7) มลพิษดิน (ตามมาตรฐาน
ทางราชการ) 
หมายเหตุ: มาตรฐานมลพิษดิน 

ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

คณะกร รมกา รสิ่ ง แ วดล อม

มลพิษดิน 

ตามมาตรฐานของทางราชการ 

+1 มี การฟ น ฟู คุณภาพดิน

เพ่ือให ไม เปนพิษตอการ

เจริญเติบโตของพืช 

EIA 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-31                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

แหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) 

ออกตามความในพรบ. สงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

และรวมถึงมาตรฐานอ่ืนใดที่

ป ร ะ ก าศ เ ป น กฎหม าย โ ดย

หนวยงานรับผิดชอบ 

8) การปนเปอนของน้าํใตดิน การปนเปอนของน้ําใตดิน 0 จากการตรวจสอบคุณภาพ

น้ําไมเปลีย่นแปลงมากนกั 

และยงัอยูในเกณฑ

มาตรฐานน้ําใตดิน 

EIA 

9) การลดปริมาณของเสีย
อันตราย 
หมายเหตุ : ของเสียอันตราย ให

อางอิงถึงกฎหมายที่ประกาศโดย

หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรม

ควบคุมมล พิษ  กรม โ ร ง งาน

อุตสาหกรรม 

ปริมาณของเสียอันตราย  N/A   

ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ 

10) ความตองการใชน้ําและ
ประสิทธิภาพการใช นํ้าของ
โครงการ 

ปริมาณความตองการใชน้ําและ

ประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ 

0 โ ค ร ง ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ม

เกี่ยวของกับการใชน้ํา 

 

11) การพังทลายของดิน และ
การกัดเซาะชายฝง/ชายตลิ่ง
ของแมน้าํ 

การพังทลายของดิน และการกัดเซาะ

ชายฝง/ชายตล่ิงของแมน้ําในบริเวณ

โครงการ 

N/A   

12) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ภายใตโครงการ  
(ดูสถิติพ้ืนที่สีเขียวของจังหวัด) 

หมาย เห ตุ  :  เ ป นมาตรกา ร

สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จึง

ไมมีคะแนนติดลบ ซึ่งการเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว อาจเปนการเพ่ิมใน

บริเวณหรือนอกบริเวณโครงการ

ก็ได แตเปนการดําเนินงาน

ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร  ทั้ ง นี้  ดู

พ้ืนที่สีเขียว +1 มี ก า ร เ พ่ิ มพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
เนื่องจากมีนโยบายพ้ืนฐาน
อยูแลว 

EIA 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-32                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

ความหมายและลักษณะของ

พ้ืนที่สีเขียวทายตาราง 

13) ความหลากหลายของ
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  ( ecosystem 
diversity) 
เชน  พิจารณาจากการเปล่ียน

พ้ืนที่นา เปนพ้ืนที่ดินถม  หรือ 

การเปลี่ยนจากพ้ืนที่ดินถม พ้ืนที่

เ ส่ือมโทรม เปนพ้ืนที่ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบตอความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

0  EIA 

14) ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ (Species diversity)  

ขนาดของประชากรพืช/สัตว 

(Population size) และ ชนิดของพันธุ

พืช/สัตว 

0 มี ก า ร ป ลู ก พั น ธุ พื ช ที่

หลากหลายแตอาศัยพันธ

พืชเดิมเพ่ือการเจริญเติบโต

ที่งายกวาพันธุใหม 

EIA 

15) การใช/ นาํเขาชนิดพันธุที่
มีการตัดแตงพนัธุกรรม 
(GMO) และ/หรือชนิดพันธุ
ตางถิน่ (alien species ) ใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการ 

ชนิดพันธุที่มีการตัดแตงพันธุกรรม

และ/หรือ ชนิดพันธุตางถ่ิน 

N/A   

2. หมวดดัชนีดานสังคม 

1)  การมีสวนรวมของ
ประชาชน (วัดจากระดับการมี

สวนรวมที่จัดขึน้) 

การมีสวนรวมของประชาชน +1 จัดใหมีสวนรวมในลักษณะ

รับฟงความคิดเห็น 

PDD/EIA 

2)  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
หมายเหตุ : เปนมาตรการ

สงเสริมใหโครงการสนับสนนุการ

พัฒนาสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ

อนามยั สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน จึง

ไมมีคะแนนติดลบ ซึ่งการ

สนบัสนนุกจิกรรมชมุชนสมัพันธ

ดังกลาว อาจเปนการดําเนนิงาน

สนบัสนนุกจิกรรมพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เชน 

- โครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- การคุมครองมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม 

- การใหทุนการศึกษา 

- กิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- สงเสรมิดานสขุภาพอนามัย  

- พัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

- จัดหาน้ําด่ืม 

+1 มีการใหความรูแกชุมชน 

และพัฒนาเทคโนโลยีนี้แก

ชุมชน 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-33                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

ในบริเวณหรือนอกบริเวณ

โครงการก็ได แตเปนการ

ดําเนนิงานภายใตโครงการ 

- ฯลฯ 

3)  สุขภาพอนามัยของคนงาน
และชุมชนโดยรอบ 

แผนการจัดการสุขภาพอนามัยของ

คนงานและชุมชนโดยรอบ 

+2 ต อ ง คํ า นึ ง ถึ ง สุ ข ภ า พ

ผู ปฏิ บั ติ งานและชุมชน

โดยรอบใหมีสุขภาพที่ดีอยู

เสมอ 

PDD/EIA 

3. หมวดดัชนีดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลย ี

1) การพัฒนาเทคโนโลย ี การพัฒนา/นําเขาเทคโนโลยี +1 เปนเทคโนโลยีที่สามารถ

จัดหาไดในประเทศ และงาย

ต อ ก า ร ใ ช ง า น แ ล ะ

บํารุ งรักษา  และมีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

สังคม และพอเหมาะกับ

เศรษฐกิจทองถิ่น 

PDD 

2) แผนการดําเนินงานเม่ือ
สิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุด
ระยะเวลา Crediting Period ที่
โครงการเลือกไว  

แผนการดําเนนิงานเมื่อสิน้สุด

โครงการ หรือ สิ้นสุดระยะเวลา 

Crediting Period ที่โครงการเลือกไว 

+1 เปนโครงการที่สามารถทํา
ได อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  และ
สามารถพัฒนาให ดีขึ้ น
กวาเดิมได 

PDD 

3) การฝกอบรมบุคลากร จํานวนลูกจางที่มีทักษะการทํางานดี +1 มีการนําเสนอเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ือเปดโลกทัศนของ
พนักงาน 

PDD 

4. หมวดดัชนีดานเศรษฐกิจ  

1) รายไดที่เพ่ิมข้ึนของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

คาเฉลี่ยจากผลรวมของคะแนนใน 

1.1-1.2 

+1   

1.1) รายไดที่เพ่ิมขึ้นของ
คนงาน 
หมายเหตุ: รายไดของคนงาน 

หมายถึง คาจาง คาแรง คา

ลวงเวลา ซึ่งเปนคาตอบแทนที่

เปนตัวเงนิ 

รายไดของคนงานตอป +1 มี ร าย ได เ ข าหน วยงาน

เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาใชจาย

ลดลง  ซึ่ ง เกิ ดจากความ

รวมมือของทุกคนในองคกร 

PDD 

1.2) รายไดที่เพ่ิมข้ึนของผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น เชน 

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการ

ขายวัตถุดิบ 

รายไดของผูมีสวนไดสวนเสีย  +1 มี ร าย ได เ ข าหน วยงาน

เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาใชจาย

ลดลง  

PDD 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-34                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ท่ีมาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

หมายเหตุ  ผู พัฒนาโครงการ

จะตองระบุวาใครคือผูมีสวนได 

สวนเสีย ในการขายวัตถุดิบ

ใหกับโครงการ 

2) พลังงาน  คาเฉลี่ยจากผลรวมของคะแนนใน  

2.1-2.2 

+1   

2.1) การใชพลังงานทดแทน การใชพลังงานทดแทนน้ํามนั

เชื้อเพลิง/พลังงานหมนุเวยีนใน

ประเทศ  

(ton of oil equivalent) 

+1 มี ก า ร เป ล่ี ยนชนิ ด ขอ ง

เชื้อเพลิงเปนเช้ือเพลิงจาก

พลังงานหมุนเวียน 

PDD 

2.2) ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน  

รอยละของประสิทธิภาพการใช 

พลังงาน 

+1 การใชงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

PDD 

3) การเพิ่มการใชวัตถุดิบ 
 ภายในประเทศ (local content) 

สัดสวนมูลคาการใชวัตถุดิบ 

ภายในประเทศ 

+1 มีการเปล่ียนแปลงการใช

พลังงานในเคร่ืองยนตและ

เคร่ืองจักร โดยอาศัยวัตถุดิบ

ที่มีอยู ในประเทศให เกิด

ประโยชน 
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงในเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 
ตั้งอยูท่ี จังหวัดลําปาง 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง เกิดจากทาง

เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานในประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัด แตปจจุบันมีแนวโนมการ

ใชพลังงานท่ีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลใหอุตสาหกรรมเหมืองแรที่เปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศจําเปนตองเพิ่มการ

ผลิตเพื่อใหเปนไปตามความตองการการใชพลังงานดังกลาว เปนผลทําใหการใชพลังงานในเหมืองแรมีแนวโนมที่จะ

เพิ่มขึ้นตามกําลังการผลิตเชนกัน ดังน้ันหากเหมืองแรลิกไนตแมเมาะสามารถดําเนินโครงการกลไกลการพัฒนาที่

สะอาดไดก็จะเปนการกระตุนใหผูประกอบการเหมืองอื่นๆ เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานมากขึ้น ทั้งน้ียังเปน

การลดการใชพลังงานไฟฟารวมไปถึงเชื้อเพลิงภายในเหมือง เพื่อใหการใชพลังงานในเหมืองแรเกิดประโยชนสูงสุด 

โครงการนี้จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตถาน

หินลิกไนต และการใชเชื้อเพลิงในเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนตตางๆ ไดประมาณ 57,900.00 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา (tCO2 equivalent) ตอป 
 

ขอมูลทางดานเทคนิค 

ลักษณะและผลผลิตของโครงการ เปนโครงการท่ีนําเทคโนโลยีแรงโนมถวงมาใชแทนการขนยายแร

และดิน ซึ่งเปนการทดแทนการใชสายพานที่ตองอาศัยพลังงาน

ไฟฟาในการขับเคล่ือน ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา

ของเหมืองลงไดเปนจํานวนมาก และมีการเปล่ียนแปลงชนิดของ

เชื้อเพลิงท่ีใชในเครื่องจักรและเคร่ืองยนต เพื่อลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่ถูกปลอยออกมาเน่ืองจากการใชพลังงาน 

อายุโครงการ (ป) 20 ป 

วัตถุดิบที่ใช พลังงานไฟฟา, น้ํามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณท่ีใชตอป N/A 

แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ N/A 

Methodology ท่ีใช  AMS-II.D.: Energy efficiency and fuel switching measures for 

industrial facilities (Version 11) 

วันท่ี Methodology Panel ภายใต 

Executive Board อนุมัติ 

31/12/2008 

ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได ตอ

ป (CO2eq/ year) 

57,900.00  ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอป 

ส่ิง ท่ี เหลือจากกระบวนการผลิตและ ฝุนละอองที่เกิดจากการลําเลียง หรือการขนยายดินและแร 

แบบสอบถามเลขที่ 3-2550/_________ 
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วิธีการจัดการ (กาซและของแข็ง) 

เทคโนโลยีที่ใช (จุดเดนของเทคโนโลยี 

หรือประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

เม่ือเทียบกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ) 

การขนสงโดยใชแรงโนมถวง และการเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงใน

เครื่องจักรและเครื่องยนต 

แหลงท่ีมาของเทคโนโลยี ประเทศอินเดีย 

สถานะในการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมและการรับฟง

ความคิดเห็นจากประชาชน 

เน่ืองจากทางเหมืองแรลิกไนตแมเมาะตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนประจําทุกป เพื่อรายงานผล

การดําเนินงานและรายงานผลกระทบท่ีเกิดกับส่ิงแวดลอมเพื่อให

ประชาชนทราบและมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยู

ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีนโยบายสําหรับการตรวจติดตามอยู

ตลอดเวลาอีกดวย 

การลงทุนท้ังหมดของโครงการ ประมาณ ………….. ลานบาท 

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

Certified Emission Reduction: CER (Carbon Credit) 
IRR without CDM N/A % 

IRR with CDM (ขาย CER) N/A % 

ราคาของ CER ท่ีขายได (พรอมเงื่อนไข) N/A เหรียญสหรัฐ ตอตันคารบอนไดออกไซด  

ประเทศที่รับซื้อ CER - 

ปที่ไดตกลงซื้อขาย CER ได - 

ประโยชนตอการพัฒนาอยางย่ังยืน 
1. ดานเศรษฐกิจ 
1.1 ระดับประเทศ 

 - มีการใชพลังงานอยางคุมคา ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใช

พลังงานสูงสุด 

1.2 ระดับทองถ่ิน 

การสรางงาน(คนตอป) ชวงกอสราง  XXX  คน ชวง Operation  XXX  คน 

รายไดเฉล่ียจากการจางงานตอป เฉล่ีย  XXX  บาท/คน/เดือน รวม  XXX  ลานบาทตอป 

2. ดานสังคม 
2.1 ระดับประเทศ 

 - ทําใหเกิดกิจกรรมท่ีพัฒนาสังคม โดยมีการเผยแพรเทคโนโลยีสู

หนวยงานอื่น 

2.2 ระดับทองถ่ิน 

 - การมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็นตอ
เทคโนโลยี 
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- สุขภาพอนามัยของเจาหนาที่และชุมชนโดยรอบ 

3. ส่ิงแวดลอม 
3.1 ระดับประเทศ 

คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ - มีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 
การถายทอดเทคโนโลยี - มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการักษา

มาตรฐานการทํางานใหคงคุณภาพอยูตลอดเวลา 

- มีการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร และผูท่ีสนใจในเทคโนโลยี 
3.2 ระดับทองถ่ิน 

คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน - ลดการปลอยสารพิษที่เปนมลพิษทางอากาศ และทางเสียง 

 
 

2. เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Project Design Document : 
PDD) จํานวน 30 ชุด โดยมีตัวอยางเอกสารรายละเอียดโครงการ (General description of 

Project activity) ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีสมมติข้ึน เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินการโครงการ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวอยางการจัดทําเอกสารรายละเอียดโครงการ (General description of Project activity) 
โครงการ Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh Lignite Mine 

วันท่ีโครงการไดข้ึนทะเบียนกับ CDM EB 1 พฤษภาคม 2552 

ลักษณะโครงการ 
โครงการจัดอยูในประเภท 8 : เหมืองแรและการถลุงแร (Mining/ mineral production) 

ขนาดโครงการ  ขนาดเล็ก 

กาซเรือนกระจกท่ีลดลงจากโครงการ คารบอนไดออกไซด (CO2) 

กิจกรรมที่ดําเนินการ ลดการใชพลังงานไฟฟาตอหนวยการผลิตโดยนําเทคโนโลยีประหยัด

พลังงานมาใช และเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในเคร่ืองยนตและเครื่องจักร 

เทคโนโลยีที่ใช 1. Efficient Equipments 

2. เทคโนโลยีในการเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต 
สถานท่ีตั้ง 
ประเทศ ไทย 

จังหวัด/เมือง  จังหวัดลําปาง 

ผูดําเนินโครงการ 
ผูดําเนินโครงการ 1  เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 

ผูดําเนินโครงการ 2  - 

ผูดําเนินโครงการ 3 - 

แผนการดําเนินงาน 
อายุโครงการ 20 ป 

วันเร่ิมตนโครงการ 1 มีนาคม 2549 

ประเภท crediting period Fixed (10 ป) 

วันเร่ิมตน crediting period 1 มีนาคม 2553 

การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก 

ปริมาณกาซท่ีจะลดไดเฉล่ียตอป 57,900 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ดังเอกสารแนบทาย) 

ปริมาณกาซท่ีจะลดไดตลอด ระยะเวลา 

crediting period 
579,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

กรณีฐานในการพิจารณา  การใชพลังงานไฟฟากอนการติดต้ังโครงการและหลังการติดต้ังโครงการ 

และการใชเชื้อเพลิงกอนและหลังการติดต้ังโครงการ 

Additionality - ขอจํากัดในการทําโครงการ เนื่องจากความไมเขาใจถึงประโยชนของ

โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

- ความไมม่ันใจในการลงทุนดานเทคโนโลยีใหม เนื่องจากเครื่องจักร และ
เคร่ืองยนตท่ีใชในการผลิตถานหินลิกไนตเปนเครื่องจักรที่มีอายุการใช

งานมานาน ทําใหอาจเกิดความเส่ียงในการติดต้ังอุปกรณ หรือ
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โครงการ Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh Lignite Mine 

เทคโนโลยีใหมๆ เขาไปในกระบวนการผลิต อาจเกิดความเสี่ยงและอาจ

ทําใหโครงการไมสําเร็จตามเปาหมายได 

- ความไมคุนเคยกับเทคโนโลยีใหมๆ ของผูปฏิบัติงาน ซึง่อาจเกิดความไม

ม่ันใจในการทํางาน และอาจเปนผลใหเกิดความลาชาหรือความ

เสียหายตอกระบวนการผลิต ซึง่อาจจะมีมากกวาความประหยัดที่ได

จากการลงทุน 

- เนื่องจากการลงทุนเปล่ียนเชื้อเพลิงในเครื่องจักรและเครื่องยนต และ
การใชระบบสายพานแบบแรงโนมถวงมาใชแทนการใชสายพาน

แบบเดิมน้ันเปนการลงทุนที่สูง และยังเปนเทคโนโลยีที่ขาดความเชื่อม่ัน

ในการลงทุน ทําใหยังไมมีการลงทุนใดๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีดังกลาว 

- การขาดองคความรูในเรื่องของการจัดการและอนุรักษพลังงาน ของคน

สวยใหญภายในประเทศ 

Methodology ท่ีใช AMS-II.D.: Energy efficiency and fuel switching measures for 

industrial facilities (Version 11) 

ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น คาดวาจะเกิดผลกระทบในเชิงบวก มีเพียงฝุนละอองที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต แตเนื่องจากมีมาตรการในการจัดการกับฝุนละอองอยู

แลว อีกทั้งยังมีการเฝาติดตามอยางตอเนื่องอยูตลอด 

แนวทางในการปองกัน/ลดผลกระทบ

ขางตน 
 

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ 
วิธีการ - การจัดประชุมซึ่งประกอบดวยผูอยูอาศัยภายในพื้นท่ี เจาหนาที่ภาครัฐ 

และตัวแทนจากผูดําเนินโครงการ 

- การปรึกษาหารือรวมกับองคกรพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีมีขอปฏิบัติท่ีดีสําหรับ

ผูประกอบการเหมืองแร 

ความคิดเห็นที่ไดรับ - 

แนวทางในการมีสวนรวมกับชุมชน - 

ผลจากโครงการตอการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศไทย (ประเทศเจาบาน) 
- 
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3. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด 
กรณีนี้เปนโครงการที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาพรอมกับคําขอดวย 
4. รายงานผลการประชุมรวมของประชาชนเพ่ือรับทราบโครงการ จํานวน 30 ชุด  
5. แผนบันทึกขอมูล (CD) ไฟลเอกสารรายการท่ี 1 - 4 จํานวน 5 แผน 

                  (หมายเหตุ: แบบฟอรมเอกสาร PIN และ PDD แสดงในภาคผนวก ค) 

 
 5.2.7  การเสนอเอกสาร 
         1) ในขั้นตอนท่ีดําเนินการในประเทศไทย 
                     1.1 การเสนอเอกสารในขั้นตอนการอนุมัติจากประเทศเจาบาน 

                    ในการเสนอเอกสารท่ีอยูในข้ันตอนการดําเนินงานในประเทศไทยน้ัน เอกสารในสวนท่ี 1 (ฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเอกสารในสวนที่ 2 ทั้งหมดในฉบับท่ีเปนภาษาไทย จะเปนการเสนอเอกสารใน

ขั้นตอนการอนุมัติจากประเทศเจาบาน (DNA CDM) ตามท่ีกําหนดไว ซึ่งหนวยงานในประเทศท่ีทําหนาที่นี้คือ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งจะพิจารณาเอกสารประกอบโครงการใน

เบื้องตน เพื่อยืนยันวาโครงการท่ีเสนอนั้นเปนโครงการท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศหรือไม 

ดังนั้นผูประกอบการจะตองสงเอกสารท้ังหมดไปที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ณ 

อาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมูที่ 3 

ชั้น 9 อาคารรวมหนวยราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  และเม่ือผานการ

พิจารณาแลวจึงจะไดรับเอกสารรับรอง (Letter of Approval; LoA) ที่ออกโดย อบก. 

 สําหรับเอกสารสวนที่ 1 เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ ใหสงไปที่ UNFCCC Secretariat (P.O. Box 26014 

D53153 Bonn, Germany: cdmregistration@unfccc.int) 

 

           1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation of PDD) 

         การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการเปนความรับผิดชอบของหนวยงานปฏิบัติการในการ

ตรวจสอบ (DOE (A)) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทน EB โดยผูดําเนินโครงการ

จะตองวาจาง DOE เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบโครงการ (PDD) รวมทั้งเอกสารที่

เก่ียวของ และเพื่อเปนการยืนยันวาการดําเนินโครงการเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในการดําเนินโครงการ CDM 

หรือไม โดยเอกสารท้ังหมดที่สงใหทางหนวยงาน DOE ตรวจสอบนั้นตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ  โดยเอกสารท่ี

เก่ียวของไดแก เอกสารการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามวิธีการที่

ประเทศเจาบานกําหนด ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ โดยเฉพาะจากผูมีสวนไดสวนเสียในระดับ

ทองถ่ิน พรอมท้ังเอกสารแสดงแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงโครงการเม่ือไดรับขอคิดเห็น 
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หลักเกณฑในการตรวจสอบมีดังตอไปน้ี 

- การเขารวมโครงการ CDM เปนไปตามความสมัครใจ และเปนโครงการที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศนอก

Annex I 

- โครงการท่ีนําเสนอจะตองเปนโครงการ CDM ท่ีกอใหเกิดการลดปริมาณกาซเรือนกระจก เม่ือ

เปรียบเทียบกับกรณีท่ีไมมีโครงการ 

- วิธีการที่ใชในการคํานวณและการติดตามปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเปนไปตามวิธีการที่
ไดรับการรับรองจาก EB 

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามวิธีการท่ีประเทศเจาบาน
กําหนด 

- ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ โดยเฉพาะจากผูมีสวนไดสวนเสียในระดับทองถ่ิน 

พรอมทั้งเอกสารแสดงแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงโครงการเม่ือไดรับขอคิดเห็น 

 

ท้ังน้ีในเอกสาร PDD ที่เสนอน้ันตองแสดงการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยกอนการดําเนิน

โครงการ CDM ซึ่งการคํานวณดังกลาวตองมาจากการวิธีการคํานวณที่ทาง UNFCCC ไดกําหนดไว เรียกวา 

ระเบียบวิธีการคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก หรือ Methodology ซึ่งเปนแนวทางสําหรับคํานวณปริมาณ

กาซเรือนกระจกกอนการดําเนินโครงการ CDM และปริมาณกาซเรือนกระจกที่กิจกรรมโครงการ CDM สามารถลด

ได โดยรายละเอียดของระเบียบวิธีจะประกอบดวยขอกําหนดของโครงการท่ีสามารถใชระเบียบวิธีน้ันๆ สมการที่ใช

ในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกรณีฐาน (Baseline Emission) และท่ีเกิดจากกิจกรรมของ

โครงการ (Project Emission) และขอมูลที่ตองมีการตรวจวัดเพื่อใชในการคํานวณดังกลาว (หัวขอ 2.2 ในบทท่ี 2)

โดยองคประกอบสําคัญในการคํานวณจะประกอบไปดวย ขอมูลดานกิจกรรมของหนวยงาน (Activity data) และ

คาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission factor) โดยโครงการ CDM แตละโครงการอาจจะใชระเบียบวิธีคํานวณ

ปริมาณกาซเรือนกระจกไดมากกวา 1 วิธีการ เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของโครงการไดอยางเหมาะสม 
        
      2) ขั้นตอนท่ีดําเนินการในตางประเทศท่ี UNFCCC CDM กําหนด 

                  2.1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) 

      ภายหลังจากการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการจาก DOE และ DNA เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอย

แลว ข้ันตอนตอไปคือการขอข้ึนทะเบียนโครงการ เพื่อรับรองการเปนโครงการ CDM ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 

ขั้นตอน ไดแก 

- ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนโครงการ 
  เม่ือหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) ไดมีการพิจารณาตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ

เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว DOE จะดําเนินการจัดทําเอกสารการขอขึ้นทะเบียนโครงการและเอกสารแสดงผลการ

ตรวจสอบโครงการ ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบโครงการ จดหมายยืนยันการดําเนินโครงการจากประเทศเจาบาน 

และรายละเอียดขอเสนอแนะจากการพิจารณาตรวจสอบโครงการของ DOE เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเลขานุการ 

UNFCCC ในการพิจารณาเขาสูกระบวนการอนุญาตการข้ึนทะเบียนเปนโครงการ CDM ตอไป 
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- ข้ันตอนการพิจารณาอนุญาตการข้ึนทะเบียนโครงการ 
          ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการข้ึนทะเบียนโครงการ เปนขั้นตอนการพิจารณาของ EB เพื่อ

พิจารณารายละเอียดตางๆ ของโครงการกอนท่ีจะดําเนินการตัดสินวาจะอนุญาตใหมีการขึ้นทะเบียนโครงการน้ัน

เปนโครงการ CDM หรือไม ท้ังน้ี EB จะเปนผูวางกรอบและวิธีการในการพิจารณาโครงการ โดย EB สามารถจัดต้ัง

คณะผูทําการพิจารณาข้ึน ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจาก EB 2 คน และผูชํานาญการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

เพื่อดําเนินการในการพิจารณารายละเอียดตางๆ ของโครงการ กอนที่จะเสนอเขาที่ประชุม EB เพื่อตัดสินใหมีการ

ขึ้นทะเบียนโครงการเปนโครงการ CDM ตอไป 

 

                    2.2 ข้ันตอนการดําเนินโครงการและการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Project 

Implementation and Monitoring) 

       สําหรับโครงการที่ไดมีการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM และมีการจัดหาแหลงเงินทุนในการพัฒนา

โครงการเปนที่เรียบรอยและสามารถเร่ิมดําเนินการไดแลว เจาของโครงการมีหนาที่ในการดําเนินการติดตามผล

อยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบ

โครงการได ขอมูลที่ไดระหวางการติดตามผลนี้จะนําไปใชในการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการ 

และนําเขาสูข้ันตอนของการยืนยัน (Verification) และการออกคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ CDM 

(Certification and Issuance of CERs) จากนั้นจะเขาสูข้ันตอนการซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนิน

โครงการ CDM ซึ่งมีรายละเอียดดังขั้นตอนตอไป 

 

       2.3  ขั้นตอนการยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) 

      เพื่อใหผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดเปนขอมูลที่ถูกตองและโปรงใส จึงตองมีการยืนยัน

ขอมูลปริมาณการลดกาซเรือนกระจก ดังนั้นในข้ันตอนการยืนยันการลดกาซเรือนกระจกที่ลดไดจึงตองดําเนินการ

ตรวจสอบโดยหนวยงาน DOE (B) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ไดรับการรับรองจาก EB สําหรับการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล โดย DOE (B)  หนวยงานน้ีจะเปนคนละหนวยงานกับ DOE (A) ที่ตรวจสอบเอกสารประกอบ

โครงการ หนวยงาน DOE (B) จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปนระยะตามแผนการติดตาม

ตรวจสอบ โดยจะพิจารณาจากขอมูลในรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับขอมูลฐาน 

(Baseline data) หรือ DOE อาจจะดําเนินการสุมตรวจสอบจริงในพื้นที่โครงการเพ่ิมเติม อยางไรก็ตามผลที่ไดจาก

การตรวจสอบจะไดรับการยืนยันการลดกาซเรือนกระจกดังกลาว เพื่อนําเสนอตอ CDM EB ตอไป 

 

       2.4  ข้ันตอนการรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification) 

       หนวยงาน DOE (B) นั้นเม่ือไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปนระยะตามแผนการติดตาม

ตรวจสอบจนไดผลการตรวจสอบท่ีสามารถยืนยันการลดกาซเรือนกระจกไดจริงตามท่ีไดกลาวมาแลวนั้นก็จะทํา

การรับรองการลดกาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดนั้น และเสนอตอ CDM EB เพื่อพิจารณาในการออกใบรับรอง

ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป สําหรับตัวอยางเอกสาร การยืนยันและการรับรองการลดกาซเรือน
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กระจก (Certification Report และ Certification Statement) ไดแสดงในภาคผนวก ฒ ซึ่งเปนของโครงการ China 

Tongwan Hydropower Project  

 

2.5 ขั้นตอนการออกคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ CDM (Issuance of CERs) 

       สําหรับกระบวนการพิจารณาในการออกคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ CDM  CDM 

EB จะเปนผูกําหนดกรอบและวิธีการในการพิจารณาโครงการ (CERs) โดย EB อาจจะต้ังคณะผูทําการพิจารณา

โครงการ ซึ่งจะประกอบไปดวยตัวแทนจาก CDM EB 2 คน และผูชํานาญการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อชวย

ในการพิจารณารายละเอียดตางๆ ของโครงการ ทั้งน้ี ในระหวางการพิจารณารายละเอียดโครงการ คณะผูทําการ

พิจารณาโครงการสามารถรองขอขอมูลเพิ่มเติมจาก DOE และเจาของโครงการ เพื่อนําไปพิจารณาและวิเคราะห

ในรายละเอียดตางๆ ของโครงการเพิ่มเติม ซึ่งผลจากการพิจารณาสมาชิก EB 2 คน จะสรุปขอเสนอแนะเสนอไป

ยังที่ประชุม CDM EB เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก CERs ตอไป โดยผลจากการอนุมัติออก CERs สํานักงาน

เลขานุการ UNFCCC จะออกหนังสือรับรอง CERs ใหแกเจาของโครงการ CDM เพื่อใชเปนเอกสารในการซื้อขาย

คารบอนเครดิตตอไป  

        การซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ CDM เปนผลมาจากการที่พิธีสารเกียวโตได

กําหนดกลไกท่ียืดหยุนเพื่อชวยลดคาใชจายของประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

โดยกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เปนกลไกหนึ่งภายใตพิธีสารเกียวโตที่

ชวยเหลือใหประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ โดยผู

ดําเนินโครงการจะไดรับ Certified Emission Reduction (CERs) สําหรับกาซเรือนกระจกท่ีสามารถลดไดและผาน

การตรวจวัดแลว 

         สําหรับการซื้อขายคารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ในปจจุบันเปนการซื้อขายในลักษณะการตก

ลงกันระหวางผูดําเนินโครงการและผูท่ีสนใจจะซื้อคารบอนเครดิต ซึ่งราคาการซื้อขายคารบอนเครดิตจะเปนไป

ตามอุปสงคและอุปทานของตลาด ท้ังน้ีเนื่องจากโครงการ CDM สวนใหญในปจจุบันยังไมไดรับการยืนยันและ

รับรองการลดกาซเรือนกระจกหรือการออก CERs และยังไมมีตลาดกลางในการซื้อขาย CERs 

         จากขั้นตอนการย่ืนเสนอโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดท่ีไดกลาวมาแลวนั้น แตละขั้นตอนลวน

มีรายละเอียดที่ผูดําเนินโครงการตองเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการดําเนินโครงการเกิดประโยชนสูงสุด และลด

ความผิดพลาดในการเสนอโครงการ เน่ืองจากในแตละข้ันตอนลวนมีคาใชจายทั้งส้ิน ซึ่งหากมีความผิดพลาด

เกิดข้ึนในขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่ง นั่นคือคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนจากความเปนจริง อีกทั้งเวลาท่ีเสียไปในการแกไข

ขอผิดพลาดดังกลาว ดังนั้นผูดําเนินโครงการตองมีความเขาใจถึงข้ันตอนในการดําเนินโครงการอยางถองแท เพื่อ

ลดคาใชจาย และลดเวลาในการดําเนินการตางๆ โดยสามารถจําแนกคาใชจาย และระยะเวลาในการย่ืนโครงการ

ในแตละข้ันตอนไดดังตาราง 5.2-12 
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ตารางท่ี 5.2-12 สรุปคาใชจาย และระยะเวลา ตามขั้นตอนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ คาใชจายโดยประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูที่เกี่ยวของ ส่ิงที่ได 

ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ และ

จัดทําเอกสารประกอบโครงการ 

(Project Design Document: PDD) 

1.5 - 2 ลานบาท ขึน้อยูกับผูดําเนนิ

โครงการ 

ผูดําเนนิโครงการ เอกสารประกอบ

โครงการ 

ขัน้ตอนการอนมุติัจากประเทศเจา

บาน (Project Approval) (รวม

คาธรรมเนียม วิเคราะหรับรอง

โครงการ และติดตามผล) 

75,000 – 900,000 บาท 180 วัน DNA เอกสารรับรอง

โครงการ (LoA) 

ขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบโครงการ (Validation of 

PDD) 

1 - 2 ลานบาท 45 วัน หากไมมี

การปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติม 

DOE1 เอกสารรับรอง

โครงการจาก 

DOE1 

ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนโครงการ 

(Registration) 

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 

15,000 ตันแรก คิดในอัตรา 10 

cent/ตัน 

45 วัน CDM Executive 

Board 

เอกสารรับรองการ

ขึน้ทะเบียน 

ขัน้ตอนการดําเนนิโครงการและการ

ติดตามการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก (Project Implementation 

and Monitoring) 

300,000 – 1,000,000 บาท ขึน้อยูกับผูดําเนนิ

โครงการ 

ผูดําเนนิโครงการ ขอมูลทีใ่ชในการ

ติดตามผลการ

ดําเนนิงานของ

โครงการ 

ขัน้ตอนการยนืยนั และการรับรองการ

ลดกาซเรือนกระจก (Verification 

and Certification of emission 

reduction) 

1 - 2 ลานบาท Crediting period 

of the project  

DOE 2 รายงานผลการ

ยืนยนัและการ

รับรองปริมาณ

กาซเรือนกระจกที่

ลดไดจริง 

ขัน้ตอนการออกคารบอนเครดิตที่ได

จากการดําเนนิโครงการ CDM 

(Issuance of CERs) 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกที่
ลดได 15,000 ตันแรก คิดใน

อัตรา 10 cent/ตัน 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกที่
ลดไดมากกวา 15,000 ตัน 

คิดในอัตรา 20 cent/ตัน แต

ไมเกิน 350,000 ดอลลาร

สหรัฐฯ ตอโครงการ 

Crediting period 

of the project 

CDM Executive 

Board 

CERs 

เงินเขากองทนุ Adaptation Fund รอยละ 2 ของคารบอนเครดิตที่

ไดรับการรับรอง 

   

รวม 4 - 8 ลานบาท    

หมายเหตุ: คาใชจายในการดําเนินโครงการแตละข้ันตอนนั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามขนาดของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

และความถูกตองในการจัดทําเอกสาร โดยคาใชจายขางตนไมรวมคาลงทุนในการทําโครงการ 
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5.3  ขอเสนอแนะแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร 
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเหมืองแร เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูก

ปลอยออกสูบรรยากาศจะสามารถทําไดหลายวิธี โดยจะเสนอแนวทางตางๆ ดังนี้ 

 
1. การดําเนินโครงการ CDM โดยการดําเนินงานในภาคปาไม เพ่ือลดกาซเรือนกระจก 
สําหรับทางดานปาไมแลวคารบอนเปนสารประกอบในเนื้อไมที่ไดมาจากกระบวนการสังเคราะหแสงของ

พืชท่ีมีสีเขียวแลวไดแปงและน้ําตาลตามสวนตางๆ ของตนไมและในตนไมหรือพืชทุกชนิดจะมีคารบอนประกอบอยู 

50% โดยนํ้าหนักแหง ดังน้ันเม่ือคิดคํานวณเปน CO2 ก็สามารถคิดคํานวณจากคารบอนได คือ CO2 มี C และ O 

ประกอบอยู C มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 12 สวน O มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 16 เม่ือ O มี 2 อะตอม น้ําหนัก

โมเลกุลจึงเทากับ 16x2 เทากับ 32 สารประกอบ CO2 จึงมีน้ําหนักโมเลกุลรวมกันเปน 12 + 32 เทากับ 44 หนวย

จะเปนกรัมหรือหนวยอื่นๆ ก็ได อยางไรก็ตามสวนมากเปนหนวยทางเมตริกซึ่งจะมีหนวยไปทางเดียวกันคือถา

น้ําหนักอะตอมของสารประกอบใดใชเปนมิลลิกรัม กรัม กิโลกรัมหรือตัน น้ําหนักธาตุอื่นๆ ก็ใชหนวยเหมือนกัน 

สําหรับสัดสวนระหวาง CO2 ตอ C มีสัดสวนเปน 44:12 หรือ CO2 มีมากกวา C เทากับ 3.6667 เทา ดัง

ตัวอยางเชน มวลชีวภาพของไม (ทุกสวนของไม เปนตนวา ลําตน ก่ิง กาน ใบ ราก) 1,000 กิโลกรัม จะมี C 

ประกอบอยู 500 กิโลกรัม โดยน้ําหนักแหงและ C 500 กิโลกรัม เปน CO2 เทากับ 500x3.6667 เทากับ 1,833.35 

กิโลกรัม นั่นก็คือเนื้อไมหรือมวลชีวภาพของพืช 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 ซึ่งเปนจํานวนไมนอย

ที่พืชสีเขียวชวยลดกาซเรือนกระจกจากบรรยากาศ (CO2) ดังน้ันคารบอนเครดิตจึงเปนเครดิตท่ีไดจากการรับรอง

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

หมายความวาพืชสามารถดูดซับ CO2 ได 1.83 ตัน (ทางดานปาไม) หรือสามารถลดการปลอย CO2 ไมใหเขาสู

บรรยากาศได 1.83 ตัน ดังนั้นคารบอนเครดิตก็คือเครดิตที่ไดจาก CO2 นั่นเอง 
1 

สําหรับการปลูกปา CDM โครงการ CDM ดานปาไมมีทั้งการปลูกปาขนาดเล็ก และขนาดใหญ โครงการ

ปลูกปาขนาดเล็กเปนโครงการที่ 

• การดูดซับกาซ CO2 ไดไมเกิน 16,000 ตัน CO2 ตอป 

• ขนาดของพื้นที่ปาแตละโครงการสามารถปลูกเปนแปลงๆ และนําปริมาณการดูดซับ CO2 มา

รวมกันได แตตองไมเกิน 16,000 ตันตอ CO2 ตอป 

• แตละแปลงที่เปนพื้นที่ปลูกปาจะตองมีระยะหางกันไมเกิน 1 กิโลเมตร 

สวนการปลูกปาขนาดใหญคือทําการปลูกปาที่สามารถดูดซับกาซ CO2 ไดมากกวา 16,000 ตัน CO2 ตอป 

โดยการคิดเครดิตมีชวงระยะเวลาการดังนี้ 

• ส้ินสุดพันธกรณีสมัยแรก 2551-2555 เรียกวา CERs ชั่วคราว (tCERs, Temporary Certified 

Emission Reductions) 

                                                      
1 โครงการ CDM ปาไม ดร.เจษฎา เหลืองแจม สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551 
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• ถามีสัญญา 30 ป โดยไมตอสัญญา เรียกวา CERs ระยะยาว (lCERs , Long-term Certified 

Emission Reductions) 

• หรือสัญญา 20 ป โดยมีการตอสัญญาไดอีก 2 คร้ัง รวม 60 ป ก็เปน lCERs เหมือนกัน 

การพิจารณาโครงการ CDM ดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนตัวแทนของประเทศ (Designated 

National Authority, DNA) โดยที่โครงการ CDM จะตองมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ทั้งนี้การปลูกปาจํานวนเทาไรขึ้นอยูที่พื้นที่แตละแหง และขอตกลงกับประเทศที่พัฒนาแลว และลักษณะ

ของโครงการ แตถาเปนโครงการขนาดเล็กก็ตองดําเนินการการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 16,000 ตัน 

CO2/โครงการ/ป ถาเปนโครงการขนาดใหญก็ไมจํากัดจํานวนการดูดซับคารบอนไดออกไซด เม่ือผานข้ันตอน

ภายในประเทศตางๆ แลว จะตองลงทะเบียนกับสํานักเลขาธิการองคการสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ คาลงทะเบียนคิดตามอัตราของการดูดซับหรือการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตาม

ขั้นตอนการดําเนินการของโครงการ CDM และเม่ือโครงการดําเนินการแลวจะตองบริจาคเขากองทุนการปรับตัว 

(Adaptation fund) จํานวน 2% ของโครงการ 

การเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไม หากสนใจเขารวมโครงการโดยเลือกเขารวมแบบ Afforestation 

นั่นคือพื้นท่ีนั้นจะตองเปนการปลูกปาในพื้นที่ท่ีไมเคยมีปามากอนชวง 50 ป โดยหากตัดสินใจปลูกตนไมชนิดใด

ชนิดหน่ึงลงพื้นท่ีตองพิจารณาถึงศักยภาพในการดูดซับ CO2 ของตนชนิดน้ันดวย เชน ปลูกตนสัก ศักยภาพการดูด

ซับ CO2 ของตนสักที่มีอายุ 20 ป จะสามารถดูดซับ CO2 1 ตัน 2 พื้นที่ 1 ไร ปลูกตนสักไดจํานวน 100 ตน ฉะน้ัน

หากตองการดูดซับ CO2 ใหไดจํานวน 16,000 ตัน CO2 ตอป ตองปลูกตนสักจํานวน 16,000 ตน ตองใชพื้นที่ใน

การปลูกจํานวน 160 ไร โดยเงินลงทุนรวมถึงคาบํารุงรักษาจํานวน 20,000 บาทตอไร รวมเปนเงินลงทุนทั้งหมด 

3,200,000 บาท (ยังไมรวมคาที่ดิน หากมีการซื้อท่ีอื่นท่ีมิใชของตน หรือคาเชาที่ดินที่ข้ึนอยูกับขอตกลงของผูเชา 

และผูใหเชา) ซึ่งหากนําคารบอนไปขายในตลาดคารบอนเครดิตได โดยสมมติใหราคาคารบอนอยูที่ตันละ 10 

เหรียญ ปริมาณ CO2 ที่ลดไดคือเงินรายไดท่ีเกิดจากการขายคารบอน ซึ่งจะเทากับ 160,000 เหรียญสหรัฐ ตอป 

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

สหรัฐ ตอป  

หรืออีกแนวทางหน่ึงสําหรับการเลือกชนิดพืชมาปลูกปาเพื่อคิดเครดิต โดยอาจปลูกไมพื้นเมือง หรือตอง

พิจารณาประวัติของพื้นที่แปลงนั้นวาแตกอนเคยปลูกพืชชนิดใดมากอน ซึ่งจะทําใหพืชเจริญเติบโตไดเร็ว และมี

อัตราการรอดสูงกวาการนําพืชชนิดอื่นท่ีไมเคยปลูกในพื้นที่มาปลูกเลย 

 
2. การดําเนินโครงการ CDM โดยการปลูกไมโตเร็วเพ่ือเปนเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟา 
แนวทางการเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไมสามารถดําเนินการไดอีกแนวทางหน่ึงคือการปลูกพืชโต

เร็ว เพื่อขายเปนเชื้อเพลิงแกโรงไฟฟาชีวมวล และเพื่อชวยในการดูดซับ CO2 ไดอีกทางหนึ่ง โดยในปจจุบัน

โรงไฟฟาชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต จะตองใชเชื้อเพลิงไมเปนจํานวน 1,500 ตันตอป สําหรับการผลิตไฟฟา และ

เชื้อเพลิงที่เหมาะสมสําหรับการผลิตกระแสไฟฟามากท่ีสุดก็คือ พืช 3 ชนิด ไดแก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และ

                                                      
2 โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม, 2550 
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กระถินณรงค ซึ่งยูคาลิปตัส 1 กิโลกรัม มีศักยภาพในการดูดซับ CO2 ไดจํานวน 1 กิโลกรัม ในขณะท่ีมีอายุ 3 ป 3 

พื้นท่ี 1 ไร ปลูกไดจํานวน 400 ตน นั่นคือหากตองการดูดซับ CO2 ใหไดจํานวน 16,000 ตัน CO2 ตอป ตองปลูกยู-

คาลิปตัสจํานวน 16,000 ตนตอป ตองใชพื้นที่ในการปลูกจํานวน 40 ไร โดยเงินลงทุนในการปลูกและดูแลรักษา

จํานวน 2,500 บาทตอไร รวมเปนเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท/แปลง (ยังไมรวมคาที่ดิน หากมีการซื้อที่อื่นที่

มิใชของตน หรือคาเชาท่ีดินที่ข้ึนอยูกับขอตกลงของผูเชา และผูใหเชา) ท้ังนี้ยังสามารถจัดการการปลูกยูคาลิปตัส

ไดแบบหมุนเวียน กลาวคือหากมีพื้นท่ีในการปลูกมากกวา 40 ไร สามารถปลูกยูคาลิปตัสโดยแบงออกเปน 4 

แปลงๆ ละ 40 ไร ปลูกเวนระยะแปลงละ 1 ป ซึ่งหากเร่ิมปลูกแปลงท่ี 4 จะสามารถตัดแปลงแรกขายได พรอมกับ

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง ซึ่งหากนําคารบอนไปขายในตลาดคารบอนเครดิตได โดยสมมติใหราคาคารบอนอยูที่ตันละ 

10 เหรียญ ปริมาณ CO2 ที่ลดไดคือเงินรายไดท่ีเกิดจากการขายคารบอน ซึ่งจะเทากับ 160,000 เหรียญสหรัฐ ตอป 

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

สหรัฐ ตอป  

ในการปลูกปาดังกลาวสามารถดําเนินการแบบระบบวนเกษตรได คือชวงของการปลูกปาปท่ี 1 และ 2 ทํา

การปลูกพืชควบในขณะที่ไมยูคาลิปตัสยังเล็กอยู จะทําใหเกษตรกรมีรายไดเสริมหรือมีแหลงอาหารสําหรับการ

ดํารงชีพไดอีกทางหนึ่ง 

 
3. โครงการควบคุมการระเบิด และการใชวัตถุระเบิด 
การระเบิดในเหมืองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปดหนาเหมือง เนื่องจากดินและถานมีความแข็งแรงมาก จึงมี

การนําระเบิดเขามาชวย เพื่อทําใหดินและถานหลวมกอน แลวจึงทําการขุดโดยใชรถขุดหรือรถตักเขามาตัก การ

ระเบิดชวยประหยัดพลังงานในการใชเครื่องจักร นอกจากนี้การระเบิดทําใหลดคาใชจายดานการบํารุงรักษา

เคร่ืองจักรท่ีอาจเสียหายจากการขุดในบริเวณที่ชั้นดินแข็งเกินกําลังของเครื่องจักร แตการใชระเบิดก็มีการสงผล

กระทบในดานตางๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองควบคุมการระเบิดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหมีคาใชจายใน การ

ระเบิดนอยที่สุดสงผลใหสามารถลดคาใชจายในการทําเหมืองได และยังชวยลดผลกระทบท่ีจะปลอยออกสู

บรรยากาศได การควบคุมการระเบิดอาจทําไดโดยการกําหนดระยะหางของระเบิดใหเหมาะสม รวมถึงปริมาณ

ระเบิดที่ใชในการระเบิดตองไมมากจนเกินไป ทั้งน้ีอาจมีการสํารวจพ้ืนที่กอนการระเบิด เชน ในบางพื้นที่ท่ีดินไม

เกาะตัวแนนมากจนเกินไปอาจไมจําเปนตองทําการระเบิดเพียงใชรถขุดเจาะแทนได 

โดยมีดานเทคนิคการเจาะระเบิดเพื่อนํามาพิจารณากอนการระเบิดเบื้องตน ดังนี้ 

1) การคัดเลือกวัตถุระเบิด และอุปกรณท่ีใชในการเจาะระเบิด ไดแก แกปไฟฟา (Electric Detonater) ซึ่ง

จะระเบิดเม่ือมีกระแสไฟฟาในปริมาณเพียงพอวิ่งผานเสนลวดความตานทานท่ีฝงอยูในหัวจุดของแกป แกปไฟฟา

จังหวะถวง หรือแกปถวงเวลา (Electric Delay Detonater) ซึ่งจะทําใหไดผลการระเบิดท่ีดีทําใหหินที่ไดจากการ

ระเบิดจะแตกละเอียดข้ึน โดยเฉพาะการระเบิดท่ีมีจํานวนแถวของหลุมระเบิดมากกวา 1 แถว เครื่องเจาะระเบิด , 

ตัวกระตุนการระเบิด ไดแก สายชนวนระเบิด , ดินระเบิด , สารแอมโมเนียมไนเตรท, เครื่องจุดระเบิด เลือกใชของท่ี

                                                      
3 ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 
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เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                 บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      5-48                        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

มีคุณภาพ เพื่อทําใหการระเบิดทําไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพราะหนาที่ของสายชนวน คือใชเปนตัวกระตุน 

ANFO ที่ตองการใหมีการกระตุนกระจายไปทั่วทุกจุดใหมากท่ีสุด 

2) การพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการระเบิด มีรายละเอียดดังนี้ 

- อรุกรมการเจาะระเบิด มีความสําคัญมากตอการแตกของหิน การวางอนุกรมการจุดระเบิด ควร

ใหปริมาณวัตถุระเบิด ท่ีจุดระเบิดพรอมกันมากท่ีสุด หรือมีจํานวนรูเจาะที่ใชแกปเบอรเดียวกัน

ใหมีจํานวนนอยที่สุด 

- โครงสรางของช้ันหิน ชั้นหินที่มีรอยแตก หรือมีโพรงเน้ือหินมากๆ หรือที่วางตัวเปนชั้นแคบๆ 

สลับกัน จะทําใหการเจาะระเบิดทําไดยากกวาชั้นหินที่มีเนื้อแนน จึงตองมีการวางหนาระเบิดให

เหมาะสมกับการวางตัวของชั้นหิน 

- การกระตุนวัตถุระเบิด จะคัดเลือกตัวกระตุน ANFO ไดแก ไดนาไมต และวัตถุระเบิดอื่นๆ ให

เหมาะสมกับขนาดของรูเจาะ เพราะถาใชนอยเกินไปจะทําใหผลการระเบิดไมดี 

3) การออกแบบการเจาะระเบิด จะออกแบบตามทฤษฎีพื้นฐานของการเจาะระเบิดเพื่อใหมีผลของการ

ระเบิดที่ดีท่ีสุด และเพื่อใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบการเจาะระเบิด 

เพื่อใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ตามความเหมาะสมของลักษณะของชั้นหินในแตละแหลง  

4) พิจารณาถึงผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองหินเพื่อใหเกิดผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด 

 

4.  โครงการปรับปรุงภาระสิ่งแวดลอมจากการลุกไหมของถานหินลิกไนต 
ดําเนินโครงการโดยการนําถานหินลิกไนตที่กอมลภาวะซ่ึงเปนถานหินลิกไนตปนดิน (Split Coal) มาแยก

ดินท่ีปนออกดวยเคร่ืองจักรลางถานหินลิกไนตแทน โดยหลีกเล่ียงการกองเก็บ จากน้ันใชดินปดทับเพื่อตัด

ออกซิเจนออกจากวงจรการลุกติดไฟไดเองของถานหินลิกไนต หรือปองกันไมใหถานหินลิกไนตสัมผัสกับอากาศ

นานเกินไป ถานหินลิกไนตที่บดแลวใหใชใหหมด ภายใน 2 สัปดาห เม่ือมีการลุกไหมของถานหินลิกไนตใหรีบดับ

ดวยการฉีดหรือกลบดวยดินหรือใชรถบดทับ 

 
5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงแรภายในเหมอืง 
การขนสงที่เกิดข้ึนหนาเหมืองจะมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง เนื่องจากตองมีการโยกยายตามจุดที่พบ

แร ดังน้ันจึงเปนอุปสรรคในการจัดระเบียบการขนสง แตหากสามารถกําหนดถนนสายหลักภายในหนาเหมืองได ก็

จะเปนอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถจัดการการขนสงไดงายข้ึน โดยอาจมีการกําหนดขนาดของรถท่ีนํามาใชงานให

เหมาะสมกับปริมาณแรที่จะขน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ หรือมีการเปล่ียนระบบการขนสงท้ังหมดจากการ

ใชรถ มาเปนการใชระบบสายพานลําเลียง หรือออกแบบใหมีการใชงานแบบผสมทั้งใชเครื่องจักร รถ และระบบ

สายพาน โดยมีมาตรการเบื้องตนในการพัฒนาการขนสง ดังน้ี 

- ปรับปรุงสภาพถนนใหเปนถนนลาดยางมากขึ้น  

- จํากัดความเร็วของรถวิ่งในบอและรอบบอไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

ทั้งนี้หากเลือกใชระบบสายพานในเหมืองแลวตองคํานึงถึงระยะทางของสายพาน โดยตองมีการวางแนว

การติดต้ังสายพานใหเกิดประโยชนสูงสุด และกอนการติดต้ังตองคํานึงถึงขอจํากัดของระบบสายพาน เชน 
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อุณหภูมิของวัสดุที่ลําเลียงถาสูงเกินความสามารถท่ีผิวสายพานจะทนไดก็จะไหมและเสียหายได หรือกรณีที่

ตองการลําเลียงวัสดุข้ึนทางที่ลาดชันมาก จนกระท่ังวัสดุนั้นไมสามารถเกาะตัวรวมกันไดวัสดุจะล่ืนไหลลงมาเปน

กองอยูดานลางจนไมสามารถขนสงลําเลียงได หรืออีกกรณีหน่ึงหากระยะหางระหวางตัวขับ (Head pulley) และ

ตัวตาม (Tail pulley) หางกันมากเกินไปจนกระท่ังเกินไปกวาชวงยืดของสายพาน กรณีนี้สายพานจะเกิดความ

เสียหายจนไมสามารถทํางานได ดังนั้นในข้ันตอนการออกแบบตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อไมใหเกิด

ปญหาท่ีระบบจนไมสามารถใชงานไดเม่ือติดต้ังเสร็จแลว 

 นอกจากน้ันตําแหนงระดับของเคร่ืองโมดินหรือแร และระยะทางระหวางเครื่องโม สายพาน และจุดท้ิงดิน

หรือแรควรมีความสมดุลกัน เพื่อลดการใชพลังงานในการขนสงโดยสายพาน และทําใหเกิดการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                บทที่ 6 สรุป 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      6-1                              โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

                  
 

ในการศึกษาโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาด (CDM) ไดคัดเลือกพื้นที่เพื่อทําการศึกษาโดยแบงชนิดแรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเหมืองแรทองคํา หินปูน

เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และถานหินลิกไนต ทั้งน้ีเพื่อศึกษาวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทยเพ่ือให

ทราบถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกาซเรือนกระจก อันเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน  โดยมีพื้นที่ศึกษา ไดแก  

- เหมืองแรทองคํา ของบริษัท ทุงคํา จํากัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

- เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร และ ตําบล

ทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

- เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย  

 จังหวัดสระบุรี 

- เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ตําบลทับกวาง/ทาคลอ อําเภอแกงคอย 

 จังหวัดสระบุรี 

- เหมืองหินปูน ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี   

- เหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

- เหมืองแรลิกไนตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังน้ี 

1.  การทําเหมืองผิวดินหรือเหมืองเปด (Open Pit Mining) จะมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก

กระบวนการทําเหมืองโดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการทําเหมือง ไดแก การใชพลังงาน

ไฟฟา การใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล การใชสารเคมีในกระบวนการแตงแร และการใชวัตถุระเบิด ซึ่งเปนสาเหตุ

หลักที่ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งจะมีปริมาณที่มาก นอย ตางกันตามปริมาณการใชพลังงานเหลาน้ี 
 

2.  ในการศึกษาวิเคราะหกระบวนการทําเหมืองเพื่อนําไปประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของเหมืองแร

แตละชนิดน้ัน พบวาในเหมืองแรชนิดเดียวกันจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินงานใกลเคียงกันจึงสามารถสรุป

ขั้นตอนหลักในการดําเนินการทําเหมืองวาอยางนอยนาจะประกอบดวยข้ันตอนดังที่แสดงในรูปที่ 6-1 ถึง 6-3 ทั้งนี้

เพื่อใชประกอบในการพิจารณาสําหรับดําเนินโครงการ CDM ตอไป 
 

บทที่บทที่บทที่   666   
                                          สรุปสรุปสรุป     
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รูปท่ี 6-1 Flow chart แสดงขัน้ตอนการทําเหมืองแรทองคํา 
 

 
 

รูปท่ี 6-2 Flow chart แสดงขัน้ตอนการทําเหมืองหินปูน 
 

 
 

รูปท่ี 6-3 Flow chart แสดงข้ันตอนการทําเหมืองแรลิกไนต 

1.กระบวนการเจาะรูระเบิด 

2.กระบวนการระเบิด 

3.กระบวนการขุดตักดิน 3.กระบวนการขุดตักถานหิน 

4.กระบวนการขนถานหิน 

5.กระบวนการบดอัดดิน 

4.กระบวนการขนดิน 

1.กระบวนการเจาะรูระเบิด 

2.กระบวนการระเบิด 

3.กระบวนการขุดตัก 

5.กระบวนการบด 

4.กระบวนการขน 

1.กระบวนการเจาะรูระเบิด 

2.กระบวนการระเบิด 

3.กระบวนการขุดตัก 

6.กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 

7.กระบวนการจับโลหะทองคําดวยวิธีทางไฟฟา 

5.กระบวนการบด 

4.กระบวนการขนสง 
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3.   ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของแตละเหมืองไดสรุปดังตารางท่ี 6-1 ในแตละกระบวนการ ของแตละ

เหมือง สรุปไดดังตารางท่ี 6-2 ถึง ตารางท่ี 6-6 

 

ตารางท่ี 6-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากการผลิตแรแตละชนิด  

(หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

ชนิดแร ผูประกอบการ กาซเรือนกระจก 

แรทองคํา บริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด 20,047.54 

หินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 20,878.42 

 บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) 38,275.47 

ถานหินลิกไนต บริษัท เอสซจีี ซิเมนต จํากัด 51,198.04 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 571,539.69 

 

ตารางท่ี 6-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคําของเหมือง 

                   แรทองคํา บริษัท อัครา ไมน่ิงจํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 499.49 13.06 512.55 

กระบวนการระเบิด 3,495.95 334.0 3,829.95 

กระบวนการขุดขน 4,051.55 105.9 4,157.45 

กระบวนการบด 1,607.09 84.2 1,691.29 

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 9,335.4 495.06 9,830.46 

กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 20.7 - 20.70 

กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 5.14 - 5.14 

รวมกาซเรือนกระจก 20,047.54 
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ตารางท่ี 6-3 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 
 

 

ตารางท่ี 6-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของเหมือง 

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

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 2,535.44 61.31 2,596.75 

กระบวนการระเบิด 4,704.49 466.08 5,170.57 

กระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 199.44 4.82 204.26 

กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 11,283.73 272.98 11,556.71 

กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 11,271.97 272.75 11,544.72 

กระบวนการบดยอย 6,613.34 589.12 7,202.46 

รวมกาซเรือนกระจก 38,275.47 

 

ตารางท่ี 6-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนตของ             

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

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการขุดตักเปลือกดิน 5,412.73   130.37 5,543.10 

กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 25,541.86 617.93 26,159.79 

กระบวนการขุดขนลิกไนต 10,388.58 251.33 10,639.9 

กระบวนการบด 8,130.93 724.31 724.31 

รวมกาซเรือนกระจก 51,198.04 
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ตารางท่ี 6-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต 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 

 

 

4.   โอกาสในการดําเนินโครงการ CDM ของอุตสาหกรรมเหมืองแรนั้นมีโอกาสที่เปนไปไดเนื่องจากผล

การศึกษาที่ไดวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกน้ันพบวามีปริมาณพอที่จะดําเนินการไดซึ่งไดทําการ

เสนอแนะดังนี้ 

   

4.1  การทําเหมืองแรทองคํา  

พบวาภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกมาจากการทําเหมืองและจากแตละ

กระบวนการมีปริมาณไมมากพอสําหรับจัดทําโครงการ CDM ขนาดใหญ ควรดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็ก ที่

ชวยลดการใชพลังงานไดแก การจัดการการใชพลังงานไฟฟา การควบคุมการใชสารเคมีในกระบวนการชะละลาย

ใหอยูในปริมาณท่ีพอเหมาะ ปรับเปล่ียนการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในการขนสงโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น   จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน ปรับปรุง

รูปแบบการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปา

เพิ่มเติมและฟนฟูปา รวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน 

 

4.2  การทําเหมืองหินปูน  

จากผลการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากเหมืองหินปูนทั้งสองแหงพบวามีการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานในปริมาณใกลเคียงกัน  และในกระบวนการท่ีทําใหเกิดการปลอยกาซ

มากลําดับหน่ึงถึงสามก็เปนกระบวนการท่ีเหมือนกัน คือ กระบวนการขุดขน  กระบวนการบด และกระบวนการ

ระเบิด ตามลําดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองหินปูนพบวามีปริมาณไม

มาก พอที่จะดําเนินโครงการ CDM ขนาดใหญ ควรดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กซึ่งไดมีขอเสนอแนะที่คลายกัน

ดังนี้คือ 
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1) จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด

และกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

ซึ่งเปนหนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมือง

หินปูนคือการหาวิธีการท่ีลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเคร่ืองยนต เครื่องจักรในการทํา

เหมืองทั้งสองกระบวนการหลัก คือกระบวนการขุดตักและขนลําเลียง เชนการปรับเปล่ียนการ

ใชชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต  การใชสายพานท่ีมีการดําเนินการหลักเปนแรงโนมถวงในการ

ขนสงลําเลียงแทนรถบรรทุก เปนตน  

2) จัดทําโครงการ CDM ดานปาไม ตามหลักการท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจากจะ

สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืน

สูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจาก

เหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเคร่ืองยนต โดย

อาจเลือกทําโครงการ CDM โครงการใดโครงการหนึ่ง   

3) ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใช

วัตถุระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่ง

โครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือน

กระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว 

4) ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

 

4.3  การทําเหมืองถานหินลิกไนต 

ผลจากการวิเคราะห ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําเหมืองถานหินลิกไนตไดผลที่

แตกตางกันเนื่องจากมีขนาดของการทําเหมืองท่ีแตกตางกันมาก ทําใหปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิง พลังงาน

ไฟฟา และวัตถุระเบิดที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามพบวาข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกมาก

ที่สุดคือกระบวนการขุดขนดิน และไดมีการเสนอแนะในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้ 

เหมืองถานหินลิกไนตของ บ.เอสซีจี ซิเมนต จํากัด : ควรจัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กใน

รูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด โดยหาวิธีการที่ลด หรือปรับเปล่ียนการใชนํ้ามัน

เชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เคร่ืองจักรในการทําเหมืองทั้งสามกระบวนการหลักพรอมกันคือกระบวนการขนและ

บดอัดเปลือกดิน ขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการขุดตัก เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดเชื้อเพลิงใน

เคร่ืองยนตในการขนสง ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) รวมกับการ

ลดใชพลังงาน หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปารวมกับการลดการใช

พลังงานในการดําเนินงาน (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) 

 

 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                บทที่ 6 สรุป 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      6-7                              โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

เหมืองถานหินลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย :    

1) ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

แหลงกําเนิด ในกระบวนการขุดขนดินเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจก

มากท่ีสุดและมีการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากท่ีสุด เชน การ

หาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเคร่ืองโม

ดินและสายพานเพ่ือขนสงดินไปสูที่ ท้ิงดินใหมีระยะทางส้ันที่สุดและอยูในระดับที่ใช

พลังงานจากมอเตอรนอยที่สุด และมีการปรับเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักร

เครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน หรือ 

2) ดําเนินโครงการ  CDM ดานปาไม  เนื่องจากจะสามารถชวยในการดูดซับ

คารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปน

อยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควร

ใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเคร่ืองยนตโดยเปล่ียนไปใช

น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ใหเปนชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

อาจหาแนวทางท่ีส้ันที่สุดในการขนสงเพื่อลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง นอกจากน้ันควรหา

วิธีการทางดานเทคนิคเพื่อชวยใหเกิดความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่อง

โมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ท้ิงดิน ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดทั้งการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟา 

3) ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการ

ใชวัตถุระเบิด 

4) ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและ

ฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานที่ควรพิจารณา

ควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละ

กระบวนการดังท่ีไดกลาวมาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจาก

เคร่ืองยนต เคร่ืองจักร และหาวิธีการลดการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดดังท่ีได

กลาวมาแลวเปนตน 

 

5.  ในการพิจารณาท่ีจะตัดสินใจพัฒนาโครงการ CDM ใหเกิดขึ้นในโครงการเหมืองแรควรประกอบดวย

ขั้นตอนดังนี้ 

1)  การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน 

2) การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณ และการเลือกที่ปรึกษา 

3) การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM 

4) การเลือกตลาดคารบอน  

5) การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                   รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                บทที่ 6 สรุป 

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      6-8                              โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

6) การจัดทําเอกสาร 

7) การเสนอเอกสารและดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM 

 

 6.   ในอุตสาหกรรมเหมืองแรน้ันมักมีกระบวนการท่ีทําเกิดกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงาน ซึ่งเปน

ตนเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน  ซึ่งจะไมเทากันในทุกเหมือง มีมากบางนอยบาง จึงควรจัดทําโครงการ CDM โดย

ในเหมืองที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอย ควรจัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็ก และถาเปนเหมืองที่มีการปลอย

กาซเรือนกระจกมากควรจัดทําโครงการ CDM แบบทั่วไปหรือขนาดใหญ นอกจากน้ันถาไมสามารถจัดทําโครงการ 

CDM ไดเนื่องจากปริมาณการปลอยกาซไมมากพอ ควรดําเนินโครงการปลูกปา  รวมกับการดําเนินโครงการใด

โครงการหนึ่งในดานการลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในเครื่องจักร 

เครื่องยนตหรือปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ปรับปรุงวิธีการระเบิดหรือเทคนิคการระเบิดเพื่อ

ใชวัตถุระเบิดนอยลงเปนตน ซึ่งนอกจากจะชวยลดตนทุนในการผลิตแลวยังชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

การทําเหมือง ทําใหเกิดการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และทําใหการทําเหมืองสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอม

ไดอยางยั่งยืนตอไป  
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ก-1 

Annex I 

Country 
Ratification status 

Climate Change Convention Kyoto Protocol 

Australia 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 30 December 1992 Date of ratification: 12 December 2007 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 11 March 2008 

Austria 

Date of signature: 08 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 28 February 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 29 May 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Belarus ** 

Date of signature: 11 June 1992 Date of signature:   

Date of ratification: 11 May 2000 Date of ratification: 26 August 2005 

Date of entry into 

force: 09 August 2000 

Date of entry into 

force: 24 November 2005 

Belgium 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 16 January 1996 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 15 April 1996 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Bulgaria 

Date of signature: 05 June 1992 Date of signature: 18 September 1998 

Date of ratification: 12 May 1995 Date of ratification: 15 August 2002 

Date of entry into 

force: 10 August 1995 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Canada 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 04 December 1992 Date of ratification: 17 December 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Croatia ** 

Date of signature: 11 June 1992 Date of signature: 11 March 1999 

Date of ratification: 08 April 1996 Date of ratification: 30 May 2007 

Date of entry into 

force: 07 July 1996 

Date of entry into 

force: 28 August 2007 



ก-2 

Country 
Ratification status 

Climate Change Convention Kyoto Protocol 

Czech Republic 

** 

Date of signature: 18 June 1993 Date of signature: 23 November 1998 

Date of ratification: 07 October 1993 Date of ratification: 15 November 2001 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Denmark 

Date of signature: 09 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 21 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Estonia 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 03 December 1998 

Date of ratification: 27 July 1994 Date of ratification: 14 October 2002 

Date of entry into 

force: 25 October 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

European 

Community 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 21 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Finland 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 03 May 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 01 August 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

France 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 25 March 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 23 June 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Germany 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 09 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

 

 



ก-3 

Country 
Ratification status 

Climate Change Convention Kyoto Protocol 

Greece 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 04 August 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 02 November 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Hungary 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature:   

Date of ratification: 24 February 1994 Date of ratification: 21 August 2002 

Date of entry into 

force: 25 May 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Iceland 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature:   

Date of ratification: 16 June 1993 Date of ratification: 23 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Ireland 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 20 April 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 19 July 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Italy ** 

Date of signature: 05 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 15 April 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 14 July 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Japan 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 28 April 1998 

Date of ratification: 28 May 1993 Date of ratification: 04 June 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Latvia 

Date of signature: 11 June 1992 Date of signature: 14 December 1998 

Date of ratification: 23 March 1995 Date of ratification: 05 July 2002 

Date of entry into 

force: 21 June 1995 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

 

 



ก-4 

Country 
Ratification status 

Climate Change Convention Kyoto Protocol 

Liechtenstein ** 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 29 June 1998 

Date of ratification: 22 June 1994 Date of ratification: 03 December 2004 

Date of entry into 

force: 20 September 1994 

Date of entry into 

force: 03 March 2005 

Lithuania 

Date of signature: 11 June 1992 Date of signature: 21 September 1998 

Date of ratification: 24 March 1995 Date of ratification: 03 January 2003 

Date of entry into 

force: 22 June 1995 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Luxembourg 

Date of signature: 09 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 09 May 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 07 August 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Monaco ** 

Date of signature: 11 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 24 November 1992 Date of ratification: 27 February 2006 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 28 May 2006 

Netherlands 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 20 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

New Zealand 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 22 May 1998 

Date of ratification: 16 September 1993 Date of ratification: 19 December 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Norway 

Date of signature: 04 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 09 July 1993 Date of ratification: 30 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

 

 



ก-5 

Country 
Ratification status 

Climate Change Convention Kyoto Protocol 

Poland 

Date of signature: 05 June 1992 Date of signature: 15 July 1998 

Date of ratification: 28 July 1994 Date of ratification: 13 December 2002 

Date of entry into 

force: 26 October 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Portugal 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 21 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Romania 

Date of signature: 05 June 1992 Date of signature: 05 January 1999 

Date of ratification: 08 June 1994 Date of ratification: 19 March 2001 

Date of entry into 

force: 06 September 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Russian 

Federation ** 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 11 March 1999 

Date of ratification: 28 December 1994 Date of ratification: 18 November 2004 

Date of entry into 

force: 28 March 1995 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Slovakia ** 

Date of signature: 19 May 1993 Date of signature: 26 February 1999 

Date of ratification: 25 August 1994 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 23 November 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Slovenia ** 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 21 October 1998 

Date of ratification: 01 December 1995 Date of ratification: 02 August 2002 

Date of entry into 

force: 29 February 1996 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Spain 

Date of signature: 13 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 21 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

 

 



ก-6 

Country 
Ratification status 

Climate Change Convention Kyoto Protocol 

Sweden 

Date of signature: 08 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 23 June 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Switzerland 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 16 March 1998 

Date of ratification: 10 December 1993 Date of ratification: 09 July 2003 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

Turkey ** 

Date of signature:       

Date of ratification: 24 February 2004     

Date of entry into 

force: 24 May 2004     

Ukraine ** 

Date of signature: 11 June 1992 Date of signature: 15 March 1999 

Date of ratification: 13 May 1997 Date of ratification: 12 April 2004 

Date of entry into 

force: 11 August 1997 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 29 April 1998 

Date of ratification: 08 December 1993 Date of ratification: 31 May 2002 

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force: 16 February 2005 

United States of 

America 

Date of signature: 12 June 1992 Date of signature: 12 November 1998 

Date of ratification: 15 October 1992 Date of ratification:   

Date of entry into 

force: 21 March 1994 

Date of entry into 

force:   

Remark: 

* Observer State 

** Party for which there is a specific COP and/or CMP decision 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางการคํานวณ Emission reduction 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอรม PIN และ PDD 
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Project Idea Note (PIN) 
 

 
A. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 
ชื่อโครงการ:____________________________ 

วันที่สงมอบเอกสาร:_____________ 
 

วัตถุประสงคของโครงการ  ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ   ความยาวประมาณ ครึ่งหนา 

เทคโนโลยีที่จะใช ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด  

ผูพัฒนาโครงการ 

ชื่อผูพัฒนาโครงการ 

ประเภทขององคกร a. รัฐบาล 

b. หนวยงานภาครัฐ 

c. เทศบาล 

d. บริษัทเอกชน 

e. องคกรอิสระ (NGO) 

บทบาทอ่ืนๆของผูพัฒนาโครงการ a. ผูสนับสนุนการเงิน 

b. เจาหนาที่ภาครัฐท่ีดูแลดาน CDM 

c. ส่ือกลาง 
d. ที่ปรึกษาดานเทคนิค 

ประสบการณการทํางานอ่ืนๆที่สัมพันธกับ
โครงการนี้ 

ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

ท่ีอยูทางไปรษณีย  

บุคคลที่ติดตอได ชื่อผูจัดการพัฒนาโครงการ 

หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร  

E-mail และ web address, (ถาม)ี  

ผูสนับสนุนทางการเงินของโครงการ 

(โปรดระบุและใหขอมูลของผูสนับสนุนทางการเงินทุกรายของโครงการ) 

ชื่อของผูสนับสนุนทางการเงิน  

ประเภทขององคกร a.  รัฐบาล 

b.   หนวยงานภาครัฐ 

c. เทศบาล 

d. บริษัทเอกชน 

e. องคกรอิสระ (NGO) 
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ที่อยูทางไปรษณีย (และที่อยู เว็ปไซต ถามี)  

กิจกรรมหลัก ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

ภาพรวมดานการเงินของบริษัท เชน ทรัพยสิน รายได ผลกําไร และอ่ืนๆ ดวยความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

ตารางเวลาการดําเนินโครงการ 

วันที่เริ่มโครงการ (อยางเร็วสุด) เดือนและปที่คาดวาจะไดดําเนินโครงการ 

ชวงระยะเวลานับจากหลังตรวจรับ PIN ถึง การดําเนิน

โครงการไดจริง  

การเตรียมความพรอมทางการเงินเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 
เอกสารราชการคาดวาจะเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 
การเจรจาตกลงคาดวาเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 
การกอสรางคาดวาเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 

ปแรกที่คาดหวังจะได คารบอนเครดิต ป 

ระยะเวลาของโครงการ จํานวนป 

ระยะเวลาการคิดเครดิต 7 ป ตออายุไดสองคร้ัง หรือ 10 ป 

สถานะปจจุบันของโครงการ ชวงระบุและคัดเลือกโครงการ/ เสร็จส้ินการศึกษาดานโอกาส / เสร็จ
ส้ินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในเบื้องตน / เสร็จส้ิน
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ / ชวงการเจรจา / ชวงการทํา
สัญญา/ อ่ืนๆ 

(โปรดระบุและแนบเอกสารประกอบ เชน ผลการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ, ถามี ) 

 
B. ลักษณะของโครงการ 
 
ขนาดของโครงการ 
 

□  ขนาดใหญ □  ขนาดเล็ก และมีวิธีที่ใชในการคํานวณที่รับรอง โดย EB* แลว 

□  ขนาดเล็ก และยังไมมีวิธีที่ใชในการคํานวณท่ีรับรอง โดย EB* 

□  ขนาดเล็กที่รวมหลายๆโครงการที่ใชเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน
เขาดวยกัน (Bundling Project) 

ประเภทของโครงการ  (กรุณาเลือกประเภทและระบุรายละเอียด)  

a. การจัดหาพลังงาน  เชน พลังงานหมุนเวียน / ระบบผลิตพลังงานรวม  

b. การตองการพลังงาน เชน การเปลี่ยนมาใชอุปกรณประหยัดไฟในครัวเรือน / การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของพลังงานจากอุปกรณท่ีมีอยูแลว 

c. การขนสง เชน การใชเครื่องยนตที่มีประสิทธภาพสูงข้ึน / การเปล่ียนชนิด
เชื้อเพลิงยานพาหนะท่ีใช  

d. การจัดการขยะ เชน การกักเก็บกาซมีเทนจากการหมักขยะ  

e. การเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินและพ้ืนที่ปา  เชน การปลูกปา/ การจัดการปา/ การปองกันการเส่ือมโทรมของดิน  

ที่ตั้งของโครงการ 

ภูมิภาค เอเซียตะวันออกและเอเซียแปซิฟค / เอเซียใต / เอเซียกลาง / ตะวันออกกลาง  / 
อัฟริกาเหนือ / อัฟริการใต / อเมริกากลางและหมูเกาะแคริบเบี้ยน / อเมริกาใต / 
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ยุโรป  (โปรดระบุ) 

ประเทศ  

 เมือง  

รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยยอ ความยาวประมาณ 3-5 บรรทดั 

* EB = คณะกรรมการบริหาร  

C. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) 
 
ประเภทของกาซเรือนกระจกที่โครงการจะลดได CO2  [    ] N2O     [    ] PFCs   [    ] 

CH4  [    ] HFCs   [    ] 
 
SF6      [    ] 
 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
คาดประมาณ 
 
       
                   < กรณีฐาน > 
 

แหลงท่ีปลอยกาซเรือนกระจก (ตัวอยางเชน บอหมักขยะ บอบําบัดน้ําเสียและของ
เสียจากมูลสัตว เปนตน) 
 
 
 
ขอมูลหรือวิธีการตรวจวดัการปลอยกาซเรือนกระจก, ถามี 
 
 
 

         <กรณีที่มีโครงการ CDM> 

คาเฉลี่ยการปลอยกาซเรือนกระจกที่โครงการลดได ตอป  (ตัน CO2 เทียบเทา /ป) 

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

CO2 เทียบเทา /ป) 

7 ป  
 
 

10 ป  
 
 

 

D. การสงเสริมดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
 
 

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  คําอธิบาย 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่ปรับใช  

 
 

สิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตพ้ืนที่ 
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ผลกระทบทางลบและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบ 

 
 

ผลกระทบดานสังคมและ
เศรษฐกิจ 
 
( ชุมชนจะไดรับผลประโยชน

จากโครงการนี้อยางไร ) 

 คําอธิบาย 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่ปรับใช 

 
 

ผลประโยชนโดยตรง 
  

 
ผลประโยชนอ่ืนๆ 

 
 
 

ผลกระทบทางลบและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบ 

 
 
 

ผลกระทบดานการถายทอดเทคโนโลยี 
 
 
E. การเงิน 
 

การประมาณคาใชจายทั้งหมดในโครงการ 

คาเตรียมการ xx ลานเหรียญสหรัฐ  

คาวัสดุอุปกรณ xx ลานเหรียญสหรัฐ 

คางานดานโยธา xx ลานเหรียญสหรัฐ 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด xx ลานเหรียญสหรัฐ 

รวมคาใชจายท้ังหมดของโครงการ xx ลานเหรียญสหรัฐ 

แหลงเงินทุน 

หุนสวน ชื่อองคกร, จํานวนเงิน (xx ลานเหรียญสหรัฐ) และสถานภาพ 

หนี้ – ระยะยาว ชื่อองคกร, จํานวนเงิน (xx ลานเหรียญสหรัฐ) และสถานภาพ 

หนี้ – ระยะส้ัน ชื่อองคกร, จํานวนเงิน (xx ลานเหรียญสหรัฐ) และสถานภาพ 

ไมระบุ xx ลานเหรียญสหรัฐ 

ผูรับซ้ือคารบอนเครดิต ชื่อของผูรับซ้ือคารบอนเครดิต 

สัดสวนคารบอนเครดิตที่คิดในการ
จายเงินลวงหนา 

xx ลานเหรียญสหรัฐ (ชี้แจงรายละเอียดโดยยอ ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด) 

ราคาคารบอนเครดิต   xx ลานเหรียญสหรัฐ / ตัน CO2 เทียบเทา 
 
 

ชวงเวลาคิดเครดิต ปท่ีเริ่ม-ปที่ส้ินสุด ราคาคารบอนเครดิต 

ท้ังหมด (    ) – (    )  
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ราคาคารบอนเครดิตทั้งหมด 

(ในหนวย ลานเหรียญสหรัฐ) 

แจกแจงประเภท 

ระยะเวลาคิดเครดิตที่ตายตัว 

(สูงสุด 10 ป) 

ระยะเวลาคิดเครดิตที่ตอได 

ชวงที่ 1 (สูงสุด 7 ป) 

ชวงที่ 2 (สูงสุด 7 ป) 

ชวงที่ 3 (สูงสุด 7 ป) 

 
(    ) – (    ) 

 
(    ) – (    ) 
(    ) – (    ) 
(    ) – (    ) 

 

IRR  ที่คาดการณ กรณีที่มีการรายไดจาก
คารบอนเครดิต 

กรณีที่ไมมีรายไดจาก
คารบอนเครดิต 
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ภาคผนวก ง 
หนวยงานที่ปรึกษาในการจัดทํา PDD (Project Design Consultant)  

ในประเทศไทย 
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หนวยงานท่ีปรึกษาในการจัดทํา 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 เอ็นเนอรย่ี พลัส จํากัด 
อาคารฟอร่ัมทาวเวอร ช้ันท่ี 28 เลขท่ี 184/177 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

Contact Person : คุณอาณัติ ประภาสวัสด์ิ กรรมการผูจัดการ (anat_p@aep.co.th ), คุณวิวัฒน โฆษิตสกุล 

(vivat_k@aep.co.th ),  

Tel : 02 645 3347-8 

Fax : 02 645 3349 

3. ENVIMA (Thailand) Co.,Ltd. 
1023 TPS Building Fl.4th Pattanakarn Rd., Suan Laung Bangkok 10250 

Contact Person : Magnus A. Staudte 

Tel : 02 717 8114 Mobile : 01 920 9708 

Fax : 02 717 8115 

Website : http://www.envima.com, http://www.ggre-sea.com   

4. IBAT Asia Co.,Ltd.  
88 Pichai Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand  

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

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

5. บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จํากัด (FULL ADVANTAGE CO., LTD.) 

หอง INC1-201 อาคารนวัตกรรม 1 เลขที่ 131 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ ถนน พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120? 

Contact Person : Mr. Alan Dale Gonsales, Mr. Vazzan Tirangkura - วสนัต ติรางกูร 

Tel : 02 564 7921-23 

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

6. BRIGHT MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. 
No.1 Fortune Town Building 15th Floor Ratchadaphisek Rd. Dindaeng Bangkok 10400 Thailand 

Contact Person : Mr.Rattanachai Ratsamewesarat (Rattanachair@bright-ce.com), Mr.Pierre Cazelles 

Tel : 02 642 1270 

Fax : 02 642 1242 

7. AIR SAVE CO.,LTD.  
2034/70-71 Itathai tower 15th floor (15-03/1) New Petchaburi Rd. Bangkapi Huaykwang Bangkok 



ง-2 

10320 

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

Tel : 02 723 4455  

Fax : 02 723 4452  

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

2782-2790 Soi 130, Ladprao Road, Bangkok 10240 

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

Tel : 02 731 1592 

Fax : 02 731 0490 

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=view&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 (amornsakdi@brookergroup.com ), Mr. Pataitat 

Indradat (pataitat@brookergroup.com ) 

Tel : 02-168-7100 Ext.1110 

Fax : 02 168 7111 

Website : www.mgminter.com 
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13. Emergent Ventures International Pte Ltd. : Thailand Office 

Sustainable Solutions for the Environment 

Q House Lumpini,1 South Sathon Rd., Level 27, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 Thailand 

Contact Person : Mr. Thanakrit  Kasemsuk (thanakrit@emergent-ventures.com ) Mobile Phone: +66 

804 497694 

Tel : +66(0)2 610 3648 

FAX : +66(0)2 610 3601 

Website : www.emergent-ventures.com  
14. บริษัท ไบโออะกริโคออป เอส.ซี.อาร.แอล จํากัด (Bioagricoop s.c.r.l) 

1029/11 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

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

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

TEl : 02 619-5353 

FAX : 02 619-5353 

15. บริษัท เอเซียเน็ท เซอวิสเซส จํากัด 
ช้ันท่ี 15 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส ถ.วิทย ุเขตปทุมวัน กทม 10330 

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

TEL : 02 654-0404  

FAX : 02 654- 0399  

Website : www.airbservices.com 
16. เซาทโพล คารบอน แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด (South Pole Carbon Asset Management Ltd.) 

2/22 อาคารไอยรา ช้ัน 6 ถนนจันทน ซอย2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Contact Person : นางสาวพัทธหทัย ตันสุวรรณนนท (p.tonsuwonnont@southpolecarbon.com ) , นาย

พัฒนา สุระวัฒนาพงศ (p.surawatanapongs@southpolecarbon.com ) 

TEL : 0 2678 8977,9 

FAX : 0 2678 8978 

17. Mizuho Corporate Bank, Ltd. 
ช้ัน 18 ทิสโกทาวเวอร 48 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

Contact Person : คุณวีณา มณีโรจนฉาย (Weena.Maneeroagchai@mizuho-cb.com ), Mr. Toshiya 

Wakaume (toshiya.wakaume@mizuho-cb.com ) 

TEL : 02 638-0200-5 # 2539 

18. RETECH ENERGY CO., LTD. 
2/22 ไอยราทาวเวอร ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย 2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

TEL : 02 678 8921-2 

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

19. CARBON PARTNERS ASIATICA CO., LTD. 
Thailand Office : 919/513C ชั้น 44 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซนเตอร, ถนนสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500 
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Contact Person : คุณ ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย(prasit.vaiyavatjamai@cp-asiatica.com ), คุณ ชุมพล ศรี

ประภากร (chumpol.sripraparkorn@cp-asiatica.com ) 

Tel : 02 630 0170-71 

Fax : 02 630 0170 

Website : www.cp-asiatica.com 
20. ASIA CARBON EMISSION MANAGEMENT (THAILAND) Ltd. 

หอง M2 & M3 พันทิพย คอรท 68 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 

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

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

FAX : (66)2679-9779 

Mobile : 081-721-6776, 086-035-6969 

Website : www.asiacarbon.com 
21. Cleanergy Invesment Service (Beijing) Co., Ltd. 

CDM & VER Specialized Consultant 

North of FL11, Capital Times Square, 88 Xichang'an Jie, Beijing, P.R. Chaina, 100031 

TEL : +86(10)83914567-6251 

FAX : -86(10)83914555 

Website :www.ciscdm.com 
22. GreenStream Network GmbH 

Full cycle carbon service for CDM, JI, VER project  

Grosser Burstah 31, 20457 Hamburg, Germany  

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

(rachot.indradesa@greenstream.net )  

Tel : +49 40 809 063 210 

Fax : +49 40 809 063 199  

Website : www.greenstream.net 
23.  บริษัท อีเอ็มกรุป จํากัด (EM Group Co., Ltd.) 

24/2 อาคารเกษมสันต 1 ซอยเกษมสันต 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

24/2 Kasemsan 1 Building, Soi Kasemsan 1, Rama I Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok 10330 

Contact person : ไพศาล จิรานันตรัตน (paisan@em-group.co.th ) ไชยวัฒน ผลลาภ (chaiwat@em-

group.co.th )เกยีรติศักด์ิ กอบกาญจนากร(kiattisak@em-group.co.th ) 

Tel : 02 612 3299 , 02 612 3344   

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

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

Contact Person : Yoshinori Kozu (kosu@natsourcejapan.com ) 
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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 ช้ันท่ี 7 หองเลขท่ี 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

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

Bangkok, 10900 

Contact Person : คุณคมกฤช ยิ้มเจริญ (komkijy@greenerconsultant.com ), คุณสรศักด์ิ ธรรมาพิทักษพร 

(sorasakt@greenerconsultant.com ) 

Tel : 02-272-2727 

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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List of DOEs 

Ref. 
Number 

Entity Name 
Sectoral scopes for 

validation 
Sectoral scopes for 

verification and certification 

E-0001 
Japan Quality Assurance 

Organisation 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0002 JACO CDM., LTD 1, 2, 3, 14  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0003 
Det Norske Veritas Certification 

AS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0005 TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0006 
Deloitte Tohmatsu Evaluation and 

Certification Organization 
1, 2, 3  1 

E-0007 Japan Consulting Institute 1, 2, 4, 5, 10, 13    

E-0009 
Bureau Veritas Certification 

Holding SAS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

14  
1, 2, 3  

E-0010 SGS United Kingdom Ltd. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0011 
Korea Energy Management 

Corporation 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0013 TÜV Rheinland Japan Ltd. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0014 KPMG Sustainability B.V. 13   

E-0016 
ERM Certification and Verification 

Services Ltd. 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13  

E-0021 
Spanish Association for 

Standardisation and Certification 
1, 2, 3, 13  1, 2, 3  

E-0022 TÜV NORD CERT GmbH 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

13  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12  
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Ref. 
Number 

Entity Name 
Sectoral scopes for 

validation 
Sectoral scopes for 

verification and certification 

E-0023 
Lloyd’s Register Quality 

Assurance Ltd. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13  

E-0024 
Colombian Institute for Technical 

Standards and Certification 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15  1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15  

E-0025 Korean Foundation for Quality 1, 2, 3  13 

E-0027 
Swiss Association for Quality and 

Management Systems 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

E-0034 
China Environmental United 

Certification Center Co., Ltd. 
1, 2, 3, 8, 10  1, 2, 3, 8, 10  

E-0037 RINA S.p.A.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15  

E-0038 
SIRIM QAS INTERNATIONAL 

SDN.BHD 
1, 2, 3, 4, 13  1, 2, 3, 4, 13  

E-0039 Korean Standards Association 1, 2, 3, 4, 5, 13  1, 2, 3, 4, 5, 13  

E-0040 Environmental Management Corp. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 

15  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 

15  

E-0041 Japan Management Association 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14  

E-0042 
Germanischer Lloyd Certification 

GmbH 
1, 2, 3, 7, 10, 13  1, 2, 3, 7, 10, 13  

E-0044 China Quality Certification Center 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13  

E-0045 Ernst & Young Associés (France) 14 14 

 

Scope 
Number 

Sectoral Scope 

1 Energy industries (renewable - / non-renewable sources) 

2 Energy distribution 

3 Energy demand 
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Scope 
Number 

Sectoral Scope 

4 Manufacturing industries 

5 Chemical industries 

6 Construction 

7 Transport 

8 Mining/mineral production 

9 Metal production 

10 Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas) 

11 
Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur 

hexafluoride 

12 Solvent use 

13 Waste handling and disposal 

14 Afforestation and reforestation 

15 Agriculture 

 

Source : http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
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แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
 

ผูตอบแบบสอบถาม _______________________________________________________________________________ 

ตําแหนง _____________________________________วันท่ี _______________________________________________ 
 

1. ชื่อโครงการ __________________________________________________________________________________ 
 

2. ประเภทโครงการ (โปรดเลือก) 
 

2.1 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชวีภาพ   

2.2 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื อเพลิงชีวภาพ   

2.3 โครงการผลิตกักเก็บมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ   

2.4 โครงการอื่นๆ   (โปรดระบ)ุ __________________________ 
 

3. เอกสารโครงการทีเก่ียวของ (โปรดเลือก) 
 

3.1 Project Idea Note (PIN)   

3.2 Project Design Document (PDD)   

3.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE)   

3.4 รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  (EIA)   

3.5 CDM Project Prevalidation Report   

3.6 เอกสารอื่นๆ  (โปรดระบ)ุ _______________________ 
 

4. การดําเนินงานท่ีผานมา  (โปรดตอบคําถาม) 
 

4.1 จัดทํา Project Idea Note (PIN) แลวเสร็จ วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.2 จัดทํา Project Design Document (PDD) 

แลวเสร็จ 

วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.3 วันท่ี Meth Panel รับรอง Methodology 

ของโครงการ 

วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.4 วันท่ี Validator 

เร่ิมตรวจสอบโครงการในพื้นท่ี 

วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.5 วันท่ีเร่ิมโครงการ (ติดต้ังระบบ) วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.6 วันท่ีเร่ิมเดินระบบ วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.7 วันท่ีเร่ิมมีการลดกาซเรือนกระจก วัน_______ เดือน________ ป________ 
 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)                                                                             28 มีนาคม 2551 

แบบสอบถามเลขที่ 1-2550/_________ 
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5. ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (โปรดระบ)ุ 
 

5.1 เจาของโครงการ  ____________________________ 

5.2 เจาของโครงการรวม 1 (หากม)ี ____________________________ 

5.3 เจาของโครงการรวม 2 (หากม)ี ____________________________ 

5.4 DOE (Validator) ____________________________ 

5.5 ผูรับซื้อ CER ____________________________ 
 

6. รายละเอียดของโครงการ (โปรดระบุ) 
 

6.1 ท่ีต้ังโครงการ ___________________________________________   

6.2 Methodology ท่ีใช ______________________________________   

6.3 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดในแตละป ____________________ ตัน  

6.4 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดลดลงแลวต้ังแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจุ

บัน 

____________ ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)                                                                             28 มีนาคม 2551 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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แบบการประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สําหรบัผูพัฒนาโครงการ 

 
โครงการ (ไทย) _________________________________________________ 

   (English) ______________________________________________ 
 
ผูกรอกขอมูล ________________________________________ 
ตําแหนง ____________________________________________ 
วันที่กรอกแบบสอบถาม ________________________________ 

 

เพื่อใหการประเมินโครงการ CDM เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณที่สุด สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการกลไก

การพัฒนาที่สะอาด ภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ จึงขอใหผูพัฒนาโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด กรอกขอมูลของโครงการ เพื่อแสดงการมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของประเทศไทย 

 

ในการกรอกแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหผูประกอบการกรอก 

คะแนนที่คิดวาโครงการควรไดรับ (ตามเกณฑที่แนบทาย) พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุน และที่มาของ

ขอมูลและแหลงสืบคน (เชน PDD หนา 6 Section A4, รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หนา 24 หัวขอ คุณภาพน้ําทิ้ง เปนตน) 

 

ขอใหผูพัฒนาโครงการสงแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับ

ผูพัฒนาโครงการ ใหกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ทาง e-mail penporn@tgo.or.th, 

neeracha@tgo.or.th 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเลขที่ 2-2550/_________ 
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แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพฒันาท่ียั่งยืน 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน เหตุผลสนับสนุน 
ที่มาของขอมูล 

และแหลงสืบคน 

1. หมวดดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ดัชนีดานส่ิงแวดลอม 

1)  ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
กําหนดโดยพิธีสารเกียวโตของ
โครงการ 
หมายเหตุ: กาซเรือนกระจกทีกําหนด

โดยพิธีสารเกียวโต ไดแก 

- คารบอนไดออกไซด (CO2) 

- มีเทน (CH4) 

- ไนตรัสออกไซด (N2O) 

- ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

- เปอรฟลูออโรคารบอน (PCs) 

- ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

เทียบเทาคารบอนไดออกไซด (CO2 

equivalent) โดยเทียบกับกรณีฐาน 

(baseline) กรณีไมมีกิจกรรมโครงการ 

CDM เกิดขึ้น 

   

2)  ลดการปลอยสารที่เปนมลพิษ
ทางอากาศ ตามประกาศมาตรฐาน
มลพิษทางอากาศ  
เชน NOx HC PM10 SO2 CO O3 

VOC’s  Dioxin 

หมายเหตุ : มาตรฐานการปลอยสารท่ี

เปนมลพิษทางอากาศ สารเจือปนใน

อากาศ ใหอางอิงถึงกฎหมายท่ีประกาศ

โดยหนวยงานรับผิดชอบ เชน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ก รมควบ คุมมลพิษ  ก รม โ ร ง ง าน

อุตสาหกรรม เปนตน 

ปริมาณการปลอยสารที่เปนมลพิษทาง

อากาศ เม่ือเทียบกับกรณีฐาน (กรณีไม

มีโครงการ)  
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3)  มลพิษทางเสียง  
(ตามมาตรฐานของทางราชการ) 
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงให 

อางอิงถึงประกาศคณะกรรม 

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.

2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับ

เสียงโดยทั่วไป มาตรา 32(5) แหง 

พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง การ

คํานวณคาระดับเสียง และรวมถึง

มาตรฐานอื่นใดท่ีประกาศเปนกฎหมาย

โดยหนวยงานรับผิดชอบ 

ระดับเสียงในพื้นที่โครงการ หมายเหตุ: 

 มลพิษทางเสียงมี 3 มาตรฐาน คือ  

1) ระดับเสียงทั่วไป  

2) ระดับเสียงที่มีผลตอสุขภาพ

ผูปฏิบัติงานภายในบริเวณโครงการ 

3) ระดับเสียงรบกวน 

   

4) มลพิษทางกล่ิน (ตามมาตรฐาน
ของทางราชการ) 
หมายเหตุ : การควบคุมมลพิษทางกล่ิน 

และเหตุเดือดรอนรําคาญทางกล่ิน ให

อ างอิ ง ถึ งกฎหมายที่ประกาศโดย

หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

กรมควบคุมมลพิษ เปนตน 

มลพิษทางกล่ิน 

ที่เกิดจากสารอินทรีย ตามมาตรฐาน

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   

5)   ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง  
ตามมาตรฐานของทางราชการ 
หมายเหตุ :  

- มาตรฐานความสกปรกในน้ํา

ทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมการ

ระบายนํ้าทิ้งในความรับผิดชอบของ

หนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมควบคุม

มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม

เจาทา กรมชลประทาน เปนตน 

- การนําน้ําทิ้งที่บําบัดแลวไปให

ปริมาณความสกปรกในนํ้าทิ้ง  

(loading) 
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เกษตรกร ไมถือเปน zero discharge 

แตใหถือเปนการบริการทางสังคม 

6) การจัดการของเสียของโครงการ  
หมายเหตุ: ของเสีย หมายถึง ส่ิงที่ไม

สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกและ

เปนภาระในการจัดการ  
 

ของเสีย (waste) จากโครงการ  ตอ  

วัตถุดิบปอนเขาโครงการ  

   

7) มลพิษดิน (ตามมาตรฐานทาง
ราชการ) 
หมายเหตุ: มาตรฐานมลพิษดิน ให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 

2547) ออกตามความในพรบ. สงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐาน

คุณภาพดิน และรวมถึงมาตรฐานอื่นใด

ที่ประกาศเปนกฎหมายโดยหนวยงาน

รับผิดชอบ 

มลพิษดิน  

ตามมาตรฐาน 

ของทางราชการ 

   

8) การปนเปอนของน้ําใตดิน การปนเปอนของน้ําใตดิน    

9) การลดปริมาณของเสียอันตราย 
หมายเหตุ : ของเสียอันตราย ใหอางอิง

ถึงกฎหมายที่ประกาศโดยหนวยงาน

รับผิดชอบ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

ปริมาณของเสียอันตราย     

ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ 

10) ความตองการใชน้ําและ
ประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ 

ปริมาณความตองการใชน้ําและ

ประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ 

   

11) การพังทลายของดิน และการ
กัดเซาะชายฝง/ชายตล่ิงของแมน้ํา 

การพังทลายของดิน และ  การกัดเซาะ

ชายฝง/ชายตล่ิงของแมน้ําในบริเวณ

โครงการ 
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12) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใต
โครงการ  
(ดูสถิติพื้นที่สีเขียวของจังหวัด) 

หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริมการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงไมมีคะแนนติดลบ 

ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาจเปนการเพิ่ม

ในบริเวณหรือนอกบริเวณโครงการก็ได 

แตเปนการดําเนินงานภายใตโครงการ 

ทั้งนี้ ดูความหมายและลักษณะของ

พื้นที่สีเขียวทายตาราง 

พื้นที่สีเขียว    

13) ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ (ecosystem diversity) 
เชน พิจารณาจากการเปล่ียนพื้นที่นา 

เปนพื้นที่ดินถม  หรือ การเปล่ียนจาก

พื้นที่ดินถม พื้นที่เส่ือมโทรม เปนพื้นที่ที่

มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบตอความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

   

14) ความหลากหลายของชนิดพันธุ 
(species diversity)  

ขนาดของประชากรพืช/สัตว 

(population size) และ ชนิดของพันธุ

พืช/สัตว 

   

15) การใช/ นําเขาชนิดพันธุที่มีการ
ตัดแตงพันธุกรรม (GMO) และ/หรือ
ชนิดพันธุตางถ่ิน (alien species )    
ในบริเวณพื้นที่โครงการ 

ชนิดพันธุที่มีการตัดแตงพันธุกรรมและ/

หรือ ชนิดพันธุตางถ่ิน 
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2. หมวดดัชนีดานสังคม 

1)  การมีสวนรวมของประชาชน 
(วัดจากระดับการมีสวนรวมที่จัดขึ้น) 

การมีสวนรวมของประชาชน    

2)  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริมให

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ

พัฒนาส่ิงแวดลอมของชุมชน จึงไมมี

คะแนนติดลบ ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธดังกลาว อาจเปนการ

ดําเนินงานในบริเวณหรือนอกบริเวณ

โครงการก็ได แตเปนการดําเนินงาน

ภายใตโครงการ 

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เชน 

- โครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การคุมครองมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม 

- การใหทุนการศึกษา 

- กิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- สงเสริมดานสุขภาพอนามัย  

- พัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

- จัดหานํ้าด่ืม 

- ฯลฯ 

   

3)  สุขภาพอนามัยของคนงานและ
ชุมชนโดยรอบ 

แผนการจัดการสุขภาพอนามัยของ

คนงานและชุมชนโดยรอบ 

   

3. หมวดดัชนีดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี 

1) การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา/นําเขาเทคโนโลยี    

2) แผนการดําเนินงานเม่ือส้ินสุด
โครงการ หรือส้ินสุดระยะเวลา 
Crediting Period ที่โครงการเลือกไว  

แผนการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

ห รื อ  ส้ิ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า  Crediting 

Period  ที่โครงการเลือกไว 

   

3) การฝกอบรมบุคลากร จํานวนลูกจางที่มีทักษะการทํางานดี    

4. หมวดดัชนีดานเศรษฐกิจ  

1)  รายไดทีเ่พ่ิมขึ้นของผูมีสวนได
สวนเสีย 

คาเฉล่ียจากผลรวมของคะแนนใน 1.1-

1.2 

   

1.1) รายไดที่เพ่ิมขึ้นของคนงาน 
หมายเหตุ : รายไดของคนงาน หมายถึง 

รายไดของคนงานตอป    
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คาจาง คาแรง คาลวงเวลา ซึ่งเปน

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

1.2) รายไดที่เพ่ิมขึ้นของผูมีสวนได
สวนเสียอ่ืน เชน เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการขายวัตถุดิบ 

หมายเหตุ ผูพัฒนาโครงการจะตองระบุ

วาใครคือผูมีสวนได สวนเสีย ในการ

ขายวัตถุดิบใหกับโครงการ 

รายไดของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

   

2) พลังงาน  คาเฉล่ียจากผลรวมของคะแนนใน  

2.1-2.2 

   

2.1) การใชพลังงานทดแทน การใชพลังงานทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง/

พลังงานหมุนเวียนในประเทศ  

(ton of oil equivalent) 

   

2.2) ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  รอยละของประสิทธิภาพการใช 

พลังงาน 

   

3) การเพ่ิมการใชวัตถุดิบ 
 ภายในประเทศ (local content) 

สัดสวนมูลคาการใชวัตถุดิบ 

ภายในประเทศ 
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ภาคผนวก ช 
แบบสรุปรายละเอียดโครงการ 
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โครงการ……...........................................................................................……. 
ต้ังอยูที่ ...............................  จังหวัด……...........……….. 

โครงการ……………..… เกิดจาก……….......... ในจังหวัด………..… [ อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะ
ของโครงการ เชน  มีกําลังการผลิตขนาด ……….. เมกกะวัตต โดยไฟฟาที่ไดจะถูกนํามาใชในการ…….…. ] 
เพ่ือ…………… [เชน เปนการชวยประเทศลดการน้ําเขาเชื้อเพลิงพาณิชย เปนตน] 

โครงการนี้ จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกดิจากการ…….. ได ประมาณ ……. ตัน
เทียบเทาคารบอนไดออกไซด (CO2 equivalent) ตอป 

 

ขอมูลทางดานเทคนิค 

ลักษณะและผลผลิตของโครงการ  
 

อายุโครงการ (ป) …….. ป 
วัตถุดิบที่ใช  

 
ปริมาณท่ีใชตอป …………….. ตัน  
แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  

 
Methodology ที่ใช   

 
วันที่ Methodology Panel ภายใต 
Executive Board อนุมัติ 

 
 

ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได ตอป 
(CO2e/ year) 

…….  ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอป 

ส่ิงท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตและวิธีการ
จัดการ (กาซและของแข็ง) 

 
 

เทคโนโลยีท่ีใช (จุดเดนของเทคโนโลยี 
หรือประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเมื่อ
เทียบกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ) 

 
 
 

แหลงท่ีมาของเทคโนโลยี ประเทศ…………. 
สถานะในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน 

 
 
 

การลงทุนทั้งหมดของโครงการ ประมาณ ………….. ลานบาท 

งบประมาณในการลงทุน (ตอ 1 MW) ประมาณ ……….ลานบาทตอ MW 
Certified Emission Reduction: CER (Carbon Credit) 

IRR without CDM … … % 

IRR with CDM (ขาย CER) ……..% 

แบบสอบถามเลขที่ 3-2550/_________ 
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ราคาของ CER ที่ขายได (พรอมเงื่อนไข) ..........เหรียญสหรัฐ ตอตันคารบอนไดออกไซด  
ประเทศท่ีรับซื้อ CER  
ปที่ไดตกลงซื้อขาย CER ได  
ประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1. ดานเศรษฐกิจ 

1.1 ระดับประเทศ 

  
  
1.2 ระดับทองถิ่น 

การสรางงาน(คนตอป) ชวงกอสราง ……..คน ชวง Operation ……. คน 
รายไดเฉลี่ยจากการจางงานตอป เฉลี่ย ………    … บาท/คน/เดือน รวม ……..ลานบาทตอป 
2. ดานสังคม 

2.1 ระดับประเทศ 

  
  
2.2 ระดับทองถิ่น 

  
  
3. สิ่งแวดลอม 

3.1 ระดับประเทศ 

คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ  
การถายทอดเทคโนโลยี  
3.2 ระดับทองถิ่น 

คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 
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ซ-2 
 



ซ-3 
 



ซ-4 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM  

ภายใตขอบขายการทําเหมืองแรและกระบวนการผลิตแร 
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โครงการที่มีวิธีการการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายการทําเหมืองแร
และกระบวนการผลิตแร 

 

ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

1 18 Feb 07 

Huaibei Haizi and Luling 

Coal Mine Methane 

Utilization Project 

China 

Netherlands  

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 2 

2 31 Mar 07 

Pansan Coal Mine 

Methane Utilisation and 

Destruction Project 

China Switzerland 
ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 2 

3 07 Apr 07 

Yangquan Coal Mine 

Methane Advanced 

Industrial Furnace 

Utilisation Project 

China 

Switzerland  

Netherlands  

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 2 

4 22 May 07 

Yangquan Coal Mine 

Methane (CMM) 

Utilization for Power 

Generation Project, 

Shanxi Province, China 

China 

Switzerland  

Netherlands  

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 2 

5 24 Sep 07 

Jiangxi Fengcheng 

Mining Administration 

CMM Utilization Project 

China Netherlands 
ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

6 06 Oct 07 

Shanxi Liulin Coal Mine 

Methane Utilization 

Project 

China 
Switzerland  

Netherlands 
ACM0008 ver. 3 

7 11 Dec 07 

Shanxi Yangcheng Coal 

Mine Methane Utilization 

Project 

China Netherlands ACM0008 ver. 3 

8 22 Feb 08 

Shanxi Coal Transport 

Market Co., Ltd. 

Yangquan Branch CMM 

Utilization Project 

China 
Switzerland  

Netherlands 
ACM0008 ver. 3 

9 

Corrections 

(following request for 

review) 

Zhengzhou Coal 

Industry (Group) Co., 

Ltd. Coalmine Methane 

Utilization Project 

 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 
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ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

10 02 Aug 08 

Yima Coal Industry 

(Group) Co., Ltd. CMM 

utilization project 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

11 22 Aug 08 

Pingdingshan Coal 

(Group) Co., Ltd. 

Methane Utilization 

Project, Henan Province, 

China 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

12 
Corrections(following 

request for review) 

Shanxi Datuhe Coal 

Mine Methane Utilization 

Project 

China Netherlands ACM0008 ver. 3 

13 12 Sep 08 

Jilin Liaoyuan Meihe coal 

mine methane power 

generation project 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 3 

14 Review Requested 
Nantong Coalmine 

Methane 
China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 3 

15 Review Requested 

Duerping Coal Mine 

Methane Utilization 

Project 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 3 

16 

Minor 

corrections(following 

request for review) 

Huainan Panyi and 

Xieqiao Coal Mine 

Methane Utilization 

Project 

China Austria 
ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

17 Review Requested 

Jincheng Fengrun CMM 

Utilisation from Nine 

Mines in Jincheng City 

Shanxi Province China 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

18 Review Requested 
Jincheng Sihe Coal Mine 

CMM Generation Project 
China 

Japan  Netherlands  

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 3 

19 Review Requested 

Jiaozuo Coal Mine 

Methane (CMM) Power 

Generation Project of 

Jiaozuo Coal Industrial 

Group Co. Ltd., Jiaozuo 

City, Henan Province 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0008 ver. 3 
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ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

20 
Requesting 

Registration 

Tiefa Coal Industry 

Group CMM Utilization 

Project 

China Japan 
ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

21 
Requesting 

Registration 

Daning Coal Mine 

Methane Power 

Generation Project in 

Jincheng City Shanxi 

Province, China 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

22 
Requesting 

Registration 

Fuxin CMM/CBM 

Utilization Project in 

Liaoning Province 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

23 
Requesting 

Registration 

Jinling Coal Mine 

Methane (CMM) Power 

Generation Project of 

Dengfeng City, Henan 

Province 

China 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0008 ver. 3 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM 

ภายใตขอบขายอุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต 
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โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM  
ภายใตขอบขายอุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต 

 

ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

1 20 Feb 06 

“Optimal Utilization of Clinker” project at 

Shree Cement Limited (SCL), Beawar, 

Rajasthan 

India 

Germany  / UK of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

ACM0005 ver. 1 

2 07 Apr 06 

Replacement of Fossil Fuel by Palm 

Kernel Shell Biomass in the production 

of Portland Cement 

Malaysia France ACM0003 ver. 1 

3 18 May 06 

Partial replacement of fossil fuel by 

biomass as an alternative fuel, for Pyro-

Processing in cement plant of Shree 

Cements Limited at Beawar in 

Rajasthan, India 

India  ACM0003 ver. 2 

4 21 May 06 

ACC Blended cement projects at New 

Wadi Plant, Tikaria Cement Plant, 

Chanda Cement Works, Kymore 

Cement Works, Lakheri Cement Works 

and Chaibasa Cement Works  

India 

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 2 

5 29 May 06 

Emission reduction through partial 

substitution of fossil fuel with alternative 

fuels like agricultural by-products, tyres 

and municipal solid waste (MSW) in the 

manufacturing of portland cement at 

Grasim Industries Limited-Cement 

division South (GIL-CDS), Tamilnadu, 

India. 

India 

Germany  

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0003 ver. 1 

6 18 Jun 06 

Optimum utilisation of clinker by PPC 

production at Binani Cement Limited, 

Rajasthan 

India Germany ACM0005 ver. 2 

7 24 Jun 06 

Taishan Cement Works Waste Heat 

Recovery and Utilisation for Power 

Generation Project 

China 

Switzerland  UK 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

AM0024 ver. 1 

8 28 Jul 06 

Optimum utilisation of clinker by 

production of Pozzolana Cement at 

UltraTech Cement Ltd. (UTCL), Andhra 

Pradesh 

India 

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 2 
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ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

9 27 Aug 06 

“Blended cement with increased blend” 

at Orient cement’s Devapur and 

Jalgaon plants in India 

India 

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 2 

10 11 Sep 06 

Optimal utilization of clinker: 

Substitution of Clinker by Fly ash in 

Portland Pozzolana Cement blend at 

OCL, India 

India  ACM0005 ver. 2 

11 Rejected 

Increasing the Additive Blend in cement 

production by Jaiprakash Associates 

Ltd  

India  ACM0005 ver. 2 

12 26 Oct 06 

Century Textiles & Industries Ltd 

blended cement projects at: • Century 

cement • Manikgarh cement • Maihar 

cement 

India 

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 3 

13 27 Oct 06 Indocement Blended Cement Project 
Indonesi

a 

Netherlands  

Finland 
ACM0005 ver. 3 

14 13 Nov 06 

Optimal utilization of clinker: 

Substitution of Clinker by Slag in 

Portland Slag Cement at OCL, 

Rajgangpur, Sundargarh, Orissa. 

India  ACM0005 ver. 3 

15 Rejected 
Blended Cement Project with Fly Ash – 

Lafarge India Private Limited 
India  ACM0005 ver. 3 

16 07 Jan 07 

Energy efficiency project in the Ramla 

Cement Plant in Israel through 

instalment of new grinding technology 

Israel 

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

AMS-I.D. ver. 9  

AMS-II.D. ver. 7 

17 08 Jan 07 GACL Blended Cement Projects in India India 

UK of Great 

Britain & Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 2 

18 13 Jan 07 
Mysore Cements Limited Portland Slag 

Cement project 
India 

UK of Great 

Britain & Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 3 

19 11 Feb 07 

Substitution of clinker with fly ash in 

Portland Pozzolana Cement  at Lafarge 

India Pvt. Ltd. - Arasmeta Cement Plant 

India  ACM0005 ver. 3 

20 18 Feb 07 

“Optimal Utilization of Clinker” project at 

Dalmia Cement (Bharat) Limited 

(DCBL), Dalmiapuram , Tamilnadu. 

India  ACM0005 ver. 3 
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ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

21 Rejected 

Use of blast furnace slag in the 

production of blended cement at 

Votorantim Cimentos 

Brazil  ACM0005 ver. 3 

22 03 Mar 07 

Grasim Cement: Energy efficiency by 

up-gradation of clinker cooler in cement 

manufacturing 

India  AMS-II.D. ver. 7 

23 Rejected 

Vikram Cement: Energy efficiency by 

up-gradation of clinker cooler in cement 

manufacturing 

India  AMS-II.D. ver. 7 

24 Rejected 
Production of blended cement with 

blast furnace slag at Cimento Mizu 
Brazil  ACM0005 ver. 3 

25 Rejected 

Optimum utilisation of clinker for 

Pozzolana Portland Cement (PPC) 

production at Birla Plus Cement in 

Bathinda, Punjab, India. 

India  ACM0005 ver. 3 

26 Rejected 

GHG emission reduction by energy 

efficiency improvement of clinker cooler 

in cement manufacturing at Rajashree 

cement at District Gulbarga, Karnataka 

India 

India  AMS-II.D. ver. 7 

27 Rejected 
ACEL Blended cement project at 

Sankrail grinding unit 
India 

UK of Great 

Britain & Northern 

Ireland 

ACM0005 ver. 3 

28 29 Apr 07 

"Replacement of fossil fuel by biomass 

in Pyro-Processing" in Rajasthan by M/s 

JK Lakshmi Cement Limited (JKLCL) 

India  ACM0003 ver. 4 

29 04 May 07 

Ningguo Cement Plant 9100KW Waste 

Heat Recovery and Utilisation for 

PowerGeneration Project of Anhui 

Conch Cement Co. Ltd 

China 

Switzerland  

UK of Great 

Britain & Northern 

Ireland 

AM0024 ver. 1 

30 08 Jun 07 

Vikram Cement (VC): Energy efficiency 

improvement by up gradation of 

preheater in cement manufacturing 

India  AMS-II.D. ver. 8 

31 Corrections  
ENERGY EFFICIENCY MEASURES AT 

CEMENT PRODUCTION PLANT 
India  AMS-II.D. ver. 8 

32 Corrections  

ENERGY EFFICIENCY MEASURES AT 

CEMENT PRODUCTION PLANT IN 

CENTRAL INDIA 

 

India  AMS-II.D. ver. 8 
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ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

33 22 Jun 07 

Modification of clinker cooler for energy 

efficiency improvement in cement 

manufacturing at Binani Cement Limited 

India  AMS-II.D. ver. 7 

34 Rejected 

Optimal utilization of clinker by 

increasing the additives in cement 

production at Holcim Lanka Ltd (HLL), 

Sri Lanka 

Sri 

Lanka 
Switzerland ACM0005 ver. 3 

35 24 Aug 07 
Partial substitution of fossil fuels with 

biomass in cement manufacture 
Uruguay Spain ACM0003 ver. 4 

36 14 Sep 07 
Partial substitution of fossil fuels with 

biomass in cement manufacture 

Argentin

a 
Spain ACM0003 ver. 4 

37 30 Nov 07 

Emission reduction through partial 

substitution of fossil fuel with alternative 

fuels like agricultural byproducts & 

Municipal Solid Waste (MSW) in the 

manufacturing of portland cement at 

Vikram Cement (VC), Neemuch (MP), 

India. 

India  ACM0003 ver. 4 

38 Rejected 

Reducing the Average Clinker Content 

in Cement at CEMEX Mexico 

Operations. 

Mexico  ACM0005 ver. 3 

39 05 Jun 08 
CEMEX Costa Rica: Use of biomass 

residues in Colorado cement plant 

Costa 

Rica 
 ACM0003 ver. 4 

40 Corrections  

Emission reductions through partial 

substitution of fossil fuel with alternative 

fuels in the 2 cement plants of PT 

Holcim Indonesia Tbk 

Indonesi

a 
Switzerland ACM0003 ver. 4 

41 26 Aug 08 
CEMEX Colombia: Biomass project at 

Caracolito cement plant. 

Colombi

a 
 ACM0003 ver. 4 

42 Under Review 

Emission reductions through partial 

substitution of fossil fuel with alternative 

fuels in three cement plants of Holcim 

Philippines Inc. 

Philippin

es 
Switzerland ACM0003 ver. 4 

43 
Minor 

Corrections  

Fuel Switching at Atocongo Cement 

Plant and Natural Gas Pipeline 

Extension, Cementos Lima, Peru. 

Peru  ACM0003 ver. 5 

44 
Minor 

Corrections  

KCP Waste Heat Recovery Project in a 

Cement Plant by The KCP Limited 

(Cement Unit), India 

India  AM0024 ver. 1 
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ลําดับ Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology 

45 
Review 

Requested 

Jiangsu Jiaoqiao Cement Plant’s Low 

Temperature Waste Heat Power 

Generation Project 

China Japan AM0024 ver. 1 

46 
Review 

Requested 

Yixing Shuanglong Cement Plant’s Low 

Temperature Waste Heat Power 

Generation Project 

China Japan ACM0012 ver. 1 

47 
Requesting 

Registration 

Zhonglian Julong Cement Waste Heat 

Recovery as Power Project 
China 

UK and Northern 

Ireland 
ACM0012 ver. 2 

48 Requesting 

Registration  

Reduction in clinker usage in the 

production of cement through the 

increase in the use of additives at 

Lafarge Malayan Cement Berhad 

(LMCB)  

Malaysia  France  ACM0005 ver. 3 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
โครงการ CDM ของประเทศไทย 

ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ-1 

โครงการ CDM ของประเทศไทย 
ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว 

 

Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology * Reductions ** Ref 

16 Jun 07 
Korat Waste To 

Energy 
Thailand 

Switzerland 

United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland 

AM0022 ver. 4 310843 1040 

18 Jun 07 

A.T. Biopower Rice 

Husk Power 

Project in Pichit, 

Thailand 

Thailand Japan ACM0006 ver. 4 70772 1026 

27 Jul 07 
Khon Kaen Sugar 

Power Plant 
Thailand 

United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0006 ver. 4 61449 1036 

19 Oct 07 

Dan Chang Bio-

Energy 

Cogeneration 

project (DCBC) 

Thailand 

United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0006 ver. 4 
93129 1020 

19 Oct 07 

Phu Khieo Bio-

Energy 

Cogeneration 

project (PKBC) 

Thailand 

United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland 

ACM0002 ver. 6  

ACM0006 ver. 4 
102493 1024 
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Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology * Reductions ** Ref 

14 Mar 08 

Jaroensompong 

Corporation 

Rachathewa 

Landfill Gas to 

Energy Project  

Thailand Japan ACM0001 ver. 5 47185 1413 

24 Mar 08 

Ratchaburi Farms 

Biogas Project at 

SPM Farm 

Thailand Denmark 

AMS-I.D. ver. 10  

AMS-III.D. ver. 

11 

23556 1558 

27 Mar 08 

Ratchaburi Farms 

Biogas Project at 

Nong Bua Farm 

Thailand Denmark 

AMS-I.D. ver. 10  

AMS-III.D. ver. 

11 

15958 1552 

28 Mar 08 

Ratchaburi Farms 

Biogas Project at 

Veerachai Farm 

Thailand Denmark 

AMS-I.D. ver. 10  

AMS-III.D. ver. 

11 

32092 1554 

10 May 08 

Surat Thani 

Biomass Power 

Generation Project 

in Thailand 

Thailand Japan 
ACM0002 ver. 6  

ACM0006 ver. 4 
106592 1519 

Rejected 

Power Prospect 

9.9MW Rice Husk 

Power Plant (the 

“Project” or 

“project activity”) 

Thailand Japan AMS-I.D. ver. 12 33788 1851 

31 Jan 09 

Cassava Waste To 

Energy Project, 

Kalasin, Thailand 

(CWTE project) 

Thailand Japan AM0022 ver. 4 87586 2110 

       



ฎ-3 

Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology * Reductions ** Ref 

01 Feb 09 

Univanich 

Lamthap POME 

Biogas Project 

Thailand  AM0022 ver. 4 43650 2076 

09 Feb 09 

Chumporn applied 

biogas technology 

for advanced 

waste water 

management 

Thailand Germany AM0013 ver. 4 23448 2148 

Corrections 

(following 

review) 

Catalytic N2O 

Abatement Project 

in the tail gas of 

the Caprolactam 

production plant in 

Thailand 

Thailand Japan AM0028 ver. 4 152838 2232 

09 Mar 09 

Chao Khun Agro 

Biogas Energy 

Project 

Thailand 

United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland 

AM0022 ver. 4 48167 2138 

16 Mar 09 

Jiratpattana 

Biogas Energy 

Project 

Thailand 

United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland 

AM0022 ver. 4 24726 2144 

25 Mar 09 

CYY Biopower 

Wastewater 

treatment plant 

including biogas 

reuse for thermal 

oil replacement 

Thailand 
Switzerland  

Austria 
AM0022 ver. 4 97468 2141 



ฎ-4 

Registered Title 
Host 

Parties 
Other Parties Methodology * Reductions ** Ref 

and electricity 

generation Project, 

Thailand 

15 Apr 09 

Siam Quality 

Starch Wastewater 

Treatment and 

Energy Generation 

Project in 

Chaiyaphum, 

Thailand 

Thailand Japan 
AM0013 ver. 4  

AMS-I.C. ver. 12 
98372 1993 

Review 

Requested 

V.P. Farms Pig 

Manure 

Methanisation, 

Methane Recovery 

and Energy 

Production Project 

Thailand Austria 

AMS-I.D. ver. 13  

AMS-III.D. ver. 

14 

31032 2218 

 
* AM - Large scale, ACM - Consolidated Methodologies, AMS - Small scale  

** Estimated emission reductions in metric tonnes of CO2 equivalent per annum (as stated by the project participants) 

ท่ีมา : http://cdm.unfccc.int/Projects/) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
โครงการ CDM ท่ี ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
และออกหนังสือรับรองโครงการตามผลมติ ครม. 
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โครงการ CDM ท่ี ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
และออกหนังสือรับรองโครงการ (LOA) ตามผลมติ ครม. 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

1 

Dan Chang Bio-

Energy 

Cogeneration 

Project 

Dan Chang 

Bio-Energy 

Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากกากออยและ

ใบออย 

21 93,129 41 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

2 

Phu Khieo Bio-

Energy 

Cogeneration 

Project 

Phu Khieo 

Bio-Energy 

Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากกากออยและ

ใบออย 

21 102,493 41 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

3 

Korat Waste to 

Energy Project, 

Thailand 

Korat Waste 

to Energy Co. 

Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียโรงงานผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

15 
312,774* 

714,546** 
3 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

• Issuance of CERs 

(10 Sep 2008) 

4 
A.T. Biopower Rice 

Husk Power Project 

A.T. Biopower 

Co. Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากแกลบ 
25 

77,292* 

100,678** 
20 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

• Issuance of CERs 

(4 Jun 2008) 

5 

Rubber Wood 

Residue Power Plant 

in Yala, Thailand 

Gulf Electric 

Public Co., 

Ltd. (Gulf) 

Thailand 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากเศษไม

ยางพารา 

25 60,000 20.2 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ยกเลิกโครงการ 

6 
Khon Kaen Sugar 

Power Plant 

Khon Kean 

Sugar 

Industry 

Public Co., 

Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากกากและใบ

ออย 

20 61,449 30 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

7 

Wastewater 

treatment with 

Biogas System in a 

Sima 

Interproduct 

Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียโรงงานผลิต

20 31,454 1.8 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

• กําลังตรวจสอบ



ฐ-2 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

Starch Plant for 

Energy and 

Environment 

Conservation in 

Nakorn Ratchasima 

แปงมันสําปะหลัง ขอมูลโดย DOE 

8 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas System in a 

Starch Plant for 

Energy and 

Environment 

Conservation in 

Chachoengsao 

Sima 

Interproduct 

Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนจากน้ําเสีย

โรงงานผลิตแปงมนั

สําปะหลัง 

20 19,369 - 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE 

9 

Surat Thani Biomass 

Power Generation 

Project in Thailand 

Surat Thani 

Green Energy 

Co. Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากทะลายปาลม

เปลา 

20 173,359* 9.95 

ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

ขอข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB 

10 

Natural Palm Oil 

Company Limited – 

1 MW Electricity 

Generation and 

Biogas Plant Project 

Natural Palm 

Oil Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสีย

โรงงานผลิตน้ํามัน

ปาลม 

15 17,533 1 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE 

11 

Northeastern Starch 

(1987) CO.,Ltd. -- 

LPG Fuel Switching 

Project 

Northeastern 

Starch (1987) 

Co. Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียโรงงานผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

20 27,321 1 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE 

12 

Chumporn Applied 

Biogas Technology 

for Advanced Waste 

Water Management, 

Thailand 

Chumporn 

Palm Oil 

Industry 

Public Co. 

Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนจากน้ําเสีย

โรงงานผลิตน้ํามัน

ปาลม 

20 23,436 - 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE 

13 
Surin Electricity 

Company Limited 

Surin Electric 

Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากกากและใบ

ออย 

20 12,197 10 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE 

        



ฐ-3 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

14 

Jaroensompong 

Corporation 

Rachathewa Landfill 

Gas to Energy 

Project in Thailand 

Jaroensompo

ng Co. Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากหลุมฝงกลบ

ขยะ 

20 47,185 1 

• ออกหนังสือรับรอง 
LOA แลว 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

* ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดตามเอกสาร PDD ท่ียื่นตอองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

** ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการข้ึนทะเบียนกับ CDM EB 

(ที่มา : http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=29) 
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โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก.  
พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ (LOA) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

1 

Ratchaburi Farms 

Biogas Project at 

Nongbua Farm 

Nong Bua 

Farm & 

Country Home 

Village 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จาก น้ําเสียฟารม

สุกร 

20 15,958 1.38 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(5 พ.ย. 2550) 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

(27 มี.ค. 2551) 

2 

Ratchaburi Farms 

Biogas Project at 

Veerachai Farm 

V.C.F. Group 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จาก น้ําเสียฟารม

สุกร 

20 32,092 950 kW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(5 พ.ย. 2550) 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

(28 มี.ค. 2551) 

3 

Ratchaburi Farms 

Biogas Project at 

SPM Farm 

SPM Feedmill 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จาก น้ําเสียฟารม

สุกร 

20 23,556 480 kW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(5 พ.ย. 2550) 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

(24 มี.ค. 2551) 

4 
Jiratpattana Biogas 

Energy Project 

Jiratpattana 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก 

น้ําเสียจาก

โรงงานผลิตแปงมนั

สําปะหลัง 

 

 

20 46,758 1.4 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(26 ก.พ. 2551) 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

(16 มี.ค. 2552) 

5 

Kitroongruang 

Biogas Energy 

Project 

Thai Biogas 

Energy 

Company 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก 

น้ําเสียจาก

โรงงานผลิตแปงมนั

สําปะหลัง 

25 19,578 1.4 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(26 ก.พ. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

6 

Chao Khun Agro 

Product Energy 

Project 

Thai Biogas 

Energy 

Company 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก 

น้ําเสียจาก

โรงงานผลิตแปงมนั

สําปะหลัง 

25 55,319 1.4 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(26 ก.พ. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

7 

Cassava Waste To 

Energy Project, 

Kalasin, Thailand 

Cassava 

Waste To 

Energy 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานความ

รอนจากน้ําเสียจาก

โรงงานผลิตแปงมนั

สําปะหลัง 

12 81,502 - 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(26 ก.พ. 2551) 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

(31 ม.ค. 2552) 

8 

Organic Waste 

Composting at 

Vichitbhan 

Plantation, 

Chumporn Province, 

Thailand 

Vichitbhan 

Plantation 

Co.,Ltd 

ผลิตปุยชีวมวลจาก

ทะลายปาลมเปลา

และน้ําเสียของ

โรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลมดิบ 

20 397,500 - 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(26 ก.พ. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

9 

V.P. Farms Pig 

Manure 

Methanisation, 

Methane Recovery 

and Energy 

Production Project 

Foxsys 

Co.,Ltdรวมกับ

V.P.F Group 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากนํ้าเสียจาก

ฟารมสุกร 

10 38,067 2.16 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(26 ก.พ. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

10 

Catalytic N2O 

Abatement Project in 

the Tail Gas of the 

Caprolactam 

production plant in 

Thailand 

Thai 

Caprolactam 

Public Co.,Ltd 

ลดการปลดปลอย

กาซไนตรัสออกไซด 
25 168,887 - 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(27 ก.พ. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

11 

Univanich Lamthap 

POME Biogas 

Project in Krabi, 

Thailand 

Univanich 

Palm Oil 

Public Co.Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากนํ้าเสียจาก

โรงงานผลิตน้ํามัน

ปาลม 

25 47,673 952 kW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(10 มี.ค. 2551) 

• ข้ึนทะเบียนกับ 

CDM EB แลว 

(1 ก.พ. 2552) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

12 

Power Prospect 9.9 

MW Rice-Husk 

Power Plant 

Power 

Prospect 

Company 

Limited 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากแกลบ 
21 33,788 9.9 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(10 มี.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

13 

Biomass thermal 

and electricity 

generation project 

for Thai Urethane 

Plastic 

บริษัท ไทยยูรี

เทน พลาสติก 

จํากัด และ

บริษัท ทียูพี 

เอ็นเนอรย่ี 

จํากัด 

ผลิตกระแสไฟฟา

และพลังงานความ

รอนจากชีวมวล 

10 18,150 2 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(10 มี.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

14 

Siam Cement 

(Thung Song) Waste 

Heat Power 

Generation Project 

Thailand (TS5 

Project) 

บริษัท อนรุักษ

พลังงานซิเมนต

ไทย จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากลมรอนทิ้ง 

(waste heat) 

20 25,373 7.88 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(9 มิ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

15 

Siam Cement (Ta 

Luang) Waste Heat 

Power Generation 

Project Thailand 

(TL5&6 Project) 

บริษัท อนรุักษ

พลังงานซิเมนต

ไทย จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากลมรอนทิ้ง 

(waste heat) 

20 44,138 16.65 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(9 มิ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

16 

Siam Cement 

(Kaeng Khoi) Waste 

Heat Power 

Generation Project 

Thailand (KK6 

Project) 

บริษัท อนรุักษ

พลังงานซิเมนต

ไทย จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากลมรอนทิ้ง 

(waste heat) 

20 29,301 9.1 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(9 มิ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

17 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas Technology 

in a Tapioca 

processing plant at 

P.V.D. International 

Company Limited, 

Thailand 

P.V.D 

International 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสีย

โรงงานผลิตแปงมนั

สําปะหลัง 

20 48,481 2.8 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

18 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas Technology 

in a Tapioca 

processing plant at 

Roi Et Flour 

Company Limited, 

Thailand 

Roi-Et Flour 

Co.,Ltd 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียโรงงานผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

20 38,920 1.4 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

19 

CYY Biopower 

wastewater 

treatment plant 

including biogas 

reuse for thermal oil 

replacement and 

electricity generation 

project, Thailand 

CYY Bio 

Power Co., 

Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียจาก

กระบวนการผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

30 99,399 1.95 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

20 

N.E. Biotech 

wastewater 

treatment and power 

production project 

N.E. Biotech 

Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียจาก

กระบวนการผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

30 50,951 0.96 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

21 

Bangna Starch 

wastewater 

treatment and 

biogas utilization 

project 

บริษัท พี แอนด 

ปภพ รีนิวเอ

เบิล จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากนํ้าเสียจาก

กระบวนการผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

30 51,085 2.6 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

22 

Siam Quality Starch 

Wastewater 

Treatment and 

Enegy Generation 

Project in 

Chaiyaphum, 

Thailand 

บริษัท สยาม 

ควอลิต้ี สตารช 

ผลิตพลังงานความ

รอนจากน้ําเสียจาก

โรงงานแปงมัน

สําปะหลัง 

12 98,839 - 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

23 

C.P.A.T tapioca 

processing 

wastewater biogas 

extraction and 

utilization project, 

Nakhonratchasima 

Province, Kingdom 

of Thailand 

บริษัท คอรน 

โปรดักส อํา

มาดาศ 

(ประเทศไทย) 

ผลิตพลังงานความ

รอนจากน้ําเสีย

โรงงานแปงมัน

สําปะหลัง 

30 149,975 - 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

24 

Eiamburapa 

Campany Ltd. 

Tapioca starch 

wastewater biogas 

extraction and 

utilization project, 

Sakaeo Province, 

Kingdom of Thailand 

บริษัท เอ่ียม

บูรพา จํากัด 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียโรงงานแปง

มันสําปะหลัง 

30 114,262 2.2 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(16 ก.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

25 

Grid-connected 

Electricity 

Generation from 

Biomass at Advance 

Bio Power 

Advance Bio 

Power Co., 

Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากเศษไมยูคา

ลิบตัส 

25 28,096 9.5 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 ก.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

26 

Grid-connected 

Electricity 

Generation from 

Biomass at Bua Yai 

Bio Power 

Bua Yai Bio 

Power Co., 

Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากแกลบ 
25 23,579 7.5 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 ก.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

27 

Green to Energy 

Wastewater 

Treatmant Project in 

Thailand (the 

project) 

บริษัท กรีน ทู 

เอ็นเนอย่ี จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

15 29,876 978 kW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 ก.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

28 

Biogas from Ethanol 

Wastewater for 

Electricity 

Generation 

Bio Natural 

energyCompa

ny Limited 

ผลิตกระแสไฟฟา

จากน้ําเสีย

โรงงานผลิตเอทา

นอล 

14 24,578 1,063 kW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 พ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

29 
TBEC Tha Chang 

Biogas 

Thai Biogas 

Energy Co., 

Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากโรงงานสกัด

น้ํามันปาลมและ

ยาง 

25 54,497 1.4 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 พ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

30 

Thailand AEP 

Livestock Waste 

Management Project 

บริษัท แอด

วานซ เอ็นเนอร

ย่ี พลัส จํากัด 

ผลิตกระแสไฟฟา

จากน้ําเสียฟารม

สุกร 

20 57,993 1.19 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 พ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

31 

TPI Polene Waste 

Heat Recovery 

Power Plant Project, 

Thailand 

Tpi Polene 

Power Co., 

Ltd 

โครงการผลิตไฟฟา

จากลมรอนทิ้งของ

โรงงานปูนซีเมนตที

พีไอโพลีน 

20 89,517 32 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 พ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

32 

Mungcharoen Green 

Power-9.9 MW Rice 

Husk Fired Power 

Plant Project 

Mungcharoen 

Green Power 

Co., Ltd. 

โครงการผลิต

พลังงานไฟฟาจาก

แกลบ 

21 38,033 9.9 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(24 พ.ย. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

33 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas System in 

Palm Oil Mill at 

Sikao, Trang, 

Thailand 

บริษัท โอทาโก 

จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

20 15,431 1 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 
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ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

34 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas System in 

Palm Oil Mill at 

Saikhueng, Surat 

Thani, Thailand 

บริษัท ไทย

ทาโลว แอนด 

ออยล จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

20 18,739 1 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

35 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas System in 

Palm Oil Mill at 

Sinpun, Surat Thani, 

Thailand 

บริษัท เอส.พี.

โอ. อะโกร

อินดัสตรี้ส 

จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

20 18,155 1 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

36 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas System in 

Palm Oil Mill at 

Bangsawan, Surat 

Thani, Thailand 

บริษัท ไทย

ทาโลว แอนด 

ออยล จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

20 18,396 1 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

37 

Wastewater 

Treatment with 

Biogas System in 

Palm Oil Mill at 

Kanjanadij, Surat 

Thani, Thailand 

บริษัท แสงศิริ

อุตสาหกรรม

เกษตร จํากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

20 18,359 1 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

38 

Eiamheng Tapioca 

Strach Industry 

Co.,Ltd. Tapioca 

strach wastewater 

biogas extraction 

and utilization 

project, 

Nakhonratchasima 

Provice, Kingdom of 

Thailand 

Eiamheng 

Tapioca 

Strach 

Industry Co., 

Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียจาก

กระบวนการผลิต

แปงมันสําปะหลัง 

21 394,125 
1.4 MW 

X 2 Units 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

39 
Bionersis Project 

Thailand 1 

Bionersis 

(Thailand) 

Ltd. 

ผลิตไฟฟาจากหลุม

ฝงกลบขยะ 
10 71,474 2 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(13 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
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ขอมูลโดย DOE 

40 

Green Glory 

Wastewater 

Treatment and 

Electricity 

Generation in 

Suratthani, Thailand 

Green Glory 

Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

12 17,132 
500 KW X 2 

Units 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

41 

Southern Palm 

Wastewater 

Treatment and 

Electricity 

Generation in 

Suratthani, 

Thailand 

The Southern 

Plam (1978) 

Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

12 18,343 
500 KW X 2 

Units 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

42 

Biomass gasification 

for electricity 

generation in Lop 

Buri Province by 

A+Power Co.,Ltd. 

A+Power 

Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากตนกระถินยักษ 
30 6,240 

0.9 MW X 2 

Units 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 ม.ค. 2551) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

43 

Pitak Palm Wastewer 

Treatment and 

Biogas Utilization 

Project 

Pitak Palm Oil 

Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลม 

15 12,116 1063 KW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 ม.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

44 

Chok Chai Starch 

Wastewater 

Treatment and 

Energy Generation 

Project in Uthai 

Thani, Thailand 

Chok Chai 

Starch Co., 

Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและ

กระแสไฟฟาจาก

โรงงานแปงมัน

สําปะหลัง 

15 60,826 0.45 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(31 มี.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

45 

Avoidance of 

methane emission 

from the wastewater 

treatment facility in 

K.S. Bio-Plus Co., 

Ltd., Thailand 

K.S. Bio-Plus 

Co., Ltd. 

ผลิตกระแสไฟฟา

จากโรงงานแปงมัน

สําปะหลัง 

20 59,505 
0.952 MW x 

3 Units 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(31 มี.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 
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46 

T.H. Pellet 

Wastewater 

Treatment and Heat 

and Electricity 

Generation in 

Nakhon Ratchasima, 

Thailand 

T.H. Pellet 

Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและ

กระแสไฟฟาจาก

โรงงานแปงมัน

สําปะหลัง 

10 49,088 0.952 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(31 มี.ค. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

47 

Siam Cement 

(Kaeng Khoi) Waste 

Heat Power 

Generation Project 

(KK3-5 Project) 

Cementhai 

Energy 

Conservation 

Co., Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากลมรอนทิ้งของ

โรงงานปูนซิเมนต 

10 64,209 25 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 เม.ย. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

48 

Siam Cement 

(Thung Song) Waste 

Heat Power 

Generation Project 

(TS46 Project) 

Cementhai 

Energy 

Conservation 

Co., Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากลมรอนทิ้งของ

โรงงานปูนซิเมนต 

10 52,252 25 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 เม.ย. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

49 

Siam Cement (Ta 

Luang) Waste Heat 

Power Generation 

Project, Khaw Wong 

Plant (KW Project) 

Cementhai 

Energy 

Conservation 

Co., Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากลมรอนทิ้งของ

โรงงานปูนซิเมนต 

10 50,033 18 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 เม.ย. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

50 

Siam Cement 

(Lampang) Waste 

Heat Power 

Generation Project 

(LP Project) 

Cementhai 

Energy 

Conservation 

Co., Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากลมรอนทิ้งของ

โรงงานปูนซิเมนต 

10 26,784 12 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 เม.ย. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

51 

UPOIC Forced 

Methane Organic 

Waste-Water 

Treatment Plant for 

energy generation in 

production process 

United Palm 

Oil Industry 

PLC. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากน้ําเสียของ

โรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลม 

10 35,448 1.904 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 

(30 เม.ย. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

52 
Univanich TOPI 

Biogas Project 

Univanich 

Palm Oil 

โครงการผลิตไฟฟา

จากน้ําเสียของ
7 41,174 2.856 MW 

• ออกหนังสือรับรอง 

LOA แลว 



ฑ-10 
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ผูพัฒนา
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Public 

Company Ltd. 

โรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลม 

(30 เม.ย. 2552) 

• กําลังตรวจสอบ

ขอมูลโดย DOE 

53 

Chantaburi Starch 

Wastewater 

Treatment and 

Biogas Utilization 

Project 

Chantaburi 

Starch Power 

Co., Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนและไฟฟาจาก

น้ําเสียกระบวนการ

ผลิตแปงมัน

สําปะหลัง 

15 41,034 
0.950 MW x 

2 Units 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

54 

Advanced 

wastewater 

management at 

Rajburi Ethanol Plant 

Rajburi 

Ethanol Co., 

Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากน้ําเสียของ

โรงงานผลิตเอทา

นอล 

15 70,557 - 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

55 

Thachana Palm Oil 

Company 

Wastewater 

Treatment Project in 

Thailand 

Thachana 

Palm Oil Co., 

Ltd. 

โครงการผลิตไฟฟา

จากน้ําเสียของ

โรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลม 

15 28,052 
1.063 MW x 

2 Units 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

56 

Boiler Fuel Switching 

to Biomass at 

Kamphaeng Phet 

Factory, Ajinomoto 

Thailand 

Ajinomoto 

Co.,(Thailand) 

Ltd. 

ผลิตพลังงานความ

รอนจากเชื้อเพลิง

ชีวมวล (แกลบ) 

30 151,502 - 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

57 
Biogas project, 

Cargill Siam Borabu 

Cargill Siam 

Ltd. 

โครงการผลิต

กระแสไฟฟาจาก

นํ้าเสียของโรงงาน

แปงมันสําปะหลัง 

21 58,926 
1.364 MW x 

2 Units 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

58 

Energy efficiency 

improvement of Mae 

Moh power plant 

through retrofitting 

the turbines 

Electricity 

Generating 

Authority of 

Thailand 

(EGAT) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพลังงาน

ไฟฟา โดยการ

ติดต้ัง Low 

Pressure Turbine 

ชนิด Retrofit 

13 29,041 300 MW 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

59 

Srijaroen Palm Oil 

Wastewater 

Treatment Project in 

Krabi Province, 

Thailand 

Srijaroen Palm 

Oil Co.,Ltd. 

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากน้ําเสียของ

โรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลม 

15 21,525 1.063 MW 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ผูพัฒนา
โครงการ 

รายละเอียด
โครงการ 

อายุ 
โครงการ 

(ป) 

ลด GHG 
ไดตอป 

(ton CO2/yr) 

ไฟฟา 
ที่ผลิตได 

(MW) 
สถานะโครงการ 

60 

Chaiyaphum Strach 

Plant Wastewater 

Treatment and 

Energy Generation 

Project in Thailand 

Mama 

Developemnt 

Co., Ltd. 

ผลิตไฟฟาและ

ความรอนจากน้ํา

เสียของโรงงานแปง

มันสําปะหลัง 

15 57,177 1 MW 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

61 

Sangpetch Tapioca 

Flour Wastewater 

Treatment and 

Energy Generation 

Project in Thailand 

Mama 

Developemnt 

Co., Ltd. 

ผลิตไฟฟาและ

ความรอนจากน้ํา

เสียของโรงงานแปง

มันสําปะหลัง 

15 55,718 1 MW 

อยูระหวางดําเนินการ

ออกหนังสือใหคํา

รับรองโครงการ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ตัวอยางโครงการ CDM ของไทยที่ไดรับ CERs แลว 

และตัวอยางเอกสาร Verification and Certification Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ-1 

ตัวอยางรายละเอียดโครงการ 
โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand 

วันท่ีโครงการไดข้ึนทะเบียนกับ CDM EB 18 มิถุนายน 2550 

ลักษณะโครงการ 

โครงการจัดอยูในประเภท 
1 : Energy industries (renewable - / non-renewable 

sources) 

ขนาดโครงการ  ขนาดใหญ 

กาซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการ คารบอนไดออกไซด (CO2) และมีเทน (CH4) 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

โรงงานไฟฟาทีใ่ชแกลบเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยมีระบบไฟฟาติดต้ัง

ขนาด 22 MW และไดทําสัญญาขายไฟฟาระยะเวลา 25 ป กับ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เทคโนโลยีที่ใช 

Suspension-fired boilers ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่กอใหเกิดข้ีเถา

คุณภาพดีจากการเผาไหม ข้ีเถาที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใชเปน

สวนผสมของปูนซีเมนต 

สถานท่ีตั้ง 
ประเทศ ไทย 

จังหวัด/เมือง  จังหวัดพจิิตร 

ผูดําเนินโครงการ 
ผูดําเนินโครงการ 1  บริษัท เอ ที ไบโอพาวเวอร จํากัด (ประเทศไทย) 

ผูดําเนินโครงการ 2  Chubu Electric Power Co, Inc. (ประเทศญี่ปุน) 

ผูดําเนินโครงการ 3 Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (ประเทศญ่ีปุน) 

แผนการดําเนินงาน 

อายุโครงการ อยางนอย 25 ป 

วันเร่ิมตนโครงการ 5 มกราคม 2547 

ประเภท crediting period Renewable (7 ป) 

วันเร่ิมตน crediting period 21 ธันวาคม 2548 

การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก 
ปริมาณกาซท่ีจะลดไดเฉล่ียตอป 70,772 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

ปริมาณกาซท่ีจะลดไดตลอด ระยะเวลา 

crediting period 
495,405 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

กรณีฐานในการพิจารณา  

พลังงานไฟฟา 

ระบบผลิตไฟฟาของประเทศไทยท่ีดําเนินการอยูแลวและที่อยูใน

แผนการดําเนินงานตอในอนาคต 
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โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand 

การใชประโยชนจากแกลบ 

การนําแกลบไปทิ้งใหยอยสลายเองหรือเผาทิ้งกลางแจง โดย

ไมไดใชประโยชนทางดานพลังงานแตอยางใด 

Additionality 

- ความเส่ียงในการนําเทคโนโลยีใหมมาใชกับโครงการ เชน 

ปญหาจากการใช boiler กับคุณลักษณะเฉพาะของแกลบใน

ประเทศไทยปญหาจากบุคลากรที่ขาดประสบการณกับการใช

เทคโนโลยี 

- ความไมแนนอนของวัตถุดิบ (แกลบ) เน่ืองจากโรงไฟฟา A.T. 

Biopower ไมมีผูจัดสงวัตถุดิบหลัก เม่ือเทียบกับโรงไฟฟาแกลบ

เดิมที่มีอยู แตรับวัตถุดิบจากผูจัดสงรายยอยจํานวนมาก 

- เนื่องจากผูดํา เนินโครงการตองการลดผลกระทบทางดาน 

ส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากข้ีเถา โดยการลดปริมาณขี้เถาที่เกิด

จากเผาเชื้อเพลิงชีวมวลใหมากที่สุดผานการจําหนายข้ีเถาใหกับ

ผูผลิตปูนซีเมนต จึงเกิดความเสี่ยงในเร่ืองของคุณลักษณะของ

ข้ีเถาวาจะเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตเพียงพอ

หรือไม 

- แมวาโรงงานไฟฟาแกลบจะเกิดขึ้นมากอนแลว 9 โครงการใน

ประเทศไทย แตโรงไฟฟาที่เกิดข้ึนแลวทั้งหมดต้ังข้ึนใกลกับหรือ

เปนเจาของโดยโรงสีขาวหรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

โรงไฟฟาเหลานั้นมีผูจัดสงวัตถุดิบหลักจึงมีความเสี่ยงทางดาน

การขาดแคลนวัตถุดิบตํ่า 

Methodology ท่ีใช 

ACM 0006 (version 04) “Consolidated baseline 

methodology for grid-connected electricity generation 

from biomass residues” 

ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น 

- มลพิษทางอากาศ ในรูปของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ

ฝุนละอองในอากาศ 

- น้ําเสียจากกิจกรรมของโครงการ 

- ข้ีเถาที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล 

- เสียงรบกวน 

แนวทางในการปองกัน/ลดผลกระทบขางตน 

 

- แผนการเฝาติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศอยางตอเน่ือง 

- ติดตามตรวจสอบระดับเสียงตามจุดตางๆ ใกลพื้นที่โรงงาน
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โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand 

ไฟฟา 

- แมจะไมมีการปลอยนํ้าเสียออกนอกบริเวณโรงงาน โดยปลอย

ใหนํ้าเสียในบอกักเก็บระเหยเอง ผูดําเนินโครงการจะจัดใหมีการ

ตรวจวัดน้ําเสียในบอ เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้า 

- หากข้ีเถาที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการเหลือจากการขาย 

จะมีการฝงกลบในพื้นที่โครงการ 

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจาก
โครงการ 

วิธีการ การจัดประชุมและการสํารวจความคิดเห็นจากผูนําชุมชน

และผูอยูอาศัยในชุมชนรอบขาง 

ความคิดเห็นที่ไดรับ 

- การสํารวจความคิดเห็น รอยละ 87 เห็นดวยกับโครงการ และ

รอยละ2.7 ไมเห็นดวย 

- การจัดทําประชาพิจารณ รอยละ 89 เห็นดวยกับการจัดทํา

โครงการซึง่ผลการสํารวจทั้ง 2 คร้ัง อยูในระดับที่สูงกวาเกณฑท่ี

เปนที่เห็นชอบทั้งในการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

การเขารวมโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) กับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 

แนวทางในการมีสวนรวมกับ 

ชุมชน 

 

- ผูดําเนินโครงการไดจัดต้ังกองทุนเพื่อปองกันผลกระทบทางดาน

ส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

- การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบ

โครงการประกอบดวย การจางงานในชุมชนระหวางการกอสราง

และการดําเนินงานของโครงการ การพัฒนาฝมือแรงงาน การปน

ไอน้ําจากโครงการบางสวนเพื่อใชในการอบขาว การเพิ่มมูลคา

แกลบ เปนตน 

- นอกจากนี ้ผูดําเนินโครงการไดจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนา

ชุมชนโดยกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูนําชุมชน ตัวแทนผู

ดําเนินโครงการ และที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก โดย

กองทุนนี้จะไดใชประโยชนทางดานการศึกษาของเยาวชน 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ผลจากโครงการตอการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศไทย (ประเทศเจาบาน) 
- ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานชีวมวล ชวยลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล 

- ชวยเสริมสรางความม่ันคงทางดานพลังงานไฟฟาในประเทศ 

- สอดคลองกับนโยบายของประเทศในการสงเสริมการพัฒนาทางดานพลังงานทดแทน 
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ตัวอยางเอกสาร Certification Report  
 

 



ฒ-5 

 
 
ที่มา:  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ณ 
ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินโครงการ CDM ปาไม 
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ตัวอยางโครงการปลูกปา CDM ประเทศจีน 
การปลูกปาใหมในพื้นที่เส่ือมโทรม (Reforestation of degraded land) 

สวนท่ี 1 สรุปการเสนอโครงการ ขอมูลฐานและวิธีการดําเนินการ 

1. ทําการคัดเลือกฐานขอมูลตามวิธีการและหลักการของกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

2. โครงการที่ไดรับรองวิธีการ 

 ไมเปนโครงการซ้ําซอนที่เคยเสนอไวกอนหนานี้ 
 พื้นที่เปนพื้นที่เส่ือมโทรมตามชื่อโครงการและไมเปนปาตามคํานิยามของปา 

 สภาพส่ิงแวดลอมและมนุษยไมเอื้อใหบุกรุกปาธรรมชาติทําใหเส่ือมโทรม 

 พื้นที่ปลูกปาใหมปลูกโดยกลาไมหรือหวานเมล็ด 

 การเตรียมพื้นที่ไมมีผลกระทบตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระยะยาวของคารบอนในดิน 

 สวนปาสามารถตัดฟนไดทั้งระยะสั้นและยาวและสามารถสืบพันธุใหมไดดวยการปลูกใหมหรือ
การแตกหนอ 

 ปริมาณคารบอนของสารอินทรียในดิน เศษไม ซากพชืที่ตายแลวคาดหวังวาจะลดนอยลง

เนื่องจากการพังทลายของดิน กิจกรรมมนุษยเพิ่มขึ้นนอยเนื่องจากไมมีโครงการเม่ือเปรียบเทียบ

กับการมีโครงการ 

 การตัดหญาจะไมเกิดขึ้นในโครงการท่ีดําเนินการ 
 การมีโครงการในพื้นที่เส่ือมโทรมน้ีทําใหปริมาณคารบอนเปลี่ยนแปลงจากขอมูลฐาน 

3. ปริมาณคารบอนที่จะนํามาคิดคํานวณ 

 ปริมาณคารบอนเหนือพื้นดิน 

 ปริมาณคารบอนใตพื้นดิน 

 ไมคิดซากไม 
 ไมนับเศษไม 
 ไมคิดปริมาณคารบอนในดิน (ทั้งนี้เปนขอตกลงท่ีทําขึ้นระหวางประเทศจีนผูปลูกกับประเทศท่ี

ซื้อเครดิต ซึ่งบางประเทศตองการคิดก็ไดแตตองมีวิธการคิดคํานวณท่ีเปนที่รับรองวิธีการจาก 

EB) 

4. สรุปขอมูลฐานและวิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอนวิธีคิดขอมูลฐาน 
  วิธีการที่ใชพิจารณาจากพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมและพ้ืนที่ที่ถูกละท้ิงไวไมทําประโยชน พื้นท่ีที่ใชปลูกปา

จะตองนําเสนอแผนที่การใชประโยชนที่ดิน และภาพถายดาวเทียมของป 1990 (2533) และภาพถายปจจุบันมา

แสดงกอนทําการปลูกปา นอกจากนี้จะตองมีแผนท่ีดิน แผนท่ีพืชพรรณ และแผนที่ปฏิรูปที่ดิน ประกอบดวย เพื่อ

นํามาประเมินขอมูลฐานของมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดินโดยประเมินวาพื้นที่เส่ือมโทรมดังกลาวมีการดูดซับ CO2 

เทากับศูนย หรือถามีตนไมหลงเหลือเจริญเติบโตอยูก็ใหประเมินคาการดูดซับตามวิธีการของ IPCC ในขอแนะนํา

การปฏิบัติท่ีดี ของการใชประโยชนที่ดิน การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินและการปาไม (GPG-LULUCF) ใน
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กรณีโครงการของจีนนี้ คิดปริมาณคารบอนเฉพาะมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดิน สําหรับสารอินทรียในดิน ซากไม 

เศษไม ไมนํามาประเมินดวย 
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการ 

• บอกขอบเขตของโครงการ และความสําเร็จของการดําเนินการปลูกปาและการจัดการปาไม

ที่ปลูก 

• คิดคํานวณกาซเรือนกระจกสุทธิจากการดูดซับและการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในเขต

ของโครงการอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมตางๆ เปนตนวาการใสปุยไนโตรเจน การใชเครื่องจกัร

ในการเตรียมพื้นที่ การตัดสางขยายระยะและการทําไม การเคล่ือนยายพืชพรรณท่ีไมใช

ตนไม หรือการเผามวลชีวภาพ และกิจกรรมการเผาตางๆ เพื่อเตรียมพื้นที่ 

• การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกเน่ืองจากการใชยานพาหนะของเจาหนาท่ี การขนสงกลาไม 

ไม และผลิตผลของปา ออกจากโครงการที่ดําเนินการ 

• แผนการควบคุมและประกันคุณภาพ การจัดการกับการวดัพื้นท่ี การรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะห กระบวนการตางๆ สามารถประกันคุณภาพได

และมีประสิทธิภาพ 
สวนท่ี 2 รายละเอียดคําอธิบายวิธีการคิดขอมูลฐาน 

1. พื้นท่ีที่สามารถนํามาใชปลูกปาเพื่อกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

2. ขอบเขตของโครงการมีขอบเขตท่ีแนชัดทางภูมิศาสตร อาจไมติดตอกันก็ได พื้นที่ดินแสดงเปนรูป 

polygon มีขอบเขตที่แจงชัด และแสดงกิจกรรมท่ีเปนแหลงปลดปลอยกาซเรือนกระจกไว เชนแหลง

การเผาเชื้อเพลิง การเผามวลชีวภาพ การใชปุย เปนตน 

3. การดําเนนิการคัดเลือกกรอบโครงการขอมูลฐานท่ีดี 

• ขั้นแรก วิเคราะหทางเลือกการใชประโยชนท่ีดิน อนาคตของกิจกรรมท่ีจะมีของสาธารณชน 

และเอกชน บนพื้นท่ีเส่ือมโทรมแหงน้ี พิจารณานโยบายของชาติ และหรือสวนภูมิภาคใน

การใชประโยชนที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบตอพื้นที่โครงการ มีขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน

เสียทั้งหมด และแหลงขอมูลอื่นๆ 

• ขั้นที่สอง สาธิตความเปนไปไดของการวิเคราะหในขั้นแรก ถาหากยังคงไมมีการดําเนินการ

ใดๆ ในพื้นที่เส่ือมโทรมที่นํามาใชปลูกปา CDM เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดกับ

ผูดําเนินการ ผูมีสวนไดสวนเสียระหวางมีโครงการ กับไมมีโครงการ โดยวิเคราะหอุปสรรค

ดังนี้ 

1) ท่ัวๆ ไปสาธิตอุปสรรคดานการเงิน การใชประโยชนที่ดิน 

2) ทางเลือกการปลูกปา วิเคราะหการลงทุน อุปสรรคตางๆ การประเมิน additionality 

สาธิตถาไมมีโครงการ CDM แลวไมมีใครสนใจจะดําเนินการในพื้นที่แหงนี้ 
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3) การใชประโยชนที่ดินทางดานการเกษตร อื่นๆ สาธิตวามีความจําเปนที่จะใชพื้นที่เพื่อ

การปลูกปาเทานั้น ถาใชกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ แลวไมไดผลหรือไมคุมคาทางดาน

การลงทุน 

• ขั้นที่สาม สนับสนุนใหมีการปลูกปาในพ้ืนที่เส่ือมโทรมจากการสาธิตในขอ 2 วิเคราะห

ประวัติของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ การเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

เส่ือมโทรมแหงน้ี ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดิน โดยใชขอมูลตางๆ แผนที่ตางๆ แผน

ที่ดาวเทียม ในป 1990 (2533) และกอนท่ีจะเริ่มโครงการ CDM วิเคราะหเจาของที่ดิน 

วิเคราะหประวัติความเส่ือมโทรมของที่ดิน โดยดูจาก 

1) การเส่ือมโทรมของพืชพรรณ จํานวนพืชพรรณลดลง 

2) การเส่ือมโทรมของดิน การพังทลายของดิน การลดปริมานอินทรียวัตถุในดิน 

• สาธิต ไมมีตนไมเกิดใหมเน่ืองจาก 

1) สาธิตใหเห็นวาไมมีเมล็ดพันธุในพื้นที่แหงนี้ทําใหไมมีการสืบพันธุตามธรรมชาติ 

2) สาธิตใหเห็นวาไมมีแหลงเมล็ดพันธุจากภายนอกท่ีจะปลิวเขามาทําใหเกิดการสืบพันธุ

ธรรมชาติ 

3) สาธิตใหเห็นวาไมมีพรรณไมที่จะทําใหเกิดการแตกหนอใหมได 

4) สาธิตใหเห็นวาไมมีกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการสืบพันธุตามธรรมชาติในพื้นท่ีแหงนี้โดย

มีขอมูลสํารวจประกอบทุก 2 ป ตลอดระยะเวลา 10 ป เพื่อสนับสนุนการสาธิตน้ี 

5) มีหลักฐานอื่นๆ ที่สนับสนุนใหเห็นวาพื้นท่ีแหงนี้ไมสามารถใหมีการสืบพันธุตาม

ธรรมชาติได 

4. ประเมินขอมูลฐานสุทธิการดูดซับกาซเรือนกระจก 

• ประเมินจากการเปล่ียนแปลงปริมาณคารบอนรวมในระดับตางๆ 

1) จากระดับของการเจริญเติบโตของตนไมที่เริ่มจากมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดินเปนศูนย 

2) จากระดับการเจริญเติบโตของตนไมที่เจริญเติบโตแตละปจากขอมูลแบบจาํลอง 

• วิธีการคิดคํานวณโดยหาสูตรและวิธีการประกอบการประเมิน 

5. Additionality วิธีการท่ีใชหา Additionality นํามาจากคณะกรรมการบริหาร CDM (EB) ที่รับรอง

ฉบับลาสุด “Tool for the demonstration and assessment of additionality for afforestation and 

reforestation CDM project activities” 

6. ปริมาณการดูดซับกาซเรือนกระจกสุทธิที่แทจริง (Ex ante actual net GHG removal by sinks) 

• พิสูจนการเปล่ียนแปลงปริมาณคารบอน 

แสดงการเปล่ียนแปลงปริมาณคารบอนจากมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดินของตนไมที่มีชีวิต

อยู โดยมีสูตรการคิดคํานวณ 

• การปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

กิจกรรมปลูกปามีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนตนวา CO2, CH4 และ NO2 เนื่องจาก 
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1) การเตรียมพื้นที่ปลูก การตัดสางขยายระยะ และการทําไม 

2) การลดลงของปริมาณคารบอน ของไมท่ีปลูกโดยเกิดจากมีการแขงขันสูง การแกงแยก

ของวัชพชื การชิงเผา 

3) การปลดปลอยกาซที่ไมใชกาซเรือนกระจกอันเนื่องจากการเผา การเตรียมพื้นท่ี 

4) การใสปุยกอใหเกิดกาซ NO2 

7. การรั่วไหล (Leakage) 

การรั่วไหลปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกจากโครงการเนื่องจากการตั้งสมมุติฐานท่ีผิด การใชปจจัยที่มา

ประเมินผิด ทําใหเกิดมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกมาภายหลัง นอกจากนี้การเริ่มโครงการแลวไมมีการ

ดูแลรักษาท่ีดี หรือมีกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ มาแทรก หรือมีการปลดปลอยสัตวเขาไป นอกจากนี้การปลูกปา

เพิ่มเติม ตองไมมีการทําลายปาในแหลงอื่นๆ เพิ่มข้ึน ทําใหขอมูลฐานเปลี่ยนไป ตลอดจนมีการตัดก่ิง นําของปา

ออกจากพื้นท่ีโครงการจนเกินปริมาณที่เสนอโครงการไว 

8. ปริมาณการดูดซับกาซเรือนกระจกสุทธิที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย (Ex-ante net anthropogenic 

GHG removal by sinks) 

ปริมาณสุทธิคารบอนไดเกิดจากกิจกรรมมนุษยที่ไดจากการปลูกปา มาจากปริมาณสุทธิคารบอนที่

ดูดซับไดแทจริง หักออกจากปริมาณสุทธิคารบอนจากขอมูลฐานที่ดูดซับไดและคาการร่ัวไหลของ

กาซเรือนกระจกของโครงการ 

9. ความไมแนนอน (Uncertainties) 
สวนท่ี 3 รายละเอียดวิธีการดําเนินการ 

1. ขอบเขตโครงการท่ีดําเนินการและการนําโครงการไปดําเนินการ 

1.1 ขอบเขตท่ีนําเสนอโครงการ AR-CDM 

• สํารวจขอมูลสนามที่เก่ียวของ ขอบเขตท่ีเปนจริงของกิจกรรมปลูกปาแตละพื้นที่ 

• ทําตําแหนงขอบเขตของแปลงปลูกปาตามเสนรุงและเสนแวงดวยเคร่ืองมือ GPS 

• สํารวจขอบเขตของโครงการวาเปนไปตามหลักของโครงการปลูกปาท่ีนําเสนอใน CDM-AR-

PDD 

• ถาหากขอบเขตจริงเกินเลยไปนอกขอบเขตที่นาํเสนอในโครงการปลูกปา CDM-AR-PDD 

ขอมูลเพิ่มเติมนั้นจะตองมีประกอบ และตองพิสูจนไดวาพื้นที่ท่ีเกินเลยสามารถดําเนินการ

ตามโครงการได มิฉะน้ันพื้นที่ท่ีเกินเลยนี้ไมสามารถนํารวมเขาโครงการได และขอบเขต

ดังกลาวตองแจง DOE เพื่อรบัรองดวย 

• แตละแปลงจะตองแสดงขอบเขตทางภูมิศาสตรดวยระบบ GIS และคํานวณหาพ้ืนท่ีแตละ

แปลงไวดวย 

• ขอบเขตของโครงการจะตองถกูติดตามประเมินเปนระยะๆ ชวงการคิดเครดิตดวยระบบ GIS 

ถาหากพื้นท่ีปาเปล่ียนแปลงชวงการคิดเครดิต เปนตนวา ปาถูกทําลายในขอบเขตของ
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โครงการ พื้นที่ปาท่ีถูกทําลายจะตองถูกตรวจสอบหรือการปลูกปาลมเหลวก็ตองมีบันทกึ

เอาไว 

1.2 การติดตามตรวจสอบปาทีป่ลูก 

• ยอมรับวามีการดําเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกตามที่เสนอไวในโครงการ CDM-AR-PDD ถามี

การตัดฟนพืชพรรณออก เผาทิง้ และการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกจะตองบนัทึกไว 

• ยอมรับวาการเตรียมพื้นท่ีจะไมมีผลตอการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกจากดินในระยะยาว 

• การตรวจสอบการรอดตายไมที่ปลูกถาตํ่ากวา 90% ตองปลูกใหมและตรวจสอบใหม หลังจาก

ปลูก 3 ป ซึ่งการตรวจสอบการรอดตายกําหนดใชแปลงปลูกปาถาวรเปนแหลงตรวจสอบ 

• ตรวจสอบการถางวัชพืช และยอมรับวาเปนไปตามโครงการ CDM-AR-PDD ทีดํ่าเนินการ 

• สํารวจและตรวจสอบชนิดพนัธุไมที่ปลูกแตละแปลงยอยวา เปนไปตามที่เสนอไวในโครงการ 

CDM-AR-PDD 

1.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการปา 

• การติดตามตรวจสอบการตัดสางขยายระยะ สถานที ่พื้นที ่ ชนิดไม ปริมาณการตัดสางขยาย

ระยะ ปริมาณมวลชวีภาพที่นําออกไป 

• การทําไม สถานที่ทําไมออก พืน้ท่ี ชนิดไม ปรมิาณมวลชีวภาพที่นําออก 

• การใสปุย ชนิดไม สถานท่ี ปรมิาณและชนิดของปุยที่ใส 

• ตรวจสอบและยอมรับการทาํไมออกแลวมีการปลูกใหมหรือหวานเมล็ดใหมทันทีถาปลูกดวย

เมล็ด 

• ตรวจสอบและรับประกันวามีการสืบพันธุตามธรรมชาติเม่ือมีการทําไมออก 

2.  การจาํแนก และการเก็บตัวอยางเพือ่นํามาคํานวณ 

2.1 การจําแนกขอบเขต 

 ถาโครงการมีพื้นท่ีไมสมํ่าเสมอแตกตางกันทัง้สภาพภูมิอากาศ  ดิน พชืพรรณท่ีปกคลุม ชนิดพันธุ

ไม และปที่ปลูก จําเปนตองจาํแนกพื้นที่โครงการออกเพื่อใหทําการวัดและติดตามตรวจสอบไดถูกตอง คาใชจายถูก

ลง ขั้นตอนการจําแนกมีดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอปริมาณคารบอน ทัง้เหนือพื้นดินและใตพื้นดิน ปจจัยที่

เก่ียวของเปนตนวาลักษณะของดิน ภูมิอากาศของดินและแปลงทดลอง ลักษณะของพื้นที่ เชนความสูง และความ

ลาดชันชนิดพันธุไมที่ปลูก การจัดการเกี่ยวกับคนท่ีอยูอาศัย 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหปจจัยของข้ันตอนท่ี 1 โดยไดจากการรวบรวมขอมูล 

• การแบงชัน้พื้นที่ และแผนท่ี แลวทําเปนตาราง 

• ใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่ใหมลาสุดจากแผนท่ีปกคลุมจากภาพถายดาวเทียม ภาพถาย

ทางอากาศ 

• ลักษณะของดิน แหลงกําเนิดของดิน แผนท่ีดิน 
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• การพงัทลายของดิน 

• ปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนท่ี 3 การจาํแนกควรดําเนินการตามลําดับชั้นความสําคัญของปจจัยที่เปนกุญแจช้ีการเปล่ียนแปลง

ปริมาณคารบอน ถามีการจัดเปนรูปแบบ GIS ที่เปนแผนที่ซอนๆ กันแลวจัดลําดับอาจไมจําเปน 

ขั้นตอนท่ี 4 สํารวจการเกบ็ตัวอยางตามชั้นที่จําแนก 

• ตนไมที่มีอยู ชนิด ชั้นอายุ จาํนวนตนไม ความโต (DBH) โดยสุมในพ้ืนท่ี 400 ม2 อยางนอย 3 

แปลง ตอชั้นการจําแนก 

• ไมมีตนไมปกคลุม ไมพุมควรมีการสุมตัวอยางบนพื้นท่ี 4 ม2 อยางนอย 10 แปลงตอชัน้การ

จําแนก 

• พื้นที่และปจจัยดิน ชนิดของดิน ความลึกของชัน้ดิน ความลาดชัน การรุนแรง การพงัทลายของ

ดิน ระดับนํ้าใตดิน มีการสุมดูตัวอยางดิน ดูปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

• การแทรกแซงของมนุษย มีการเผา การนําไม เพาะเล้ียงสัตว การกอเชือ้เพลิง การเก็บสมุนไพร

และอื่นๆ  

• วิเคราะหตัวแปรตางๆ ของขอมูลท่ีเก็บมาขางบน 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบขั้นตอนที่ 4 ดูคาไหนมีนอย 

      ตรวจสอบข้ันตอนที ่4 ดูคาไหนมีนัยยะ 

ขั้นตอนท่ี 6 สรางชั้นการจําแนกยอยโดยใชชนิดไมท่ีปลูกเปนฐาน ตามคาํอธิบายของ CDM-AR-PDD 

ขั้นตอนท่ี 7 สรางชั้นจําแนกของแผนที่โดยใชระบบ GIS โดยมีชั้นการจําแนกดังน้ี 

• ขอมูลการติดตามตรวจสอบการปลูกปา และขอบเขตของโครงการ เชนขอบเขตของโครงการท่ี

เปนจรงิ การเตรยีมดิน ชนิดไมที่ปลูกแตละป 

• ขอมูลการติดตามตรวจสอบการจัดการปาไม เชน การตัดสางระยะ และการใสปุย 

3. การคํานวณขอมูลฐาน ข้ันสุดทายของปริมาณสุทธิของกาซเรือนกระจกท่ีดูดซับได (ถามีความ

ตองการ) 

4. ขอมูลที่รวบรวมและไดรับทางขอมูลฐานสุทธิปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดูดซับกาซเรือนกระจก 

5. การคํานวณกาซเรือนกระจกที่ดูดซับสุทธิที่แทจริง 

6. ขอมูลที่รวบรวมและขอมูลสุทธิของกาซเรือนกระจกท่ีไดจากการดูดซับ 

7. การรั่วไหล (Leakage) 

ถามีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มมากข้ึนตามขอบเขตนอกโครงการ A/R CDM จะตองมีสวน

เก่ียวของกบัโครงการ A/R CDM ดวย สําหรับกิจกรรมของโครงการ ยานพาหนะท่ีใชสําหรับขนสงกลาไม 

คนงาน พนักงาน ผลิตผลที่เก็บเก่ียวภายในโครงการถือวาเปนการปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวย 

ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมระยะทางตางๆ ที่ใชยานพาหนะและชนิดของเชื้อเพลงิ 
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ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหปจจัยคาปลดปลอยแบบตางๆ ของยานพาหนะและเชื้อเพลิง คาแปรนี้เปนตัวเลข

เฉพาะของแตละประเทศ แตสามารถนํามาดัดแปลงใชได โดยใชคาท่ีเปนกลางท่ีนํามาจากขอแนะนําการ

ปฏิบัติท่ีดีของ IPCC ป 2000 ได ถาหากไมมีขอมูลที่หาไดจากขอมูลทองถ่ิน 

8. ขอมูลที่รวบรวมและเกิดข้ึนจากการรั่วไหลของกาซเรือนกระจก 

9. ปริมาณสุทธิกาซเรือนกระจกที่ไดจากการดูดซับท่ีเกิดจากกิจกรรมมนุษย 

10. ความไมแนนอน 

10.1 พิจารณาคาความไมแนนอน 

วิธีการนํามาจากขอแนะนําการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินและการปาไมของ IPCC ป 2000 และกฎระเบียบของโครงการ A/R CDM ที่มีการประเมินขอมูล

ฐานสุทธิการดูดซับกาซเรือนกระจกท่ีดูดซับ และคาสุทธิการดูดซับกาซคารบอนท่ีเกิดจากกิจกรรมมนุษย ศักยภาพ

ความไมแนนอนเกิดจากปจจยัคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีไดจากการสํารวจเปนตนวา 

1) ความไมแนนอนเพิ่มขึ้นจากปจจัยการขยายตัวของมวลชีวภาพ (Biomass Expansion 

Factors, BEFs) หรือความหนาแนนของไมทําใหคาท่ีคํานวณออกมาไดไมแนนอน 

2) ความไมแนนอนเกิดจากการสํารวจ มีการสํารวจผิดพลาดแตละขั้นตอนที่จําแนกการสุม

ตัวอยางออกมา 

 10.2 การประเมินคาความไมแนนอนโดยใชสมการที่มีผูใชอยูแลว 

 ท้ังหมดน้ีเปนรายละเอียดสวนหนึ่งที่เปนวิธีการปลูกปาที่คิดเครดิตคารบอนในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม 

(Reforestation of degraded land) ของประทศจีนท่ีเสนวิธีการกับ EB และไดรับการรับรอง 
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การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต 

ของอุตสาหกรรมเหมืองแรชนิดตางๆ 
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การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมเหมืองแรชนิดตางๆ  
 

1. การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา 
การแปลผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 

 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะเปนการวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนคือ วัสดุท่ีใชจนกระทั่งการนําไปใชในงานนั้นๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ

ประเมินดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการวิเคราะหวงจรชีวิต

ของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทําเหมืองน้ัน

สวนใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในข้ันตอนของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการทํา

เหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักจะเปนน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และ

รถบรรทุก ในกระบวนการขุดขนและบด พลังงานไฟฟาในกระบวนการบดทั้งหมดและกระบวนการชะละลาย 

สารเคมีท่ีใชในกระบวนการชะละลาย กระบวนการระเบิด และกาซแอลพีจีในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงิน 

โดยผลกระทบในภาพรวมท้ังหมดและในแตละกระบวนการดังที่จะกลาวดังตอไปนี้จะเปนผลกระทบรวมโดยขอมูล

ทางดานผลกระทบจากท่ีมาของวัสดุจะเปนขอมูลรองและขอมูลดานการนําวัสดุไปใชในกระบวนการทําเหมืองจะ

เปนขอมูลหลัก ซึ่งเปนผลกระทบหลักในกระบวนการวิเคราะห เชนผลกระทบจากการใชนํ้ามันดีเซลในกระบวนการ

เจาะรูระเบิดที่ตองใชรถเจาะก็จะเปนผลกระทบหลักจากกระบวนการเผาไหมน้ํามันดีเซลในรถเจาะมากกวา

ผลกระทบจากการผลิตน้ํามันดีเซลเปนตน 

 
- กระบวนการเจาะรูระเบิด 

 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะรูระเบิดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่ใชใน

กระบวนการเจาะระเบิดคือน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากภาพรวมกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของนํ้ามัน

ดีเซล จากกราฟจะเห็นไดวาผลกระทบดาน Ozone depletion เปนผลกระทบหลักโดยมีคาถึง 267.6 หนวย 

รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 93.2 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อ

เทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

 ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมนํ้ามันดีเซลในเคร่ืองยนตที่ใชในการเจาะรู

ระเบิด ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบท่ีเกิดมากที่สุดคือดาน Ozone formation 

(Vegetation) มีคาถึง 138.6 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 130.7 หนวย 

ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 119.6 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N) มี

คา 92.3 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 57.3 หนวย และผลกระทบดาน 

Acidification มีคา 42 หนวย 

 วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดรวมท้ังกาซเรือนกระจกอื่นๆ ที่คิดเทียบใหเปน

หนวยคารบอนแลวจากกระบวนการเจาะรูระเบิดมีคาเทากับรวม 512.56 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาข้ันตอนการเผาไหมของดีเซลในเคร่ืองยนต
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จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนในกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% 

ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ท้ังหมด 

 

- กระบวนการระเบิด 
 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการระเบิดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในหลายๆ 

ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมกันระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซลโดยสัดสวน 

94% และ 6% ตามลําดับ ซึ่ง ANFO เม่ือเกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม 

ซึ่งวัตถุระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากท่ีสุดโดยมีคา 1,293.7 หนวย รองลงมาเปนดาน 

Terrestrial eutrophication มีคา 698 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N), Ozone formation 

(Vegetation), Human toxicity soil, Ozone formation (Human) และ Acidification มีคาใกลเคียงกันโดยมีคา 

374 หนวย; 353.5 หนวย; 343 หนวย; 341.7 หนวย และ 286 หนวย ตามลําดับ 

สําหรับนํ้ามันดีเซล ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากภาพรวมในการผลิตนํ้ามันดีเซลจะเปนผลกระทบดาน Ozone 

depletion สูงสุดโดยมีคา 101.1 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO 

 ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนต ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) โดยมีคา 52.4 

หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 49.4 หนวย ซึ่งมีคานอยมากเม่ือเทียบกับ

ผลกระทบท่ีเกิดกับ ANFO ในกระบวนการระเบิด 

 วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการระเบิด

ทั้งหมดมีคาเทากับ 4,018.68 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาท่ีออกมานั้นจะเห็นไดวา ANFO จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคา

ถึงเกือบ 99% สวนการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลและน้ํามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 1% ของปริมาณกาซที่ทําให

เกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด 

 
- กระบวนการขุดขน 

 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนกอใหเกิดผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถแบงออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการขุดขนคือ

น้ํามันดีเซลและผลกระทบท่ีเกิดจากน้ํามันดีเซลลวนจะเปนผลกระทบดาน Ozone depletion โดยมีคา 2,170.5 

หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 756.2 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคา

เล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

 ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนต ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากท่ีสุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) มีคาถึง 1,124.1 

หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 1,060.4 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 
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eutrophication มีคา 970.3 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 748.6 หนวย ผลกระทบ

ดาน Global warming 100a มีคา 464.7 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 340.3 หนวย 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนท่ีไดจากกระบวนการขุดขน

ทั้งหมดมีคาเทากับ 4,157.46 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาข้ันตอนการเผาไหมของดีเซลในเคร่ืองยนต

จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผล

กระทบดาน Global warming ทั้งหมด 

 

- กระบวนการบด 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการบดไดสงผลกระทบตอว่ิงแวดลอมในหลายๆ ดาน 

ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซ่ึงเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง

ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหิน โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล เปนตน 

โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงในเหมือง

เทาน้ัน สําหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มากท่ีสุดโดย

มีคา 577 หนวย รองลงมาเปนดาน Human toxicity soil มีคา 756.2 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 

100a, Ozone formation (Vegetation), Ozone formation (Human), Terrestrial eutrophication, Acidification 

และ  Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 128.7 หนวย; 104.8 หนวย; 103.4 หนวย; 72.3 หนวย; 68.1 หนวย 

และ 56 หนวยตามลําดับ 

สําหรับน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากน้ํามันดีเซลหลักๆแลวจะเปนผลกระทบดาน Ozone depletion 

โดยมีคา 475.7 หนวย และผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 165.7 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคา

เล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ Electricity Thailand 

 ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนต ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) โดยมีคา 246.4 

หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 232.4 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication, Aquatic eutrophication EP(N), Global warming 100a และ Acidification มีคา 212.7 หนวย; 

164.1 หนวย; 101.9 หนวย และ 74.6 หนวย ตามลําดับ สวนผลกระทบดานอื่นๆ มีคานอยมากเม่ือเทียบกับ

ผลกระทบของ Electricity Thailand 

 วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการบดทั้งหมด

มีคาเทากับ 1,691.22 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming โดยเฉพาะ สําหรับคาท่ีออกมาน้ันจะเห็นไดวา Electricity Thailand จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมี

คาประมาณ 52.5% สวนการเผาไหมของน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 41% และน้ํามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 6.5% 

ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ท้ังหมด 
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- กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตได

สงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซ่ึงเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง

ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหิน โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล เปนตน 

โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงในเหมือง

เทาน้ัน สําหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มากท่ีสุดโดย

มีคา 4,253.5 หนวย รองลงมาเปนดาน Human toxicity soil มีคา 1,869.8 หนวย ผลกระทบดาน Global 

warming 100a, Ozone formation (Vegetation), Ozone formation (Human), Terrestrial eutrophication, 

Acidification และ Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 949.1 หนวย; 772.9 หนวย; 762.3 หนวย; 532.9 หนวย; 

501.8 หนวย และ 412.5 หนวยตามลําดับ 

สําหรับโซเดียมไซยาไนดท่ีมีการใชเพื่อทําการชะละลายทองน้ันมีผลกระทบสูงรองลงมาจาก Electricity 

Thailand ซึ่งมีผลกระทบตางๆ ดังน้ี ผลกระทบดาน Radioactive waste มีคา 2,962.1 หนวย ซึ่งสูงที่สุด สําหรับ

คา Radioactive waste น้ีเกิดจากกระบวนการผลิตโซเดียมไซยาไนต รองลงมาเปนผลกระทบดาน Human 

toxicity water มีคา 1,672.7 หนวย ผลกระทบดาน Human toxicity soil, Global warming 100a และ Aquatic 

eutrophication EP(P) มีคา 739.7 หนวย; 524.8 หนวย และ 495.7 หนวย ตามลําดับ สวนผลกระทบดานอื่นๆ มี

คานอยเม่ือเทียบกับ Electricity Thailand 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโซดาไฟจะคิดการกระทบต้ังแตตัววัสดุ การผลิตโซดาไฟและการนําไปใช ซึ่ง

ประกอบไปดวยผลกระทบดาน Human toxicity water มีคา 799.3 หนวย ซึ่งสูงท่ีสุด รองลงมาเปนผลกระทบดาน 

Ozone depletion และ Human toxicity soil ซึ่งมีคา 263 หนวย และ 191 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นๆ มีคา

นอยมากเม่ือเทียบกับ Electricity Thailand 

ผลกระทบจากถานกัมมันตประกอบไปดวยผลกระทบดาน Ozone depletion โดยมีคา 274.8 หนวย สวน

ผลกระทบดานอื่นๆ มีคานอยมากเม่ือเทียบกับ Electricity Thailand 

ผลกระทบจากออกซิเจนเหลว ปูนขาว และกรดไฮโดรคลอริก มีคานอยมากเม่ือเทียบกับสารอื่นๆ ที่ใชใน

กระบวนการ 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการชะละลาย

และดึงโลหะออกจากถานกัมมันตทั้งหมดมีคาเทากับ 9,861.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ป โดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมาน้ันจะเห็นไดวา Electricity Thailand จะกอใหเกิด

ผลกระทบมากโดยมีคาประมาณ 58% โซเดียมไซยาไนดจะกอใหเกิดผลกระทบโดยมีคาประมาณ 32% สวน

ออกซิเจนเหลวและโซดาไฟมีคาเพียงประมาณ 4% และ 3% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global 

warming ทั้งหมด 
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- กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 และวิธี IPCC 2007 GWP 100a พบวากระบวนการจับโลหะทองคํา

และเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาโดยใชกาซแอลพีจีไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในดาน Global warming เกือบทั้งหมด 

โดยมีผลกระทบดานอื่นๆเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้การกระทบดังกลาวจะรวมไปถึงการไดมาซึ่งกาซแอลพีจีและตัว

กาซแอลพีจีเอง รวมทั้งกระบวนการนําเอามาใช สําหรับผลกระทบดาน Global warming 100a ในชวง 100 ป มี

คา 0.65 หนวย ซึ่งมีคานอยมากๆ เม่ือเทียบกับทุกกระบวนการ 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการจับโลหะ

ทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟาทั้งหมดมีคาเทากับ 5.14 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 

- ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด 
จากกราฟในรูปที่ 1 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวาในการทําเหมืองทองคําซึ่งมีกระบวนการ

ตางๆที่จะทําใหเกิดผลกระทบดานภาวะโลกรอนและดานอื่นๆท่ีเก่ียวของได โดยเม่ือเปรียบเทียบผลกระทบใน

ภาพรวมในกระบวนการตางๆสามารถเรียงลําดับการกระทบสูงสุดไปตํ่าสุดไดดังน้ีคือ กระบวนการชะละลายและ

ดึงโลหะออกจากถานกัมมันตไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมมากท่ีสุดคือมีปริมาณผลกระทบรวมเทากับ 20,500 

หนวย โดยชนิดของการกระทบสูงสุดคือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ ความเปนพิษ

ตอดิน (Human toxicity soil) และความเปนพิษตอน้ํา (Human toxicity water) ตามลําดับ สวนกระบวนการท่ีมี

ผลกระทบมากรองลงมาคือกระบวนการขุดขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด กระบวนการเจาะรูระเบิด และ

กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในภาพรวมนอยที่สุด  
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จากกราฟดังกลาวจะเห็นไดวาผลกระทบจากทุกกระบวนการหรือขั้นตอนของการทําเหมืองจะเปน

ผลกระทบจากการรวมผลกระทบในกระบวนการยอยทั้งหมดในแตละขั้นตอน ซึ่งในภาพรวมแสดงใหเห็นวา

ผลกระทบที่เกิดข้ึนสูงสุดคือผลกระทบจาก Ozone depletion รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil 

และ Global warming 100a (ในชวง 100 ป) 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการทําเหมือง

ทองคําทั้งหมดมีคาเทากับ 20,246.5 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

จากกราฟในรูปที่ 2 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน 

Global warming โดยเฉพาะ ซึ่งคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวากระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัม-

มันตกับกระบวนการระเบิดมีคาในการทําใหเกิด Global Warming ใกลเคียงกัน โดยกระบวนการชะละลายและดึง

โลหะออกจากถานกัมมันตจะกอใหเกิดผลกระทบมากท่ีสุดโดยมีคาประมาณ 42% สวนกระบวนการระเบิดมี

คาประมาณ 36% กระบวนการขุดขนมีคาประมาณ 14.5% กระบวนการบดมีคาประมาณ 6% และกระบวนการ

เจาะระเบิดมีคาประมาณ 1.5% 
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2. การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน 
2.1 การแปลผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย        

(แกงคอย)จํากัด  
ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะเปนการวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนคือ วัสดุท่ีใชจนกระทั่งการนําไปใชในงานนั้นๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ

ประเมินดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการวิเคราะหวงจรชีวิต

ของกระบวนการตางๆของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทําเหมืองนั้นสวน

ใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในข้ันตอนของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการทําเหมือง 

โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักจะเปนน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุก ใน

กระบวนการขุดขน พลังงานไฟฟาในกระบวนการบดท้ังหมด  

 ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้จะทําการวิเคราะห

ในแตละหนวยยอยหรือแตละกระบวนการทําเหมืองกอนแลวจึงทําการแปลผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของ

เหมือง ซึ่งเปนการรวมเอาทุกหนวยที่วิเคราะหไดจากกระบวนการยอยในแตละกระบวนการ 
 

- กระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการพัฒนาพื้นที่ไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน

หลายๆดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงกระบวนการพัฒนาพื้นที่ออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ 

สําหรับวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการพัฒนาพื้นที่คือน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากภาพรวมกระบวนการผลิต

หรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซล จากกราฟจะเห็นไดวาผลกระทบดาน Ozone depletion เปนผลกระทบหลักโดยมีคา

ถึง 536 หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 187 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมี

คาเล็กนอยเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการพัฒนา

พื้นที่ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุดคือดาน Ozone formation 

(Vegetation) มีคาถึง 278 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 262 หนวย 

ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 240 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 

185 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 115 หนวย และผลกระทบดาน 

Acidification มีคา 84 หนวย 

 วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนท่ีไดจากกระบวนการพัฒนา

พื้นที่ท้ังหมดมีคาเทากับ 1,026.62 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาข้ันตอนการเผาไหมของดีเซลในเคร่ืองยนต

จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนในกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% 

ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ท้ังหมด 
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- กระบวนการเจาะและระเบิด 
 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะและระเบิดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน

หลายๆดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมกันระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซลโดยสัดสวน 

94% และ 6% ตามลําดับ ซึ่ง ANFO เม่ือเกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม 

ซึ่งวัตถุระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากที่สุดโดยมีคา 1,530 หนวย รองลงมาเปนดาน 

Terrestrial eutrophication มีคา 826 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N), Ozone formation 

(Vegetation), Human toxicity soil, Ozone formation (Human) และ Acidification มีคาใกลเคียงกันโดยมีคา 

442 หนวย; 418 หนวย; 406 หนวย; 404 หนวย และ 338 หนวย ตามลําดับ 

สําหรับนํ้ามันดีเซล ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากภาพรวมในการผลิตนํ้ามันดีเซลจะเปนผลกระทบดาน Ozone 

depletion สูงสุดโดยมีคา 787 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO 

 ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนต ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) โดยมีคา 408 

หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 385 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication มีคา 352 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 272 หนวย ผลกระทบดาน 

Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 169 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 123 หนวย 

ผลกระทบนอกจากน้ันมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบท่ีเกิดกับ ANFO ในกระบวนการระเบิด 

 วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการระเบิด

ทั้งหมดมีคาเทากับ 6,032.52 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาท่ีออกมานั้นจะเห็นไดวา ANFO จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคา

ถึงเกือบ 90% สวนการเผาไหมของนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 9% และ 1% ของปริมาณกาซที่

ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด 

 
- กระบวนการขุดขน 

 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนกอใหเกิดผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถแบงกระบวนการขุดขนออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบท่ีใชใน

กระบวนการขุดขนคือนํ้ามันดีเซลและผลกระทบที่เกิดจากนํ้ามันดีเซลลวนแลวจะเปนผลกระทบดาน Ozone 

depletion โดยมีคา 3,780 หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1,320 หนวย สวน

ผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนต ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากท่ีสุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) มีคาถึง 1,960 

หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 1,850 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication มีคา 1,690 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 1,300 หนวย ผลกระทบ

ดาน Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 810 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 593 หนวย 
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วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนท่ีไดจากกระบวนการขุดขน

ทั้งหมดมีคาเทากับ 7,245.32 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาข้ันตอนการเผาไหมของดีเซลในเคร่ืองยนต

จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผล

กระทบดาน Global warming ทั้งหมด 

- กระบวนการบด 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการบดไดสงผลกระทบตอว่ิงแวดลอมในหลายๆ ดาน 

ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซ่ึงเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง

ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหิน โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล เปนตน 

โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงในเหมือง

เทาน้ัน สําหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มากท่ีสุดโดย

มีคา 4,862 หนวย รองลงมาเปนดาน Human toxicity soil มีคา 2,137 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 

100a มีคา 1,085 หนวย ผลกระทบดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 883 หนวย  

ผลกระทบดานOzone formation (Human) มีคา 871 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication 

มีคา 609 หนวย ผลกระทบดาน Acidification มีคา 573 หนวย และผลกระทบดาน Aquatic eutrophication 

EP(N) มีคา 471 หนวย 

จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a เนื่องจากในกระบวนการบดหินปูนมีเพียงการใช

ไฟฟาในกระบวนการเทานั้น ทําใหผลกระทบดาน Global warming 100a ที่เกิดข้ึนท้ังหมดมาจากการใชไฟฟา 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการบดหินปูน

ทั้งหมดมีคาเทากับ 6,574 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  
 

- ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) 
จํากัด  

 จากกราฟในรูปที่ 3 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 จะเห็นไดวาในการทําเหมืองหินปูนซึ่งมี

กระบวนการตางๆที่จะทําใหเกิดผลกระทบดานภาวะโลกรอนและดานอื่นๆที่เก่ียวของได โดยเม่ือเปรียบเทียบ

ผลกระทบในภาพรวมในกระบวนการตางๆสามารถเรียงลําดับการกระทบสูงสุดไปตํ่าสุดไดดังน้ีคือ กระบวนการขุด

ขนไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมมากท่ีสุดคือมีปริมาณผลกระทบรวมเทากับ 14,253 หนวย โดยชนิดของการ

กระทบสูงสุดคือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ Ozone formation (Vegetation), 

Ozone formation (Human) และ Terrestrial eutrophication ตามลําดับ สวนกระบวนการท่ีมีผลกระทบมาก

รองลงมาคือกระบวนการบดหินปูน กระบวนการเจาะและระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่สงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมในภาพรวมนอยที่สุด  
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จากกราฟดังกลาวจะเห็นไดวาผลกระทบจากทุกกระบวนการหรือขั้นตอนของการทําเหมืองจะเปน

ผลกระทบจากการรวมผลกระทบในกระกวนการยอยท้ังหมดในแตละข้ันตอน ซึ่งในภาพรวมแสดงใหเห็นวา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงสุดคือผลกระทบจากการลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือผลกระทบ

ดาน Human toxicity soil และ Ozone formation (Vegetation) 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการทําเหมือง

หินปูนทั้งหมดมีคาเทากับ 20,878.4 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  โดยสวนใหญมาจากกระบวนการ

ขุดขนและกระบวนการบด อันเปนผลเนื่องมาจากมีการใชน้ํามันดีเซลและไฟฟาในกระบวนการมากท่ีสุด 
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 จากกราฟในรูปที่ 4 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน 

Global warming โดยเฉพาะ ซึ่งคาที่ออกมานั้นแสดงใหเห็นวากระบวนการเจาะและระเบิดมีคาในการทําใหเกิด 

Global Warming สูงที่สุด ซึ่งมีคาประมาณ 45% รองลงมาเปนกระบวนการบดหินปูนมีคาประมาณ 28% 

กระบวนการขุดขนมีคาประมาณ 24% และกระบวนการพฒันาพื้นที่มีคาประมาณ 3% 
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2.2 การแปลผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
(มหาชน) 

ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ จะทําการวิเคราะห

ในแตละกระบวนการทําเหมืองกอน แลวจึงทําการแปลผลกระทบในภาพรวมท้ังหมดของการทําเหมือง ซึ่งเปนการ

รวมทุกกระบวนการมาวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในการทําเหมืองหินปูน 

 
- กระบวนการเจาะรูระเบิด 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะรูระเบิดไดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิดออกเปนผลกระทบจากนํ้ามัน

ดีเซล และผลกระทบจากกระบวนการเผาไหมนํ้ามันดีเซล ใหผลกระทบดังน้ี ผลกระทบจากนํ้ามันดีเซลมีผลกระทบ

ดาน Ozone depletion มีคา 1,174.53 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 409.21 

หนวย สวนผลกระทบอื่นๆ มีคาเล็กนอยเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการเจาะรูระเบิด มีผลกระทบดาน Ozone 

formation (Vegetation) มีคา 715.64 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 

675.11 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 617.70 หนวย ผลกระทบดาน  Aquatic 

eutrophication EP(N) มีคา 476.57 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 295.85 

หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 414.06 หนวย 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการเจาะรูระเบิดท้ังหมดมีคา 2,597.75 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ทั้งน้ีจากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา ข้ันตอนการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต

กอใหเกิดผลกระทบคิดเปน 88% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และผลกระทบจาก

น้ํามันดีเซลคิดเปน 12% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 

 
- กระบวนการระเบิด 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการระเบิดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลายๆ ดาน 

ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบไดดังนี้  

ANFO เปนวัตถุระเบิดท่ีเกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซล มีสัดสวน 94% 

และ 6% ตามลําดับ เม่ือ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม ซึ่งวัตถุ

ระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากท่ีสุด มีคา 1,613.18 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน 

Terrestrial eutrophication มีคา 870.38 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N), Ozone 

formation (Vegetation), Human toxicity soil, Ozone formation (Human) และ Acidification มีคาผลกระทบ

ใกลเคียงกัน มีคา 466.34  หนวย; 440.82 หนวย;  427.68 หนวย;  426.10 หนวย และ 356.69 หนวย ตามลําดับ 

High explosive (Slurry explosion) เปนวัตถุระเบิดอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการใชงานโดยผูรับเหมา ซึ่งมี

ผลกระทบดาน Global warming มากท่ีสุด มีคา 125.91 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Terrestrial 
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eutrophication มีคา 68.32 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N), Ozone formation 

(Vegetation), Ozone formation (Human), Human toxicity soil และ Acidification มีคาผลกระทบใกลเคียงกัน 

คือ 36.54 หนวย;  33.99 หนวย; 32.78 หนวย;  29.05 หนวย และ 28.01 หนวย ตามลําดับ 

สําหรับนํ้ามันดีเซลมีผลกระทบดาน Ozone depletion สูงสุด มีคา 35.15 หนวย สวนผลกระทบดานอื่น

จะมีคานอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนตท่ีใชในการระเบิด กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน โดย

ผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 21.41 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน 

Ozone formation (Human) มีคา 20.20 หนวย ซึ่งมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช ANFO ในกระบวนการระเบิด 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการระเบิดทั้งหมดมีคา 5,213.7 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป   

ทั้งน้ีจากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การใช ANFO ในกระบวนการระเบิดกอใหเกิด

ผลกระทบมากที่สุด คิดเปน 92.2% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และการใช 

Slurry explosion สงผลกระทบคิดเปน 7.2% และผลกระทบที่เกิดจากนํ้ามันดีเซลและการเผาไหมนํ้ามันดีเซลเม่ือ

รวมกันแลวไมคาไมถึง 1% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 

 
- กระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้ามันดีเซล การเผาไหมนํ้ามันดีเซลใน

เครื่องยนต และการใชไฟฟาในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 92.35 หนวย 

รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 32.17 หนวย ดาน Ozone formation (Human) มีคา 5.49 

หนวย ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 5.20 หนวย และดาน Global warming 100a มีคา 3.25 หนวย 

สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมนํ้ามันดีเซลในเครื่องยนตท่ีใชในการยอยนั้น กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน 

โดยผลกระทบที่เกิดมากท่ีสุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 56.27 หนวย รองลงมาคือผลกระทบ

ดาน Ozone formation (Human) มีคา 53.08 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 48.57 

หนวย ดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 37.47 หนวย ดาน Global warming 100a มีคา 23.26 หนวย 

และผลกระทบดาน Acidification มีคา 17.03 หนวย 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการขุดขนดินท้ังหมดมีคา 204.27 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การเผาไหมน้ํามันดีเซลคิดเปน 88% และผลกระทบ

ที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 
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- กระบวนการขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยาง 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยางสงผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลใน

เครื่องยนต และการขุดหินปูนออกจากธรรมชาติไดดังน้ี 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 5,227.37 หนวย 

รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1,821.25 หนวย ดาน Ozone formation (Human) มีคา 

311.07 หนวย ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 294.42 หนวย และดาน Global warming 100a มีคา 

184.38 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนตท่ีใชในการขุดและขนดินนั้น กอใหเกิดผลกระทบ

หลายดาน โดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 3,185.06 หนวย 

รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 3,004.65 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication มีคา 2,749.17 หนวย ดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 2,121.04 หนวย ดาน Global 

warming 100a มีคา 1,316.71 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 964.24 หนวย 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการขุดขนถานท้ังหมดมีคา 11,556.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การเผาไหมน้ํามันดีเซลคิดเปน 88% และผลกระทบ

ที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 

 
- กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้ามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลใน

เครื่องยนต และการใชไฟฟาในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 5221.92 หนวย 

รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1819.35 หนวย สวนผลกระทบอื่นๆ มีคาเล็กนอยเมื่อ

เทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมนํ้ามันดีเซลในเครื่องยนตน้ัน กอใหเกิดผลกระทบ คือ ดาน Ozone formation 

(Vegetation) มีคา 3181.74 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 3,001.52 

หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 2,746.30 หนวย ดาน Aquatic eutrophication EP(N) มี

คา 2,118.84 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 963.24 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมาก  

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการแตงแรและขนสงแรทั้งหมดมีคา 11,544.72 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การเผาไหมน้ํามันดีเซลคิดเปน 88% และผลกระทบ

ที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 
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- ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
(มหาชน) 

จากรูปท่ี 5 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวาในการทําเหมืองหินปูนตองประกอบดวย

กระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน 

หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจากกระบวนการท่ีสงผลกระทบมากสุดไปนอยสุด ได

ดังน้ี กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง.สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด มีคาผลกระทบรวม

เทากับ 21,722.49 หนวย โดยชนิดของผลกระทบที่มากที่สุด คือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) 

รองลงมาคือ Ozone formation (Vegetation) และ Ozone formation (Human) ตามลําดับ สวนกระบวนการที่

สงผลกระทบรองลงมาคือ กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย กระบวนการระเบิด กระบวนการเจาะรู

ระเบิด และกระบวนการการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

จากรูปดังกลาวเปนการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ และแสดงถึงผลกระทบแต

ละดานที่เกิดข้ึนในกระบวนการน้ันๆ หากพิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูงสุดที่จะเกิดข้ึนจากการทําเหมือง

หินปูนพบวาผลกระทบดังกลาวคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Ozone 

formation (Vegetation) และ Ozone formation (Human) 
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การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

เรือนกระจกอื่นๆ ที่ไดจากการทําเหมืองหินปูนทั้งหมดมีคา 31,150.40 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาใน 1 ป  

จากรูปที่ 6 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ท่ีจะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา กระบวนการระเบิดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาก

ที่สุด มีคา 34.82% รองลงมาคือขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง มีคา 29.08% กระบวนการขนลําเลียงดวย

รถบรรทุกเททายมีคา 29.05% กระบวนการเจาะรูระเบิดมีคา 6.53% และกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรก

เกอรมีคา 0.51% 
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3. การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนต 
3.1 การแปลผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต  

จํากัด  
 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะเปนการวิเคราะหผลกระทบรวม

ทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนคือ วัสดุท่ีใชจนกระทั่งการนําไปใชในงานนั้นๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ

ประเมินดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการวิเคราะหวงจรชีวิต

ของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทําเหมืองน้ัน

สวนใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในข้ันตอนของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการทํา

เหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักจะเปนนํ้ามันดีเซล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก และรถบรรทุก ใน

กระบวนการเปดเปลือกดิน พลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตถานลิกไนตทั้งหมด 

 ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้จะทําการวิเคราะห

ในแตละหนวยยอยหรือแตละกระบวนการทําเหมืองกอนแลวจึงทําการแปรผลกระทบในภาพรวมท้ังหมดของ

เหมือง ซึ่งเปนการรวมเอาทุกหนวยที่วิเคราะหไดจากกระบวนการยอยในแตละกระบวนการ 

 
- กระบวนการเปดเปลือกดิน 

 จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเปดเปลือกดินไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงกระบวนการเปดเปลือกดินออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ 

สําหรับวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการพัฒนาพื้นที่คือนํ้ามันดีเซล ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากภาพรวมกระบวนการผลิต

หรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซล จากกราฟจะเห็นไดวาผลกระทบดาน Ozone depletion เปนผลกระทบหลักโดยมีคา

ถึง 14,330.1 หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 4,992.7 หนวย สวนผลกระทบดาน

อื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

 ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในที่น้ีหมายถึงการเผาไหมนํ้ามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการเปด

เปลือกดิน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุดคือดาน Ozone formation 

(Vegetation) มีคาถึง 7,421.7 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 7,001.3 

หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 6,406 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication 

EP(N) มีคา 4,942.4 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 3,068.1 หนวย และ

ผลกระทบดาน Acidification มีคา 2,246.8 หนวย 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการเปดเปลือก

ดินท้ังหมดมีคาเทากับ 27,448.9 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาข้ันตอนการเผาไหมของดีเซลในเคร่ืองยนต

จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนในกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% 

ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ท้ังหมด 
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- กระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนตไดสงผลกระทบตอ

วิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซ่ึงเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง

ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหินลิกไนต โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล   

เปนตน โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงใน

เหมืองเทานั้น สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มาก

ที่สุดโดยมีคา 6,524.4 หนวย รองลงมาเปนดาน Human toxicity soil มีคา 2,868.1 หนวย ผลกระทบดาน Global 

warming 100a, Ozone formation (Vegetation), Ozone formation (Human), Terrestrial eutrophication, 

Acidification และ Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 1,456 หนวย; 1,185.5 หนวย; 1,169.3 หนวย; 817.4 

หนวย; 769.7 หนวย และ 632.7 หนวยตามลําดับ 

สําหรับนํ้ามันดีเซล ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลหลักๆ แลวจะเปนผลกระทบดาน Ozone 

depletion โดยมีคา 4,812.7 หนวย และผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1,676.8 หนวย สวนผลกระทบ

ดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเม่ือเทียบกับผลกระทบของ Electricity Thailand 

ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในท่ีนี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนต ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบท่ีเกิดมากที่สุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) โดยมีคา 

8,973.1 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 8,464.8 หนวย ผลกระทบดาน 

Terrestrial eutrophication, Aquatic eutrophication EP(N), Global warming 100a และ Acidification มีคา 

7,745.1 หนวย; 5,975.5 หนวย; 3,709.5 หนวย และ 2,716.5 หนวย ตามลําดับ สวนผลกระทบดานอื่นๆ มีคานอย

มากเม่ือเทียบกับผลกระทบของ Electricity Thailand 

วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการบดทั้งหมด

มีคาเทากับ 38,801.97 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

 ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming โดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาการเผาไหมของน้ํามันดีเซลจะกอใหเกิดผลกระทบมาก

โดยมีคาประมาณ 69.5% สวน Electricity Thailand มีคาประมาณ 27.5% และนํ้ามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 

3% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ท้ังหมด 

 
- ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด  

จากกราฟในรูปที่ 7 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 จะเห็นไดวาในการทําเหมืองถานหินลิกไนตซึ่งมี

กระบวนการตางๆ ที่จะทําใหเกิดผลกระทบดานภาวะโลกรอนและดานอื่นๆ ที่เก่ียวของได โดยเม่ือเปรียบเทียบ

ผลกระทบในภาพรวมในกระบวนการตางๆ สามารถเรียงลําดับการกระทบสูงสุดไปต่ําสุดไดดังนี้คือ กระบวนการ

ผลิตและจัดสงถานหินลิกไนตไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมมากที่สุดคือ มีปริมาณผลกระทบรวมเทากับ 61,727 

หนวย โดยชนิดของการกระทบสูงสุดคือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ Ozone 

formation (Vegetation), Ozone formation (Human), Terrestrial eutrophication, Aquatic eutrophication 

EP(N), Global warming 100a, ความเปนพิษตอดิน (Human toxicity soil) และ Acidification ตามลําดับ สวน
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กระบวนการท่ีมีผลกระทบมากรองลงมาคือกระบวนการเปดเปลือกดินท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในภาพรวม

ใกลเคียงกับกระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต  

จากกราฟดังกลาวจะเห็นไดวาผลกระทบจากทุกกระบวนการหรือขั้นตอนของการทําเหมืองจะเปน

ผลกระทบจากการรวมผลกระทบในกระกวนการยอยท้ังหมดในแตละข้ันตอน ซึ่งในภาพรวมแสดงใหเห็นวา

ผลกระทบที่เกิดข้ึนสูงสุดคือผลกระทบจาก การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือผลกระทบ

ดาน Ozone formation (Vegetation), Ozone formation (Human), Terrestrial eutrophication, Aquatic 

eutrophication EP(N), Human toxicity soil, Global warming 100a และ Acidification ตามลําดับ 
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วิ ธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกอื่นๆ  ที่ ไดจาก

กระบวนการทําเหมืองแรทองคําทั้งหมดมีคาเทากับ 66,250.87 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

จากกราฟในรูปที่ 8 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน 

Global warming โดยเฉพาะ ซึ่งคาท่ีออกมาน้ันจะเหน็ไดวากระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนตมีคาในการ

ทําใหเกิด Global Warming สูงที่สุด ซึ่งมีคาประมาณ 59% และกระบวนการเปดเปลือกดินมีคาประมาณ 41% 
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3.2 การแปลผลกระทบท่ีเกิดจากกกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 

 ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะวิเคราะหผลกระทบรวมท้ังหมด

ต้ังแตเริ่มตน คือ วัสดุที่ใชจนกระท่ังการนําไปใชในงานน้ันๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ การ

ประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการวิเคราะห

วงจรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทํา

เหมืองน้ันสวนใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในข้ันตอนของเครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชใน

การทําเหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักที่ใชคือน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถ

เจาะ และรถบรรทุกที่อยูในกระบวนการขุดขน แตงแร พลังงานไฟฟาในกระบวนการบด และกระบวนการสงแรสู

โรงไฟฟาดวยระบบสายพาน สารเคมีที่ใชอยูในกระบวนการระเบิด โดยผลกระทบในภาพรวมท้ังหมดและ

ผลกระทบในแตละกระบวนการดังที่จะกลาวตอไปนี้ จะเปนผลกระทบรวมที่เกิดจากการผลิตถานหิน ซึ่งมีเชื้อเพลิง

เขามาเก่ียวของ ท้ังน้ีขอมูลของเชื้อเพลิงจะอาศัยฐานขอมูลท่ีมีอยูแลวในโปรแกรม SimaPro อยูแลว โดย

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเชื้อเพลิงที่อยูในฐานขอมูลจะเปนขอมูลต้ังแตการเริ่มกระบวนการหาวัตถุดิบที่นํามาทํา

เชื้อเพลิง จนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อใหไดเปนเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซลที่ใชในรถเจาะรูระเบิด เม่ือนํานํ้ามัน

ดีเซลมาวิเคราะหผลกระทบจะตองวิเคราะหต้ังแตกระบวนการหาวัตถุดิบ และกระบวนการกล่ันเพื่อใหไดเปน

นํ้ามันดีเซล รวมไปถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลเม่ือมีการใชงาน ดังนั้นผลกระทบท่ีเกิดจากการใชน้ํามันดีเซลในรถ

เจาะรูระเบิดคือ ผลกระทบของการผลิตนํ้ามันดีเซลรวมกับผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลขณะใชงานรถ

เจาะรูระเบิดดวย เปนตน ทั้งน้ีผลกระทบของการผลิตน้ํามันดีเซลเปนผลกระทบท่ีตองเกิดขึ้นอยูแลว เน่ืองจากผูใช

เปนผูเลือกเชื้อเพลิงซึ่งการใชเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งจะตองมีผลกระทบเกิดขึ้นอยูเสมอ ดังน้ันหากไมตองการ

ใหผลกระทบดังกลาวเขามาเก่ียวของกับกระบวนการผลิต ผูใชจําเปนตองเปล่ียนชนิดของเชื้อเพลิง หรือเลือก

เชื้อเพลิงชนิดอื่นท่ีไมมีผลกระทบ ซึ่งเปนเร่ืองยากหากจะหาเชื้อเพลิงที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเลยมาใชใน

กระบวนการผลิต 

 ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ จะทําการวิเคราะห

ในแตละกระบวนการทําเหมืองกอน แลวจึงทําการแปลผลกระทบในภาพรวมท้ังหมดของการทําเหมือง ซึ่งเปนการ

รวมทุกกระบวนการมาวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในการทําเหมืองถานหินลิกไนต 

 
- กระบวนการเจาะรูระเบิด 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะรูระเบิดไดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิดออกเปนผลกระทบจากนํ้ามัน

ดีเซล และผลกระทบจากกระบวนการเผาไหมนํ้ามันดีเซล ใหผลกระทบดังน้ี ผลกระทบจากนํ้ามันดีเซลมีผลกระทบ

ดาน Ozone depletion มีคา 2,244.71 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 782.07 

หนวย สวนผลกระทบอื่นๆ มีคาเล็กนอยเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการเจาะรูระเบิด มีผลกระทบดาน Ozone 

formation (Vegetation) มีคา 1,367.71 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 

1,290.24 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 1,180.53 หนวย ผลกระทบดาน  Aquatic 
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eutrophication EP(N) มีคา 910.80 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a (ในชวง 100 ป) มีคา 565.41 

หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 414.06 หนวย 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการเจาะรูระเบิดทั้งหมดมีคา 4,962.75 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบท่ีไดพบวา การใชไฟฟาในกระบวนการนี้กอใหเกิดผลกระทบ

มากท่ีสุด คิดเปน 87% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming สวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล

คิดเปน 12% และผลกระทบที่เกิดจากนํ้ามันดีเซลมีคาประมาณ 2% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน 

Global warming 

 
- กระบวนการระเบิด 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการระเบิดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลายๆ ดาน 

ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบไดดังนี้  

ANFO เปนวัตถุระเบิดท่ีเกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและนํ้ามันดีเซล มีสัดสวน 94% 

และ 6% ตามลําดับ เม่ือ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม ซึ่งวัตถุ

ระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากท่ีสุด มีคา 31,884.13 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน 

Terrestrial eutrophication มีคา 17,202.89 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N), Ozone 

formation (Vegetation), Human toxicity soil, Ozone formation (Human) และ Acidification มีคาผลกระทบ

ใกลเคียงกัน มีคา 9,217.05  หนวย; 8,712.81 หนวย;  8,453.14 หนวย;  8,421.81 หนวย และ 7,049.93 หนวย 

ตามลําดับ 

High explosive (Slurry explosion) เปนวัตถุระเบิดอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการใชงานโดยผูรับเหมา ซึ่งมี

ผลกระทบดาน Global warming มากท่ีสุด มีคา 3,906.08 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication มีคา 1,178.35 หนวย ผลกระทบดาน Aquatic eutrophication EP(N), Ozone formation 

(Vegetation), Ozone formation (Human), Human toxicity soil และ Acidification มีคาผลกระทบใกลเคียงกัน 

คือ 630.19 หนวย; 586.18 หนวย; 565.44 หนวย; 501.14 หนวย และ 483.13 หนวย ตามลําดับ 

สําหรับนํ้ามันดีเซลมีผลกระทบดาน Ozone depletion สูงสุด มีคา 399.26 หนวย สวนผลกระทบดานอื่น

จะมีคานอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนตท่ีใชในการระเบิด กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน โดย

ผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 243.27 หนวย รองลงมาคือผลกระทบ

ดาน Ozone formation (Human) มีคา 229.49 หนวย ซึ่งมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบดานตางๆ ที่เกิดข้ึน

จากการใช ANFO ในกระบวนการระเบิด 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการระเบิดทั้งหมดมีคา 115,661.46 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การใช ANFO ในกระบวนการระเบิดกอใหเกิด
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ผลกระทบมากท่ีสุด คิดเปน 88.84% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และการใช 

Slurry explosion สงผลกระทบคิดเปน 10.85% และผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลและการเผาไหมน้ํามันดีเซล

เม่ือรวมกันแลวไมคาไมถึง 1% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 

 
- กระบวนการขุดขนดิน 

จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนดินสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลายๆ 

ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต และการใชไฟฟา

ในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้ 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 30,292.92 หนวย 

รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 10,554.26 หนวย ดาน Ozone formation (Human) มีคา 

1,802.72 หนวย ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 1,706.20 หนวย และดาน Global warming 100a มี

คา 1,068.50 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนตท่ีใชในการขุดและขนดินนั้น กอใหเกิดผลกระทบ

หลายดาน โดยผลกระทบท่ีเกิดมากที่สุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 18,457.58 หนวย 

รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 17,412.13 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication มีคา 15,931.59 หนวย ดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 12,291.60 หนวย ดาน 

Global warming 100a มีคา 7,630.43 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 5,587.87 หนวย 

ผลกระทบจากการใชไฟฟาในกระบวนการขุดขนดินนั้น เปนผลกระทบที่เร่ิมพิจารณาต้ังแตการหาวัตถุดิบ

เพื่อการผลลิตไฟฟา ซึ่งไฟฟาที่ใชในปจจุบันมาจากการผสมผสานของไฟฟาจากโรงผลิตไฟฟาหลายๆ แหง เชน 

โรงไฟฟาจากถานหิน โรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากน้ํามันดีเซล เปนตน อีกท้ังโรงไฟฟาแตละแหงจะ

สงผลกระทบในแตละดานแตกตางกันออกไป ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการขุดขนดินเน่ืองมาจากการใช

ไฟฟาในระบบสายพานเพื่อขนดินไปยังท่ีทิ้งดิน เครื่องบดดิน และเคร่ืองโปรยดินกอนทิ้งดิน ใหผลกระทบตางๆ 

ดังน้ี ผลกระทบที่มากท่ีสุดคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 253,064.50 หนวย รองลงมาคือ ดาน 

Human toxicity soil มีคา 111,247.42 หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a, Ozone formation 

(Vegetation), Ozone formation (Human), Terrestrial eutrophication, Acidification และ Aquatic 

eutrophication EP(N) มีคา 56,474.33 หนวย;  45,984.12 หนวย;  45,355.03 หนวย;  31,705.55 หนวย;  

29,854.12 หนวย และ 24,541.61 หนวย ตามลําดับ 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการขุดขนดินท้ังหมดมีคา 410,470.05 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบท่ีไดพบวา การใชไฟฟาในกระบวนการนี้กอใหเกิดผลกระทบ

มากท่ีสุด คิดเปน 87% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming สวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล

คิดเปน 12% และผลกระทบที่เกิดจากนํ้ามันดีเซลมีคาประมาณ 2% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน 

Global warming 
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- กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนถานหินลิกไนตสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต และการ

ขุดถานหินลิกไนตออกจากธรรมชาติไดดังนี้ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 5,457.45 หนวย 

รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1,901.41 หนวย ดาน Ozone formation (Human) มีคา 

324.77 หนวย ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 307.38 หนวย และดาน Global warming 100a มีคา 

192.50 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเม่ือเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion 

ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนตท่ีใชในการขุดและขนดินนั้น กอใหเกิดผลกระทบ

หลายดาน โดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 3,325.25 หนวย 

รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 3,136.90 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial 

eutrophication มีคา 2,870.17 หนวย ดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 2214.51 หนวย ดาน Global 

warming 100a มีคา 1374.67 หนวย และผลกระทบดาน Acidification มีคา 1,006.69 หนวย 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการขุดขนถานท้ังหมดมีคา 12,065.36 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา ข้ันตอนการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต

กอใหเกิดผลกระทบคิดเปน 88% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และผลกระทบจาก

น้ํามันดีเซลคิดเปน 12% ของปริมาณกาซท่ีทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming 
 

- กระบวนการแตงถานหินลิกไนต และการขนสง 
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสง สงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้ามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลใน

เครื่องยนต และการใชไฟฟาในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 23.46 หนวย 

สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเนื่องจากในกระบวนการนี้ มีการใชน้ํามันดีเซลในปริมาณที่นอยมาก เนื่องจาก

มีการใชไฟฟาเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนในระบบสายพานลําเลียง เคร่ืองบดถาน เคร่ืองโปรยถาน เปนตน 

ผลกระทบจากการเผาไหมนํ้ามันดีเซลในเครื่องยนตน้ัน กอใหเกิดผลกระทบ คือ ดาน Ozone formation 

(Vegetation) มีคา 14.29 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 13.48 หนวย 

ผลกระทบดาน Terrestrial eutrophication มีคา 12.34 หนวย ดาน Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 9.52 

หนวย สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมาก เนื่องจากมีการใชไฟฟาในกระบวนการเปนหลัก 

ผลกระทบจากการใชไฟฟาในกระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสง ซึ่งมีการใชไฟฟาจากระบบ

สายพานลําเลียง เครื่องบดแร เคร่ืองโปรยแร เปนตน ใหผลกระทบในดานตางๆ ดังน้ี ผลกระทบที่มากท่ีสุดคือ 

ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 20,751.22 หนวย รองลงมาคือ ดาน Human toxicity soil มีคา 9,122.26 

หนวย ผลกระทบดาน Global warming 100a, Ozone formation (Vegetation), Ozone formation (Human), 
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Terrestrial eutrophication, Acidification และ Aquatic eutrophication EP(N) มีคา 4,630.88 หนวย;  

3,770.69 หนวย;  3,719.10 หนวย;  2,599.85 หนวย;  2,448.03 หนวย และ 2,012.41 หนวย ตามลําดับ 

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากกระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสงทั้งหมดมีคา 28,226.45 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

ใน 1 ป  

ท้ังนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบท่ีไดพบวา การใชไฟฟาในกระบวนการนี้กอใหเกิดผลกระทบ

มากที่สุด คิดเปน 99.86% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming สวนการเผาไหมน้ํามัน

ดีเซลคิดเปน 0.13% และผลกระทบที่เกิดจากนํ้ามันดีเซลมีคาประมาณ 0.02% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผล

กระทบดาน Global warming 

 
- ผลกระทบรวมท่ีเกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 
จากรูปที่ 9 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวาในการทําเหมืองแรลิกไนตตองประกอบดวย

กระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน 

หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจากกระบวนการท่ีสงผลกระทบมากสุดไปนอยสุด ได

ดังนี้ กระบวนการขุดขนดิน.สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด มีคาผลกระทบรวมเทากับ 1,502,738.44 หนวย 

โดยชนิดของผลกระทบท่ีมากที่สุด คือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ ความเปนพิษตอ

ดิน (  Human toxicity soil) และ Ozone formation (Vegetation) ตามลําดับ สวนกระบวนการที่สงผลกระทบ

รองลงมาคือ กระบวนการระเบิด กระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟา กระบวนการขุดขนถาน และ

กระบวนการเจารูระเบิดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

จากรูปดังกลาวเปนการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ และแสดงถึงผลกระทบแต

ละดานที่เกิดข้ึนในกระบวนการน้ันๆ หากพิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูงสุดที่จะเกิดข้ึนจากการทําเหมือง

ถานหินพบวาผลกระทบดังกลาวคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Human 

toxicity soil และ Global warming 100a 
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การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ

มีเทนท่ีไดจากการทําเหมืองถานหินท้ังหมดมีคา 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป  

จากรูปที่ 10 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global 

warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบท่ีไดพบวา กระบวนการขุดขนดินสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มากท่ีสุด มีคา 60.07% รองลงมาคือกระบวนการระเบิด มีคา 33.63% กระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสงสู

โรงไฟฟา มีคา 4.28% กระบวนการขุดขนถาน มีคา 1.43% และกระบวนการเจาะรูระเบิดมีคา 0.59% 
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