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คํานํา
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เปนกลไกที่พัฒนาขึ้นภายใตพิธี
สารเกียวโต เพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได
และเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกพัฒนาที่สะอาดคือโครงการที่
เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาและสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดเปนการชวยลดภาวะโลกรอนที่เปน
ปญหาของมวลมนุษยชาติที่ทุกฝายตองชวยกันแกไข ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดเปนความรวมมือในระดับนานาชาติ ที่ให
การสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินหรือที่รูจักกันใน
นามของคารบอนเครดิต เพื่อใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมมีความเปนไปไดทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีสวนในการกอใหเกิดภาวะกาซเรือนกระจก และ
ถือเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่อยูในขายที่สามารถดําเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโตได
การผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเขาสูโครงการ CDM เปนทางหนึ่งของการพัฒนาที่รับผิดชอบตอสังคม
นอกจากนี้การดําเนินโครงการ CDM ยังกอใหเกิดประโยชนคุมคาในการรักษาสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะกาซเรือน
กระจกและใหผลตอบแทนไดในรูปของการขายคารบอนเครดิต ซึ่งเปนเสมือนแรงจูงใจใหอุตสาหกรรมเหมืองแรหัน
มาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้น ทําใหสภาวะแวดลอมที่โครงการตั้งอยูมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เปนการดําเนิน
โครงการแบบยั่งยืนสอดคลองกับนโยบายของประเทศ
ดังนั้นเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร มีความเขาใจในกระบวนการของโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด และมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดไดอยางเหมาะสม
ถูกตอ งตามหลัก การ กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมือ งแร จึ ง ไดม อบหมายให คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไก
พั ฒ นาที่ ส ะอาด และจั ด ทํ า รายงานพร อ มคู มื อ การดํ า เนิ น โครงการกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาดสํ า หรั บ
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูล เนื้อหาสาระในเลมรายงาน และคูมือฯ ฉบับนี้จะเปน
ประโยชนต อภาคอุตสาหกรรมเหมือ งแรที่มีความสนใจและมี ความพรอ มในการดํา เนินโครงการ เพื่อลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของตนตอไป
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บทที่ 1 บทนํา
1.1
1.2
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1.4
1.5
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ความเปนมาของโครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ขอบเขตการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษา
วิธีการศึกษา
การเลือกพื้นที่ศึกษา
1.7.1 เหมืองแรทองคํา
1.7.2 เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต
1.7.3 เหมืองถานหิน
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บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2.1 ความเปนมาของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2.1.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1.2 พิธีสารเกียวโต
2.1.3 ประเทศไทยกับการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก
2.1.4 ขอดี ขอเสียตอประเทศไทยจากการเขารวมโครงการ CDM
2.2 หลักการ และขั้นตอนในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2.2.1 หลักการในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2.2.2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามหลักสากล
2.2.3 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
2.2.4 เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศไทย ซึ่งเปนแบบฟอรม
ในขั้นตอนจัดเตรียม PDD
2.2.5 เกณฑการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
2.3 ตลาดคารบอน
2.3.1 โครงสรางตลาดคารบอน
2.3.2 อุปสงค อุปทาน และราคาในตลาดคารบอน
2.3.3 บทบาทของสถาบันการเงิน
2.3.4 องคกรในตางประเทศที่มีสวนสนับสนุนโครงการ CDM และการซื้อขายคารบอนเครดิต
2.3.5 การซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market: VCM)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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2.3.6 การซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศไทย
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บทที่ 3 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3.1 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร
ในตางประเทศ
3.1.1 วิธีการแบบ ACM0002
3.1.2 วิธีการแบบ ACM0008
3.2 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ในตางประเทศ
3.2.1 วิธีการแบบ ACM0003
3.2.2 วิธีการแบบ ACM0005
3.2.3 วิธีการแบบ ACM0012
3.2.4 วิธีการแบบ AM0024
3.2.5 วิธีการแบบ AMS-I.D.
3.2.6 วิธีการแบบ AMS-II.D.
3.3 การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย
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บทที่ 4 การวิเคราะหกาซเรือนกระจก
4.1 กรอบ แนวคิด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
4.2 แนวทางการประเมินกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือกระบวนการทําเหมือง
สําหรับการจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
4.2.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
4.2.2 หลักการและทฤษฎีการประเมินวัฏจักรชีวิต
4.3 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา
4.3.1 เหมืองแรทองคํา บริษัท ทุงคํา จํากัด
4.3.2 เหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
4.4 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน
4.4.1 เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
4.4.2 เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
4.4.3 เหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
4.5 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองถานหิน
4.5.1 เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
4.5.2 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4.5.3 เหมืองแรลิกไนต บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
5.1 การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด
5.1.1 เหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
5.1.2 เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
5.1.3 เหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
5.1.4 เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
5.1.5 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
5.2 กรณีศึกษา การดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
5.2.1 การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน
5.2.2 การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณและการเลือกที่ปรึกษา
5.2.3 การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM
5.2.4 การเลือกตลาดคารบอน
5.2.5 การเลือกหนวยงานสําหรับตรวจสอบ (DOE)
5.2.6 การจัดทําเอกสาร
5.2.7 การเสนอเอกสาร
5.3 ขอเสนอแนะแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
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บทที่ 6 สรุป

6-1

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก กลุมประเทศใน Annex I
ภาคผนวก ข ตัวอยางการคํานวณ Emission reduction
ภาคผนวก ค แบบฟอรม PIN และ PDD
ภาคผนวก ง หนวยงานที่ปรึกษาในการจัดทํา PDD (Project Design Document Consultant) ในประเทศไทย
ภาคผนวก จ แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ภาคผนวก ฉ แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคผนวก ช แบบสรุปรายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก ซ แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ภาคผนวก ฌ โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายการทําเหมืองแรและกระบวนการผลิตแร
ภาคผนวก ญ โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายอุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต
ภาคผนวก ฎ โครงการ CDM ของประเทศไทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ภาคผนวก ฐ โครงการ CDM ที่ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการตามผลมติ ครม.
ภาคผนวก ฑ โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ
ภาคผนวก ฒ ตัวอยางโครงการ CDM ของไทยที่ไดรับ CERs แลว และตัวอยางเอกสาร Certification
ภาคผนวก ณ ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินโครงการ CDM ปาไม
ภาคผนวก ด การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมเหมืองแรชนิดตางๆ
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สารบัญตาราง

กาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหโลกรอน
การลดกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆ
ประมาณการคาใชจายในการขอจดทะเบียน CERs
ประเด็นการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามหลักเกณฑ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ปริมาณและมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิตของโลก
ประมาณการอุปสงคตอคารบอนเครดิต ระหวางป 2551-2555
ประมาณการอุปทานของคารบอนเครดิต ประเภทโครงการ ระหวางป 2551-2555
ประมาณการราคาคารบอนเครดิต
ปริมาณและมูลคาการซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ
ราคาตลาดคารบอนรายสัปดาห
ราคาตลาดคารบอน ภาคสมัครใจ
สถาบันทางการเงินในประเทศไทย

ตารางที่ 4.3-1 ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใชตอรูระเบิด
ตารางที่ 4.3-2 แสดงรายละเอียดคําขอประทานบัตร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ตารางที่ 4.3-3 แสดงรายละเอียดคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ําขุนขน
หรือมูลดินทราย นอกเขตเหมืองแร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ตารางที่ 4.3-4 แสดงรายละเอียดประทานบัตร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ตารางที่ 4.3-5 การออกแบบรูเจาะระเบิดและแฟกเตอรที่ใชในการระเบิดมูลหินแตละประเภท
ตารางที่ 4.3-6 เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ตารางที่ 4.3-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.3-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.3-9 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.3-10 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
ตารางที่ 4.3-11 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในขั้นตอนการขุดขน
ตารางที่ 4.3-12 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ตารางที่ 4.3-13 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในกระบวนการบด
ตารางที่ 4.3-14 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด
ตารางที่ 4.3-15 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในขั้นตอนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
ตารางที่ 4.3-16 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะ
ออกจากถานกัมมันต
ตารางที่ 4.3-17 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในขั้นตอนการปรับสภาพถานกัมมันต
ตารางที่ 4.3-18 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
ตารางที่ 4.3-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา
ในขั้นตอนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
ตารางที่ 4.3-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการจับโลหะทองคํา
และเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
ตารางที่ 4.3-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.3-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO
การใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment)
ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.3-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขน
ตารางที่ 4.3-24 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
การใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.3-25 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชการใชไฟฟา
(Electrical Thailand Grid Mix) และสารเคมีตางๆ ในขั้นตอนการแตงแร และขนแร
ตารางที่ 4.3-26 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี (LPG)
ในขั้นตอนการปรับสภาพถานกัมมันต
ตารางที่ 4.3-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี (LPG)
ในขั้นตอนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
ตารางที่ 4.3-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ
ในการผลิตแรทองคํา ของเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ตารางที่ 4.4-1 เครื่องโมสําหรับหินปูน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

ข-2

4-35
4-35
4-36
4-36
4-36
4-37
4-37
4-37
4-40

4-41
4-42

4-43
4-44
4-45
4-46
4-47
4-53

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.4-2 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่
ตารางที่ 4.4-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่
ตารางที่ 4.4-4 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.4-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.4-6 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.4-7 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
ตารางที่ 4.4-8 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการขุดขน
ตารางที่ 4.4-9 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขน
ตารางที่ 4.4-10 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.4-11 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด
ตารางที่ 4.4-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่
ตารางที่ 4.4-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.4-14 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.4-15 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขน
ตารางที่ 4.4-16 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix)
ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.4-17 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ
ในการผลิตหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
ตารางที่ 4.4-18 คุณภาพแรเฉลี่ยโดยทั่วไปของหินปูน และหินดินดานในพื้นที่โครงการ
ตารางที่ 4.4-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.4-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.4-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.4-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
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ตารางที่ 4.4-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
ตารางที่ 4.4-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
ตารางที่ 4.4-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
ตารางที่ 4.4-26 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด
หรือรถตักลอยาง
ตารางที่ 4.4-27 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน
ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
ตารางที่ 4.4-28 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
ตารางที่ 4.4-29 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.4-30 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการบด
ตารางที่ 4.4-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.4-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชนํา้ มันดีเซล (Diesel B300)
การใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.4-33 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการ
ยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
ตารางที่ 4.4-34 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด
หรือรถตักลอยาง
ตารางที่ 4.4-35 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขนลําเลียง
ดวยรถบรรทุกเททาย
ตารางที่ 4.4-36 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix)
ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.4-37 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ
ในการผลิตหินปูน ของเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.5-1 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน
ตารางที่ 4.5-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน
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ตารางที่ 4.5-3 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
ตารางที่ 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
ตารางที่ 4.5-5 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 4.5-6 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 4.5-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.5-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด
ตารางที่ 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดิน
ตารางที่ 4.5-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขน
และบดอัดเปลือกดิน
ตารางที่ 4.5-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 4.5-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา
(Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการบด
ตารางที่ 4.5-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิต
ถานหินลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
ตารางที่ 4.5-14 แผนการขุดเปลือกดินของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ (ลานลูกบาศกเมตร)
ตารางที่ 4.5-15 แผนการผลิตถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ (ลานตัน)
ตารางที่ 4.5-16 Pattern การเจาะระเบิดของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ตารางที่ 4.5-17 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.5-18 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.5-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.5-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
ตารางที่ 4.5-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการขุดขนดิน
ตารางที่ 4.5-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน
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ตารางที่ 4.5-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการขุดขน
ตารางที่ 4.5-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 4.5-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการบด และการขนสงสูโรงไฟฟา
ตารางที่ 4.5-26 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการการบดถานหินลิกไนต
และการขนสงสูโรงไฟฟา
ตารางที่ 4.5-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4.5-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO
การใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 4.5-29 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
การเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) และการใชไฟฟา
(Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการขุดขนดิน
ตารางที่ 4.5-30 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 4.5-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300)
การเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) และการใชไฟฟา (Electrical
Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา
ตารางที่ 4.5-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ
ในการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ตารางที่ 5.1-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน
ของเหมืองแรทองคําของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ตารางที่ 5.1-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน
ของเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
ตารางที่ 5.1-3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน
ของเหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 5.1-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน
ของเหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
ตารางที่ 5.1-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน
ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
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ตารางที่ 5.2-1 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 5.2-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 5.2-3 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการระเบิด
ตารางที่ 5.2-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
ตารางที่ 5.2-5 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการขุดขนดิน
ตารางที่ 5.2-6 บัญชีรายการเก็บขอมูลปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน
ตารางที่ 5.2-7 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 5.2-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 5.2-9 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการบดถานหินลิกไนต และการขนสูโรงไฟฟา
ตารางที่ 5.2-10 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการบดถานหินลิกไนตและการขนสูโรงไฟฟา
ตารางที่ 5.2-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงาน
ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ตารางที่ 5.2-12 สรุปคาใชจาย และระยะเวลา ตามขั้นตอนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-4
ตารางที่ 6-5
ตารางที่ 6-6

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากการผลิตแรแตละชนิด
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคํา
ของเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน
ของเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการ
ในการผลิตหินปูน ของเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิต
ถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิต
ถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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รูปที่ 1.6-1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการศึกษาโครงการ
รูปที่ 1.7-1 เหมืองแรทองคํา ของบริษัท ทุง คํา จํากัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รูปที่ 1.7-2 เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
และ ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
รูปที่ 1.7-3 เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
รูปที่ 1.7-4 เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ตําบลทับกวาง/ทาคลอ
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
รูปที่ 1.7-5 เหมืองหินปูน ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
รูปที่ 1.7-6 เหมืองแรลิกไนต ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง
รูปที่ 1.7-7 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
รูปที่ 2.1-1
รูปที่ 2.2-1
รูปที่ 2.2-2
รูปที่ 2.2-3
รูปที่ 2.2-4
รูปที่ 2.3-1

ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ
การคํานวณการลดกาซเรือนกระจก
ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
วงจรกิจกรรมโครงการ CDM
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
โครงสรางตลาดคารบอน

หนา
1-6
1-7
1-8
1-10
1-11
1-12
1-14
1-15
2-5
2-20
2-23
2-25
2-29
2-35

รูปที่ 3-1 การใชพลังงานในสาขาเหมืองแรจําแนกตามชนิดพลังงาน
รูปที่ 3-2 การใชพลังงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
รูปที่ 3.3-1 โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรอง

3-1
3-2
3-10

รูปที่ 4.2-1 แสดงความสัมพันธในอนุกรม ISO 14000
รูปที่ 4.2-2 แสดงความสัมพันธของอนุกรม ISO 14000 ในแตละอนุกรม
และความสัมพันธของอนุกรมที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตลอดวัฏจักรชีวิต กับอนุกรมทั้งหมด
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รูปที่ 4.2-3 การพิจารณาวัฏจักรชีวิตของกระบวนการและผลิตภัณฑตางๆ ในดานการใชวัสดุ
การใชพลังงาน และของเสียที่ออกจากระบบ
รูปที่ 4.2-4 ขั้นตอนและโครงขายในการทํา LCA ตามหลัก ISO
รูปที่ 4.2-5 การจําแนกสารตามประเภทของผลกระทบ
รูปที่ 4.3-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองทองคําของบริษัท ทุง คํา จํากัด
รูปที่ 4.3-2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการแตงแรทองคําของบริษัท ทุงคํา จํากัด
รูปที่ 4.3-3 Flow chart แสดงขั้นตอนการทําเหมือง
รูปที่ 4.3-4 Flow chart แสดงขั้นตอนการแยกแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
รูปที่ 4.3-5 แผนภาพกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา
บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
รูปที่ 4.3-6 ขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคําในเหมืองแรทองคํา
บริษัท อัครา ไมนิ่งจํากัด
รูปที่ 4.3-7 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา
รูปที่ 4.3-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
รูปที่ 4.3-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใช
และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการระเบิด
รูปที่ 4.3-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการขุดขนดิน
รูปที่ 4.3-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล
และการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด
รูปที่ 4.3-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาและสารเคมีตางๆ ในขั้นตอน
การชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
รูปที่ 4.3-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี ในขั้นตอนการปรับสภาพถานกัมมันต
รูปที่ 4.3-14 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี ในขั้นตอนการจับโลหะทองคํา
และเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
รูปที่ 4.3-15 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรเทองคํา
ของเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
รูปที่ 4.4-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.4-2 แผนภาพแสดงกระบวนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
รูปที่ 4.4-3 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน
ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

ค-2

4-10
4-11
4-14
4-18
4-20
4-26
4-28
4-32
4-33
4-38
4-40
4-41
4-42
4-43
4-44
4-45
4-46
4-47
4-52
4-55
4-59

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
สารบัญรูป

รูปที่ 4.4-4 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนในเหมืองหินปูน
ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
รูปที่ 4.4-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน
รูปที่ 4.4-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่
รูปที่ 4.4-7 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
รูปที่ 4.4-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ในขั้นตอนการระเบิด
รูปที่ 4.4-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดขน
รูปที่ 4.4-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด
รูปที่ 4.4-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน
ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
รูปที่ 4.4-12 แผนที่ภูมิประเทศ แสดงเขตประทานบัตรของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.4-13 ขั้นตอนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.4-14 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน ของ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.4-15 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในเหมืองหินปูน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.4-16 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน
รูปที่ 4.4-17 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
รูปที่ 4.4-18 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO
การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการระเบิด
รูปที่ 4.4-19 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
รูปที่ 4.4-20 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
รูปที่ 4.4-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล
และการใชไฟฟา ในขั้นตอนการขุดขนดิน
รูปที่ 4.4-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด
รูปที่ 4.4-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน
ของเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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รูปที่ 4.5-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
รูปที่ 4.5-2 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนต
ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
รูปที่ 4.5-3 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตในเหมืองแรลิกไนต
ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
รูปที่ 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
รูปที่ 4.5-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดิน
รูปที่ 4.5-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการขนและบดอัดเปลือกดิน
รูปที่ 4.5-7 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต
รูปที่ 4.5-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา ในขั้นตอนการบด
รูปที่ 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิต
ถานหินลิกไนต ของ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
รูปที่ 4.5-10 ที่ตั้งเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คําขอประทานบัตรที่ 3-6/2530 และ 30-46/2535
รูปที่ 4.5-11 ขั้นตอนการทําเหมืองที่เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
รูปที่ 4.5-12 แบบแปลนการเจาะรูระเบิด
รูปที่ 4.5-13 ขั้นตอนการทํางานของการขุดขนดิน
รูปที่ 4.5-14 ขั้นตอนการทํางานของการขุดขนถานหินลิกไนต
รูปที่ 4.5-15 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
รูปที่ 4.5-16 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในเหมือง
แรลิกไนตแมเมาะ
รูปที่ 4.5-17 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต
ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รูปที่ 4.5-18 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
รูปที่ 4.5-19 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชน้ํามันดีเซล
การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการระเบิด
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รูปที่ 4.5-20 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล
และการใชไฟฟา ในขั้นตอนการขุดขนดิน
รูปที่ 4.5-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต
รูปที่ 4.5-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล
และการใชไฟฟา ในขั้นตอนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา
รูปที่ 4.5-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหิน
ลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
รูปที่ 5.1-1 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา
รูปที่ 5.1-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
รูปที่ 5.1-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 5.1-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
รูปที่ 5.1-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต
ของเหมืองแรลกิ ไนตแมเมาะ
รูปที่ 5.2-1 ขั้นตอนการทําเหมืองถานหินลิกไนตที่เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รูปที่ 5.2-2 แสดงกระบวนการดําเนินงานและขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA
ของการผลิตถานหินลิกไนต
รูปที่ 5.2-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต
ของเหมืองแรลกิ ไนตแมเมาะ
รูปที่ 6-1
รูปที่ 6-2
รูปที่ 6-3

Flow chart แสดงขั้นตอนการทําเหมืองแรทองคํา
Flow chart แสดงขั้นตอนการทําเหมืองหินปูน
Flow chart แสดงขั้นตอนการทําเหมืองแรลิกไนต

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

ค-5

4-128
4-129
4-130
4-131
5-3
5-6
5-8
5-10
5-13
5-15
5-16
5-20
6-2
6-2
6-2

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทคัดยอ

บทคัดยอ

การดําเนินโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(CDM) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและกําหนดแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งความเปนไปไดสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูล
สําหรับผูประกอบการเหมืองแรที่จะเขารับการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวมโครงการ 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 รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 20,078.44 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการ
ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมกี ารปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือกระบวนการขุดขน
และพบวากระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด ซึ่งปริมาณ
พลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซล พลังงานไฟฟา และสารเคมีที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหา
ปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมืองนั้นพบวามีการใชเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลรวม
ทั้งสิ้น 1,788,500 ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากที่สุด ใชพลังงานไฟฟารวมทั้งสิ้น 51,652,648 kWh โดย
ใชในกระบวนการบดมากที่สุด และมีการใชสารเคมีในกระบวนการชะละลายรวมทั้งสิ้น 3,851 ตัน จากผล
การศึกษาไดเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้คือ ควรดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กที่ชวยลดการ
ใชพลังงานไดแก การจัดการการใชพลังงานไฟฟา การควบคุมการใชสารเคมีในกระบวนการชะละลายใหอยูใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ปรับเปลี่ยนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในการขนสงโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมากขึ้น จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน ปรับปรุงรูปแบบการ
ระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟู
ปา รวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน
เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
ดําเนินงาน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 20,878.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการขุดขนมีการปลอย
กาซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือ กระบวนการบด และพบวากระบวนการพัฒนาพื้นที่มีการปลอยกาซเรือน
กระจกนอยที่สุด มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลรวมทั้งสิ้น 3,134,021 ลิตร โดยใชในกระบวนการขุด
ขนมากที่สุด มีการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดรวมทั้งสิ้น 8,705,302.6 kWh และใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO
ปริมาณ 1,396,050 กิโลกรัม ในกระบวนการระเบิด จากผลการศึกษาไดเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ
CDM ดังนี้คือ ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กที่ชวยลดการใชพลังงานไดแก ใชสายพานที่มีการดําเนินการหลัก
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เปนแรงโนมถวงมาใชในการขนสง เพื่อ ชวยลดการใชน้ํา มันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล หรือ อาจดําเนินโครงการนํา
พลังงานความรอนจากกระบวนการตอเนื่องอื่นของบริษัทที่อยูในบริเวณเดียวกันมาปรับเปนพลังงานไฟฟาเพื่อชวย
ลดการใชไฟฟาในกระบวนการบด ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน ปรับปรุง
รูปแบบการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปา
เพิ่มเติมและฟนฟูปารวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน
จํากัด (มหาชน) รวมเปนจํานวน 38,275.47 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการขุดตัก มีการปลอย
กาซเรือนกระจกมากที่สุดคือจํานวน 11,556.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา รองลงมาคือ กระบวนการขน
ลําเลียง และพบวากระบวนการยอ ยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอรมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอ ยที่สุด มีการใช
พลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลรวมทั้งสิ้น 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 เนื่องจากมีผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการ
ดําเนินงานใกลเคียงกัน
เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด มีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเปนจํานวน 51,198.04 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากที่สุดจากกระบวนการขนสงและบดอัดเปลือกดิน คือ มีจํานวน
26,159.79 ตั น คาร บ อนไดออกไซด เ ที ย บเท า รองลงมาคื อ กระบวนการขุ ด ขนถ า นหิ น ลิ ก ไนต และพบว า
กระบวนการขุดตักเปลือกดินมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลใน
กระบวนการรวมทั้งสิ้น 11,750,080 ลิตร โดยใชในกระบวนการขนและบดอัดมากที่สุดคือ 7,263,013 ลิตร และใช
พลังงานไฟฟาในกระบวนการบดเทากับ 11,680,000 kWh จากผลการศึกษาไดเสนอแนวทางในการดําเนิน
โครงการ CDM คือ ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กที่ชวยลดการใชพลังงานไดแก การหาวิธีการที่ลดการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองทั้งสามกระบวนการหลักพรอมกันคือกระบวนการขนและ
บดอัดเปลือกดิน ขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการขุดตัก เชนการปรับเปลี่ยนการใชชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงใน
เครื่องยนตในการขนสง ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน หรือไมดําเนิน
โครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปารวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเปนจํานวน 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซด
เที ย บเท า โดยถู ก ปล อ ยมากที่ สุด จากกระบวนการขุ ด ขนดิ น คื อ จํ า นวน 410,609.83 ตั น คาร บ อนไดออกไซด
เทียบเทา รองลงมาเปนกระบวนการระเบิด และพบวากระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการที่มีการปลอยกาซ
เรือนกระจกนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปน
ขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง พบวา
ในกระบวนการขุ ด ขนดิ น นั้ น ใช ป ริ มาณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซล 18,594,062.5
ลิ ต ร และใช พ ลั ง งานไฟฟ า
453,039,683.0 kWh ไดมีการใชวัตถุระเบิดในกระบวนการระเบิดเปนชนิด ANFO ในปริมาณ 29,087,956
กิโลกรัม ใชสาร Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม และน้ํามันหลอลื่น 495,070 ลิตร ในกระบวนการบด
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ถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟานั้นใชพลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh ซึ่งจากผลการศึกษาไดมีขอเสนอ
แนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้คือ ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจากแหลงกําเนิดในกระบวนการขุดขนดิน ไดแก การหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดาน
ระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดินใหมีระยะทางสั้นที่สุดและอยูใน
ระดับที่ใชพลังงงานจากมอเตอรนอยที่สุด ทําการปรับเปลี่ยนชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรเครื่องยนต
โดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมรวมกับการลดพลังงานในการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตโดยเปลี่ยนไปใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นและหา
แนวทางที่สั้นที่สุดในการขนสง ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลด
ปริมาณการใชวัตถุระเบิด ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและ
ฟนฟูปา
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Assigned Amount Unit

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่จัดสรรใหประเทศใน
กลุมภาคผนวกที่ 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
การพัฒนาที่สะอาด
DOE
Designated Operational Entities หนวยงานปฏิบตั ิการในการตรวจสอบ
EB
Executive Board
คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการภายใต
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
EIT
Economies in Transition
ประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
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
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
IPCC 2007 GWP 100a
วิธีการสําหรับประเมินศักยภาพในการเกิดภาวะโลกรอ น
จากกา ซเรือ นกระจกในรูปของคารบอนไดออกไซดในชว ง
100 ป
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JI

Joint Implementation

KP
Kyoto Protocol
LULUCF Land use, land use change
and forestry
NMVOC Non methane volatile organic
compound
N2O
Nitrous oxide
ODA
Official development
assistance
PCFs
Per fluorocarbon
PDD
Project Design Document;
PIN
Project Idea Note;
RPS
Renewable Portfolio Standard
SF6
Sulphur hexafluoride
UNEP
United Nations Environment
Programme
UNFCCC United Nations Framework
Convention on ClimateChange
WMO
World Meteorological
Organization
Annex I Countries
Baseline
Bundling
Certification
Crediting period
Emission factor
GHG Inventory
Issuance
Methodology Panel
Monitoring
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กลไกการดําเนินรวมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนา
พิธีสารเกียวโต
กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินและปาไม
สารประกอบอินทรียที่ระเหยงายที่ไมใชมีเทน
ไนตรัสออกไซด
เงินชวยเหลือดานการพัฒนาระหวางประเทศ
เปอรฟลูออโรคารบอน
เอกสารประกอบโครงการ
เอกสารประกอบแนวความคิดโครงการ
การกําหนดสัดสวนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา
ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
องคการอุตุนิยมวิทยาโลก

ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ของ UNFCCC
กรณีฐาน
การควบรวมโครงการ
การรับรองการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาในการคิดเครดิต
คาสัมประสิทธิ์การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
บัญชีกาซเรือนกระจก
การออกคารบอนเครดิต
คณะทํางานในการพิจารณาวิธีประเมินปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก
ติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
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Project Design
Registration
Validation
Verification
Adaptation fund
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ออกแบบโครงการ
ขึ้นทะเบียนโครงการ
การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ
การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก
กองทุนการปรับตัว
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1.1 ความเปนมาของโครงการ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญในระดับโลก ซึ่งนานา
ประเทศจํ า เป น ต อ งร ว มมื อ กั น อย า งจริ ง จั ง ในการแก ป ญ หา จากรายงานการประเมิ น สถานการณ ด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการยืนยันถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมาจากการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Green house gas, GHG) สูชั้นบรรยากาศรวมถึงการคาดการณถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การละลายของภูเขาน้ําแข็งและธารน้ําแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลใน
มหาสมุทร การกอตัวรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดบอยครั้งขึ้น เปนตน จากผลการประเมินดังกลาวไดกอใหเกิด
ความร ว มมื อ ระดั บ โลกขึ้ น โดยกํ า หนดเป น กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ1 (UNFCCC) จึงเปนที่มาของพิธีสารเกียวโต2 (Kyoto Protocal) ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา (Non-Annex I) ไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความจําเปนในการเขารวมกับประชาคมโลกในการแกปญหาดังกลาว ประเทศไทยไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต
(Kyoto Protocal) จึงจําเปนตองดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism:
CDM) ตามที่ใหสัตยาบันไว และเขารวมโครงการ ในฐานะเจาบานซึ่งโครงการ CDM ถือเปนตนแบบของการ
ดําเนินธุรกิจที่มีสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในลักษณะสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนในโครงการที่
อาจไมคุมคาในเชิงพาณิชยมาเปนการลงทุนโดยใชโครงการ CDM เปนจุดเริ่มตน โดยมีคารบอนเครดิตหรือกาซ
เรือนกระจกที่ Executive Board of CDM ใหการรับรองเปนตัวกระตุน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความคุมทุนและเปนการ
ดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่โครงการตั้งอยู
กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร ถือเปนกลุมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่มีการใชพลังงานในปริมาณที่สูง
และมีสวนในการกอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเปนโครงการประเภทหนึ่งที่อยูในขายที่จะ
ไดรับการพิจารณาใหเขารวมเปนโครงการ CDM ที่รัฐภาคีพิธีสารเกียวโตกําหนดขึ้น จึงมีความเปนเปนไปไดที่
ภาคเอกชน/ผูประกอบการเหมืองแรอาจจะเสนอตัวเขารวมโครงการในอนาคตเมื่อหลักเกณฑการพัฒนามีความ
พรอมและมีการประชาสัมพันธทั่วถึง การผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเขาสูโครงการ CDM เปนทางหนึ่งของ
การพัฒนาที่รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งโครงการเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ในกระบวนการผลิตสามารถ
ลดภาวะกาซเรือนกระจกได นอกจากนั้นการดําเนินการโครงการ CDM ยังกอใหเกิดประโยชนคุมคาในการรักษา
สิ่งแวดลอ ม ชวยลดภาวะกา ซเรือนกระจกและใหผ ลตอบแทนไดในรูปของการขายคารบอนเครดิต (Carbon
Credit) ซึ่งพิธีสารเกียวโตไดสรางกลไกทางการตลาด โดยกําหนดใหคารบอนเครดิตมีลักษณะเปนสินคาชนิดหนึ่ง
ที่สามารถมีการซื้อขายกันไดในตลาดเฉพาะที่เรียกวาตลาดคารบอน แตจะเปนสินคาที่อยูในลักษณะของเอกสิทธิ์
1

ดาวนโหลดอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดที่ http://www2.onep.go.th/CDM/UNFCCCText_Thai.pdf

2

ดาวนโหลดพิธีสารเกียวโต ไดที่ http://www2.onep.go.th/CDM/KyotoProtocolText_Thai.pdf
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ของปริมาณกาซที่ลดไดและสามารถนําไปคํานวณปริมาณการปลอยกาซโดยรวมของแตละประเทศได แตอยางไร
ก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการ CDM จําเปนจะตองศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติและเปนการสรางแรงจูงใจในการชวยกันลดปญหาโลกรอนที่จะเกิดขึ้น และเปนการเตรียม
ความพรอมสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรใหสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาใหเขารวมโครงการ CDM
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึง
ไดจัดใหมีการดําเนินโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) เพื่อศึกษาและกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมสําหรับกลุมผูประกอบการ
เหมืองแรที่จะเขารับการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวมโครงการ CDM ภายใตขอกําหนดของพิธีสารเกียวโต
(Kyoto Protocal) และเปนไปตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศ
ไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแร
1.2 วัตถุประสงค
โครงการนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้คือ
1) เพื่อเปนแนวทางในการลดสภาวะกาซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร
2) เพื่อเตรียมความพรอมดานขอมูล แนวทาง วิธีการดําเนินงาน สําหรับผูประกอบการเหมืองแรที่จะ
เขารับการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
3) เพื่อใหการประกอบกิจการเหมืองแรเปนโครงการพัฒนาที่สะอาดในทุกขั้นตอน สรางความเชื่อมั่นตอ
สาธารณชนที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกินกวามาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะทําใหเกิดสภาวะแวดลอม
ที่ดีในบริเวณพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแรและพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ
4) เพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุนดานการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการเหมืองแร
ในรูปของการขายคารบอนเครดิต
1.3 เปาหมาย
1) แนวทางการดําเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร
2) คูมือเพื่อใชประกอบการศึก ษาและตัดสินใจในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่ส ะอาดของ
ผูป ระกอบการเหมือ งแร และใชอา งอิง สํา หรับ การติด ตามการดําเนิน โครงการของหนวยงานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดไดครอบคลุมถึงการศึกษาดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะหและประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทย เพื่อ ใหทราบถึงขั้นตอนที่
เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาในแตละขั้นตอนดังกลาว โดยการ
เลือกศึกษาในกลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและเหมืองถานหิน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

1-2

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 1 บทนํา

2) วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของภาค
เหมืองแร โดยคัดเลือกเหมืองแร 1 เหมือง เปนกรณีศึกษาในการทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
3) ศึกษาโดยเนนเฉพาะกระบวนการหรือกิจกรรมการทําเหมืองแร โดยไมนับรวมโครงการตอเนื่องที่นํา
ผลิตผลจากการทําเหมืองนั้นๆ มาใชประโยชน
1.5 ขั้นตอนการศึกษา
1) ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดดังนี้
1.1) ความเปนมาของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ขอกําหนดของโครงการฯและความเกี่ยวของ
ของประเทศไทยกับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
1.2) บทบาทของประเทศไทยกับการดําเนินโครงการกลไกการที่พัฒนาที่สะอาด
1.3) ทบทวนผลการศึกษาและ/หรือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือการดําเนิน
โครงการเทคโนโลยีสะอาดของภาคเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในตางประเทศจากขอมูลทุติยภูมิ
1.4) ทบทวนผลการศึกษาและ/หรือประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใน
ตางประเทศจากขอมูลทุติยภูมิ
1.5) ทบทวนและติด ตามแนวทางหรือ วิธี ก ารดํ า เนิน โครงการ CDM
ของภาคเหมือ งแร แ ละ
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่เปนเวทีโลก
1.6) ทบทวนข อ มู ล การดํ า เนิ น โครงการกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาดในประเทศไทยที่ ค รอบคลุ มทั้ ง
หลักเกณฑ ขอพิจารณา และแนวทางในการดําเนินโครงการ ตลอดจนโครงสรางขององคกรที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการโครงการ CDM รวมทั้ง ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ CDM ในประเทศไทย
2) ศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด หรือทางเลือกอื่นของการดําเนินโครงการที่ใกลเคียงกับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยใหครอบคลุม
ถึงการศึกษาดังนี้
2.1) ศึก ษาวิเ คราะหแ ละประเมิน วัฏ จัก รชีว ิต ของภาคเหมือ งแรใ นประเทศไทย เพื่อ ใหทราบถึง
ขั้นตอนที่ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนตลอดจนการบริหาร
จัดการในปจจุบันที่ไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในแตละขั้นตอนดังกลาว โดยการเลือกศึกษากลุมเหมืองแร
ทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและเหมืองถานหิน
2.2) จากผลการศึกษาใน ขอ 2.1) ทําการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนิน
โครงการกลไกการพั ฒ นาที่สะอาดของภาคเหมื อ งแร โดยคัด เลือ กพื้น ที่จ าก 1 กลุมเหมื อ งแร 1 เหมือ ง เปน
กรณีศึกษาในการทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
3) นําเสนอผลการศึกษาตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแรเพื่อเผยแพรขอมูลการศึกษา
และรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษา
4) จัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร
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1.6 วิธีการศึกษา
1) ทบทวนขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2) ศึกษาวิเคราะหและประเมินวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทย
• ทําการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากกลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและถานหิน
ลิกไนต กลุมแรละประมาณ 3 เหมือง
• ศึกษาวิเคราะหถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยมุงประเด็นในขั้นตอนที่เปนสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกรอนในกระบวนการทําเหมืองของทุกเหมืองเหมือนกันโดยดําเนินการดังนี้
o ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทําเหมืองจากขอมูลการดําเนินงานของโครงการทําเหมืองใน
ปจจุบัน ทั้งจากเอกสารของทางเหมืองที่มีอยูและจากการเขาไปสังเกตการณในการดําเนินงาน
ทําเหมือง ซึ่งจะทําใหไดทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทําเหมืองอยางละเอียด
o ทําบัญชีรายการ (Inventory) ขอมูลที่ไดจากการศึกษา สํารวจ และการขอขอมูลเพิ่มเติมของ
แตละเหมือง ไดแก


วัสดุ อุปกรณ และเครื่องจักรในกระบวนการทําเหมืองแตละกระบวนการ



ชนิดและปริมาณวัสดุที่ใชในแตละกระบวนการ



ปริมาณเชื้อเพลิง / พลังงานไฟฟาที่ใชในแตละกระบวนการ

o ประเมินปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกและประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) ใน
ดานอื่นๆ จากกระบวนการทําเหมืองแตละเหมือง
o แปลผลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Interpretation) เพื่อใหไดขอสรุปดานการเกิดภาวะโลกรอนจาก
กระบวนการทําเหมือง

3) วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของภาค
เหมืองแร
• ทําการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากผลการศึกษาวัฏจักรชีวิต 1 กลุมเหมืองแร จํานวน 1 เหมือง
• ทําการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ของเหมืองแรที่ไดคัดเลือกเปนกรณีศึกษาโดย
o ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทําเหมือง
o วิเคราะหหากระบวนการทําเหมืองที่สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได
o ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดจากกระบวนการทําเหมือง
o วิเคราะหความเปนไปไดสําหรับการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
4) นําเสนอผลการศึกษา
จัดประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแรเพื่อ
เผยแพรขอมูลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษา
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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5) จัดทําคูมือ
จัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรใน
ประเทศไทย
สําหรับขั้นตอนการดําเนินโครงการดังกลาวมาแลวไดสรุปดังรูปที่ 1.6-1
1.7 การเลือกพื้นที่ศึกษา
ในการเลือกพื้นที่ศึกษาไดทําการเลือกศึกษาในกลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และ
ถานหินลิกไนต เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรในประเทศไทย ซึ่งจะทําใหทราบถึงปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองอันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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
การทําเหมืองแรทองคํามักเปนจุดสนใจของชุมชนในดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะทําใหเกิดปญหาไดมากทั้ง
ในขั้นตอนของการขุดทําเหมืองและการแตงแร ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาวัฏจักรชีวิตการทําเหมืองแรทองคําเพื่อใหรู
ถึงกระบวนการที่อาจทําใหเกิดภาวะโลกรอนได ซึ่งจากขอมูลประทานบัตรพบวาจํานวนประทานบัตรเหมืองทองคํา
ที่มีสถานะเปดการมีทั้งสิ้น 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)
เนื่องจากเปนเหมืองแรทองคําที่กําลังมีการดําเนินการทําเหมืองในปจจุบันอีกเหมืองหนึ่ง และมีโอกาสปลอยกาซ
เรือนกระจกออกสูบรรยากาศ
(2) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร (รูปที่
1.7-2) เนื่องจากเปนเหมืองแรทองคําที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสู
บรรยากาศ และนอกจากนี้ปจจุบันทางเหมืองยังมีกระบวนการทําเหมืองครบทุกขั้นตอนอีกดวย
(3) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ (รูปที่
1.7-2) เนื่องจากเปนเหมืองแรทองคําที่กําลังมีการดําเนินการทําเหมืองในปจจุบันเชนกัน
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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
• วิเคราะหขอมูลโดยเนนเฉพาะกระบวนการที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก
6. เสนอแนวทาง CDM
• ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทําเหมืองในปจจุบัน
•เลือกโครงการจากผลวิเคราะห LCA ที่มีขั้นตอนที่เปนไปไดสําหรับนํามาดําเนินโครงการ CDM เพื่อเปนกรณีศึกษา
•เสนอแนะแนวทาง CDM ที่เปนไปได
7. การประชุมเสนอผลการศึกษาโครงการ
8. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินโครงการ CDM ในภาคสวนอุตสาหกรรมเหมืองแร

รูปที่ 1.6-1 แสดงขั้นตอนการดําเนินโครงการ
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รูปที่ 1.7-1 เหมืองแรทองคํา ของบริษัท ทุง คํา จํากัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

1-7

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 1 บทนํา

รูปที่ 1.7-2 เหมืองแรทองคําของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
และ ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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1.7.2 เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต
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
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบมูลคาการผลิตและปริมาณการผลิตตอหนึ่งเหมือง พบวาเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตมีทั้งมูลคาการผลิตและปริมาณการผลิตตอหนึ่งเหมืองมากกวา เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
นอกจากนี้ยังพบวากระบวนการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางมีขนาดเล็กกวากระบวนการทําเหมือง
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ดังนั้นจึงไดเลือกเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตเพื่อทําการศึกษา
ตอไป
จากขอมูลประทานบัตรพบวา จํานวนประทานบัตรเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ที่มีสถานะ
เปดการมีทั้งสิ้น 146 แปลง โดยเหมืองหินปูนที่ไดทําการศึกษาเปนเหมืองหินปูนที่มีขนาดการผลิตสูงและมีการเก็บ
ขอมูลในการดําเนินงานคอนขางเปนระบบและครบถวนพอที่จะนํามาศึกษาได ซึ่งไดแก
(1) เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี (รูปที่ 1.7-3) เนื่องจากเปนเหมืองหินปูนของผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยรายหนึ่ง ซึ่งยังมีการ
ดําเนินการทําเหมืองและมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศได
(2) เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ตําบลทับกวาง/ทาคลอ อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 1.7-4) เนื่องจากเปนเหมืองหินปูนของผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยที่ปจจุบันยังมี
การดําเนินงานอยูและมีโอกาสปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศไดเชนกัน
(3) เหมืองหินปูน ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
(รูปที่ 1.7-5) เนื่องจากเปนเหมืองหินปูนของผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยอีกหนึ่งราย 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 จึงทําใหมีโอกาสที่จะทําให
เกิดกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนไดมาก ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการเลือกศึกษาวัฏจักรชีวิต
ในการทําเหมืองถานหินลิกไนตที่จะทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยปจ จุบัน เหมือ งถา นหินลิกไนตที่ไดมีการเปด
ดําเนินการและมีการเก็บขอมูล
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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พอที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหไดมีเพียง 2 เหมืองไดแก
(1) เหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
(รูปที่ 1.7-6)
(2) เหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง (รูปที่ 1.7-7) ซึ่งเปนเหมืองถานหินลิกไนตท่มี ีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

1-13

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 1 บทนํา

รูปที่ 1.7-6 เหมืองแรลิกไนต ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
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รูปที่ 1.7-7 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

1-15

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด

บทที่ 2
ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด

2.1 ความเปนมาของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด1
2.1.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change)
1) ประวัติความเปนมาของ UNFCCC
ในชวงทศวรรษที่ 1980 นักวิทยาศาสตรตางเริ่มกังวลวาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ตางๆ ของมนุษยสูชั้นบรรยากาศจะสงผลใหสภาวะเรือนกระจกทวีความรุนแรงขึ้น World Meteorological
Organization (WMO) และ The United Nations Environment Programme (UNEP) จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 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 จึงทําใหปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนที่สนใจของนานาชาติ
ในการประชุมสามัญของสหประชาชาติครั้งที่ 45 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ไดมีการยกราง
จัดตั้ง Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change
(INC/FCCC) ขึ้นเพื่อประสานความรวมมือระหวางรัฐบาลในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
INC ไดจัดการประชุมขึ้น 5 ครั้งระหวางเดือนกุมภาพันธ 2534 และพฤษภาคม 2535 และมีตัวแทนจากประเทศ
ตางๆ เขารวมมากกวา 150 ประเทศ ประเด็นที่มีการถกกัน ไดแก การกําหนดพันธกรณี เปาหมายปริมาณและ
ระยะเวลาในการลดกาซเรือนกระจก กลไกทางการเงิน การถายโอนเทคโนโลยี และความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับที่แตกตางกัน อยางไรก็ดี เปาหมายของ INC นั้นตองการขอตกลงที่ไดรับการยอมรับจากทุกฝาย จึงไมมีการ
ตกลงถึงนโยบายใดนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะ และไดยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ขึ้นในเดือนพฤษภาคม
2535 และมีผลบังคับใชในวันที่ 21 มีนาคม 2537 ภายหลังจากมีประเทศใหสัตยาบันมากกวา 50 ประเทศ ตาม
เงื่อนไขของอนุสัญญาฯ
2) วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีวัตถุประสงค “เพื่อใหบรรลุ
ถึงการรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหคงที่ อยูในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซง
ของมนุษยที่เปนอันตรายตอระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกลาวตองดําเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให

1

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (http://www2.onep.go.th/CDM/index.html)
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ระบบนิเวศปรับตัว โดยไมคุกคามตอการผลิตอาหารของมนุษย” โดยวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ เหลานี้ ตั้งอยู
บนหลักการพื้นฐาน ดังนี้
• ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
• สนับสนุนใหความชวยเหลือดานการเงินและเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ยั่งยืน
• รวมมือกันแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
• สงเสริมใหมีการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
• ใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาและมีหลักการสําคัญ ไดแก
o หลักการปองกันไวกอน (Precautionary principle)
o หลักการความรับ ผิดชอบในระดับ ที่แตกตา ง (Common but differentiated
responsibility) ประเทศอุตสาหกรรมตองเปนผูนําในการตอสูกับปญหา
ภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ไดมีการแบงกลุมประเทศภาคีออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
• Annex I countries ไดแก ประเทศพัฒนาแลวที่เรียกวา กลุมประเทศ OECD
(Organization of Economic Cooperation and Development) กับประเทศยุโรป
ตะวันออก ยุโรปกลาง และรัสเซียที่เรียกวา “กลุมประเทศกําลังเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เศรษฐกิจเปนระบบตลาดเสรี” หรือ EIT (Economic in Transition)
• Non-Annex I countries ไดแก ประเทศภาคีที่เหลือโดยเกือบทั้งหมดเปนประเทศกําลัง
พัฒนา
(ประเทศ Annex I , EIT และ Non-Annex I แสดงในภาคผนวก ก)
3) พันธกรณีของอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ กําหนดใหทุกประเทศตองรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกและกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเปนขอกําหนดที่สําคัญที่สุด เนื่องจากรายงานดังกลาวจะชวย
ใหที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ประเมินผลการดําเนินของอนุสัญญาฯ ได โดยแบงความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. ประเทศในกลุม Annex I ไดผูกมัดตนเองในการกําหนดนโยบายแหงชาติ และดําเนิน
มาตรการที่สอดคลองตองกันในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย และโดยการคุมครองปองกันและเพิ่มแหลงรองรับ 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 จะตองจัดทําขึ้นตามแนวทางของ 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 คาดวาจะตองจัดทําขึ้นทุกๆ 3 ป
รายงานแหงชาติฉบับตางๆ จะผานการตรวจสอบในเชิงลึกจากคณะผูเชี่ยวชาญ 4-5 ทาน ซึ่ง
ไดรับการเสนอชื่อจากประเทศภาคีอนุสัญญาฯ การตรวจสอบจะดําเนินการทั้งในสํานักงานและการลงพื้นที่ เพื่อให
ไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง
2. ประเทศภาคีทั้งหมดจะตองกําหนดแผนระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย และการกําจัดโดยการเก็บกักกาซเรือนกระจกทั้ง
ปวงที่มิไดอยูในการควบคุมของพิธีสารมอนทรีออล และมาตรการตางๆ ที่ชวยใหมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางเพียงพอ รวมถึงสงเสริมและรวมมือในการพัฒนา การใชและเผยแพร รวมทั้งการถายทอด
เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติและกระบวนการที่ควบคุม ลด หรือปองกันการปลอยกาซเรือนกระจกจากการกระทําของ
มนุษย ทั้งภาคพลังงาน ขนสง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปาไมและการจัดการของเสีย อีกทั้งสงเสริมและรวมมือใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เทคนิค สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับระบบภูมิอากาศ
เพื่อมุงที่จะเสริมสรางความเขาใจ และลด หรือกําจัดความไมแนนอนตางๆ ที่ยังเหลืออยูเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ
ขนาด และเวลา ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลทางสังคมและเศรษฐกิจของกลยุทธในการ
ตอบสนองตางๆ
ประเทศกลุม Non-Annex I จะตองจัดทํารายงาน National Communications เชนกัน โดยจะ
ไดรับการชวยเหลือทางการเงิน เมื่อไดรับความชวยเหลือทางการเงินแลวจะตองดําเนินการจัดทํารายงานแหงชาติ
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 รายงานที่ประเทศ Non-Annex I จัดสงจะไดรับการรวบรวมและผนวกเขาดวยกันโดยฝาย
เลขานุการอนุสัญญาฯ แตไมตองผานการตรวจสอบในเชิงลึก
4) การดําเนินงานระดับสากล
การดําเนินการภายใตกรอบของอนุสัญญาฯ ในระดับสากล สามารถแบงได ดังนี้
1. การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น (Funding)
ผ า นทางกองทุ น สิ่ ง แวดล อ มโลก Global
Environment Facility (GEF) โดยตั้งแต พ.ศ. 2534 ไดมีการใหทุนตางๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แลวประมาณ 1.3 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนรวมจากหนวยงานอื่นๆ อีก 6.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐ รวมเปน 8.2 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ตามขอตกลงจากการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 7 ที่เมืองมาราเคช ประเทศโมรอคโค
(Marakash Accords) ยังไดกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นใหมอีก 2 กองทุน ซึ่งจะบริหารจัดการโดย GEF ไดแก
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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• A special climate change fund สนับสนุนทางดานการเงินใหกับโครงการสงเสริมขีด
ความสามารถ การปรับตัว และการถายโอนเทคโนโลยี การลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน
• A least developed countries fund สนับสนุนโครงการพิเศษที่ชวยเหลือประเทศที่
พัฒนานอยที่สุด
2. การพัฒนาและถายโอนเทคโนโลยี (Development and transfer of technologies) ที่
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และคณะทํางานใหคําปรึกษาดา นวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice หรือ SBSTA) ไดขอใหมีการสงเสริมการรวบรวม
ขอมูลและกระจายขาวสารใหกับประเทศ Non-Annex I โดยฝายเลขานุการไดจัดทําเอกสารทางเทคนิคเผยแพร
ในหัวขอตางๆ เชน เทคโนโลยีในการปรับตัว และเงื่อนไขของการถายโอน หัวใจสําคัญอยูที่การจัดทํารายการ
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่สามารถเขาถึงไดจากอินเตอรเน็ต SBSTA ไดจัดการสัมมนาตางๆ เพื่อ
รวบรวมขอเสนอแนะ (จัดทําเปน Framework for meaningful and effective actions) เพื่อใหบรรลุถึงขอตกลงใน
การถายโอนเทคโนโลยี ซึ่งไดรวมเปนสวนหนึ่งของ Marrakesh Accords โดยกรอบดังกลาวมีใจความสําคัญ ไดแก
การประเมินความตองการเทคโนโลยี การจัดตั้งระบบขอมูลดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริม
สภาพแวดลอมเพื่อชวยใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยี และการเพิ่มขีดความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุม
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 สามารถรองรับกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดีขึ้น ใน Marrakesh
Accords รัฐบาลตางๆ เห็นดวยกับกรอบในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยู
ระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสูระบบตลาดเสรี (Economies in Transition: EITs) กรอบนี้ครอบคลุม
หลักการและแนวทางตางๆ เชน การเพิ่มขีดความสามารถดําเนินการเปนรายประเทศ ควรมีการเรียนรูโดยลงมือทํา
และตอยอดจากกิจกรรมที่มีอยูแลว ทั้งนี้ประเทศกําลังพัฒนาจะตองใหขอมูลความตองการและการจัดลําดับ
ความสําคัญ ในขณะที่ประเทศใน Annex I ควรใหการสนับสนุนทางดานการเงินและเทคนิคสําหรับการเพิ่มขีด
ความสามารถผาน GEF หรือชองทางอื่นๆ
4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการตอบสนอง (Impacts of
climate change and response measures) Marrakesh Accords เนนย้ําถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการตอบสนอง โดยผลักดันใหประเทศ Non-Annex I
แจงขอมูลความตองการและลําดับความสําคัญของความตองการเหลานั้น ในขณะที่ประเทศในกลุม Annex I
จะตองรายงานถึงนโยบายที่มีอยูเพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาที่มีความออนไหว
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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 ทั้งนี้ไมมีการไดรับเครดิตในการลดกาซเรือนกระจกดังกลาว เนื่องจากเปนโครงการนํารองที่
ตองการหาประสบการณในการเรียนรู
ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมรายงานการดําเนินโครงการ AIJ ซึ่งผานการเห็นชอบจากแตละ
ประเทศแลว พบวาจนถึงเดือนมิถุนายน 2544 มีโครงการ AIJ เกิดขึ้นมากวา 150 โครงการ ภายใตการดําเนินการ
ของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ประมาณหนึ่งในสี่ โครงการสวนใหญเปนโครงการพลังงานหมุนเวียนและโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานรวมถึงโครงการดานปาไมความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายใต
อนุสัญญาฯ แสดงในรูปที่ 2.1-1

รูปที่ 2.1-1 ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ
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2.1.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal)
1) ประวัติความเปนมาของพิธีสารเกียวโต
สืบเนื่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่ง
ไดกําหนดกรอบในการดําเนินการเพื่อรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกภายในป พ.ศ. 2543 โดยที่
หลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชแลว จะตองมีการจัดประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา (Conference of
the Parties: COP) ขึ้นทุกป
ในการประชุมสมัยแรก ที่จัดขึ้น ณ กรุงเบอรลิน ระหวางวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2538
ประเทศภาคีสมาชิกไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการกําหนดพันธกรณีภายหลัง พ.ศ. 2543 และไดตกลงใน Berlin
Mandate เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการเจรจา และภายใตขอตกลง ไดมีการจัดตั้ง Ad Hoc Group on the Berlin
Mandate (AGBM) เพื่อทําหนาที่ในการบรรลุถึงขอตกลงดังกลาว
AGBM จัดประชุม 8 ครั้งระหวางเดือนสิงหาคม 2538 และเดือนธันวาคม 2540 ในการประชุม
สมัชชาฯ สมัยที่ 3 โดยการประชุมครั้ง 4 ซึ่งตรงกับการประชุมสมัชชาฯ สมัยที่ 2 ณ กรุงเจนีวา พอดี ไดมีการตกลง
ในหลักการสําคัญของพิธีสารและยกรางเปน “Geneva Declaration” การประชุมของ AGBM ครั้งตอมาไดราง
เนื้อหาของพิธีสาร โดยมีแนวทางตามขอเสนอของสหภาพยุโรปใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 3 ชนิด ใหได
รอยละ 15 ภายในป พ.ศ. 2553 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2533 แตสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไปเมื่อประธานาธิบดีบิล
คลินตันไดออกมาเรียกรองใหประเทศกําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก แตกลุมประเทศ G7
และประเทศจีนตางอางวาประเทศอุตสาหกรรมควรเปนผูรับผิดชอบในการลดกาซเรือนกระจก
ตอมาในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ระหวางวันที่ 1-11 ธันวาคม 2540 การ
ประชุมที่ประกอบดวยผูรวมประชุมกวา 10,000 คน รวมถึงรัฐมนตรีกวา 125 ทาน ไดมีการตกลงยกรางพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2540
2) วัตถุประสงคของพิธีสารเกียวโต
พิธีสารเกียวโต มีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. พันธกรณี (Commitments) หัวใจของพิธีสารเกียวโตอยูที่การกําหนดพันธกรณีในการลดกาซ
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)
ไดมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation fund)
4. การจัดทําบัญชี การรายงานผล และการตรวจสอบ (Accounting, reporting and review)
เพื่อใหการดําเนินการตามพิธีสารเกียวโตเปนไปอยางรัดกุม จึงไดมีการจัดทํากระบวนการติดตามตรวจสอบตางๆ
ขึ้น
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

2-6

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด

5. การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพิธีสาร (Compliance) ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพิธีสาร (Compliance committee) ขึ้น 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 ดังนั้นในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกใหคํานวณเปนปริมาณเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด
โดยใชศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ของกาซแตละชนิดเปนตัวคูณ
สําหรับศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนในพันธกรณีแรก จะเปนไปตามรายงานของคณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC
Second Assessment Report 1995 ดังแสดงในตารางที่ 2.1-1
สําหรับกาซ CFC ซึ่งเปนสารทําลายโอโซน และอยูภายใตการจํากัดการใชของพิธีสารมอนทรี
ออลแลว จึงไมรวมอยูในบัญชีกาซเรือนกระจกของพิธีสารเกียวโต ระดับพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจก
จะตองลดใหอยูในระดับต่ํากวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2533 โดยเฉลี่ยรอยละ 5 เปนอยาง
นอย โดยแตละประเทศมีสัดสวนในการลดกาซเรือนกระจกที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1-2
ระยะเวลาในการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกคือป พ.ศ.2551 – 2555 หรือที่รูจักกันวา ชวง
พันธกรณีแรก (First commitment period) สาเหตุที่มีการขยายเวลาของพันธกรณีเปนชวงเวลา 5 ป แทนที่จะเปน
ปเดียวนั้นเพื่อปองกันผลกระทบของปจจัยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เชน สภาพอากาศ หรือวัฏจักรเศรษฐกิจ
พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับเมื่อประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตไมนอยกวา
55 ประเทศ ซึ่งในจํานวนนั้นตองมีประเทศใน Annex I ที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไมนอยกวารอยละ 55
ของกลุมประเทศใน Annex I ที่ปลอยในป พ.ศ. 2533 ปจจุบันไดมีประเทศตางๆ เขารวมในพิธีสารเกียวโตรวม
ทั้งสิ้นกวา 150 ประเทศ และหลังจากการใหสัตยาบันของสหพันธรัฐรัสเซีย ทําใหมีประเทศในกลุม Annex I ที่ให
สัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในป พ.ศ. 2533 คิดเปนรอยละ 61.6 สงผลใหพิธี
สารเกียวโตมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เปนตนไป
พิธีสารเกียวโตไมไดกําหนดพันธกรณีสําหรับประเทศ Non-Annex I เพิ่มเติมจากกรอบของ
อนุสัญญาฯ ดังนั้นถึงแมประเทศไทยจะไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแลวก็ตาม แตประเทศไทยก็ไมมีพันธกรณี
ในการลดกาซเรือนกระจกแตอยางใด แตการเปนประเทศสมาชิกของพิธีสารเกียวโต ไดเปดโอกาสใหประเทศไทย
สามารถรวมในกลไกยืดหยุนของพิธีสารเกียวโตที่ชวยในการลดกาซเรือนกระจก คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism: CDM)
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ตารางที่ 2.1-1 กาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหโลกรอน
กาซเรือนกระจก
1. คารบอนไดออกไซด (CO2)
2. มีเทน (CH4)
3. ไนตรัสออกไซด (N2O)
4. ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
5. เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs)
6. ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6)
ที่มา : Climate Change 1995 , IPCC Second Assessment Report

ศักยภาพในการทําใหโลกรอน
(เทาของคารบอนไดออกไซด)
1
21
310
140 - 11,700
6,500 - 9,200
23,900

ตารางที่ 2.1-2 การลดกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆ
Country

Target (1990* - 2008/2012)

EU-15, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Monaco, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland
US**
Canada, Hungary, Japan, Poland
Croatia
New Zealand, Russian Federation, Ukraine
Norway
Australia
Iceland

-8%
-7%
-6%
-5%
0
+1%
+8%
+10%

* ประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสูระบบตลาดเสรีบางประเทศมีปฐานที่ตางจากปค.ศ.1990
** ประเทศสหรัฐไมไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต

ที่มา : Climate Change 1995 , IPCC Second Assessment Report
4) กลไกของพิธีสารเกียวโต
การดําเนินการเพื่อ ใหบรรลุถึง จุดมุง หมายของพิธีสารเกียวโตในการลดการปลอ ยกา ซเรือ น
กระจกนั้น พิธีสารเกียวโตเนนการดําเนินการในประเทศที่มีพันธกรณีเองเปนหลัก อยางไรก็ดีพิธีสารเกียวโตได
กําหนดกลไกที่จะทําใหประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถลดกาซเรือนกระจกไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งกลไก
ดังกลาว ไดแก
1. กลไกการซื้อขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET) กลไกนี้
เกิดจากการที่ประเทศพัฒนาแลวไดรับการจัดสรรเปาหมายกาซเรือนกระจกที่ตนจะตองลดลงใหได ซึ่งมีปริมาณ
เปนหนวยที่เรียกวา Assigned Amount Units หรือ AAUs ในกรณีที่บางประเทศสามารถลดการปลอยกาซเรือน
กระจกนอยหรือมากกวาเปาหมายที่กําหนด ก็จะสามารถซื้อหรือขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ AAUs นี้
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ระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I) ดวยกันเองได เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายการปลอยกาซที่ไดตั้งไวใน
ตอนแรก (Cap and Trade)
2. กลไกการดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) กลไกนี้กําหนดใหประเทศ
พัฒนาแลวสามารถรวมกันดําเนินโครงการเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซึ่งสวนใหญจะเปนการลงทุนโครงการที่
มีผลใหเกิดการลดปริมาณกาซในประเทศกลุม Economic in Transition (EIT) ที่ใชตนทุนต่ํากวาการลงทุนใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในประเทศอุ ต สาหกรรม โดยจะมี ก ารคิ ด คาร บ อนเครดิ ต ตามปริ ม าณก า ซที่ ล ดลงได ใ ห แ ก
ผูดําเนินการเปนหนวยที่เรียกวา Emission Reduction Unit หรือ ERUs
3. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) กลไกนี้
กํ า หนดให ป ระเทศพั ฒ นาแล ว สามารถดํ า เนิ น โครงการร ว มกั บ ประเทศในกลุ ม ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหประเทศที่พัฒนาแลวบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดตามพันธกรณี
ควบคูไปกับการถายทอดเทคโนโลยี และชวยใหประเทศที่กําลังพัฒนาบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได กลาวคือ หาก
ประเทศที่พัฒนาแลวปลอยกาซเรือนกระจกเกินกวาขอตกลงในพิธีสารเกียวโต และไมสามารถลดกาซเรือนกระจก
ของตนไดอีกตอไป ก็ตองใชวิธีชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยใชการลงทุนใน
โครงการที่มีผลใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซในประเทศที่กําลังพัฒนา ทั้งนี้จะมีการคิดคารบอนเครดิตจาก
หนวยปริมาณกาซที่ลดได และไดรับการรับรองซึ่งอยูในรูปของ Certified Emission Reductions หรือ CERs ซึ่ง
ประเทศพัฒนาแลวสามารถซื้อ CERs ไปเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงของประเทศตนเองได
2.1.3 ประเทศไทยกับการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก
ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไดให
สัตยาบันเขารวมเปนภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2537 และลงนามใหสัตยาบันภายใตพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ทั้งนี้ ภายใตพิธีสาร
เกียวโต ประเทศไทยถูกจัดใหเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาซึ่งไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือน
กระจก แตสามารถจัดทําโครงการ CDM เพื่อผลิต CERs ขายใหแกผูซื้อในประเทศในกลุม Annex I และผูตองการ
ประเทศอื่นได
จากผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอนที่ทวีความรุนแรงและขยายผลกระทบเปนวงกวางขึ้น ทางการ
ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก จึงไดเขามามีบทบาทใหการสนับสนุน
มากขึ้น โดยในป 2550 ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อ จัดตั้ง องคการบริหารจัดการกา ซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas Management Organization หรือ อบก.) เพื่อทําหนาที่ใน
การวิเคราะห กลั่นกรอง ใหความเห็นเกี่ยวกับการใหการรับรองโครงการ CDM และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
CDM รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรองและทําหนาที่เปน Designated National Authority
(DNA) ของประเทศไทย ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการที่ภาคเอกชนเสนอจากเดิมที่
ตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาใหหนังสือรับรองโครงการ
นอกจากนี้ ภายใตนโยบายพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ระบุไววา “รัฐจะสงเสริม
การจัดหา และการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดย
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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กําหนดมาตรฐานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก” ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐมีเปาหมายที่จะสนับสนุนโครงการ
CDM ดานพลังงาน เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป
ในสวนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ไดเคยกําหนดเปนเปาหมายไววา จะลดปริมาณกาซเรือนกระจก
ใหไดอยางต่ําปละ 1 ลานตันคารบอน รวมทั้งจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสงและภาคพลังงาน ซึ่ง
หากภาครัฐดําเนินการในรูปของโครงการ CDM ก็จะสามารถชวยลดตนทุนในการดําเนินการลดกาซเรือนกระจก
สรางรายไดใหแกประเทศ และทําใหมีการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสะอาดจากประเทศที่มีความกาวหนาใน
ดานนี้อีกดวย
ปจจุบันการซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศไทยเกิดขึ้นในลักษณะของการซื้อขายโดยตรงระหวาง
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 เปนบริษัทญี่ปุน และกรณีของโครงการ Korat Waste to Energy
ผูรับซื้อเปนบริษัทเนเธอรแลนด
ปญหาและอุปสรรคการซื้อขายคารบอนเครดิต
การดําเนินโครงการ CDM ของไทยมีไมมากเมื่อเทียบกับขนาดตลาด และความตองการของตลาดโลก
เนื่องจากการผลิตและซื้อขายคารบอนเครดิตยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ผูที่เกี่ยวของยังขาดประสบการณ
และยังตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอีกมาก ทําใหมีปญหาในการผลิตและการซื้อขายคารบอนเครดิต ดังนี2้
1) ดานอุปทาน
- ผูผลิตสวนใหญยัง ขาดความรู ความเขา ใจ ในเรื่องโครงการ CDM และการซื้อขายคารบอน
เครดิต ทําใหมีการพัฒนาโครงการ CDM ในประเทศไทยไมมากนัก อีกทั้งโครงการที่เอกชนจัดทําขึ้นสวนใหญมี
ขนาดเล็กและแตละโครงการผลิตคารบอนเครดิตไดไมมาก จึงอาจไมจูงใจนักลงทุนหรือผูซ้อื ตางประเทศใหมารวม
ลงทุน อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมา อบก. ไดทําการประชาสัมพันธและมีการจัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกผูที่สนใจ
รวมกับสถาบันการเงินและองคกรระหวางประเทศ เชนธนาคารโลก อยางตอเนื่อง ทําใหการจัดทําโครงการ CDM
ไดรับความสนใจจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และบริษัทเอกชนของไทยหลายแหงไดมีความพยายามที่
จะพัฒนาโครงการ CDM ใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความตองการซื้อกาซเรือนกระจกจากประเทศในกลุม Annex I
ที่มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงที่ใกลสิ้นสุดพิธีสารเกียวโต
- โครงการ CDM ถือวาเปนโครงการที่มีความเสี่ยงสูงกวาโครงการทั่วไป เนื่องจากมีความเสี่ยง
จากการผลิตและการซื้อขายคารบอนเครดิตที่เปนความเสี่ยงเฉพาะเพิ่มขึ้นมา
- โครงการ CDM อาศัยเงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนคอนขางนาน ดังนั้น อาจมีแต
ผูผลิตขนาดใหญที่มีความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และมีการประหยัดจากขนาดในการผลิต (Economy
of Scale) เทานั้น ที่จะสามารถดําเนินโครงการ CDM ได ผูผลิตสวนใหญมักจะประสบปญหาในการหาแหลง

2

สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจํากรุงโตเกียว, 2522, “Carbon credit นวัตกรรมทางการเงินเพื่อโลกสะอาด”, p 50-55
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เงินทุนสําหรับโครงการ ทั้งในสวนของการกูเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะในสวน
ของการกูเงินจากสถาบันการเงินไทยที่มีการพิจารณาการปลอยสินเชื่อจากความเปนไปไดทางธุรกิจของโครงการ
หลัก ไมไดมีการพิจารณารายไดเพิ่มเติมจากการขายคารบอนเครดิตของโครงการ
- กระบวนการขึ้น ทะเบี ย น CERs
ตั้ ง แต ขั้ น ตอนการยื่ น เรื่ อ งผ า นหน ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบ
ภายในประเทศจนถึงการไดรับการขึ้นทะเบียน CERs จาก UNFCCC ใชระยะเวลาคอนขางนาน และไมสามารถ
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนได ทั้งในสวนที่ดําเนินการโดยหนวยงานภายในประเทศและในสวนของ UNFCCC เอง
ทําใหเปนอุปสรรคตอผูผลิตในการวางแผนการผลิต การตลาด และการจัดการทางการเงิน ซึ่งปญหานี้ไมไดเปน
ปญหาเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศผูผลิตคารบอนเครดิตประเภทโครงการประเทศ
อื่น ๆ ดวย ทั้งนี้ในชวงที่ผานมาระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อขอจดทะเบียน CERs จะใชเวลานานกวา 1 ป เปน
สวนใหญ อยางเชนในกรณีของโครงการผลิตไฟฟาจากแกลบของบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร จํากัด ใชเวลาตั้งแต
เริ่มดําเนินการเพื่อขอจดทะเบียนจนกระทั่งไดรับการจดทะเบียน CERs ใชเวลานานถึง 4 ป
ปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสวนใหญเกิดจากการที่ผูประกอบการจัดทําเอกสารไมครบถวน กรอก
ขอมูลในเอกสารไมครบถวน เอกสารไมสอดคลองกัน ไมมีการติดตามวัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงแตไมมีการขอแกไขเอกสารใหเปนปจจุบัน ฯลฯ ทําให อบก. ไมสามารถพิจารณาใหหนังสือรับรอง
โครงการไดอยางรวดเร็ว สําหรับในสวน UNFCCC นั้น ปญหาความลาชาเกิดจากบุคลากรในสวนของหนวยงาน
ปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOE) ไมเพียงพอ และขาดความชํานาญ
ประกอบกับมีการยื่นโครงการเพื่อขอจดทะเบียนเปนจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการพิจารณาใน
รายละเอียดบอย ทําใหเกิดปญหาคอขวด จึงมีโครงการที่อยูในระหวางรอการพิจารณาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ปญหา
ในสวนของผูประกอบการในตางประเทศไดมีการแกไขปญหานี้ โดยการจัดจางที่ปรึกษาโครงการที่มีประสบการณ
ในดานนี้มาชวยดําเนินการ
- คาใชจายในการขอจดทะเบียน CERs คอนขางสูง (ตารางที่ 2.1-3) ไมวาจะเปนคาใชจายในการ
ขอเอกสารรับรองจาก DNA ซึ่งเปนหนวยงานภายในประเทศเองกอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ รวมไปถึงคาใชจาย
ในการติดตาม ตรวจสอบ และการติดตามและยืนยัน (Monitoring & Verification) จนกวาจะไดรับ CERs จาก
UNFCCC รวมแลวมีคาใชจายประมาณ 4-8 ลานบาท ตอโครงการ ซึ่งคาใชจายเหลานี้สวนหนึ่งอาจสามารถผลัก
ไปใหผูซื้อเปนผูรับผิดชอบได แตอยางไรก็ตามเจาของโครงการเองก็ยังคงตองรับผิดชอบคาใชจายสวนใหญที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากกระแสรายไดจากคารบอนเครดิตจะเริ่มเขามาก็ตอเมื่อไดเริ่มมีการดําเนินโครงการไป
แลว และไดมีการตรวจสอบแลววาสามารถลดกาซเรือนกระจกไดจริง ซึ่งปจจุบันใชเวลามากกวา 1 ป เจาของ
โครงการจึงจะเริ่มมีรายรับจากการขาย CERs
- เจ าของโครงการมัก จะมีปญ หาในการทํา ข อตกลงที่เ ปนธรรมกับ ผูร วมดํ าเนิน โครงการจาก
ตางประเทศ เนื่องจากความไมรูกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในสวนของกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหบางครั้ง
ไมสามารถบรรลุขอตกลงในการขาย CERs ที่ไดราคาดีไดในตางประเทศ เชน จีนและอินเดีย จึงมีการจางที่ปรึกษา
ทางกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
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- ราคาซื้อขาย CERs ที่เปนราคาซื้อขายทันทีคอนขางมีความผันผวนมาก และราคาสวนใหญจะ
เปนไปตามความเคลื่อนไหวของราคา EUA ในตลาด EU ETS ดังนั้น เพื่อเปนการประกันความเสี่ยงดานราคา
ผูผลิตอาจตองพิจารณาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อประกันความเสี่ยงทางดานราคา ซึ่งราคาขายในตลาด ณ
วันที่สงมอบคารบอนเครดิตอาจสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดทําสัญญาไว
ตารางที่ 2.1-3 ประมาณการคาใชจายในการขอจดทะเบียน CERs (ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก)
ขัน้ ตอนการเตรียมเอกสารประกอบโครงการ (PDD)
การตรวจเอกสารประกอบโครงการ (Validation) โดย DOE
ครั้งที่ 1
คาธรรมเนียมในการวิเคราะห ตรวจสอบ และติดตามผล
โครงการของ อบก.

1.5-2 ลานบาท
ไมเกิน 1 ลานบาท
• โครงการที่ลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงไดไมเกิน 15,000
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป มีอัตราคาธรรมเนียม
โครงการละ 75,000 บาท
• โครงการที่ลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงไดมากกวา 15,000
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป มีอัตราคาธรรมเนียม
10 บาทตอ 1 ตัน คารบ อนไดออกไซด เที ยบเทา แต ไมเกิ น
900,000 บาทตอโครงการ

• 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
คาตรวจยืนยัน/รับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
1-2 ลานบาท
(Verification/Certification) โดย DOE
คาออกหนังสือรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Issuance fee) • ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 15,000 ตันแรก คิดในอัตรา
โดย CDM Executive Board ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี
0.1 US/ตัน
คิดในอัตราเดียวกับ Registration fee
• 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
คาขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration fee) กับ CDM
Executive Board ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี

2) ดานอุปสงค
จากการที่ประเทศไทยไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต จึงขาดแรงผลักดัน
(Drive Force) ที่จะลดกาซเรือนกระจกจากภายในประเทศ ความตองการซื้อ CERs ของไทยทั้งหมดจึงเปนความ
ตองการที่มาจากผูซื้อตางประเทศ ซึ่งในระยะสั้นขึ้นอยูกับปริมาณและราคาคารบอนเครดิตประเภทอื่นๆ สวนใน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ระยะยาวขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดคารบอนภาคสมัครใจ (Voluntary Market) รวมทั้งอนาคตของตลาด
คารบอนเครดิตภายหลังจากพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงในป 2555 ทําใหผูผลิตไทยมีความเสี่ยงจากการที่ตองพึ่งพา
ตลาดตางประเทศเพียงแหลงเดียว โดยเฉพาะในปจจุบันที่โลกมีปญหาวิกฤตทางการเงินและมีผลใหเศรษฐกิจโลก
ถดถอยตาม
3) ดานสถาบันการเงิน
- ในปจจุบันสถาบันการเงินในประเทศไทยยังขาดความรู ความเขาใจ และขาดประสบการณ
เกี่ยวกับโครงการ CDM ซึ่งตางจากการดําเนินโครงการทั่วไป ทําใหสถาบันการเงินไทยยังไมมีความพรอมในการ
ประเมินโครงการ CDM บทบาทที่สถาบันการเงินไทยทําไดในปจจุบันอาจถูกจํากัดเพียงการเปนผูจับคูทางธุรกิจ
ระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยอาศัยฐานลูกคาที่มีอยูจํานวนมากเทานั้น นอกจากนี้ จากการที่บุคลากรในสถาบัน
การเงินไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางดานบริการดานการเงินที่เกี่ยวของกับคารบอนเครดิตยังมีจํานวนนอย ทําให
สถาบันการเงินไทยยังไมสามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาแกโครงการ CDM ไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินตางประเทศที่มีประสบการณในดานนี้อยางดี และมีการจัดตั้งสวนงานรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหบริการแกลูกคาดานนี้โดยเฉพาะ
- บทบาทของสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหโครงการ CDM นั้น พบวา สถาบันการเงินไทย
ยังไมไดใหความสําคัญกับการทําโครงการ CDM และรายไดจากการขาย CERs โดยสถาบันการเงินยังคงประเมิน
การปลอยสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดทางธุรกิจของธุรกิจหลักของผูผลิต สวนรายไดจากการขาย
CERs เปนเพียงรายไดเสริมของธุรกิจหลักที่จะนํามาใชในการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis)
เทานั้น จากมุมมองดังกลาวนี้ทําใหสถาบันการเงินยังคงยึดหลัก Corporate Financing ในการปลอยสินเชื่อใหแก
ผูผลิต ซึ่งมีขอเสียคือ Credit Line ของผูผลิตลดลง เพราะผูผลิตตองเลือกวาจะนําเงินกูที่ไดมาไปลงทุนในโครงการ
ธุรกิจหลักหรือโครงการ CDM
นอกจากนี้ การดําเนินโครงการ CDM มีความเสี่ยงที่แตกตางกับการดําเนินโครงการทั่วไป โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงจากการไมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNFCCC เชน UNFCCC กําหนดใหการดําเนินโครงการ CDM
ตองคํานึงถึงหลักการที่เรียกวา Additionality ซึ่งหมายถึงวาการลดกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจะตองเปนการดําเนิน
โครงการเพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามปกติในดานการเงิน (Financial additionality) การลงทุน (Investment
additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานสิ่ง แวดลอม (Environmental
Additionality) หากโครงการมีการใชเทคโนโลยีที่ไมไดรับการยอมรับเปน Additionality อาจสงผลใหโครงการไมได
รับการรับรองวาเปนโครงการ CDM ซึ่งจะมีผลตอรายไดจากการขายคารบอนเครดิตของโครงการ เกณฑที่สถาบัน
การเงินใชพิจารณาในการใหสินเชื่อสําหรับโครงการ CDM จึงแตกตางจากการประเมินโครงการทั่วไป และตอง
อาศัยประสบการณและความรูเพิ่มเติมในการพิจารณา
4) ดานโครงสรางพื้นฐานในการซื้อขายคารบอนเครดิต
- จากการที่ไทยไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโต รวมทั้งไม
มีระบบ Cap and Trade ที่บังคับใหอุตสาหกรรมตองลด หากลดไมไดก็สามารถซื้อจากผูตองการขาย ทําใหการซื้อ
ขายไมเปนที่แพรหลาย ความตองการซื้อ CERs ทั้งหมดจึงเปนความตองการที่มาจากผูซื้อตางประเทศ การผลิต
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คารบอนเครดิตยังมีปริมาณนอย การซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศจึงมีปริมาณไมมาก และเปนการตกลงซื้อ
ขายกันระหวางผูซื้อผูขายเฉพาะรายเทานั้น ทําใหราคาที่ขายไดอยูในระดับต่ํา เนื่องจากไทยไมมีตลาดรองหรือ
ตลาดคารบอน (Carbon Exchange) เชนเดียวกับในตางประเทศ ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากอุปสงค และอุปทานของ
ตลาดที่แทจริง
- สถานะทางกฎหมายของ CERs หลายประเทศในยุโรปถือวาเปนตราสารอนุพันธทางการเงิน
ประเภทหนึ่ง (Financial Derivative) ในขณะที่ในญี่ปุนยังถือเปนตราสารอนุพันธการซื้อขายสินคาลวงหนา
(Commodity Derivative) ในกรณีของไทย จากขอมูลที่มีอยูในขณะนี้อาจกลาวไดวา สัญญาซื้อขาย CERs
ลวงหนามีลกั ษณะเดียวกันกับการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งอยูภายใตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย แตห ากในอนาคตมีก ารซื้อ ขายสั ญ ญาดัง กล า วในตลาดซื้ อ ขายล วงหนา สัญ ญาซื้ อ ขาย CERs
ลวงหนาที่ซื้อขายกันในตลาดจะอยูภายใตพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ.2546 ซึ่งมีรายละเอียดและ
ผลทางการกฎหมายที่แตกตางกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ทั้งนี้ ในประเด็นนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองมีการศึกษาตอใหชัดเจนอยาง
เปนทางการ เนื่องจากเปนประเด็นที่มีผลตอเนื่องไปยังประเด็นอื่น เชน มีผลตอเนื่องถึงการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงินในสวนของการทําธุรกรรมซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขาย CERs ที่เปนอนุพันธในลักษณะของสัญญา
ซื้อขายลวงหนา หรือการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ไดแก การเปนตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน ซึ่งสถาบันการเงินตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น พ.ศ.2551 พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า พ.ศ.2546 หรื อ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อใหผูประกอบการไทยไดรับประโยชนจากการขาย
คารบอนเครดิตของโครงการ CDM อยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันยังมีสวนรวมในการชวยลดภาวะโลกรอนดวย
2.1.4 ขอดี ขอเสียตอประเทศไทยจากการเขารวมโครงการ CDM
สําหรับขอดี ขอเสียที่จะเกิดขึ้นในประเทศ จากการนําโครงการตางๆ รวมทั้งโครงการดานเหมืองแร เขา
รวมโครงการ CDM นั้น สรุปไดดังนี้ คือ
ขอดี หรือประโยชนจากการเขารวมโครงการ CDM โดยตรง
1. ลดการใชทรัพยากรเชื้อเพลิง
2. ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
3. ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
4. ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรดีขึ้น
5. ในการลงทุนระยะยาวตนทุนการผลิตตอหนวยจะต่ําลง
6. บริหารจัดการทรัพยากรแรไดคุมคา
7. จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนไปตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดลอม
8. รายไดจากการซื้อขายคารบอนเครดิต CERs
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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9. เพิ่มทางเลือกในการประกอบกิจการที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม
10. เสริมสรางภาพลักษณของผูประกอบการในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ขอดี หรือประโยชนจากการเขารวมโครงการ CDM ทางออม
1. ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกชวยลดปญหาภาวะโลกรอน
2. ลดการพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิง
3. กระตุนเศรษฐกิจระดับชาติและเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
4. รัฐมีรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการซื้อขาย CERs
5. คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศดีขึ้น
6. ลดภาระของภาครัฐที่จะตองลงทุนในการรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยจากคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ขอเสีย หรืออุปสรรคในการเขารวมโครงการ CDM
1. ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจในเรื่องกลไกการพัฒนาที่สะอาด CDM ซึ่งเปนหนึ่งใน
มาตรการของพิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ผูประกอบการที่เปนผูประกอบการรายยอยที่มีขนาดการลงทุนขนาดเล็ก การที่จะเขารวมใน
โครงการ CDM ตองมีสวนเพิ่ม (Additionality) จากการดําเนินโครงการตามปกติ ไมวาจะเปนดานการลงทุนหรือ
ดานเทคโนโลยี ซึ่งทําใหผูประกอบการตองแบกรับภาระทางการเงินและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สถาบันการเงิน
ของรัฐและเอกชนไมไดใหความสําคัญในการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินใหแกโครงการอุตสาหกรรมที่จะเขารวม
โครงการ CDM เนื่องจากการดําเนินโครงการ CDM เปนเรื่องใหมมีความเสี่ยงสูงตอการลงทุนสูงอาจกอใหเกิดหนี้
เสียแกสถาบันการเงิน
3. คาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูงตั้งแตเริ่มจัดทําเอกสารประกอบโครงการจนถึงขั้นตอน
อนุมัติโครงการ CDM
4. องคกรในการพิจารณาโครงการ CDM มีหลายองคกรและในแตละองคกรมีอํานาจในการ
มอบหมายงานใหหนวยงานระดับลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ เกิดความซ้ําซอนในการพิจารณาไมสามารถที่จะ
คาดการณระยะเวลาในการอนุมัติโครงการที่แนนอน ทําใหผูประกอบการขาดความเชื่อมั่นในโครงการ CDM
5. การซื้อขายคารบอนเครดิต CERs ตองมีการประเมินราคาของคารบอนเครดิต CERs ของแตละ
โครงการ ราคาและสัญญาซื้อขายไมเปนมาตรฐานขึ้นอยูกับเงื่อนไขในการทําขอตกลงกัน ทําใหผูประกอบการขาด
ขอมูลที่จะใชเปนฐานขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบ
6. ผูประกอบการไมมั่นใจในผลตอบแทนจากการขายซื้อขายคารบอนเครดิต CERs เนื่องจากราคา
การซื้อขายอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้นอยูกับอุปสงคอุปทานของตลาดรวมถึงแนวโนมของการประเมิน
ความตองการคารบอนเครดิต3
จากขอดี ขอเสียดังกลาวถาพิจารณาถึงเฉพาะโครงการดานเหมืองแรแลว จะเห็นวามีขอดีตออุตสาหกรรม
เหมืองแร และตอประเทศเชนเดียวกับโครงการโดยทั่วไป สวนขอเสียหรืออุปสรรคของการเขารวมโครงการนั้น สวน
3

จิตตพงค สระชิต: “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” และ“คารบอนเครดิต” ของพิธีสารเกียวโต
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ใหญจะเกิดขึ้นกับเจาของโครงการคลายคลึงกัน โดยในดานเหมืองแรนั้นพบวา กิจการเหมืองแรสวนใหญเปน
ผูประกอบการขนาดยอยที่มีการลงทุนนอย ซึ่งการเขารวมโครงการ CDM จะทําใหตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และยัง
เปนโครงการที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะทําใหไมเกิดแรงจูงใจใหเขารวมในโครงการได
2.2 หลักการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2.2.1 หลักการในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
1) คุณสมบัติของโครงการ CDM
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดสรุปหลักเกณฑการดําเนินโครงการ
กลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด 4 ไว ว า จากการประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 7 ที่เมืองมาราเคช ประเทศโมรอคโค ไดมีการเห็นชอบหลักเกณฑในการ
ดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ขึ้น เพื่อใหประเทศตางๆ ไดนําหลักเกณฑดังกลาวไปปฏิบัติใชใน
การดําเนินโครงการ CDM โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังนี้
1. ปริมาณการปลอยกาซที่ลดไดจากโครงการ CDM จะตองไดรับการรับรอง (Certify) โดยหนวย
ปฏิบัติการ (UNFCCC CDM-Executive Board, Designated Operational Entitiy: DOE และ Designated
National Authority: DNA) ซึ่งแตงตั้งโดย COP/MOP
2. เปนการเขารวมดําเนินโครงการดวยความสมัครใจ (Voluntary Participation) โดยไดรับความ
เห็นชอบจากภาคีที่เกี่ยวของรวมถึงความเห็นชอบของประเทศที่ตั้งโครงการ
3. ตองเปนโครงการที่กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ตรวจวัดไดและเปนประโยชนระยะยาวที่จะ
บรรเทาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะตองเปนปริมาณที่ลดไดเพิ่มเติม (Additionality) จากปริมาณ
การปลอยกาซปกติในกรณีที่ไมมีการดําเนินโครงการ CDM ที่ไดรับการรับรอง
4. การลดกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จะตองเปนการดําเนินโครงการเพิ่มเติมจากการทําธุรกิจปกติ
(Business as Usual) ในดานตางๆ เชนดานการเงิน (Financial additionality) การลงทุน (Investment
additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานสิ่งแวดลอม (Environmental
additionality)
5. จะตองเปนโครงการที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาซึ่ง
เปนประเทศภาคีที่ตั้งโครงการ
6. กระบวนการตางๆ ของโครงการจะตองมีความโปรงใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตรวจสอบได (Accountability) โดยตองผานการตรวจสอบ (Auditing) และการตรวจพิสูจน
(Verification)
จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน ทําใหประเทศ Non-Annex I ที่มีความประสงคเขารวมดําเนิน
โครงการ CDM จะตองดําเนินการแตงตั้งหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Designated National Authority for the Clean Development Mechanism: DNA CDM) ขึ้นในประเทศของตน
4

http://www.tgo.or.th
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จะเห็นไดวาในการดําเนินโครงการ CDM มีเกณฑสําหรับการลดกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เปนหลักเกณฑที่เรียกวา การเกิดประโยชนสวนเพิ่ม (Additionality) กลาวคือจะตองเปนการดําเนินโครงการ
เพิ่ มเติ ม จากการดํ า เนิ น งานตามปกติใ นดา นการเงิ น (Financial
additionality) การลงทุ น (Investment
additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานสิ่ง แวดลอม (Environmental
Additionality) จึงจะเปนที่ยอมรับของ UNFCCC โดยโครงการที่เปน CDM ได จะตองทําใหเกิดการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เกิดเปนประโยชนสวนเพิ่มทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Additionality) ขึ้น และ/หรือทํา
ใหเกิดผลประโยชนสวนเพิ่มอื่นๆ ไดแก
• ประโยชนสวนเพิ่มดานเศรษฐกิจ (Economic Additionality) เชน
o เกิดการจางงานมากขึ้น
o เกิดมีเงินหมุนเวียนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
• ประโยชนสวนเพิ่มดานสังคม (Social Additionality) เชน
o ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
o เกิดศูนยการเรียนรูในทองถิ่น เปนประโยชนกับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน
• ประโยชนสวนเพิ่มการเงินการลงทุน (Financial Additionality) เชน
o การทําโครงการใหเปน CDM ทําใหโครงการมีผลตอบแทนสูงขึ้น มีความคุมทุนมากขึ้น
o หากไมมีรายไดจาก CDM โครงการนั้นไมสามารถลงทุนได ดังนั้นการเปนโครงการ CDM จึง
ทําใหเกิดประโยชนสวนเพิ่มดานการเงินการลงทุน
หลักสําคัญอีกประการหนึ่งของ CDM คือ ตองเปนการดําเนินงานเพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามปกติ
ไมใชสิ่งที่ธุรกิจนั้นๆ ตองลงทุนทําอยูแลว (Business-as-usual) และไมใชสิ่งที่เปนขอบังคับตามกฎหมาย (เชน
กฎหมายบังคับเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีไรอากาศ เปนตน) 5
2) ประเภทของโครงการ CDM6
ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่ง UNFCCC ไดทําการพิจารณานั้น สามารถจัด
กลุม ไดเปนสามประเภทคือ
1. โครงการ CDM ทั่วไป
2. โครงการ CDM ดานปาไม
3. โครงการ CDM ขนาดเล็ก
•

โครงการ CDM ทั่วไป
เปนโครงการทั่วไปเปนโครงการที่ประเทศภาคีภายใตพิธีสารเกียวโตไดจัดทําขึ้นโดยประกอบดวย 15
ประเภทโครงการดังนี้
1. อุตสาหกรรมดานพลังงาน
5
6

http://www.efe.or.th (2009)
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. การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง
11. การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการใช Halocarbons
Sulphur Hexafluoride
12. การใชสารละลาย
13. การจัดการของเสีย
14. การปลูกปาและการฟนฟูปา
15. การเกษตร

และ

• โครงการ CDM ดานปาไม
สําหรับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมนั้น ปา หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดขั้นต่ําตั้งแต 0.051.0 เฮกเตอร (500-10,000 ตารางเมตร) โดยมีตนไมปกคลุม (Crown cover) มากกวารอยละ 10-30 โดยตนไม
เหลานี้ มีศักยภาพที่จะเติบโตและมีความสูงไมนอยกวา 2-5 เมตร
กิจกรรมดานปาไมที่สามารถดําเนินการเปนโครงการ CDM ดานปาไมไดนั้น จํากัดอยูเฉพาะการ
ปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) โดยมีนิยามของกิจกรรมทั้งสอง ดังนี้
- การปลูกปา (Afforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชที่ดินที่กระทําโดยมนุษยจาก
พื้นที่ที่ไมเคยเปนปามากอนในระยะเวลา 50 ป ใหกลายเปนปา โดยการปลูก หวานเมล็ด
หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ
- การฟนฟูปา (Reforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชที่ดินที่กระทําโดยมนุษย จาก
พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนปาแตถูกแปลงสภาพใหไปใชประโยชนอื่น ใหกลับกลายเปนปาอีก
ครั้ง โดยการปลูก หวานเมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ โดย
ในชวงพันธกรณีแรก จะจํากัดอยูเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่ไมเปนปา 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 เปนโครงการที่มีขอบเขตหรือลักษณะการดําเนินงานที่มีขนาดเล็กกวา
โครงการประเภทโครงการ CDM ทั่วไป โดยแบงออกเปน 4 ลักษณะกิจกรรม (ขอมูลจาก CMP/2006010/Ad1,p8
para 28(b)) ไดแก
- กิจกรรมโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีกําลังการผลิตสูงสุดหรือเทียบเทากับ 15 เมกะวัตต
MW(e)
- กิจกรรมโครงการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ที่สามารถลดการใชพลังงาน
ไดไมเกิน 60 กิกะวัตต–ชั่วโมง (GWh) ตอป
- โครงการอื่นๆ ที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและกอใหเกิดการปลอย
กาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
- โครงการปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) ขนาดเล็กที่มีการดูดซับ
กาซเรือนกระจกไมเกิน 16,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หากมีการดูดซับเกิน
สวนที่เกินจะไมถูกนับ โดยที่โครงการปลูกปาดังกลาวนี้จะตองดําเนินการโดยชุมชนที่มี
รายไดต่ําและมีหนวยงานเปนเจาของโครงการหรือเจาภาพ
โครงการ CDM ขนาดเล็ก จะไดรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
- ใชเอกสารประกอบโครงการที่ปรับใหงายขึ้น
- วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกและวิธีการติดตามตรวจสอบปริมาณการลดกาซเรือน
กระจกที่งายขึ้น
- สามารถควบรวมหลายโครงการเขาดวยกัน (Bunding)
- คาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนต่ํากวาโครงการทั่วไป
- ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนสั้นกวา
- สามารถใชหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities:
DOE) รายเดียวกันในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการยืนยัน
การลดกาซเรือนกระจก (Verification)
3) เกณฑในการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก
ในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินโครงการนั้น ตองใชวิธีที่ไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ (EB) หรือผูดําเนินโครงการสามารถยื่นเสนอวิธีการคํานวณที่เหมาะสมเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งวิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการอนุมัติแลวแสดงใน
UNFCCC website (http://cdm.unfccc.int/index.html) โดยมีเกณฑคือ โครงการที่จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
โครงการ CDM จะตองแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปสูการลดกาซเรือนกระจกไดจริง นั่นคือปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินโครงการ (Project emission) นั้นนอยกวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ในกรณีที่ไมมีโครงการ หรือกรณีฐาน (Baseline emission) ดังแสดงในรูป 2.2-1 และการคํานวณการลดกาซเรือน
กระจก สามารถทําไดโดยอาศัยสมการ ดังนี้ (ตัวอยางการคํานวณ แสดงในภาคผนวก ข)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

2-19

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 2 ทบทวนขอมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด

GHG Emission Reduction (tCO2e/y) = Baseline emission (tCO2e/y) - (Project emission+Leakage) (tCO2e/y)

รูปที่ 2.2-1 การคํานวณการลดกาซเรือนกระจก
จากสมการ
GHG Emission Reduction
Baseline Emission
Project Emission
Leakage

= ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป)
= ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐาน
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป)
= ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป)
= ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
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
เพิ่มเติมวากรณีฐานที่ใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกยังใชไดหรือไม โดยมีประเด็นตางๆ
ที่จะตองพิจารณา เชน โครงการจะยังคงสงผลใหปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลงหรือไม กฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับการกําหนดกรณีฐานอยางไร ซึ่ง
วิธีการในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐานของชวงเวลาในการคิดเครดิตระยะที่ 2 /
7

http://www2.onep.go.th/CDM/cdm_pdd.html
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ระยะที่ 3 ควรจะเปนวิธีเดียวกับการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระยะแรก ซึ่งหนวยงานที่
จะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินเหลานี้ คือ DOE
ชวงเวลาในการคิดเครดิตของโครงการประเภทปาไม จะแตกตางกับโครงการ CDM ทั่วไป โดยผู
ดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตจากสองทางเลือก คือ
1. tCERs (Temporary CERs) จะคิดปริมาณคารบอนไปจนถึงสิ้นสุดพันธกรณีในแตละชวง (the
end of the Commitment period)
2. lCERs (Long-term CERs) จะคิดปริมาณคารบอนไปจนถึงเวลาที่สิ้นสุดชวงเวลาในการคิด
เครดิต (End of the crediting period)
2.2.2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามหลักสากล
ในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยทั่วไปนั้น ทางองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจกไดสรุปเปนขั้นตอนดังรูปที่ 2.2-2 คือ
1) การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการจะตองออกแบบลักษณะของ
โครงการและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document : PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของ
โครงการ วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกาซเรือนกระจก การวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 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) เมื่อ DOE ไดทําการตรวจสอบเอกสารประกอบ
โครงการและลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะสงรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (Executive Board: EB) เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ
4) การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) เมื่อโครงการไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนโครงการ CDM แลว ผูดําเนินโครงการจึงดําเนินโครงการตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบโครงการ
และทําการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตามที่ไดเสนอไว
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5) การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจาง
หนวยงาน DOE ใหทําการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งตองเปนคนละหนวยงานที่
ทําหนาที่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation)
6) การรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification) เมื่อหนวยงาน DOE ไดทําการ
ตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงานรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
ดําเนินการไดจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ (CDM EB) เพื่อขออนุมัติใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ
7) การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Issuance of CER) เมื่อ
คณะกรรมการบริหารฯ (CDM EB) ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือนกระจก จะไดพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการตอไป
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ผูดําเนินโครงการ
การอนุมัติจากประเทศเจาบาน

การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ
(Validation)
DOE (A)

DNA

ดําเนินการในประเทศไทย

การออกแบบโครงการ (Project design) และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (PDD)

การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration)

การติดตามการลด GHG (Monitoring)
ผูดําเนินโครงการ
การยืนยันการลด GHG (Verification)
DOE (B)
การรับรองการลด GHG (Certification)
DOE (B)
การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอย GHG (Issuance of CER)

ดําเนินการตามขั้นตอนที่ UNFCCC CDM Executive Board กําหนดขึ้น

CDM EB

CDM EB
หมายเหตุ
DNA หมายถึง หนวยงานทีม่ ีอํานาจรับรองโครงการที่ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
DOE หมายถึง หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับหมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities)
CDM EB หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแหงสหประชาชาติ (Executive Board of CDM)
PDD หมายถึง รายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรือขอเสนอโครงการ (Project Design Document)
GHG หมายถึง กาซเรือนกระจก (Green house gas)

รูปที่ 2.2-2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
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อยางไรก็ตามทาง United Nations Development Programme (UNDP) ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของโครงการ CDM ไวโดยยังคงใชขั้นตอนตามหลักสากลที่ไดกลาวไวแลวขางตน แตไดเพิ่มขั้นตอนเริ่มตน
กอนทํา PDD ของโครงการ เพื่อใหเจาของโครงการหรือผูดําเนินโครงการไดเตรียมตัวกอน เรียกวา ขั้นตอนเตรียม
เอกสาร (Identification of project and preparation of Project Idea Note : PIN) โดยมีวงจรกิจกรรมโครงการ
CDM แสดงในรูปที่ 2.2-3 ซึ่ง Chotichanathawewong Q.,(2551) ไดสรุปดังนี้
ขั้นตอนที่ 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
ศักยภาพเบื้องตนของโครงการวามีความเหมาะสมที่จะเปนโครงการ CDM หรือไม
• PIN จะเปนขอมูลพื้นฐานในการกรอกเอกสาร Project Design Document (PDD) เพื่อ
เสนอขอขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM กับ CDM-Executive Board ตอไป
• Format เอกสาร PIN จะแตกตางกันตามองคกรที่ใหความชวยเหลือ เชน World bank,
Japan Carbon Finance
• เอกสารโดยยอ ประมาณ 7-10 หนา ประกอบดวย
A. ขอมูลทั่วไปของโครงการ
B. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
C. การเงิน
D. การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
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รูปที่ 2.2-3 วงจรกิจกรรมโครงการ CDM (ที่มา : United Nations Development Program)
• ขอมูลทั่วไปของโครงการ
- ชื่อโครงการ
- ประเภทของโครงการ เชน การจัดหาพลังงาน ความตองการพลังงาน การขนสง
การจัดการขยะ เปนตน
- สถานที่ตั้ง
- รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
- ตารางเวลาการดําเนินโครงการ
- สถานะปจจุบันของโครงการ
• การลดการปลอย GHG
- รายละเอียดอยางยอเทคโนโลยีที่ใช
- เทคโนโลยีสามารถลดการปลอย GHG ไดอยางไร
- การลดการปลอย GHG ที่คาดประมาณ
1. กรณีฐาน
2. กรณีที่มีโครงการ CDM
• การเงิน
- การประมาณคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
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- แหลงเงินทุน
- ผูรับซื้อคารบอนเครดิต
- ราคาคารบอนเครดิต หนวย US$/ton CO2eq
- IRR ที่คาดการณ
• การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- ผลกระทบดาน สังคม และเศรษฐกิจ
ขั้นตอนที่ 2 : การจัดทําเอกสารการออกแบบโครงการ (Preparation of Project Design
Document : PDD) - ดําเนินการโดยผูดําเนินโครงการ (Project Participants : PP)
• ผูเขารวมโครงการ (PPs) จัดทําเอกสารออกแบบโครงการสําหรับกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(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 ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูขั้นตอนการยืนยันความถูกตอง การ
ลงทะเบียน และการตรวจสอบความถูกตองของโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นขอการรับรองจากประเทศภาคีที่เกี่ยวของ (Host country approval) –
ดําเนินการโดยองคกร CDM แหงชาติ (Designated National Authority : DNA)
• PPs จะตองไดรับเอกสารรับรองการอาสาเขารวมดําเนินโครงการจากองคกรแหงชาติวา
ดวยกลไกการพัฒนาที่สะอาดของแตละประเทศภาคีที่เกี่ยวของรวมทั้งประเทศที่โครงการ
ตั้งอยู
• ประเทศที่เกี่ยวของคือ ประเทศที่ใหเอกสารรับรองซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนการรับรอง
ขึ้นอยูกับแตละประเทศ
• การลงทะเบียนสามารถทําไดโดยไมตองมีประเทศใน Annex I เกี่ยวของในขั้นของการยื่น
ขอลงทะเบียน
• PPs อาจไดรับการรับรองในขั้นที่ (1) (2) หรือ (4) ก็ได แต PPs ตองไดรับการรับรองจาก
ประเทศที่โครงการตั้งอยูกอนที่จะยื่นขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 4 : การยืนยันความถูกตอง (Validation) – ดําเนินการโดยหนวยปฏิบัติที่ไดรับ
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
ขั้นตอนที่ 5 : การลงทะเบียน (Registration) – ดําเนินการโดยกรรมการบริหาร CDM (CDM
Executive Board : CDM EB)
• การลงทะเบียนเปนการยอมรับอยางเปนทางการวาโครงการไดรับการยืนยันความถูกตอง
วาเปนการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
• การลงทะเบียนดําเนินการโดยกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด
• มีระเบียบการอยางเปนทางการในการยื่นขอลงทะเบียน
• PPs จะตองจายคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามตรวจสอบโครงการ (Implementation and Monitoring) – ดําเนินการ
โดยผูเขารวมโครงการหรือผูดําเนินโครงการ (Project Participants : PPs)
• PPs จะตองจัดเตรียมขอมูลที่จําเปนสําหรับการคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยโครงการ CDM ซึ่งวิธีการคํานวณจะตองสัมพันธกันกับแผนการติดตามตรวจสอบที่ระบุ
ไวใน PDD
• แผนการติดตามตรวจสอบสามารถแกไขใหมได
ขั้นตอนที่ 7 : การตรวจสอบความถูกตองและการใหการรับรอง (Verification and
Certification) - ดําเนินการโดยหนวยปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย (Designated Operational
Entity : DOE)
• การตรวจสอบยืนยันความถูกตองของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยพิจารณาจากการติดตามตรวจสอบของผูดําเนินโครงการใน
ระยะเวลาที่กําหนด
• การตรวจสอบดําเนินการโดย DOE (คนละหนวยงานกับขั้นตอน Validation)
• มีขั้นตอนการตรวจสอบอยางเปนทางการ
• การใหการรับรองเปนการใหการรับรองอยางเปนลายลักษณอักษร โดยDOE ซึ่งจะระบุถึง
การดําเนินกิจกรรมโครงการสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามที่มีการตรวจสอบ
ยืนยันความถูกตองแลว ซึ่งการใหการรับรองจะดําเนินการโดย DOE
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ขั้นตอนที่ 8 : การออกใบรับรองคาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Issuance of
CERs) – ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแหงสหประชาชาติ
CDM (CDM Executive Board : CDM EB)
• CDM EB จะเปนผูออกใบรับรองคา CERs ซึ่งจะเทากับปริมาณการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว
• มีขั้นตอนการออกใบรับรองคา CERs อยางเปนทางการ
• การออกคา CERs จะมีผลตอเมื่อไดรับสวนแบงของการดําเนินการ ซึ่งครอบคลุมคาใชจาย
ที่ใชในการจัดการทางธุรกรรมของโครงการ CDM แลวเทานั้น
• ขณะที่ทําการออกคา CERs สวนแบงของการดําเนินการจะถูกหักออก 2% เพื่อนําไปใช
พัฒนาประเทศภาคี ซึ่งมีความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อใชเปนคาใชจายในการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนที่ 9 : การแบงคาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองแลว
(Distribution of CERs) - ดําเนินการโดยผูดําเนินโครงการ (Project Participants : PPs)
• CERs จะถูกนําไปแบงกันระหวาง PPs โดยการตัดสินใจแบงคา CERs จากโครงการ CDM
จะขึ้นอยูกับ PPs เปนหลัก
2.2.3 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
ประเทศไทยไดจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน หรือ อบก.) เปน
หนวยงานกลางที่มีอํานาจรับรองโครงการที่ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated National
Authority for the Clean Development Mechanism : DNA CDM) เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการใหคํา
รับรองวาโครงการที่เสนอนั้นเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือไม และทําหนาที่ในการกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาดานความเหมาะสม และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ โดยรายละเอียดและขั้นตอนการอนุมัติโครงการ CDM ของประเทศไทย
นั้น ทางองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จะพิจารณาใหคํารับรองวาเปนโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดตามที่กําหนดไวใน พ.ศ. 2550 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวประกอบดวยการพิจารณาเอกสาร
ประกอบโครงการเพื่อตรวจสอบวาโครงการที่เสนอนั้น เปนโครงการที่มีสวนชวยในการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
ประเทศหรือไม และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาตางๆ ที่ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก. และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดไวหรือไม โดยมีรูปแบบขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร
โครงการ CDM ดังนี้ (รูปที่ 2.2-4)
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เริ่ม
ผูดําเนินโครงการยื่นคําขอ
และเอกสารให อบก.

ไมสมบูรณ

สมบูรณ

ตรวจรับเอกสาร

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหความเห็น

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

รูปที่ 2.2-4 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
1) ผูดําเนินโครงการจัดสงเอกสารประกอบโครงการ พรอมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อใชในการพิจารณาใหความเห็นชอบตอโครงการ ทั้งนี้ไดมีการกําหนด
เอกสารที่ใชในการพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดในหัวขอ 2.2.4)
• เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (PDD)
• รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือ รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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•

แบบการประเมินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามหลักเกณฑการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับผูดําเนินโครงการ
2) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จะดําเนินการพิจารณาความครบถวนของ
เอกสารตางๆ ตามที่กําหนดไว พรอมทั้งดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบโครงการและเอกสารที่เกี่ยวของใหกับ
กระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอโครงการตอไป
3) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จัดสงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
ความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวของใหกับคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกพิจารณาวาจะให
หรือไมใหคํารับรองโครงการ
4) คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จะดําเนินการแจงผลการ
พิจารณาใหกับผูดําเนินโครงการทราบ ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาพบวา การดําเนินโครงการนั้นเปนโครงการที่มี
สวนชวยในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ และเปนไปตามเกณฑการพิจารณาตางๆ จะมีการนําผลการ
พิจารณาดังกลาวเสนอใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม8 หรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งตองดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาลงนามในหนังสือรับรอง ซึ่งทาง อบก. จะดําเนินการแจงใหกับเจาของ
โครงการ เพื่อใหเจาของโครงการนําไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนกับ EB ตอไป
5) คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกจะนําเสนอผลจากการพิจารณาตางๆ
เสนอตอคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติเพื่อรับทราบผลการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2.2.4 เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศไทย ซึ่งเปนแบบฟอรมในขั้นตอน
จัดเตรียม PDD
รายการแบบฟอรมดําเนินโครงการที่ตองจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ CDM
ประกอบดวย
1) ผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตามแบบการประเมิน (SelfAssessment Form) ดังนี้
- แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (แบบสอบถาม 1-2550)
จํานวน 30 ชุด (แสดงดังภาคผนวก จ)
- แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบสอบถาม 2-2550)
จํานวน 30 ชุด (แสดงดังภาคผนวก ฉ)
- แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550) จํานวน 30 ชุด (แสดงดัง
ภาคผนวก ช)
2) เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (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. วิธีการที่ใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งตองเปนวิธีที่
ไดรับการรับรองจาก CDM EB แลว หากเปนวิธีใหม จะตองไดรับการรับรองจาก CDM EB กอน
3. ขอมูลระยะเวลาของอายุโครงการ และระยะเวลาการไดคารบอนเครดิต (Crediting
period) ที่เลือก
4. รายละเอีย ดที่ แสดงใหเห็ นวา เหตุ ใดจึ งสามารถลดการปลดปลอ ยกาซเรือ น
กระจกจากโครงการได นอกเหนือจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยูแลว (Additionality)
5. แผนการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
• รายละเอียดของขอมูลที่จําเปน รวมทั้งคุณภาพในดานตางๆ ของขอมูล
• วิธีที่ใชในการติดตามผลและเก็บขอมูล รวมทั้งวิธีที่ใชในการควบคุมคุณภาพของการ
ทํางาน
• ในกรณีที่เปนวิธีการใหม ใหเพิ่มเติมรายละเอียดของวิธีการ รวมทั้งประเมินจุดเดน
และจุดดอยของวิธีการใหมนี้
6. รายการคํานวณ
• รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประมาณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกที่ลดลง
• รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประมาณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตของโครงการแตสามารถตรวจวัดได (Leakage)
7. ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
• วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
• ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีนัยสําคัญ ใหดําเนินการจัดทํา
รายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งชี้แจงผลสรุปและเอกสารอางอิงตางๆ
8. ขอมูลของแหลงที่จะใหการสนับสนุนโครงการจากประเทศในกลุม Annex I
9. ขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงสรุปขอคิดเห็นที่ไดรับ ขั้นตอนการไดมาซึ่ง
ขอคิดเห็นเหลานั้น และแนวทางในการปรับปรุงโครงการเมื่อไดรับขอคิดเห็นดังกลาว
3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) จํานวน 30 ชุด (แนวทางการจัดทํา
IEE แสดงในภาคผนวก ซ) หรือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ในกรณีโครงการ
ที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูยื่นคําขอจะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา
พรอมกับคําขอดวย)
4) รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ จํานวน 30 ชุด
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5) แผนบันทึกขอมูล (CD) ไฟลเอกสารรายการในขอที่ 1) – 4) จํานวน 5 แผน
2.2.5 เกณฑการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
สําหรับเกณฑก ารพิจ ารณาการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒ นาที่ส ะอาดในปจ จุบั นนั้น
ประเทศไทย ไดมีการจัดทําหลักเกณฑการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับโครงการ CDM ขึ้น ซึ่งประกอบดวยมิติการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 4 ดานไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการ
ถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ
โดยโครงการที่คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกจะพิจารณาใหการรับรอง ไดแก
1) โครงการดานพลังงาน ไดแก การผลิตพลังงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช
พลังงาน เชน โครงการพลังงานทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการแปลงกากของเสียอุตสาหกรรมเปนพลังงาน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทําความเย็น และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานในอาคาร
เปนตน
2) โครงการดานสิ่งแวดลอม เชน โครงการแปลงขยะเปนพลังงาน โครงการแปลงน้ําเสียเปน
พลังงาน เปนตน
3) โครงการดานคมนาคมขนสง เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสงและการ
ใชพลังงาน
4) โครงการดานอุตสาหกรรม เชน โครงการที่สามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกในกระบวนการอุตสาหกรรม
สําหรับโครงการดานอื่นๆ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการจะกําหนดเพิ่มเติม ดังนั้น โครงการที่
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก จะพิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการที่เหมาะสมและมี
ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกในประเทศ และสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืน สําหรับประเด็นการพิจารณาโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดไดแสดงตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-1 ประเด็นการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย (ที่มา: www.tgo.or.th)
มิติการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดัชนีช้วี ัดการพิจารณา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ดานสิ่งแวดลอม
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่กําหนดโดยพิธีสารเกียวโตของโครงการ
• ลดการปลอยสารที่เปนมลพิษทางอากาศตามประกาศมาตรฐานมลพิษทางอากาศ
• มลพิษทางเสียง
• การจัดการมลพิษทางกลิน่
• ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง
• การจัดการของเสียของโครงการ
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มิติการพัฒนาอยางยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดการพิจารณา
• มลพิษดิน
• การปนเปอนของน้ําใตดิน
• การลดปริมาณของเสียอันตราย
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
• ความตองการใชน้ํา และประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ
• การพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝง/ ชายตลิ่งของแมน้ํา
• การเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวภายใตโครงการ
• ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity)
• ความหลากหลายของชนิดพันธุ (species diversity)
• การใช/ นําเขาชนิดพันธุทมี่ ีการตัดแตงพันธุกรรม (GMO) และ/หรือสัตวตางถิ่น
(alien species) ในบริเวณพืน้ ที่โครงการ

ดานสังคม

• การมีสวนรวมของประชาชน
• สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• สุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนโดยรอบ

ดานการพัฒนา และ/หรือ
การถายทอดเทคโนโลยี

• การพัฒนาเทคโนโลยี
• แผนการดําเนินงานเมื่อสิน้ สุดระยะเวลา Crediting Period ทีโ่ ครงการเลือกไว
• การฝกอบรมบุคลากร

ดานเศรษฐกิจ

• รายไดที่เพิ่มขึน้ ของผูมีสวนไดสวนเสีย
o รายไดที่เพิ่มขึน้ ของคนงาน
o รายไดที่เพิ่มขึน้ ของผูมีสวนไดสวนเสียอืน่
• พลังงาน
o การใชพลังงานทดแทน
o ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
• การเพิ่มการใชวัตถุดิบภายในประเทศ

2.3 ตลาดคารบอน
2.3.1 โครงสรางตลาดคารบอน
คารบอนเครดิต (Carbon Credit) คือ สินคาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนเอกสิทธิ์ของปริมาณกาซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas) ที่ลดได ซึ่งประกอบดวยกาซ 6 ชนิด ไดแก คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)
มีเทน (Methane) ไนตรัสออกไซด (Nitrous Oxide) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (Hydrofluorocarbon) เปอรฟลูออโร
คารบอน (Perfluorocarbons) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (Sulphur Hexafluoride) คารบอนเครดิตเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ผานกลไกที่สําคัญ เรียกวา Cap and Trade นั่นคือ การที่ประเทศ
พัฒนาแลวตางๆ ถูกกําหนดโควตากาซเรือนกระจกที่ตนสามารถปลอยได ประเทศใดที่สามารถลดกาซเรือนกระจก
ไดมากกวาโควตาของตนเองก็จะสามารถขายโควตาที่เหลือใหแกประเทศอื่นๆ ที่ไมสามารถลดการปลอยกาซเรือน
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กระจกลงไดตามที่ถูกกําหนดโควตาไว สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายสามารถผลิตคารบอนเครดิตไดโดย
การพัฒนาโครงการขึ้นเอง หรือรวมทุนกับประเทศที่พัฒนาแลวในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM) ที่ไดรับการรับรองวามีสวนชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยาง
แทจริง
การซื้อขายคารบอนเครดิตนั้นทําในตลาดที่เรียกวา ตลาดคารบอน (Carbon Market) ราคาที่ซื้อขาย
นั้นเปนไปตามกลไกตลาด โดยคารบอนเครดิตจะถูกนําไปคิดรวมในบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ
ตางๆ ทั้งประเทศผูขายและประเทศผูซื้อ คารบอนเครดิตเปนสินคาที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาที่มีการดําเนินโครงการ9
การซื้อ ขายคารบ อนมี 2 ลัก ษณะ คือ 1) การซื้อ ขายโดยตรงระหวา งผูผ ลิต คารบอนเครดิ ตและผู
ตองการซื้อคารบอนเครดิตโดยไมผานตลาดคารบอน มีทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน และ 2) การซื้อขายคารบอน
เครดิตผานตลาดคารบอน (Carbon Exchange Market) เชนเดียวกับตลาดหลักทรัพยหรือตลาดสินคาโภคภัณฑ
ปจจุบันตลาดคารบอนถือไดวาเปนตลาดสินคาโภคภัณฑประเภทหนึ่ง โดยธนาคารโลกไดแบงชนิดของคารบอน
เครดิตในตลาดคารบอนเครดิตออกเปน 2 กลุมใหญ คือ คารบอนเครดิตที่เกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกนอย
กวาโควตาที่พิธีสารเกียวโตกําหนด (Allowances) หรือ AAUs และคารบอนเครดิตที่เกิดจากโครงการที่ชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (Project-Based) เชนจากโครงการ JI (ERUs) และโครงการ CDM (CERs)
ตลาดคารบอนโดยทั่วไปมีอ งคประกอบหลัก ดัง แสดงในรูปที่ 2.3-1 ซึ่ง แสดงใหเห็นถึงวัฎจักรของ
คารบอนเครดิตตั้งแตผูผลิตคารบอนเครดิต (Supplier or Project-Owners) นายหนา (Broker) หรือคนกลาง
(Intermediary) ในการซื้อขายซึ่งทําหนาที่ในการชวยอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย ชวยจับคูผูซื้อและผูขาย
รวมถึงการชวยจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายไปจนถึงผูซื้อ/ผูใช (End User) และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ที่ชวยอํานวย
ความสะดวกใหการคาคารบอนเครดิตเติบโตอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งปริมาณมูลคาการซื้อ
ขายคารบอนเครดิตในชวงป พ.ศ. 2549 และ 2550 ดังแสดงในตารางที่ 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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กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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 พั ฒ นาโครงการ ทั้ ง ที่
ลงทุ น เองและร ว มลงทุ น
กับผูอื่น
ผู ที่ ถู ก กํ า ห น ด โ ค ว ต า
(Mandated
Installations) ที่ ต อ งการ
ขายสิทธิ์ในการปลอยกาซ
เรือนกระจก
ผู ส นั บ สนุ น ทางการเงิ น
เช น กองทุ น คาร บ อน,
ธนาคารรายใหญ
บริษัทที่ปรึกษา เชนบริษัท
ที่ ป รึ ก ษาในการพั ฒ นา
โครงการ วิ ศ วกร และ
NGOs
ผู ส นั บ สนุ น การถ า ยทอด
การพัฒนาดานเทคโนโลยี
เ ช น บ ริ ษั ท ใ ห บ ริ ก า ร
เทคโนโลยีสะอาด
นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งของ
ทางการ

ERs
ตลาดแรก

ผลิตภัณฑ
ทางการเงิน
และการ
จัดหาแหลง
เงินทุน

•
•
•
•

•

ดานคนกลาง
นายหนาซื้อขาย
ผูคาในตลาด
ผู ใ ห บ ริ ก ารระบบที่ ใ ช
ในการซื้อขาย
บ ริ ษั ท ท า ง ก า ร เ งิ น
ภาคเอกชน
( เ ช น ธ น า ค า ร บ ริ ษั ท
บริ ห าร สิ น ทรั พ ย และ
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ภั ย ) มี
บทบาทในการให ส ภาพ
คล อ ง ค า กํ า ไรจากส ว น
ตาง จัดรูปแบบผลิตภัณฑ
เพื่อการขอเงินลงทุนและ
ลดความเสี่ ย งการจั ด หา
เงิ น ทุ น และการสร า ง
ความหลากหลายทาง
การเงิน
ผู ซื้ อ ร า ย ใ ห ญ ที่ ถู ก
กําหนดโควตา

ERs
ตลาดรอง
(มีการ
ประกัน)

ดานผูซื้อ/ผูใช
• ผู ซื้ อ ที่ ถู ก กํ า หนดโควตา
เช น เอกชนและรั ฐ บาล
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก ลุ ม
Annex I
• ผู ซื้ อ โดยความสมั ค รใจ
เ ช น บ ริ ษั ท เ อ ก ช น
หนวยงานภาครัฐ, NGOs
และเอกชนทั่วไป

ผลิตภัณฑ
ทาง
การเงินที่มี
การจัดการ
ความเสี่ยง

ERs ตลาดแรก
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การควบคุมคุณภาพ, การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย, การวิเคราะหขอมูล เปนตน
ที่มา : State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank

รูปที่ 2.3-1 โครงสรางตลาดคารบอน
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ตารางที่ 2.3-1 ปริมาณและมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิตของโลก
2006
2007
Value
Volume
Volume
(MUS$)
(MtCO2e)
(MtCO2e)
Allowances
EU ETS
24,436
2,061
1,104
20
225
New South Wales
25
10
38
Chicago Climate
23
Exchange
na
na
UK ETS
Sub Total
1,134
24,699
2,109
Project-based transactions
537
Primary CDM*
5,804
551
Secondary CDM
25
445
240
JI+
16
141
41
33
146
42
Other Compliance &
Voluntary Transactions
Sub total
611
6,536
874
Total
1,745
31,235
2,983

Value
(MUS$)
50,097
224
72

50,394
7,426
5,451
499
265
13,641
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)

ตลาดคารบอนที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดคือ 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 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 กวาเทาตัว
นอกจากนี้ มีการคาดการณวาหากสหรัฐฯ เขารวมในระบบ Cap and Trade ตลาดคารบอนของ
สหรัฐฯ จะกลายเปนตลาดคารบอนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกแทน โดยในป 2563 จะมีมูลคาการซื้อขาย 2.3 ลาน
ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 67 ของมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิตในตลาดคารบอนทั่วโลก
ผูซื้อในตลาดคารบอน
ในตลาดคารบอนเครดิตจะมีผูซื้อหลักอยู 3 ประเภท ไดแก
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1. รัฐบาลของประเทศในกลุม Annex I ที่ตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เชนอังกฤษ ญี่ปุน เยอรมนี และเดนมารก รัฐบาลของประเทศเหลานี้จะจัดสรรงบประมาณ
และมอบหมายใหหนวยงานของรัฐไปดําเนินการ
2. กองทุนคารบอน (Carbon Fund) เปนกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวกันของรัฐบาลหรือกลุม
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 (ตารางที่ 2.3-2) จะมีประมาณ 2.4 พันลานตัน
คารบอน โดยมาจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 73 ที่เหลือเปนความตองการของภาครัฐ ทั้งนี้คาดวาประมาณ
รอยละ 50 ของคารบอนเครดิตที่จะมีการซื้อขายในตลาดจะเปนคารบอนเครดิตประเภท AAUs
กลุมประชาคมยุโรปจะเปนผูซื้อรายใหญสุดในตลาด โดยคาดวาตั้งแตป 2551 จนถึงสิ้นสุดพิธีสาร
เกียวโต กลุมประชาคมยุโรปจะซื้อคารบอนเครดิตเกือบ 2 พันลานตันคารบอน รองลงมาคือญี่ปุน ที่รวมทั้งภาครัฐ
และเอกชนแลวจะตองการซื้อคารบอนเครดิตประมาณ 450 ลานตันคารบอน
ตารางที่ 2.3-2 ประมาณการอุปสงคตอคารบอนเครดิต ระหวางป 2551-2555 (หนวย : ลานตันคารบอน)
ประเทศ
ปริมาณ
กลุมประชาคมยุโรป
1,940
ญี่ปุน
450
อื่น ๆ
45
รวม
2,435
ที่มา : 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 (ตารางที่ 2.3-3) สถานการณการผลิตคารบอนเครดิตแตละประเภทมีดังนี้
Emission Trading : ประเทศผูขาย AAUs รายใหญคือ ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกและกลุม
ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต โดยรัสเซียมีสวนแบงตลาด AAUs รอยละ 46 ยูเครน รอยละ 30 และประเทศที่เหลือ
รอยละ 24 จากการประมาณการของ Deutsche Bank10 คาดวารัสเซียและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตะวันออกจะมี
คารบอนเครดิตเหลือ (AAU surplus) ประมาณ 2.0 พันลานตันคารบอน อยางไรก็ดี มีแนวโนมที่ประเทศเหลานี้จะ
ไมนําเอาคารบอนเครดิตที่เหลือทั้งหมดออกมาจําหนายในตลาด เนื่องจากประเทศเหลานี้อยูในกลุมประเทศที่ถูก
กําหนดโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกดวยเชนกัน อีกทั้งการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของแตละประเทศก็มีผล
ใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นดวย
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
ตารางที่ 2.3-3 ประมาณการอุปทานของคารบอนเครดิต ประเภทโครงการ ระหวางป 2551-2555
หนวย : ลานตันคารบอน
โครงการ
ปริมาณ
CDM
1,600
JI
230
รวม
1,830
ที่มา : State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank

ราคา
จากการที่ ตลาดคารบ อนมีอ ยูห ลายแหง กระจายอยูทั่ วโลก (Fragmented) อีกทั้ง แต ละแห ง ก็มี
รูปแบบการดําเนินงานและการซื้อขายคารบอนเครดิตที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ราคาคารบอนเครดิตแตละประเภท
ก็มีความแตกตางกันตามความเสี่ยง เชนคารบอนเครดิตประเภท CERs จะมีราคาต่ํากวาคารบอนเครดิตประเภท
AAUs เพราะในการคิดราคา CERs จะตองมีการนําตนทุนในการลงทุนโครงการ ปจจัยความเสี่ยง 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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แนนอนของปริมาณกาซที่ลดไดมารวมคํานวณเขาดวย ขณะที่คารบอนเครดิตประเภท AAUs นั้นไมมีตนทุนใดๆ
ทําใหในปจจุบันจึงยังไมมีราคาที่ใชอางอิงสําหรับการซื้อขาย (Global Price Signals) ทั้งนี้ ในป 2550 ราคาซื้อ
ขายคารบอนเครดิตลวงหนาในตลาดแรกใน EU ETS11 ซึ่งเปนตลาดคารบอนที่มีธุรกรรมการซื้อขายที่มากที่สุด อยู
ระหวาง 8-10 ยูโรตอตันคารบอน ความแตกตางของราคาคารบอนเครดิตแตละประเภท ซึ่งขึ้นอยูกับความเสี่ยง
เปนหลัก จะเห็นไดวาราคาคารบอนเครดิตประเภท CERs โดยเฉพาะ CERs ในตลาดแรก (Primary CERs) มี
ราคาเพียง 8-14 ยูโรตอตัน ขณะที่ราคา EUAs (AAUs ภายใต EU ETS) สูงถึง 24 ยูโรตอตัน
การลงทุนในโครงการ CDM นั้นถือวาเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง อันเนื่องมาจาก
1) ความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ (Operational Risk) ซึ่งเกิดจากความไมแนนอนวา โครงการ
CDM นั้นจะสามารถผลิตคารบอนเครดิตในปริมาณที่นําไปขายไดตามที่คาดการณไวแตเดิม
2) ความเสี่ยงทางดานกฎเกณฑ (Regulatory Risk) ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนวา โครงการจะ
ไดรับการอนุมัติใหเปนโครงการ CDM หรือไม และความเสี่ยงจากความไมแนนอนของตลาด
คารบอนหลังจาก Kyoto System ใน Phase แรกจบลงในป พ.ศ.2555
3) ความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) เนื่องจากคารบอนเครดิตที่มีการซื้อขายกันสวนใหญจะ
อยูในรูปของสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ ราคาที่เปน Fixed Price ซึ่งอาจจะเปนราคาที่สูงหรือต่ํา
กวาราคา ณ วันสงมอบ
4) ความเสี่ยงในระดับประเทศ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ประเทศที่มีโครงการตั้งอยูนั้นจะปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตหรือไม ซึ่งความเสี่ยงตางๆ นี้มีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับราคาคารบอนเครดิตที่จะขายได คารบอนเครดิตที่มีความเสี่ยงนอยที่แนวโนมที่จะขายได
ราคาสูง ในขณะที่คารบอนเครดิตที่มีความเสี่ยงสูงผูซื้อตองเปนผูรับความเสี่ยงนั้นก็จะทําให
ขายไดราคาต่ําลง
อยางไรก็ดี ราคาคารบอนเครดิตในชวง 5 ปที่เหลือของพิธีสารเกียวโต (ป 2551-2555) ตามการ
ประมาณการของนักวิเคราะหตางประเทศ (ตารางที่ 2.3-4) มีแนวโนมที่ดีทั้งคารบอนเครดิตประเภท EUAs และ
CERs ถึงแมราคาคารบอนเครดิต ประเภท CERs มีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตยังอยูในเกณฑดีเมื่อเทียบกับป
2550 เนื่องจากเปนชวงที่ประเทศในกลุม Annex I ตองพยายามซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศที่มีคารบอนเครดิต
เหลือ เพื่อใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดครบทันตามที่พิธีสารเกียวโตกําหนด
2.3.3 บทบาทของสถาบันการเงิน12
สถาบันการเงินภาคเอกชนในตางประเทศถือไดวามีบทบาทสําคัญในตลาดคารบอนเครดิตเปนอยาง
มาก จุดแข็งที่สําคัญของสถาบันการเงินเหลานี้ก็คือเปนกลุมธุรกิจการเงินขามชาติขนาดใหญ (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
พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ
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เชื่อมโยงระหวางเจาของโครงการที่ตองการขายคารบอนเครดิตกับผูซื้อไมวาจะเปนผูซื้อที่รัฐบาลของประเทศตาง ๆ
(Sovereign Buyer) หรือผูซื้อที่เปนบริษัทเอกชน (Corporate Buyer)
บทบาทโดยทั่วไปของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อขายคารบอนเครดิตมีดังนี้
1) การเปนแหลงเงินทุน (Project Financing) ทั้งในรูปแบบการใหเงินกู (Loan) หรือการรวมลงทุน
(Equity) กับเจาของโครงการ (Project Owners)
2) การเป น นายหน า (Broker) หรื อ คนกลาง (Intermediary) ในการซื้ อ ขาย และการเป น ผูจัด การ
ทรัพยสิน (Trustee) ระหวางผูซื้อและผูขายหรือเจาของโครงการ
ตารางที่ 2.3-4 ประมาณการราคาคารบอนเครดิต
หนวย : ยูโรตอ EUA หรือ CER (ตอ tCOe)

องคกร
Barclays Capital
Societe Generale
New Carbon Finance
UBS
Lehman Brothers
Deutsche Bank
Fortis
Point Carbon

EUAs
ป 2551* เฉลี่ยป 2551-2555
30 (A)
34
29 (E)
31-32
40 (E)
40
30 (E)
32.50
20-40 (E)
20-40
40 (E)
43
30 (E)
40
25 (A)
32

ป 2551*
20 (A)
24 (E)
23 (E)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

CERs
เฉลี่ยป 2551-2555
22
20-21
16
EUA-0.5*
EUA-3.0*
N/A
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) การใหบ ริการเปน ที่ป รึก ษา ทั้ง ด านเทคนิ ค (Technical
Advisory) และการเงิน (Financial
Advisory) ใหแกเจาของโครงการ เพื่อใหโครงการ CDM/JI มีความพรอมที่จะขอจดทะเบียน CERs หรือ ERUs
และเพื่อใหสามารถนําคารบอนเครดิตไปขายได
4) การเปนผูคาคารบอน (Carbon Trader) ที่ทําการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยตรงในตลาดคารบอน
นอกจากนี้ จากการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่องของตลาดคารบอน ทําใหมีการพัฒนาคารบอน
เครดิตทั้ง CERs และ ERUs ใหเปนบริการทางการเงินตัวใหม สถาบันการเงินไดกลายเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันใหการซื้อขายคารบอนเครดิตทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ และมีการพัฒนาบริการทาง
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การเงินใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อชวยจัดการความเสี่ยง เพิ่มสภาพคลองในตลาด รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อ
และผูขาย โดยบริการทางการเงินใหมๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดคารบอนที่ธนาคารโลกไดรวบรวมไวมีดังนี้13
Monetization of Future Carbon Receivable : การใหบริการเงินกูโดยนําสัญญาซื้อคารบอนเครดิต
ลวงหนามาใชเปนหลักประกัน ซึ่งจะชวยเรื่องการเพิ่มสภาพคลองใหแกโครงการ
Carbon Delivery Guarantees : การใหบริการประกันการสงมอบคารบอนเครดิตระหวางตลาดแรก
และตลาดรองในลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ Back-to-Back เพื่อใหเจาของโครงการสามารถขาย
คารบอนเครดิตไดในราคาสูง
Derivatives : การใหบริการซื้อขายอนุพันธทางการเงินที่เกี่ยวของกับคารบอนเครดิต ซึ่งเริ่มมีการซื้อ
ขายกันในชวงกลางป 2007 ภายหลังจากที่มีคารบอนเครดิตเขาสูตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหมีสินทรัพยมากพอที่จ ะ
นํามาใชในการออกอนุพันธทางการเงิน โดยในชวงที่ผานมามีการทําสวอป (Swap) ระหวาง CERs กับ EUAs14
และ CERs กับ ERUs ซึ่งบริการนี้ชวยใหนักลงทุนลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนเฉพาะสินทรัพยคารบอนใด ๆ
เพียงชนิดเดียว ราคาตราสารสิทธิ์ในการซื้อหรือขาย (Options) ขึ้นอยูกับสวนตางระหวางราคาของสินทรัพยทั้ง
สอง นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังมีแผนที่จะสรางตราสารอนุพันธที่ขึ้นอยูกับสินทรัพยหลาย ๆ ชนิดในลักษณะ
ของตะกราสินทรัพย (Basket) ออกสูตลาด โดยขณะนี้อยูในระหวางการพัฒนา
Insurance/Guarantees : การใหบริการรับรองและทําประกันเพื่อปองกันผูลงทุนจากความเสี่ยง ตาง ๆ
ที่มีผลใหคูสัญญาไมดําเนินการตามสัญญา เชนความผันผวนดานราคา ความเสี่ยงดานการสงมอบ กฎระเบียบ
และสถานการณทางการเมืองของประเทศผูผลิต
Carbon-linked Bond Transaction : การออกพันธบัตรที่ใหผลตอบแทนขึ้นอยูกับราคาซื้อขาย
คารบอนเครดิตลวงหนา บางพันธบัตรใหผลตอบแทนขึ้นอยูกับราคาซื้อขายทันที โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายทั้งใน
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
สถาบันการเงินจึงเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของการคาคารบอนเครดิตใน
ตางประเทศ ซึ่งนอกจากจะชวยใหการลดกาซเรือนกระจกเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมแลว ยังเปนชองทางใหมที่ชวย
เพิ่มรายไดใหแกสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินสามารถใหบริการและสรางรายรับไดตั้งแตขั้นตอนแรกของ
กระบวนการ คือ การเปนที่ปรึกษาโครงการจนกระทั่งถึงการออกอนุพันธทางการเงินที่เชื่อมโยงกับคารบอนเครดิต
ในทายสุด

13
14

State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank (http://carbonfinance.org/docs/State_Trends_FINAL.pdf), p.64-65
EUAs (European Union Allowances) คือ AAUs ที่อยูภายใต EU ETS
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2.3.4 องคกรในตางประเทศที่มีสวนสนับสนุนโครงการ CDM และการซื้อขายคารบอนเครดิต
2.3.4-1 องคกรการเงินระหวางประเทศ
บทบาทที่สําคัญขององคกรการเงินระหวางประเทศที่มีผลตอการขยายตัวของคารบอนเครดิต
ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือการสนับสนุนทางการเงินในรูปเงินกูแกบริษัทที่รวมลงทุน หรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อ
คารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ในประเทศกําลังพัฒนา ตลอดจนการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการ
ดําเนินโครงการ CDM โดยองคกรทางการเงินระหวางประเทศที่มีบทบาทหลักทางดานนี้มีดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
ADB ไดทําการจัดตั้งโครงการ Carbon Market Initiative หรือ CMI เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสนับสนุนการใชพลังงานสะอาด ADB นอกจากใหความชวยเหลือในรูปของเงินกูแกโครงการตาง ๆ ของ
ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟกแลว ยังสนับสนุนใหเจาของโครงการจดทะเบียนโครงการในฐานะ CDM เพื่อผลิต
คารบอนเครดิตดวย โดย ADB ไดนําเอากระบวนการทําโครงการ CDM มารวมเขากับกระบวนการการปลอยเงินกู
ของ ADB เพื่อลดตนทุนและกอใหเกิดโครงการใหมๆ เพิ่มมากขึ้น และ ADB ไดสรางเครื่องมือตางๆ เพื่อสนับสนุน
การคาคารบอนเครดิต ไดแก
1) จัดหาเงินทุนผานทางกองทุนคารบอนเครดิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (The Asia Pacific
Carbon Fund : APCF)
2) สนั บ สนุ น เทคโนโลยี ใ หม ๆ ที่ ทํ า ให เกิ ด กลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาดผ า นทาง Technical
Support Facility : TSF โดยมุงเนนใหโครงการนั้น ๆ ดําเนินการไดจริง ดังจะนํามาซึ่งการคาคารบอนเครดิตใน
อนาคต
3) สนับสนุนดานการตลาดเพื่อไดราคาขาย CERs ที่เหมาะสมที่สุดผานทาง The Credit
Marketing Facility : CMF
นอกจากเครื่องมือทั้ง 3 ขางตนแลว เพื่อสนับสนุนใหการซื้อขายคารบอนเปนไปอยางตอเนื่อง
ADB ไดมีการจัดตั้งเครื่องมือที่ 4 คือ “กองทุนคารบอนอนาคต” (Future Carbon Fund : FCF) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการซื้อขายคารบอนเครดิตลวงหนาที่จะออกสูตลาดในป 2553 ของโครงการ CDM ที่
ADB สนับสนุน เพราะหากพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงในป 2555 ประเทศกําลังพัฒนาอาจยังไมมีตลาดรองรับการซื้อ
ขายคารบอนเครดิตและสัญญาณราคาที่แนนอน โดย ADB จะทําการซื้อคารบอนเครดิตเหลานี้ทันทีโดยจะจายเงิน
ลวงหนาสูง สุดถึง รอ ยละ 75%15 ขึ้นอยูกับความเสี่ยงของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเปนการชว ยลดความไมแนนอน
ทางดานรายไดของเจาของโครงการ และยังเอื้อตอการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด
2. ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน และบรรษัท Japan Carbon Finance
Ltd.
การลดการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดตามเปาหมายตามพิธีสารเกียวโตไดกลายเปน
วาระแหงชาติ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนไดสนับสนุนใหธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for
International Cooperation : JBIC) ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ดําเนินการจัดตั้งกองทุน Japan
15

ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 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 ในการดําเนินโครงการที่ชวยลด
ภาวะโลกรอนและสนับสนุนการซื้อขายคารบอนเครดิต เชน ใหเงินทุนกูยืมแกรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
การนําพลังงานที่ไดจากการผลิตถานหินลิกไนตมาเปลี่ยนสภาพเปนพลังงานไฟฟาที่ใชในครัวเรือน ฯลฯ และยัง
สนับสนุนผูผลิตดานพลังงานรายยอยตาง ๆ (Independent Power Producer : IPP) เชน การสนับสนุนโครงการ
ผลิตพลังงานจากลมในบัลแกเรีย (Wind Power Project in Bulgaria) ฯลฯ
สําหรับประเทศไทย JBIC ไดเริ่มมีการหารือกับบรรษัท JCF เพื่อเตรียมขายคารบอนเครดิต
จากโครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บางใหญ-บางซื่อ) ซึ่งปจจุบันราคาซื้อขายอยูที่ 22 ยูโรตอตันคารบอน ทั้งนี้ หาก
โครงการรถไฟฟาสายสีมวงสามารถขายคารบอนเครดิตไดก็จะชวยลดตนทุนทางการเงินของโครงการดวย
3 ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารโลกไดสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาเรงสงเสริมการพัฒนาโครงการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต โดยธนาคารโลกไดจัดตั้ง World Bank Carbon Finance
Unit (CFU) เพื่อบริหารจัดการกองทุนคารบอนที่เกี่ยวกับโครงการ CDM รวม 11 กองทุน ซึ่งทุกกองทุน จะทําการ
รับซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศกําลังพัฒนาและนําไปขายตอใหแกประเทศพัฒนาแลวที่ตองการลดกาซเรือน
กระจก โดยกองทุนดังกลาวจัดตั้งขึ้นตั้งแตป 2545 กอนที่พิธีสารเกียวโตจะมีผลบังคับใช งบประมาณกองทุนอยูที่
2,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไดรับเงินทุนจากรัฐบาลประเทศตางๆ ทั้งสิ้น 13 ประเทศ และจากบริษัทเอกชน
รวม 65 บริษัท ปจจุบันมีเงินกองทุนเหลืออยูประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับหลักเกณฑสําคัญในการ
รับซื้อคารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ของธนาคารโลก คือโครงการนั้น ๆ ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกได
จริง ปละไมต่ํากวา 50,000 ตันคารบอน โดยไมกําหนดวาเปนโครงการของรัฐหรือเอกชน
ธนาคารโลกจะดําเนินการโดยการซื้อคารบอนเครดิตที่ไดจากประเทศกําลังพัฒนาทั้งโครงการ
CDM และ JI ผานทาง CFU ในลักษณะของการซื้อขายทางธุรกิจโดยปกติ มิใชในฐานะผูใหกูหรือผูใหยืมตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ของธนาคารโลก การซื้อคารบอนเครดิตของธนาคารโลกผานกลไกนี้จึงชวยเพิ่ม
รายรับและเสริมสภาพคลองใหแกผูดําเนินโครงการ CDM ในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งลดปญหาที่เกิดจาก
ความเสี่ยงในการใหกูยืมเงินแกโครงการ

16

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 โดยความรวมมือของบริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุน 31 แหงและธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงประเทศญี่ปุน
(Development Bank of Japan) และมีงบประมาณแรกเริ่ม 141.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ
17
เปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินโครงการโดยความสมัครใจ มาตรฐานที่ใชในการดําเนินการจะเปนไปตามที่ผูซื้อและผูขาย
ตกลงกันโดยไมไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนเหมือน CERs จึงมีราคาซื้อขายที่ต่ํากวา
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นอกจากนี้ ธนาคารโลกมีแผนที่จัดตั้งกองทุนอีก 2 กองทุนหลังจากป 2555 (ภายหลังจากพิธี
สารเกียวโตสิ้นสุด) คือ 1) โครงการ Carbon Partnership Facility (CPF) ที่เนนการซื้อขายคารบอนเครดิตหลังจาก
ป 2555 เพื่อ จัดหาประเทศคูซื้อและคูขายที่อาจสารตอ การซื้อขายคารบอนเครดิตกันไดในระยะยาว 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 การซื้อขายคารบอนเครดิตในตางประเทศ
การซื้อขายคารบอนเครดิตในตางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศที่อยูใน
กลุม Annex 1 ซึ่งถูกกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก บางประเทศมีการซื้อขายโดยตรงระหวางผูซื้อและ
ผูขายในลักษณะการซื้อขายสินคาลวงหนา บางประเทศมีการจัดตั้งระบบการซื้อขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหทั้ง
ผูซื้อและผูขาย ซึ่งจะชวยประหยัดเวลาและลดตนทุนในการทําธุรกรรมซื้อขาย และมีอีกหลายประเทศไดวางแผนที่
จะจัดตั้งระบบการซื้อขายในประเทศของตน ซึ่งเปนแนวโนมที่แสดงใหเห็นวา การซื้อขายคารบอนเครดิตจะยังมี
การดําเนินการตอไปในอนาคตภายหลังจากพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง ซึ่งการซื้อขายคารบอนเครดิตในตางประเทศ
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 และชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูเกี่ยวของ โดยเริ่มอนุญาตใหมีการซื้อขาย EUA18 (European Union
Allowance) ในเดือนมกราคม 2548 ปจจุบันถือไดวา EU ETS เปนตลาดคารบอนที่ใหญที่สุดในโลก

18

ทั้งนี้ 1 EUA เทากับ 1 ตันคารบอน
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การซื้อขาย EUAs และ CERs ในกลุมประเทศประชาคมยุโรปสวนใหญเปนการซื้อขายใน
ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนา และมากกวาครึ่งหนึ่งเปนการซื้อขายแบบ Over the Counter ผานนายหนา
(Brokers) โดยไมผานตลาด (Forward Contracts) อยางไรก็ดี การซื้อขายลวงหนาผานตลาดซื้อขายลวงหนาที่มี
ระบบการซื้อขายที่ใชสัญญามาตรฐาน (Future Contracts) ก็เริ่มมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สวนใหญ
มีทั้งการซื้อขายแบบ Forward Contracts และ Future Contracts และมีกําหนดการสงมอบในชวงเดือนธันวาคม
ซึ่งเปนเดือนที่ใชเปนฐานในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัท
2. สหรัฐอเมริกา
ภายใตพิธีสารเกียวโต สหรัฐฯ ไมไดรวมใหสัตยาบัน จึงไมมีพันธะใหตองลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใหเหตุผลวา การลดกาซเรือนกระจกจะมีผลเสียตอเศรษฐกิจและการ
แขงขันของภาคเอกชนของสหรัฐฯ อีกทั้งเปนขอตกลงที่ไมเปนธรรม เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาที่มีการปลอย
กาซเรือนกระจกมากกวา เชนสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย ไมถูกบังคับใหมีการลดกาซเรือนกระจก
การซื้อขายคารบอนเครดิตในสหรัฐฯ เกิดจากการที่บริษัทเอกชนในอเมริกาเหนือไดรวมตัวกัน
โดยความสมัครใจในการเขารวมระบบ Cap and Trade และไดจัดตั้ง Chicago Climate Exchange (CCX) เพื่อ
รองรับการซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ ทั้งนี้ ใน
ระบบของ CCX มีการซื้อขายคารบอนเครดิตในลักษณะเดียวกับระบบของ EU แตกตางเล็กนอยในสวนของการซื้อ
ขายคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการนั้นไมตองจดทะเบียนกับ UNFCCC แตตองผานเงื่อนไขตามที่ระบบ CCX
กําหนด ระบบ CCX จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูผลิตคารบอนเครดิตที่อาจมีปญหาไมผานเงื่อนไขบางขอของ
UNFCCC หรือไมตองการเสียเวลารอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของ UNFCCC
อยางไรก็ดี แมการซื้อขายคารบอนเครดิตในระบบ CCX มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จาก
ปริมาณซื้อขายประมาณ 4 ลานตันคารบอน ในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 23 ลานตันคารบอน ในป 2550 แตถือวายังมี
ปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับระบบ EU ETS อีกทั้งราคาคารบอนเครดิตที่ซื้อขายผานระบบ CCX อยูที่ประมาณ
1.50 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันคารบอน ถือวาต่ํามากเมื่อเทียบกับราคาคารบอนเครดิตที่ผานการขึ้นทะเบียนกับ
UNFCCC เนื่องจากตลาดคารบอนเครดิตในสหรัฐฯ เปนเพียงการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยความสมัครใจ และ
คารบอนเครดิตที่ขายมีมาตรฐานที่แตกตางกัน แตในอนาคตถาสหรัฐฯ เขารวมในการลดกาซเรือนกระจก ตลาด
สหรัฐฯ อาจเปนตลาดที่ใหญที่สุดในโลกก็ได
3. ญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อแกปญหา
ภาวะโลกรอน ทางการญี่ปุนไดมีนโยบายสิ่งแวดลอมที่จะเปนประเทศที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา เพื่อประหยัด
พลังงานและรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต Low-Carbon Society โดยการลดกาซเรือนกระจกเปน
วาระแหงชาติและแทรกอยูในนโยบายของรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ การลงทุน การคา และความชวยเหลือระหวาง
ประเทศ เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงมาก 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
อิทธิพลมากในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ไดแสดงความไมเห็นดวยมาโดยตลอด แตเสนอใหใช
วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกแทน
โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกมาก ไดแก อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมพลังงาน
เปนตน และทางการไมมีการบังคับใหภาคเอกชนลดการปลอยกาซเรือนกระจก อยางเชนในกลุมประชาคมยุโรปที่
มีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกคืบหนาไปมากภายใตระบบการบังคับ Cap and Trade
ดังที่กลาวเบื้องตนวา การลดคารบอนเครดิตของญี่ปุนยังต่ํากวาเปาหมายในพิธีสารเกียวโต
มาก ทางการญี่ปุนจึงไดวางแผนที่จะซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศอื่นเปนจํานวนเงิน 310 พันลานเยน จากเดิมที่
รับซื้อคารบอนเครดิตโดยการจัดตั้ง Japan Greenhouse Gas Reduction Fund (JGRF) ขึ้น เพื่อสนับสนุน
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและซื้อขายคารบอนเครดิตในรูปแบบ CERs (จากโครงการ CDM) และ
ERUs (จากโครงการ JI) และใหธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for
International Cooperation (JBIC)) สถาบันการเงินของรัฐปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกเอกชน รวมทั้งใหเงิน
ชวยเหลือผานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Japanese International Corporation Agency :
JICA) แกเจาของโครงการ CDM และโครงการ JI ในประเทศที่กําลังพัฒนา ภายใตขอตกลงวาจะตองขายคารบอน
เครดิตคืนใหแกญี่ปุน
ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะที่รับการลงทุนจากดานอุตสาหกรรมจากญี่ปุนมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 10 ประเทศ จึงอยูในขายที่มีศักยภาพสูงที่จะผลิตคารบอนเครดิตเพื่อขายแกญี่ปุน หรือ
รวมลงทุนกับญี่ปุนในโครงการ CDM เพื่อผลิตคารบอนเครดิตขายแกญี่ปุนไมวาจะขายผานนายหนา สถาบัน
การเงิน หรือ JCF
4. ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการจัดตั้งระบบการซื้อขายคารบอนเครดิตภายในประเทศ
การซื้อขายคารบอนเครดิตในระบบ New South Wales มีปริมาณและมูลคามากเปนอันดับสองของโลก รองจาก
ระบบ EU ETS ปจจัยที่สนับสนุนการซื้อขายคารบอนเครดิตในออสเตรเลียเกิดจากการที่รัฐนิวเซาทเวลสไดออก
กฎหมายบัง คับ ใหเอกชนผูผลิตพลัง งานขายใหแกผูบ ริโภคลดการปลอยกาซเรือ นกระจกใหไดตามปริมาณที่
ทางการกําหนด ซึ่ง มีผลบัง คับใชตั้งแตป 2546-2555 โดยผูประกอบการสามารถหักลบปริมาณกาซที่ป ลอ ย
มากกวาปริมาณที่กําหนดกับเอกสารที่รับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ทั้งนี้ หากบริษัทไมสามารถลด
การปลอยกาซไดตามกําหนดจะถูกปรับในอัตรา 10.50 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันคารบอน

19

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในญี่ปุนมีคาใชจายคอนขางสูง เชน ในป 2549 อุตสาหกรรมเคมีไดใชเงินในการประหยัดพลังงานสูงถึง
367.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ อุตสาหกรรมกระดาษมีคาใชจายสูงถึง 375 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อใหลดปริมาณการปลอยกาซใหไดตามที่
ตั้งเปาหมายไวโดยความสมัครใจ (Voluntary target) อยางไรก็ดี หากบริษัทสามารถลดกาซไดมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว ก็สามารถขาย
คารบอนเครดิตใหแกทางการญี่ปุนได
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สําหรับการดําเนินการในอนาคตเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทางการออสเตรเลียได
เผยแพรสมุดปกขาวแผนการลดมลภาวะจากคารบอน (Carbon Pollution Reduction Scheme : Australia’s Low
Pollution Future White Paper) แกสาธารณะ เมื่อชวงกลางเดือนธันวาคม 2551 โดยในสมุดปกขาวทางการ
ออสเตรเลียไดกําหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของออสเตรเลียไว 2 ระยะคือ ระยะปานกลาง
ภายในป 2563 จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากป 2533 รอยละ 4-14 และในระยะยาว ป 2593 จะลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากป 2533 รอยละ 60
จากขอมูลในสมุดปกขาว แนวทางหนึ่งที่ทางการออสเตรเลียจะนํามาใชเพื่อลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก คือการจัดใหมีระบบ Cap and Trade ขึ้น แตระบบ Cap and Trade ที่ออสเตรเลียจะนํามาใช
แตกตางจากระบบ Cap and Trade ของประเทศประชาคมยุโรป โดยทางการจะไมไดกําหนดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกเปนรายบริษัทหรือรายอุตสาหกรรม แตจะกําหนดปริมาณการปลอ ยกาซเรือนกระจกของทั้ง
ประเทศใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และจะออกใบอนุญาตการปลอยกาซตามปริมาณที่กําหนด โดยอาจ
จัดสรรหรือขายใหแกภาคเอกชนผูปลอยกาซเรือนกระจก ผูผลิตที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกจะตองมีใบอนุญาต
ดังกลาว และตองปลอยกาซไมเกินกวาใบอนุญาตที่มี มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับ ทั้งนี้ใบอนุญาตดังกลาวสามารถ
ซื้อขายเปลี่ยนมือได ซึ่งจะชวยลดภาระใหแกผูผลิตที่ตองการใบอนุญาต และมีตนทุนในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเองสู ง กว า ราคาใบอนุ ญ าตที่ ซื้ อ ขายในตลาด ทั้ ง นี้ ทางการจะมอบให ค ณะกรรมการการลงทุ น และ
หลักทรัพยแหงออสเตรเลีย (Australian Securities and Investments Commission) เปนผูกํากับดูแลการซื้อขาย
ใบอนุญาตในตลาดคารบอนเพื่อปองกันการปนราคาหรือการกระทําผิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเชนเดียวกันกับการซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ ทางการออสเตรเลียจะกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก กําหนดทุก ๆ 5
ป โดยจะเริ่มนํามาใชครั้งแรกในป 2553 ทั้งนี้ ในการจัดสรรใบอนุญาตสวนใหญของใบอนุญาตจะถูกขายใหแก
ภาคเอกชนโดยวิธีการประมูล ผูที่ใหราคาสูงสุดจะเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นไป นอกจากนี้ ทางการไดวางแผนที่จะ
อนุญาตใหภาคเอกชนใชคารบอนเครดิตประเภทโครงการภายใตพิธีสารเกียวโตแทนใบอนุญาตได และอาจ
อนุญาตใหภาคเอกชนขายใบอนุญาตใหแกผูซื้อจากตางประเทศไดเชนกัน
ในระยะยาวการซื้อขายคารบอนเครดิตในออสเตรเลียจึงมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง
ตามการผลักดันของภาครัฐที่ใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอน เนื่องจากประเทศออสเตรเลียตั้งอยูในบริเวณ
ที่ ร อ นและแห ง แล ง ที่ สุ ด ของโลก จึ ง เป น ประเทศหนึ่ ง ที่ จ ะได รั บ ผลกระทบอย า งรุ น แรงและรวดเร็ ว จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทที่สําคัญในการคาคารบอนเครดิตของโลก แมจะไมมีพันธะ
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเปนประเทศที่มีการลงทุนในโครงการ CDM
มากที่สุดในโลก และเปนผูขาย CERs รายใหญสุดของโลก ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่จีนเปนประเทศผูปลอยกาซ
เรือนกระจกมากในอันดับตนๆ ของโลก จากขอมูลในป 2548 จีนมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงถึง 1.7 พันลานตัน
ตอป รองจากสหรัฐฯ และมีสวนแบงตลาดคารบอนเครดิตประเภท CERs ประมาณรอยละ 73 ของตลาดโลก
นอกจากนี้ การปลอยกาซเรือนกระจกของจีนยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง
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จีนเปดใหใชระบบการซื้อขายกาซเรือนกระจกแหงชาติเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2551 ที่ Tianjin Binhai New Area ซึ่งเปนเขตนํารองการปฏิรูประบบการจัดการเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอมของจีน ซึ่ง
จีนไดกําหนดเปาหมายที่จะลดกาซเรือนกระจกรอยละ 10 ในระหวางป 2549-2553 โดยในชวงแรกจะเปดใหซ้ือ
ขายเฉพาะใบอนุญาตการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดและใบอนุญาตการซื้อ Chemical Oxygen เปนหลัก ยังไม
ครอบคลุมการซื้อขายกาซเรือนกระจกครบทั้ง 6 ชนิด เนื่องจากทางการจีนยังอยูในระหวางการศึกษาระบบการคา
และการตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ ที่เหลือ สมาชิกที่เขารวมในระบบการซื้อขายมี 3 กลุม คือ
สมาชิกที่ถูกกําหนดใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากทางการจีนตามแผนปฏิรูปฯ สมาชิกที่ไมมีพันธะตองลด
กาซเรือนกระจก แตตองการเพิ่มสภาพคลองในตลาด และสมาชิกที่ซื้อขายใบอนุญาตการปลอยกาซเรือนกระจก
ระบบการซื้ อ ขายก า ซเรื อ นกระจกแห ง นี้ มี ผู ถื อ หุ น เป น บริ ษั ท เอกชนทั้ ง หมด 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
ปจจัยที่ทําใหระบบการซื้อขายกาซเรือนกระจกของจีนไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
เนื่องจากภาคเอกชนของจีนตระหนักวา การซื้อขายคารบอนเครดิตเปนแหลงสรางรายไดใหแกตนเอง ซึ่งหากมีการ
จัดตั้งระบบการซื้อขาย นอกจากจะชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจแลว จะทํา
ให เ กิ ด ราคาตลาดที่ ผู ซื้ อ และผู ผ ลิ ต คาร บ อนเครดิ ต ของจี น สามารถใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบการทํ า ธุ ร กิ จ ได20
นอกจากนี้ การซื้อ ขายคาร บ อนเครดิต ยัง ช ว ยเพิ่มรายได ใหแ ก ธุร กิ จ ที่เกี่ ย วข อ ง เช น ธุรกิ จ เปน ที่ ปรึ ก ษาทาง
กฎหมายหรือทนายความ ซึ่งชวยลดความเสี่ยงอันเกิดจากขอกฎหมายที่แตกตางกันระหวางประเทศผูซื้อและ
ประเทศผูขาย และจะชวยสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน พลังงานสะอาด และ
พลังงานที่สรางใหมได
2.3.5 การซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market: VCM)
การซื้อขายกาซคารบอนถูกเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีผูคิดขึ้นมาวาการซื้อขายคารบอนใน
รูปแบบ CDM คอนขางมีขอกําหนดที่เขมงวด และกวาที่จะมีการทํา CDM ไดในแตละรายจะตองผานกระบวนการ
รับรองจากประเทศผูซื้อ และผูขายตลอดจนจะตองผานความเห็นชอบจากองคกรกลางที่ทําหนาที่ดูแลตลาด CDM
ของ UN อีกดวย ขั้นตอนที่หลายขั้นดังกลาวจึงมีความยุงยากในการเขาสูตลาดและการทําใหเกิดธุรกรรมที่เปนจริง
จึงมีนักคิดหัวใสเสนอแนวความคิดขึ้นมาวา ควรจะมีการทําตลาดคารบอนเครดิตแบบสมัครใจ ตลาดคารบอนฯ
แบบสมัครใจ (Voluntary Carbon Market : VCM) เริ่มตนโดยความรวมมือระหวางผูประกอบการ ในป ค.ศ.1989
และมีการเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตป ค.ศ. 2002 เปนตนมา
ตลาดคารบอนฯ ในตางประเทศมีอยูดวยกัน 2 กลุม ใหญ คือ กลุมแรก เปนตลาดคารบอนฯ ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินการภายใตพิธีสารเกียวโต เปนตลาดคารบอนที่มีตัวบทกฎหมายภายในประเทศกํากับดูแล (Regulated
Market) เชน ตลาดคารบอนฯ ในสหภาพยุโรป (EU ETS) ตลาดคารบอนฯภายใตโครงการ CDM (CERs) เปนตน
20

ปจจุบันจีนประสบปญหาเรื่องราคาคารบอนเครดิตที่ขายต่ํากวาราคาซื้อขายในตลาด โดยราคาที่ผูผลิตจีนขายไดจะอยูในระหวาง 8-10 ยูโร
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ตลาดคารบอนเหลานี้มีการซื้อขาย “คารบอนเครดิต” เนื่องจากมีการกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศที่มีพันธกรณี 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 ตลาดที่มีการ
กําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Cap and Trade System) เชน ตลาดคารบอนฯ ที่จัดการโดย
Chicago Climate Exchange (CCX) ซึ่งถือวาในขณะนี้เปนตลาดสมัครใจตลาดเดียวที่เปนแบบควบคุมปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก และประเภทที่สองเปนตลาดที่มีการตกลงซื้อขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย
(Over the counter market: OTC) ซึ่งอาจซื้อขายกันโดยตรงหรือผานระบบนายหนาก็ได โดยประมาณรอยละ 25
เปน Carbon credit/Carbon offset ประเภทที่เรียกวา Retirement (นั่นคือ คารบอนเครดิตประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น
จริง และไมตองการขายทอดตลาดอีก) สวนอีกรอยละ 75 เปนการซื้อขายคารบอนฯ เพื่อเก็บไวขายในอนาคตอีก
หลายรอบ (Resold)
ในปจจุบัน ตลาดคารบอนเครดิตของภาคสมัครใจมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดคารบอนฯ ตาม
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต (ในป 2006 คิดเปนรอยละ 1.42 ของตลาดคารบอนฯ ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
2.18 ในป 2007) อยางไรก็ดีความตองการซื้อในตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจก็เพิ่มขึ้นอยางนาสนใจ (ปริมาณ
การซื้อขายในป ค.ศ. 2007 มีมากกวา 2 เทาของป ค.ศ. 2006) เปนที่คาดกันวาปริมาณการซื้อขาย Carbon
Credit /Carbon Offset จะเติบโตในชวงป ค.ศ. 2010-2012 เปนจํานวน 400-500 MtCO2e ดวยเหตุนี้ จึงทําให
ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจกลายเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ขอมูลเหลานี้ไดจากการศึกษาของ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ในโครงการติดตามความตกลงพหุภาคีระหวาง
ประเทศดานสิ่งแวดลอม (www.measwatch.org)) 21
ประเทศไทยเองก็กําลังจะมีการซื้อขายคารบอนแบบสมัครใจอยางเปนทางการ แมวาที่ผานมาจะมีการนํา
รองไปกอน โดยมีบริษัทแหงหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาไดเขามาซื้อคารบอนแบบสมัครใจจากโครงการปลูกปาแหงหนึ่ง
ในจังหวัดสกลนคร 675 ไร ไปแลว
ในขณะนี้ตลาดซื้อขายกาซคารบอนแบบสมัครใจกําลังขยายตัวอยางรวดเร็วมาก มีสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยหลายแหงที่สนใจ และกําลังทําหนาที่เปนโบรกเกอร หรือตัวกลางในการซื้อขายกาซคารบอน โดยโบรก
เกอรเหลานี้จะทําหนาที่รับซื้อปริมาณกาซคารบอน ซึ่งบางครั้งผูขายจะมีกาซฯ แคหลักหมื่นหรือหลักพันตัน ซึ่งเปน
ปริมาณที่ยังนอยอยู หากผูซื้อจะซื้อโดยตรงกับผูขายรายเล็กๆ จะทําใหเสียเวลาในการทําสัญญา และมีคาใชจาย
สูง ดังนั้นโบรกเกอรจึงเขามาทําหนาที่ "รับซื้อ" กาซคารบอนจากผูขายรายเล็กเพื่อเก็บรวบรวมสะสมไว และ "ขาย
21

www.measwatch.org
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ตอ" เมื่อมีผูตองการซื้อ ซึ่งผูซื้อสวนใหญคือประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศเหลานี้จะซื้อในปริมาณที่สูงเปนหลัก
หมื่นหลักแสนตัน
การออกใบรั บ รองคาร บ อนเครดิ ต ของตลาดแบบสมั ค รใจเรี ย กว า VERs-Voluntary
Emission
Reductions ตลาดซื้อขายที่สําคัญคือ Chicago Climate Exchange แตราคาซื้อขายของ VERs ต่ํากวา CERs
ประมาณ 5 เทา เนื่องจากมาตรฐานการรับรองคารบอนเครดิต มีความเขมงวดนอยกวาตลาดแบบทางการ
2.3.5.1 ตลาดคารบอน ภาคสมัครใจในตางประเทศ
สําหรับบางประเทศที่ไมมีพันธกรณีตามพิธีสารฯ เชน สหรัฐฯ อินเดีย เกาหลีใต ไตหวัน ก็มีความสนใจ
เชนกันแมวารัฐบาลจะมิไดลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารฯแตไดมีการสนับสนุนการตั้งตลาดคารบอนฯ ขึ้นมาซึ่งเปน
การดําเนินงานโดยภาคเอกชนตามความสมัครใจ เชน Chicago Carbon เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดของตลาด
คารบอน ภาคสมัครใจในแตละประเทศ ดังนี้
1) สวิตเซอรแลนด
สวิตเซอรแลนดมีพันธกรณีในการลดการปลอย GHG ตามพิธีสารฯ โดยตองลดการปลอยรอยละ 8 เมื่อ
เทียบกับระดับการปลดปลอยเมื่อป 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 เมื่อเทียบกับระดับการปลดปลอยเมื่อป 1990 และมี
การตั้งตลาดแบบสมัครใจ โดยผูที่สมัครใจเขารวมตลาดจะตองกําหนดเปาหมายการปลอย และตองไดรับการ
รับรองโดย Federal Office of Environment (FOEN) ผูเขารวมตลาดจะตองลงทะเบียนกับ National Emission
Trading Registry เพื่อใชเปนบัญชีในการรับการจัดสรรและสงคืนใบอนุญาตการปลอย GHG จากรัฐบาลโดย
ใบอนุญาตจะถูกจัดสรรแบบใหเปลาและยังใชคารบอนเครดิตตามพิธีสารฯมาเปนสวนหนึ่งของการลดการปลอย
GHG ตามเปาหมายไดอีกดวย
2) ญี่ปุน
ญี่ปุนมีพันธกรณีในการลดการปลดปลอย GHG ตามพิธีสารฯ ซึ่งจะตองลดรอยละ 6 ของป ค.ศ. 1990
ภายในป ค.ศ. 2012 จากสาเหตุดังกลาวสภาอุตสาหกรรมจึงไดวางแผนที่ชื่อวา “Voluntary - Action Plan” (VAP)
ซึ่งเปนแผนที่จะลดการปลอย GHG ของแตละอุตสาหกรรม (เชน เหล็ก การผลิตไฟฟาปโตรเลียม) เปนผูกําหนด
ระดับเปาหมายเอง โดยจะใชแบบกําหนดปริมาณการปลดปลอย GHG หรือใชแบบกําหนดความเขมขนของการใช
พลังงานก็ได อาจกลาวไดวา VAP มีลักษณะเปนการลดการปลดปลอยกาซ GHG แบบกึ่งทางการกึ่งสมัครใจ การ
รวมตัวของผูประกอบการนี้เปนเหตุของการตั้ง “ตลาดคารบอนโดยสมัครใจ” แตมีมาตรฐานใกลเคียงหรือเทียบเทา
CERs โดยการซื้อขายคารบอนฯ นี้มีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ
1 .บริษัท จะกําหนดเปาหมายในการลด GHG เองหากสามารถลดไดตามเปาหมายจะนับเปน
คารบอนเครดิต หากไมสามารถลดไดตามเปาหมาย
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2. กอนที่รัฐบาลจะออกกฎหมายตั้งตลาดคารบอนนั้น มีการซื้อขายคารบอนโดยสมัครใจ (JVETS) อยูแลว โดยสามารถนําเอา CERs มาซื้อขายได แตตองเปลี่ยนเปน jCERs กอน รัฐบาลจึงมีแนวคิดให
ตลาดคารบอนใหมดําเนินการตอยอดจาก J-VETS
3. การซื้อขายคารบอนภายในประเทศใชระบบ Baseline and credit บริษัทขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กที่ไมไดเขารวม VAP นั้นสามารถดําเนินโครงการ หรือ กิจกรรมลด GHG เพื่อนํามาเปนเครดิตขายหรือ
โอนใหกับบริษัทใหญๆ ซึ่งเขารวม VAP ได
3) เกาหลีใต
เกาหลีใตไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารฯ แตกลับเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโต
ของปริมาณการปลอย GHG สูงสุด และมีปริมาณการปลอยมากเปนอันดับ 11 ของโลก รัฐบาลจึงประกาศใช “4th
Comprehensive Measure for Climate Change” และ “New National Strategy for Climate Change
Challenge” รวมถึงใหสนับสนุนใหเกิดตลาดคารบอนโดยสมัครใจ และใหสินเชื่อในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้
บริษัท Korea Export Insurance Corporation (KEIC) ยังรับประกันความเสี่ยงอันเกิดจากการดําเนินโครงการลด
การปลอย GHG ใชชื่อวา “Carbon Insurance Wrap” ซึ่งประกันครอบคลุมสามดาน คือ การขาดทุนจากการ
ลงทุนโครงการ ดานหนี้ทางการเงิน และดานการซื้อขายคารบอนเครดิตแบบลวงหนา
4) อินเดีย
อินเดียมีโครงการ CDM มากเปนอันดับ 2 ของโลก และมีตลาดซื้อขายคารบอนในประเทศ ชื่อวา Multi Commodity Exchange of India (MCX) ถือวาเปนตลาดซื้อขายคารบอนแหงแรกของเอเชีย เพื่อรองรับโครงการ
CDM ภายในประเทศเอง ผูพัฒนาโครงการ CDM ไดรับราคาที่เปนธรรม และชวยลดตนทุนการดําเนินการตางๆ
จากการนําคารบอนเครดิตไปขายในตลาดตางประเทศ ผูซื้อนั้นเปนกลุมอุตสาหกรรมซึ่งรัฐเห็นสมควรวา ตองมี
สวนรวมในการลดการปลอย GHG ไดแก เหล็ก เหล็กกลา อลูมิเนียม ซีเมนต กระดาษ สวนผูขายในตลาด MCX มี
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยแบงเปนภาคเกษตร ภาคพลังงานทดแทน (พลังงานหมุนเวียน และไมหมุนเวียน)
5) สหรัฐอเมริกา
ตลาด Chicago Climate Exchange (CCX) กอตั้งขึ้น โดยอาศัยความรวมมือกันแบบสมัครใจของบริษัท
ใหญ 12 บริษัท และเมือง Chicago เพื่อเปนการเตรียมพรอมสรางความคุนเคย และหาประสบการณที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายใบอนุญาตไวลวงหนาแมวาตลาด CCX จะมิไดมีกฎระเบียบมาบังคับแตผูเขารวมตองตั้งเปาการลดการ
ปลอย GHG ของตน ซึ่งเปนเปาหมายที่มีผลผูกผันตามกฎหมายหนวยของคารบอนที่ทําการซื้อขายเรียกวา
Carbon Financial Instrument (CFI) ซึ่งมีหนวยเปนสัญญา โดยแตละสัญญาจะเทียบเทาคารบอนเครดิต 100 ตัน
คารบอนฯ เทียบเทา และสามารถแบงยอยออกไดอีก 2 แบบ คือ คารบอนเครดิตสําหรับการแลกเปลี่ยนกัน
ระหวางสมาชิก และคารบอนเครดิตจากกิจกรรมภายนอก
6) ไตหวัน
ไตหวันไมมีพันธกรณีตอพิธีสารฯ แตปฏิบัติตาม Bali Action Plan ซึ่งมีการลดการปลอย GHG ตามหลัก
Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV) โดยรัฐบาลเรงตั้ง 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 กอนสิ้นป 2010
2.3.5.2 ราคาคารบอน ในตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
การซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกตางกันของราคา เนื่องจากความ
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 แตจะไดราคาที่ต่ํากวา22 โดยมีราคาของทั้งตลาดทั้งสองประเภทในอดีต ดังตารางที่ 2.3-5 และราคา
ในปจจุบันรายสัปดาห ดังตารางที่ 2.3-6 และ 2.3-7
ตารางที่ 2.3-5 ปริมาณและมูลคาการซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ
ตลาดคารบอน
ตลาดสมัครใจแบบทวิภาคี
(OTC)
ตลาดสมัครใจแบบควบคุม
ปริมาณ เชน CCX
Other exchange
รวมตลาดสมัครใจ
ตลาด EU ETS
ตลาด CERs ขั้นแรก
ตลาด CERs ขั้นสอง
ตลาด ERUs
Kyoto [AAU]
ตลาด New South Wales
รวมตลาดกําหนดตาม
กฎหมาย
รวมตลาดคารบอนทั้งหมด

ปริมาณการซื้อขาย (ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
2006
2007
2008

2006

2007

2008

14.3

42.1

54.0

58.5

258.4

396.7

10.3

22.9

69.2

38.3

72.4

306.7

0.0
24.6
1,044.0
537.0
25.0
16.0
0.0
20.0

0.0
65.0
2,061.00
551.0
240.0
41.0
0.0
25.0

0.2
123.4
2,982.0
400.3
622.4
8.0
16.0
30.6

0.0
96.8
24,436.0
5,804.00
445.0
141.0
0.0
225.0

0.0
331.0
5,097.0
7,426.0
5,451.0
495
0.0
224.0

1.3
704.7
94,971.7
6,118.2
15,584.5
2,339.8
177.1
151.9

1,642.0

2,918.0

4,059.30

31,051.0

63,693.0

119,343.2

1,727.0

2,983.0

4,182.7

31,148.0

64,024.0

1,120,047.9

มูลคาการซื้อขาย (US$ million)

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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ตารางที่ 2.3-6 ราคาตลาดคารบอนรายสัปดาห
หนวย : ตอ tCO2e

ราคาปด ณ
วันที่ 20 ก.ค. 2552
BlueNext Spot

ราคาปด ณ
วันที่ 22 มิ.ย. 2552
BlueNext Spot

ราคาปด ณ
ราคาปด ณ
วันที่ 20 ก.ค. 2552 วันที่ 22 มิ.ย. 2552
สินคา
ECX Dec '09
ECX Dec '09
€14.16
€12.95
€14.00
€12.74
EUA
(ปริมาณ:
(ปริมาณ:
(ปริมาณ: 4,550,000) (ปริมาณ: 3,382,000)
10,247,000)
16,565,000)
€11.16
€12.90
€11.16
€12.84
CER
(ปริมาณ: 95,000)
(ปริมาณ: 94,000) (ปริมาณ: 1,244,000) (ปริมาณ: 5,269,000)
ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552
ตารางที่ 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 ซึ่งสัญญา spot หมายถึงการซื้อขาย EUA ที่เกิดขึ้นโดยมีการสงมอบเงิน
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 ตองเปนที่นาเชื่อถือ
(Accreditation) หรือสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อคารบอนเครดิตในการลดกาซเรือนกระจก และตองมีความชัดเจน
ในการพิจารณาเรื่องตนทุน-ผลประโยชน เพื่อใชเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ ในการลดกาซเรือนกระจก อยางไรก็
ดี โครงการ Carbon Offset มีผลกระทบเชิงลบตอพฤติกรรมผูบริโภค นั่นคือ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่
Carbon-Intensive activities ใหเปน Low-Carbon ได และตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ อาจจะสงผลตอระดับ
ราคาของตลาดคารบอนฯ ตามพันธกรณี แมวาตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจจะไมมีขอบังคับใดๆ แตกิจกรรม
ประเภทที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกเขมขน (Carbon-Intensive Activities) ควรไดรับความสนใจเปนลําดับตนๆ ใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือควรมีประสิทธิภาพการใชพลังงานมากขึ้น
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ถึงกระนั้น ตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจก็มีขอดีอยูหลายประการ แตก็ยังมีขอดอยเชนกัน ซึ่งสามารถ
กลาวโดยสรุปไดดังตอไปนี้
• ขอดี
ขอดีประการที่ 1 เปนการสรางความตระหนักถึงปญหารวมกันระหวางกลุมผูกอมลพิษวา หากไมเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตบัดนี้ จะสงผลเสียตอเศรษฐกิจในอนาคต (ในอีกประมาณ 10 ป ขางหนา) เปนจํานวนเงิน
มหาศาล
ขอดีประการที่ 2 ตนเหตุของการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนกาซเรือนกระจกในบรรยากาศสวนใหญมา
จากการคมนาคมขนสง (Transportation) ดังนั้นการที่ประชาชนหรือภาคเอกชนตระหนักถึงปญหาดังกลาวและมี
นโยบายจะใช Carbon Offset ก็เปนการชวยใหเกิด Carbon Neutral ในกิจกรรมของตนได
ขอดีประการที่ 3 โครงการ Carbon Offset โดยสมัครใจ โดยเฉพาะในภาคการปาไม การเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของโครงการขนาดเล็กนั้นเปนโครงการที่มีตนทุนธุรกรรมต่ํา ซึ่ง
อาจจะชวยกระตุนใหเกิดตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจใหขยายตัวไดงายขึ้น ซึ่งจะชวยการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกไดมาก
ขอดีประการที่ 4 เปนการเปดโอกาสใหโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับชุมชน
ซึ่งมักเปนโครงการขนาดเล็ก (ขนาดการลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอยกวา 15,000 tCO2e ตอป) ซึ่งควรจะ
ไดรับประโยชนจากการขาย Carbon credit/Carbon offset (ในขณะที่ตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีมักมีแตผูซื้อ
ขายรายใหญ) โดยเฉพาะในประเทศที่ไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก อยางเชนประเทศกําลัง
พัฒนา เชน โครงการปลูกปาเสริมหรือการปลูกปาเพิ่ม ซึ่งอาจจัดวาเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก
ไดถาวร (Permanent) มากกวากิจกรรมประเภทอื่นๆ (เชน การใชพลังงานลมหรือพลังงานกระแสน้ําหรือพลังงาน
แสงอาทิตยในการผลิตไฟฟา) ถามีการจัดการปาไมอยางถูกตองตามหลักวิชาการควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะ
ทําใหปาไมมีอายุยืนยาวจนถึงคนรุนตอๆ ไป ในขณะที่กิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) มีอายุเพียง 20-30
ปเทานั้น
ขอดีประการที่ 5 เปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยผานการซื้อสินคาที่มีฉลากบงบอกวากระบวนการผลิตสินคาไดชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
หรือมีสัญลักษณบงบอกวา กิจกรรมหรือบริการที่ผูบริโภคไดซื้อหรือใชบริการนั้น บริษัทหรือผูประกอบการได
ดําเนินกิจกรรมประเภท Carbon Offset
ขอดีประการที่ 6 เปนแหลงรองรับคารบอนเครดิต จากโครงการ CDM ที่ไมผานการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร CDM ซึ่งอาจไมผานเงื่อนไขดาน Additionality หรือ Leakage นอกจากนี้ ตลาดคารบอนฯแบบ
สมัครใจยังสามารถเปนแหลงรองรับคารบอนเครดิตที่ไมผานการรับประกัน (Certified) แตยังอยูในระหวางการรอ
พิสูจนตรวจสอบ (ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา เนื่องจากการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ และการตรวจสอบของ
คณะกรรมการ CDM) คารบอนเครดิตที่อยูในขั้นตอนนี้เรียกกันวา Verified Emission Reduction (VERs) โดย
ราคาของ VERs จะต่ํากวาราคาของ CERs นอกจากนี้ ตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจยังเปนแหลงรองรับคารบอน
เครดิตจากการปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม โดยเฉพาะโครงการที่จัดทําในชุมชนทองถิ่นของประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศดอยพัฒนา เพราะเงื่อนไขของกลไกการพัฒนาที่สะอาดมีความเขมงวดมาก
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ขอดีประการที่ 7 มาตรฐานการรับรองโครงการในตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจ แมวาจะมีอยูมากมาย
และอยูในขั้นแรกของการจัดตั้ง แตก็มีความยืดหยุนกวามาตรฐานของตลาดคารบอนฯตามพันธกรณี ซึ่งเปนการจูง
ใจใหมีโครงการลดกาซเรือนกระจกเกิดขึ้นอีกมากมาย แมวาการวัดคุณภาพของคารบอนเครดิตจะยังอยูในขั้น
พัฒนากระบวนการชี้วัดก็ตาม
ขอดีอีกประการหนึ่งของโครงการ CDM แบบสมัครใจ คือมีความยืดหยุนมากกวา มีตนทุนทางธุรกรรม
นอยกวา ผูซื้อ ผูขาย และกิจกรรมมีหลากหลายประเภทมากขึ้น และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสูชุมชน
ในชนบทไดอีกดวย ประตูที่เปดกวางมากขึ้นของตลาดคารบอนแบบสมัครใจ อาจชักจูงใจทุกฝายใหเขามามี
บทบาทในการชวยลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น หากคาดหวังจากนักลงทุนในตลาดคารบอนแบบทางการเพียงอยาง
เดียว ก็อาจไมมากพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คารบอนเครดิตแบบสมัครใจ ดึงตลาดคารบอนสูชุมชนในชนบท หากมีการจัดการที่ดีจะสามารถสรางการ
มีสวนรวมของกลุมคนจํานวนมาก เชื่อมตอใหเกิดการ ทํางานรวมกันระหวางชุมชนคนปลูกปาหรือเกษตรกร กับ
ชุมชนวิ ช าการที่ตอ งเขา มาชว ยจัด การเรื่อ งยุง ยากของการจัด ทํ า เอกสาร กระบวนการซื้อ ขาย หรื อ ใหค วาม
ชวยเหลือดานเทคนิคในการคิดคํานวณปริมาณการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของตนไม รวมถึงการเรียกรอง
และกระตุน บทบาทของบริ ษัท และผู ป ระกอบการให เขา มามี สว นชว ยในการลดก า ซเรื อนกระจก โดยการซื้ อ
คารบอนเครดิตจากเกษตรกรและคนปลูกปา ไมใชเพื่อการซื้อขายคากําไร ในตลาดคารบอนเทานั้น แตเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม และเปนทางเลือกหนึ่งที่ สนับสนุนการดําเนินนโยบาย CSR ของบริษัท 23
• ขอดอย
ขอดอยประการที่ 1 โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตภาคสมัครใจมีอยูดวยกันหลากหลาย
วิธีและครอบคลุมกาซเรือนกระจกหลายประเภท ดังนั้น ความนาเชื่อถือเรื่องคุณภาพของคารบอนเครดิต (หรือ
Carbon offset) จึงยังเปนที่กังขาสาหรับผูซื้อคารบอนเครดิต (เพราะโครงการอาจมีความเสี่ยงเรื่องจํานวนคารบอน
เครดิตที่แทจริง หรือ การนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เหมาะสม) เนื่องจากในระยะแรกนั้น การควบคุมมาตรฐาน
การตรวจสอบกิจกรรมที่ทําใหเกิดการลดลงของกาซเรือนกระจก (Carbon reduction) หรือ จํานวนคารบอนเครดิต
ที่เกิดขึ้นจริง ยังไมความชัดเจนหรือความเปนสากล (ไมเหมือนกับกรณีตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีที่มีองคกร
กํากับดูแลมาตรฐานดังกลาว) แมวาในปจจุบันนี้จะมีหนวยงานหลายแหงมีการตั้งมาตรฐานสําหรับตลาดสมัครใจ
ก็ตาม แตก็มีรายละเอียดแตกตางกัน อีกทั้งยังไมมีองคกรกลางที่จะทําหนาที่เรื่องมาตรฐานกลางของโครงการลด
กาซเรือนกระจกแบบสมัครใจนี้ จึงสงผลใหราคาคารบอนเครดิตขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือดานคุณภาพของ
คารบอนเครดิตเปนสําคัญ
ขอดอยประการที่ 2 เนื่องจากโครงการประเภทการปลูกปาเสริม และการปลูกปาเพิ่ม เปนโครงการที่
เกี่ยวของกับกลุมบุคคลระดับชุมชน และเปนโครงการขนาดเล็ก แมวาตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจจะเปดรับ
คารบอนเครดิตจากโครงการปลูกปา แตก็ยังมีปญหา 5 ประการ คือ
(ก) ความไมแนนอนวาใครควรเปนเจาของคารบอนเครดิต (ปญหานี้เกิดขึ้นกับกรณีโครงการ 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 ที่ไดนี้ก็ควรเปนของผูลงทุน Carbon offset อยางไรก็
ดี การโอน Carbon offset ใหแกผูจางหรือผูลงทุนนี้จะมีการแจงใหภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี
คารบอนฯหรือไม และอยางไร เพื่อที่จะเปนขอมูลในการประมวลหรือคํานวณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ความเปนเจาของ, ตนไม และความเปนเจาของผลิตภัณฑไม เมื่อตัดไมไปใชประโยชน
ทั้งนี้ยังไมรวมถึงประเภทของการใชไมที่ตัดไปวาควรนําไปใชป ระโยชนทางดานใด จึงจะไมกอใหเกิดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต และใครจะเปนผูตรวจสอบในอนาคต ซึ่งมีระยะเวลามากกวา 5 ป (ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประเภทของตนไมที่ปลูกเปนสวนปา) ฯลฯ
(ข) โครงการปลูกปามีขอผูกพันระยะยาว ดังนั้น เจาของที่ดินในโครงการปลูกปาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินได ซึ่งอาจทําใหเจาของที่ดินประสบปญหาหากมีการพัฒนาที่ดินรอบขางเปนอยางอื่น เชน การสราง
ถนน การสรางเขื่อน ฯลฯ (โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเร็วมาก) ซึ่งอาจสงผล
ตอกระบวนการเวนคืนที่ดินของภาครัฐ รวมทั้งการจัดการของเจาของที่ดิน หากมีการเวนคืนที่ดิน เจาของที่ดิน
จะตองมีพันธะผูกพันกับ ‚ผูซื้อ Carbon offset ที่ตกลงกันลวงหนาแลวอยางไร และตองชดใชความเสียหายในรูป
ของตัวเงินหรือไม การตัดไมในที่ดินแปลงเกาและไปหาที่ดินแปลงใหมเพื่อปลูกชดเชยที่ดินที่ถูกเวนคืน จะเปนการ
สรางคารบอนฯ แทนการทํา offset หรือไม ฯลฯ ซึ่งยังไมมีความชัดเจนในขณะนี้
(ค) การจายเงินสําหรับคารบอนเครดิต จะจายอยางไร และ จะจายเมื่อใด สําหรับโครงการ CDM นั้น จะ
มีการจายเงินคา CERs ก็ตอเมื่อตนไมโตเพียงพอที่จะดูดเก็บกาซคารบอนไดออกไซดไดในอัตราที่กําหนดตาม
วิธีการที่ตกลงกัน (Approved methodology) และเมื่อมีการตรวจสอบพิสูจนการเก็บกักกาซเรือนกระจกและมีการ
รับรองหรือรับประกันแลว (Verified CERs) แตกรณีตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจ การจายเงินคา carbon
credit/carbon offset มักจายกันกอนที่กิจกรรมการลดกาซเรือนกระจกจะเกิดขึ้นจริง (ซึ่งอาจเปนผลดี ในกรณี
สําหรับเจาของโครงการสามารถนําเงินนี้มาลงทุนเพื่อเริ่มตนโครงการ) แตอาจสรางความเสี่ยงใหแกผูซื้อคารบอน
เครดิตไปลวงหนา (ความเสี่ยงในการจัดทํารายงาน carbon footprint หรือการทํารายงานคารบอนสต็อก ตามแบบ
สมัครใจ) เพราะไมมีหลักประกันที่ชัดเจนวา หาก Carbon credit/Carbon offset ที่ไดจริงมีจํานวนต่ํากวาที่ตกลง
ไวในตอนทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อขายคารบอนฯ ผูขายจะมีการชดใชแกผูซื้ออยางไร นอกจากนี้ กระบวนการ
หรือตัวบทกฎหมายภายในประเทศมีการรองรับขอพิพาทลักษณะนี้อยางไร
(ง) การประเมินโครงการคารบอนเครดิตจากการปลูกปา อาจจะเผชิญปญหากลืนไมเขา-คายไมออก
กลาวคือ แมวาตนทุนธุรกรรมสําหรับโครงการปลูกปาเสริมหรือปลูกปาเพิ่มจะต่ํากวาโครงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกอื่นๆ แตการปลูกปาก็อาจจะเผชิญกับตนทุนในการปองกันมิใหเกิดผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากอาจมี
การปลูกปาแบบพืชเชิงเดี่ยวหรือเปนพืชที่ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น อีกทั้งอาจมีการบังคับ
โยกยายชุมชนออกจากพื้นที่หรือไมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการปลูกปา เปนตน ปญหาเหลานี้ไดเคย
เกิดขึ้นในประเทศดอยพัฒนาหลายประเทศที่มีการรับการลงทุนโครงการปลูกปาเพื่อจัดทํา Carbon Offset ของ
บริษัทขามชาติ
(จ) การยอมรับคารบอนเครดิต (และ carbon offset) จากการปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม จะเปน
การยับยั้งหรือชะลอไมใหมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากการ
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ปลูกปามีตนทุนคอนขางต่ํา (ทั้งดานการจัดการและการลงทุนดานที่ดิน) และมีประสิทธิผลในการดูดซับกาซเรือน
กระจกในบรรยากาศ ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจที่จะคิดคนเทคนิคหรือกระบวนการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ประเภทอื่นๆ ซึ่งมักมีตนทุนในการคิดคนสูงกวาการปลูกปา
ขอดอยประการที่ 3 การขยายตัวของตลาดคารบอนฯแบบสมัครใจ โดยกลยุทธแบบ Carbon Offset
(หรือการซื้อคารบอนเครดิตจากสถานที่อื่น มาชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของตน) นั้น แมวาจะ
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดในระดับหนึ่ง (อีกทั้งยังชวยในการลดรายจายในการกําจัดกาซเรือนกระจก
โดยรวม) แตอาจจะไมสงเสริมหรือจูงใจใหผูกอมลพิษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ของตนอยางจริงจัง เชน การเปลี่ยนแปลงการบริโภค โดยหันไปบริโภคสินคาที่ใชพลังงานนอยลง หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง การยอมรับคารบอนเครดิตจากกิจกรรม Carbon Offset หรือจากการปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม เปน
การปลอยใหประชาชนหรือธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวยังคงสําราญกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่บริโภคคารบอนฯ โดยมี
ตนทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย จากการซื้อคารบอนเครดิต (หรือ Carbon offset) จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายนอก
ประเทศหรือนอกโรงงานของตน
ขอดอยประการที่ 4 การใชมาตรการสงเสริมการตั้งตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ และ/หรือ โครงการ
ปลูกปาเสริมและการปลูกปาเพิ่ม อาจจะไมเพียงพอหรือมิใชหนทางเดียวที่จะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก ยัง
มีมาตรการสมัครใจอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานพาหนะ การใชพลังงานหมุนเวียน การแสวงหา
พลังงานทางเลือก โดยไมจําเปนตองรอคอยการรับเงินสนับสนุนจากการขายคารบอนเครดิตหรือ Carbon offset
หากแตจําเปนคงตองอาศัยการลงทุนทางการเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (เชน การออกแบบผลิตภัณฑที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือ Eco-design) และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขนสง ตลอดจน การขยายระบบการ
ขนสงมวลชนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เปนตน
ขอดอยประการที่ 5 ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจสวนใหญนั้น เกิดขึ้นในดานการผลิต (Production)
แตในความเปนจริงแลว การบริโภคสินคา (Consumption) ก็สามารถกระตุนใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกดวย
เชนกัน เชน การใชบริการสายการบิน การใชผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เปนตน ซึ่งหมายถึงมีบุคคลที่เกี่ยวของเปน
จํานวนมาก (นั่นคือ รวมถึงประชาชนทุกคน แทบจะมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งสิ้น) ดังนั้น ตลาด
คารบอนฯแบบสมัครใจ อาจจะไมสามารถครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทหรือสินคาทุกชนิดได เนื่องดวยตนทุน
ธุรกรรมในการซื้อขายคารบอนฯ อาจจะสูงมาก เพราะมีผูที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี อันที่จริง การลด
การปลอยกาซเรือนกระจกนั้น ไมจําเปนตองสนใจเรื่องการซื้อขายคารบอนเครดิต (หรือ Carbon offset) มาก
จนเกินไป สิ่งที่นาจะสงเสริมคือ ความมุงมั่นที่จะสรางกระบวนการผลิตที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใน
องคกร และการสรางแรงจูงใจใหภาคธุรกิจเขาใจหรือสืบคนคารบอนฯ ภายในองคกร (Carbon footprint) และ
เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนดานสิ่งแวดลอมใหแกผูมสี วนได-สวนเสียที่อยูภายนอกองคกรไดรับทราบ
โดยสรุป ตลาดคารบอนฯ แบบสมัครใจ มีความเชื่อวา สามารถสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนมากกวา
สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี หรือเกิดนวัตกรรม มีความยืดหยุนมากกวา ตนทุนธุรกรรมนอยกวา ไดรับความสนใจ
จากสื่อตางๆ ไดมากกวา และบริษัทสามารถสรางความแตกตางจากคูแขงไดมากกวา คารบอนเครดิตที่มาจาก
ตลาดคารบอนฯ ตามพันธกรณี
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2.3.6 การซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศไทย
ในป 2542 ประเทศไทยมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 155.8 ลานตันคารบอนตอป
หรือคิดเปน 2.4 ตันคารบอนตอประชากร 1 คน ซึ่งถือเปนปริมาณที่สูงเทียบเทากับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตยัง
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลกที่ปริมาณ 3.9 ตันคารบอนตอประชากร 1 คน จากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นถึงโอกาส
ของไทยในการผลิตคารบอนเครดิตเพื่อขายใหแกตลาดโลก โดยเฉพาะสําหรับภาคเอกชนที่ปลอยกาซเรือนกระจก
ในปริมาณมาก ซึ่งจากขอมูลในป 2546 ภาคเอกชนของไทยที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดไดแก ภาคพลังงาน
มีปริมาณการปลอยสูงถึง 120 ลานตันคารบอน คิดเปนรอยละ 56 ปริมาณการปลอยกาซทั่วประเทศ รองลงมา
ไดแก ภาคการเกษตร คิดเปนรอยละ 24 ภาคการกําจัดของเสีย รอยละ 8 ภาคการใชที่ดินและปาไมรอยละ 7 และ
ภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรม รอยละ 5 ดังนั้นหากไทยสามารถจัดทําโครงการ CDM เพื่อผลิตคารบอนเครดิต
ขายในตลาดโลกไดก็จะชวยสรางรายไดใหแกประเทศ อีกทั้งชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตได
โดยในปจจุบันธุรกิจคารบอนเครดิตในประเทศไทยยังคงเติบโตอยูในวงจํากัด คารบอนเครดิตที่ผลิตได
จากโครงการ CDM ที่ขายในตลาดโลกยังคงมีอยูนอยมากเมื่อเทียบกับคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการ CDM ใน
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เชน จีน อินเดีย และ บราซิล เปนตน เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ ไดแก การขาด
นโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนจากหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนระหวางประเทศสําหรับ
การกําหนดคารบอนเครดิต ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานเทคนิคสิ่งแวดลอม และดานการเงิน ภาคการธนาคาร
เห็นวาการใหสินเชื่อสนับสนุนโครงการ CDM ไมใชโครงการหลัก ไมไดนํารายไดที่สามารถขายคารบอนเครดิตได
ในอนาคตมาพิจารณาใหสินเชื่อ ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบของภาคเอกชนตอสังคม (Corporate
Social Responsibility) นอกจากนี้ยังมีตนทุนสูงเนื่องจากโครงการ CDM มีขนาดเล็ก ขาดหนวยงานกลางทํา
หนาที่รวบรวมเพื่อขาย ทําใหไมคุมทุนที่จะยื่นขอจดทะเบียนในตางประเทศเพื่อใหไดรับคารบอนเครดิตมาขาย
รวมทั้งขอจํากัดดานกฎระเบียบดานการเงินที่อนุญาตใหสถาบันการเงินทําธุรกิจซื้อขายคารบอนเครดิตได ในขณะ
ที่ในตางประเทศสถาบันการเงินไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการคาคารบอนเครดิตมีการจัดตั้งสวนงานขึ้นมา
รับผิดชอบดานบริการการเงินดานสิ่งแวดลอม (Environmental Financial Products) โดยตรง รวมทั้งมีการจัดตั้ง
Carbon Exchange Market ในลักษณะเดียวกับตลาดหลักทรัพย เชนในสิงคโปร และหลายประเทศในยุโรปเพื่อ
เปนสถานที่ซื้อขายคารบอนเครดิต เปนตน24
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ธนาคารโลกไดเขาไปรวมในการดําเนินโครงการอยางนอย 4 โครงการ25 ไดแก
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) ซึ่งจะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณปละ 1 ลานตันคารบอน
• โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากฟารมสุกรรวมกับกรมปศุสัตว ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดปละ 500,000 ตันคารบอน
• โครงการรวมกับผูผลิตเอทานอลในการบําบัดน้ําเสีย ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดป
ละ 1 ลานตันคารบอน

24
25

http://www.ryt9.com/s/mof/540267/
ธนาคารโลกทําสัญญาซื้อขายระยะยาวถึงป 2558 โดยใหเงินประมาณ 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ
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โครงการรวมกับสยามซีเมนตในการนําความรอนที่สูญเสียไปปนไฟ ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดปละประมาณ 600,000 ตันคารบอน

2.3.6.1 องคกรในประเทศไทยที่มีสวนสนับสนุนการทําโครงการ CDM
1) องคกรภาครัฐ และเอกชน
องคกรที่มีสวนสนับสนุนในการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทยเริ่มตนดวยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงการผานกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ใน
ประเทศไทย ซึ่งถือไดวาเปนองคกรหลักโดยทําหนาที่พิจารณาใหการรับรอง โครงการ CDM ของไทย รวมถึงทํา
ตลาดการซื้อขายกาซเรือนกระจก การเปนศูนยขอมูล และจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกาซเรือนกระจก โดยเริ่มการ
ปฏิบัติงานเมื่อ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้หนวยงานของรัฐที่เขามามีสวนในการดําเนินโครงการสวนมากทําหนาที่ดําเนินงาน
ดานการศึกษา คนควา และวิจัยการดําเนินโครงการ CDM ในรูปแบบตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหประเทศไทยมี
แนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ไดอยางหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเปนที่ปรึกษาใหกับองคกร หนวยงาน
เอกชนที่ตองการเขารวมโครงการ หรือถายทอดเทคโนโลยี และความรูเกี่ยวกับโครงการ CDM ใหแกประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบ โดยมีตัวอยางหนวยงานที่มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ CDM มีดังตอไปนี้
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
4. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ERDI)
6. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
7. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
8. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สวนองคกรเอกชนที่มีในประเทศไทยโดยสวนใหญจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา และรับทํา PDD (รายชื่อ
หนวยงานที่รับทําเอกสาร PDD ไดกลาวมาแลวในภาคผนวก ง-1)
2) สถาบันการเงิน
สถาบันทางการเงินในประเทศไทยที่ใหการสนับสนุนโครงการ CDM มีจํานวนไมมากนัก และการให
สินเชื่อในการดําเนินโครงการ CDM ก็ยังไมใชโครงการหลัก ซึ่งสวนมากสถาบันทางการเงินที่ใหการสนับสนุน
โครงการ CDM จะทําหนาที่เปนแหลงทุน ตัวแทนในการรับซื้อคารบอนเครดิต และผูรับซื้อคารบอนเครดิตจาก
โครงการ CDM โดยทาง อบก. ไดรวบรวมสถาบันทางการเงินตางๆ ไวเพื่อเปนขอมูลใหกับผูประกอบการที่ตองการ
ขอมูลของผูรับซื้อคารบอนเครดิต แสดงดังตารางที่ 2.3-8
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ตารางที่ 2.3-8 สถาบันทางการเงินในประเทศไทย
บริษัท
GDF Suez Energy
International

รายละเอียด
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
12th fl., United Nations Building Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200
Development
Contact Person : คุณสุธาริน คูณผล (sutharin.koonphol@undp.org
Programme (UNDP) TEL : 02 288 – 2148
FAX : 02 280-4294
Website : http://www.undp.or.th/
Barclays Capital Co., 21st Fl, CRC Tower, All seasons Place, 87/2 Wireless Rd, Lumpini, Phatumwan,
Ltd.
Bangkok 10330
Contact Person : Kunnigar Triyangkulsri (Chief Executive Officer) Teerapong
Ninvoraskul (Director)
NEDO Asian
8th Fl, Sindhorn Building, Tower 2, 130-132 Wittayu Rd, Lumpini, Pathumwan,
Representative
Bangkok 10330
Office in Thailand
Contact Person : Ms.Yoshiko Yurugi
TEL : 02 256-6725
FAX : 02 256-6727
Website : www.nedo.go.jp/bangkok/
บริษัทหลักทรัพย ไทย 130-132 ชั้น 20,25,26,28 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
พาณิชย จํากัด
Contact Person : คุณบังอร สุพัฒนกิจ (ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ)
TEL : 02 633-2356
FAX : 02 263-3801-2
ธนาคารทหารไทย
3000 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จํากัด (มหาชน)
Contact Person : คุณสกล เหนียนเฉลย (sakol.nea@tmbbank.com) คุณจินตนา ภูวเจน
สถิตย (jintana.poo@tmbbank.com)
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ADF-French
Development
Agency

KFW IPEX- Bank

EUROPEAN UNION

Emergent Ventures
India Pvt. Ltd.

Cargill Siam Limited

บริษัท เพาเวอร กรีน
อัลลายแอนซ จํากัด

TISCO Securities
Company Limited

Mizuho Corporate
Bank, Ltd.
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TEL : 02 299-1011, 02 242-3912
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
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
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
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/
18th Fl, SinDhorn BLDG, Tower 3, 130-132 Wittayu Rd., Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Contact Person : Mr. Michael R.Loefler
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
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
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 2/22 อาคารไอยรา ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย 2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Management Contact Person : คุณพัทธหทัย ตันสุวรรณนนท
(p.tonsuwonnont@southpolecarbon.com), คุณพัฒนา สุระวัฒนาพงศ
Ltd.
(p.surawatanapongs@southpolecarbon.com)
(เซาทโพล คารบอน
แอสเซท แมเนจเมนท Tel : 0 2678 8977, 9
Fax : 0 2678 8978
จํากัด)
Website : http://www.tgo.or.th/www.southpolecarbon.com
EcoSecurities Group บริษัท อีโคซีเคียวริตี้ส 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 ซึ่งในแตละขั้นตอน
ของการดําเนินงานลวนประกอบไปดวยคาธรรมเนียม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูประกอบการสนใจเขารวมในตลาด
CER ซึ่งจําเปนตองเก็บคาธรรมเนียม เพื่อเปนคาใชจายการบริหารจัดการและนําเขากองทุน เพื่อสนับสนุน
โครงการปรับตัวของประเทศกําลังพัฒนา เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งตนทุนการดําเนินงาน
ของกรรมการบริหาร CDM (EB) และตนทุนการติดตามตรวจสอบและการรับรอง ทําใหตนทุนโครงการ CDM
สูงขึ้น โดยในประเทศไทยเองไดมีมาตรการดานการเงินและภาษี ในการสงเสริมการดําเนินโครงการ CDM
เนื่องจากปจจัยที่มีผลตอการคาคารบอนเครดิตในประเทศไทยไมวาจะเปนจากปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจโลก
ตลาดการคา CERs ปจจัยภายใน เชน สถาบันทางการเงิน กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนเปน
ปญหาในการดําเนินโครงการ CDM ดังนั้นภาครัฐจึงจําเปนตองมีมาตรการดานการคลัง การเงิน และภาษีตางๆ
เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ CDM ใหเปนรูปธรรมและยั่งยืน อีกทั้งยังสงผลในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง
โดยมาตรการดานการเงินธนาคารของรัฐไดเขามามีสวนรวมโดยการสนับสนุนดานสินเชื่อแกผูประกอบการ รวมไป
ถึงการใหเงินทุนในการดําเนินโครงการอีกดวย สวนมาตรการภาษีที่ชวยสงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกในปจจุบันมีดังนี้
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• มาตรการภาษีที่สงเสริมการดําเนินโครงการพัฒนาที่สะอาด
- อนุญาตใหนําคาใชจายในการปรับ เปลี่ยนอุปกรณ หรือ เครื่องจักรที่มีผลตอการ
ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอมมาหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล
- การเก็บภาษีนําเขาเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณซึ่งไมมีการผลิตในประเทศในอัตรา
รอยละศูนย
• มาตรการภาษีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่สะอาด
- อนุญาตใหนําคาใชจายในการวิจัย และพัฒนามาหักเปนรายจายในการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
มาตรการภาษีที่ไดตั้งไวนั้นเนื่องจากภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาที่สะอาด
ซึ่งนอกจากจะใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสนับสนุนการคา CERs แลวยังชวยจูงใจผูประกอบการใหมีการพัฒนา
ที่สะอาด และยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศอีกดวย
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บทที่ 3

ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่รองรับกิจกรรมตางๆ ของประเทศ อีกทั้งยังถูกจัดใหเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีความตองการใชพลังงานและเชื้อเพลิงในปริมาณสูง โดยคาดวาในแตละปกลุมอุตสาหกรรม
พื้นฐานจะมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
ทั้งหมด และในสภาวะปจจุบันที่ทุกอุตสาหกรรมกําลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน และปญหาที่เกิดจากการใชพลังงาน
ไมวาจะเปนปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคืออุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศก็เปนหนึ่งในสาเหตุที่
ทําใหเกิดการปญหาดังกลาว โดยปริมาณการใชพลังงานในอุตสาหกรรมเหมืองแรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ไมวาจะเปนการใชพลังงานในรูปของไฟฟา หรือน้ํามันสําเร็จรูป ดังรูปที่ 3-1

รูปที่ 3-1 การใชพลังงานในสาขาเหมืองแรจาํ แนกตามชนิดพลังงาน
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ในปจ จุบันนอกจากการใชพ ลังงานของอุตสาหกรรมเหมืองแรจ ะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแลว เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมพื้นฐานอื่นๆ ในประเทศก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกันดังรูปที่ 3-2

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 3 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

รูปที่ 3-2 การใชพลังงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ผลกระทบที่ตามมาจากการใชพลังงานของอุตสาหกรรมแตละภาคสวนที่กําลังเปนที่กลาวถึงเปน
อยางมากคือผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก และภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรยอมมีสวนที่ทําใหเกิดผลกระทบดังกลาวโดยตรง เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่
รองรับความอยูรอด และยัง เปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมพื้นฐานอื่นๆ เปนผลใหอุตสาหกรรมเหมืองแร
จําเปนตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่อุตสาหกรรม
เหมือ งแร ดําเนิน การอยูให มีป ริ ม าณที่ล ดนอ ยลง อาทิเช น การดํา เนิน โครงการกลไกการพัฒนาที่ สะอาดของ
อุตสาหกรรมเหมืองแรที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
3.1 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ
โครงการ CDM ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลวในปจจุบันมีจํานวน 1,193
โครงการ จาก 50 ประเทศ พบวามีโครงการที่มีวิธีการการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายการทําเหมืองแร
และกระบวนการผลิตแร จํานวน 23 โครงการ ซึ่งทั้งหมดเปนโครงการของประเทศจีน (ภาคผนวก ฌ) โดยโครงการ
ดังกล าวมี แนวทางในการดําเนินโครงการ CDM
ที่ไดรับการรับ รองจาก Executive
Board
แลว
(http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html) จํานวน 2 วิธีการ คือวิธีการแบบ
ACM0002 และ ACM0008 โดยสรุปไดดังนี้
3.1.1 วิธีการแบบ ACM0002
เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับโครงการที่มีเงื่อนไข ดังนี้
• โครงการที่มีกิจกรรมการติดตั้งหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟาหรือหนวยผลิต ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ดังนี้ คือ โรงไฟฟาพลังน้ํา (จากแมน้ําหรืออางเก็บน้ํา) โรงไฟฟาพลังลม โรงไฟฟาพลังความ
รอน โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยและโรงไฟฟาพลังคลื่น
• ในกรณีที่เปนโรงไฟฟาพลังน้ํามีลักษณะดังนี้
o กิจกรรมของโครงการใชอางเก็บน้ําที่มีอยูโดยไมเปลี่ยนขนาดหรือปริมาตรของอางเก็บน้ํา
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 3 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

o กิจกรรมของโครงการที่มีการใชอางเก็บน้ําที่มีอยูโดยที่ปริมาตรของอางเก็บน้ําถูกเพิ่มขึ้น โดย
ทําใหเกิดการกระจายของกาซจากอางเก็บน้ํา เมื่อทําการผลิตไฟฟามากกวา 4 W/m2
o กิจกรรมของโครงการที่เกิดจากอางเก็บน้ําใหม ซึ่งทําใหเกิดการกระจายของกาซจากอางเก็บ
น้ํา เมื่อทําการผลิตไฟฟามากกวา 4 W/m2
• ขอบเขตของสภาพทางภูมิศาสตร และระบบที่เกี่ยวของกับจุดเชื่อมตอไฟฟา สามารถอธิบายหรือ
แยกแยะได และมีขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของจุดเชื่อมตอนั้น
• ใชในกรณีที่จุดเชื่อมตอไฟฟาเชื่อมตอกับเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากกาซที่ผลิตจากการถมดิน
• มีขอมูลยอนหลัง 5 ป (หรือ 3 ป ในกรณีที่ไมใชกิจกรรมจากพลังน้ํา) สําหรับโครงการที่จะทําการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟาที่มีอยูในปจจุบัน
วิธีการนี้ไมสามารถใชไดในกรณี ดังนี้
• กิจกรรมของโครงการที่เกี่ยวของกับการสับเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เปนแหลงพลังงานใหมใน
พื้นที่กิจกรรมโครงการ
• โรงไฟฟาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล
• โรงไฟฟ า พลัง น้ํ า ที่ เ ปน ผลจากอา งเก็บ น้ํา ใหม หรื อ อ า งเก็บ น้ํา เดิม ที่ ถูก ขยาย โดยที่มีค วาม
หนาแนนในการผลิตกระแสไฟฟานอยกวา 4 W/m2
3.1.2 วิธีการแบบ ACM0008
การประยุกตใชวิธีการนี้จะใชไดดีหรือเหมาะสมกับโครงการเหมือง Coal mine methane ที่มี
กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับการสกัดเอากาซมีเทนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
• บอดักกาซมีเทนบนดินที่จะใชในการดักจับกาซมีเทนที่เกี่ยวของกับการทําเหมือง Coal Bed
Methane (CBM)
• หลุมเจาะใตดินในเหมืองที่จะใชดักจับกาซมีเทนกอนการทําเหมือง
• บอดักกาซมีเทนบนดินหรือหลุมเจาะใตดิน หรือบอดักกาซใตดิน ฯลฯ ที่ใชสําหรับดักจับกาซ
มีเทนจากการทําเหมืองใตดินแบบถลม (Goaf)
• การระบายอากาศที่มีกาซมีเทนซึ่งจะตองถูกปลอยออกไป
นอกจากโครงการดังกลาวแลววิธีการนี้ยังสามารถใชกับโครงการเหมืองถานหินที่มีกาซมีเทนอยูใน
เหมือง มีการดักจับเอาไวใชหรือทําลาย หรือมีการเจือจางกาซมีเทนโดยอากาศ โดยมีลักษณะของโครงการดังนี้
• กาซมีเทนถูกดักจับและถูกทําลายโดยการเผา และ/หรือ
• กาซมีเทนถูกดักจับและถูกทําลายโดยผานกระบวนการ Catalytic oxidation โดยมีการใชหรือไม
ใชพลังงานความรอน และ/หรือ
• กาซมีเทนถูกดักจับและถูกทําลายโดยการนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาใชเปนพลังงานในการ
หมุนเครื่องจักร และ/หรือใชเปนพลังงานความรอน ซึ่งการปลดปลอยโดยวิธีดังกลาวอาจจะอาง
ไดหรือไมไดวาเปนการแทนที่หรือยุติการใชพลังงานจากแหลงอื่นๆ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 3 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

• กาซมีเทนที่ยังเหลืออยูที่ถูกทําใหเจือจาง โดยเหตุผลดานความปลอดภัยอาจจะยังมีการปลอย
ออกไป
• โครงการ Coal Bed Methane (CBM) หรือ Coal Mine Methane (CMM) ทั้งหมดที่มีการดักจับ
กาซมีเทน โดยโครงการอาจจะใชหรือทําลายและไมสามารถที่จะถูกปลอยออกไปได
โครงการทั้งหมดที่กลาวมาแลวจะใชไดทั้งเหมืองถานหินที่กําลังมีการดําเนินการอยู หรือเหมืองถาน
หินที่กําลังจะเปดใหม โดยที่แนวทางหรือวิธีการแบบ ACM008 นี้ไมสามารถใชกับโครงการที่มีกิจกรรมในลักษณะ
ดังตอไปนี้
• มีการดําเนินการเปนแบบเหมืองเปด
• มีการดักจับกาซมีเทนจากเหมืองถานหินที่ถูกทิ้งรางไว หรือเหมืองถานหินที่ไมมีการรับมอบอยาง
ถูกตอง
• มีการดักจับหรือใชกาซมีเทนจากชั้นถานหินโดยตรง โดยไมเกี่ยวกับกระบวนการทําเหมือง
• มีการใชกาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซหรือของเหลวอื่นๆ สําหรับกระตุนใหเกิด CBM กอน
การทําเหมือง
3.2 ทบทวนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมพื้นฐานในตางประเทศ
จากโครงการ CDM ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board พบวามีโครงการที่มีวิธีการการ
ดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายดานอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนกวา 118 โครงการ และพบวามีโครงการ
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพื้นฐานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต มีจํานวน 48 โครงการ (ภาคผนวก ญ) ซึ่งมี
วิธีการดําเนินโครงการ CDM ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับการรับรองจาก Executive Board แลว หลายวิธีการ
(http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html) โดยขอยกตัว อย า งที่ ใ กล เคี ย งใน
งานอุตสาหกรรมซิเมนต จํานวน 6 วิธีการ โดยแตละวิธีการสามารถสรุปไดดังนี้
3.2.1 วิธีการแบบ ACM0003
วิธีการนี้สามารถประยุกตใชกับอุตสาหกรรมซีเมนต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
• มีการนําเชื้อเพลิงที่มีปริมาณคารบอนนอย และ/หรือเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นมาใชบางสวนเพื่อ
แทนที่การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตซีเมนต
• มีการลงทุนที่มีนัยสําคัญเพื่อทําใหสามารถใชเชื้อเพลิงทางเลือกได และ/หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิลที่
มีปริมาณคารบอนนอย
• ตลอดสามปลาสุดกอนการเริ่มตนของกิจกรรมโครงการ ไมมีการใชเชื้อเพลิงทางเลือกในสวนการ
ผลิต
• การลดการปลอยกาซ CO2 มีความสัมพันธ กับกาซ CO2 ที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล
เพี ย งอย า งเดี ย ว และไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การปล อ ยก า ซ
CO2 จากกระบวนการ
Decarbonisation ของวัตถุดิบ (เชนแรที่มีองคประกอบของ CaCO3 และ MgCO3)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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• วิธีการนี้สามารถประยุกตใชสําหรับขีดความสามารถในการติดตั้ง (คิดเปนตันของแสล็ก/ป) ที่มี
อยูจริงในชวงการทดสอบการใชงานไดของกิจกรรมโครงการ
ในกรณีของกิจกรรมโครงการที่ใชชีวมวลที่เหลือ หรือชีวมวลหมุนเวียน, การประยุกตใชสามารถทํา
ไดตามสภาวะดังตอไปนี้
• ชีวมวลที่ไมไดมาจากกระบวนการทางเคมี (เชน กระบวนการ Esterification ที่จะผลิตไบโอดีเซล,
การผลิตของแอลกอฮอลจากชีวมวล, อื่นๆ) กอนการเผาไหมในโรงผลิตของโครงการ แตอาจได
จากกระบวนการจักรกลหรือถูกทําใหแหงภายในพื้นที่ของโครงการ สวนการเตรียมชีวมวลใดๆ ที่
เกิดขึ้นกอนกิจกรรมโครงการไมไดถือวาเปนเงื่อนไขอื่นที่มีนัยสําคัญในการปลอยกาซเรือนกระจก
(เชน การปลอยกาซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศ หรือจากการผลิตถานหินลิกไนต)
กรณีที่สามารถผลิตชีวมวลขึ้นมาใหมจากฟารมที่ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง การประยุกตใชสามารถ
ทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
• การเตรี ย มพื้ น ที่ สํา หรั บ สร า งฟาร ม ไม เ ป น สาเหตุ ใ นการปล อ ยคาร บ อนจากดิน ในระยะยาว
สามารถคาดหวังไดวาคารบอนที่สะสมในสารอินทรียของดิน ฟางและตนไมที่ตายไปแลว จะ
ลดลงไดมากกวาเนื่องจากการกัดกรอนดินและการกระทําของมนุษย หรือเพิ่มขึ้นบางเล็กนอย
จากการหยุดกิจกรรมของโครงการ
• หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว มีการทําใหพืชเกิดขึ้นมาใหมซึ่งอาจเปนการปลูกหรือการทําใหแตกหนอโดย
ธรรมชาติ
• ไมมีหญาขึ้นภายในฟารม
• ไมมีการชลประทานที่ใชในฟารมชีวมวล
• พื้นที่ซึ่งจะเปนที่ตั้งของฟารมจะถูกกําหนดขึ้นมานั้น กอนที่จะมีโครงการถามีการเสื่อมสภาพของ
พื้นที่ และไมมีกิจกรรมใดๆ ของโครงการพื้นที่นั้นจะไมมีการใชสําหรับ การเกษตรอื่นๆ หรือ
กิจกรรมการปาไม การเสื่อมสภาพของพื้นที่จะมีตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกวา ดังนี้
o การเสื่อมสภาพของพืช
o การเสื่อมสภาพของดิน
o อิทธิพลจากการทํากิจกรรมของมนุษย
โครงรางเงื่อนไขการประยุกตใชในเวอรชันลาสุดจะตองถูกทําใหบรรลุผลที่ดีกวา โดยวิธีการหรือ
เครื่องมือตอไปนี้
• การใชวิธีการหรือเครื่องมือรวมกันที่จะระบุเกี่ยวกับกรอบพื้นฐาน และสวนเพิ่มเติม
• เครื่อ งมือ ในการตรวจจับ กา ซมีเทนที่ไ มตองการใหป ลอ ยออกมาจากที่ทิ้ง ขยะของเสียที่เปน
ของแข็ง
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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• เครื่องมือที่ใชคํานวณของโครงการ หรือการรั่วออกมาของ CO2 จากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล
• เครื่องมือที่ใชคํานวณการปลอยออกมาจากการใชไฟฟา
หลักการนี้ใชไดเฉพาะกรณีที่มีความตอเนื่องของเชื้อเพลิงผสมที่ใชในปจจุบันของโครงการ หรือ
เชื้อเพลิงฟอสซิลผสมที่แตกตางกัน ซึ่งจะสงผลถึงความเปนไปไดมากที่สุดของกรอบแนวคิดพื้นฐานที่จะมีการใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงผลิตซีเมนต และถามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกวาตามที่ไดอธิบายในวิธีการเลือกกรอบแนวคิด
พื้นฐานที่เปนไปไดและการเพิ่มเติมแลวสงผลใหมีความเปนไปไดมากที่สุดของกรอบแนวคิดพื้นฐานที่จะมีการ
เลือกใชเชื้อเพลิงทางเลือก
• สําหรับของเสียใดๆ ที่เกิดจากแหลงกําเนิดฟอสซิล
• สําหรับชีวมวลที่มีอยู
• สําหรับชีวมวลหมุนเวียน
3.2.2 วิธีการแบบ ACM0005
วิ ธี ก ารนี้ ใ ช ไ ด กั บ โครงงานซึ่ ง เพิ่ ม สั ด ส ว นของสิ่ ง ที่ เ ติ ม เข า ไปในการผลิ ต ซี เ มนต ช นิ ด ที่
นอกเหนือไปจากที่มีการผลิตภายในประเทศในปจจุบันสิ่งที่เพิ่มเขาไปถูกกําหนดใหเปนเปนวัสดุที่ผสมกับวัสดุที่
ตกคางกนเตาเพื่อจะผลิตซีเมนตชนิดผสม รวมถึงเถาลอย แรยิปซัม แสล็ก (Slag) และอื่นๆ วิธีการนี้ประยุกตใช
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
• ไมมีความขาดแคลนวัสดุที่จะเติมเขาไปรวมถึงวัสดุที่ใชผสม ผูรวมโครงการควรจะแสดงวาไมมีใช
วัสดุเติมที่เพิ่มขึ้นนี้ในกิจกรรมอื่นๆ และถามีสวนเกินของวัสดุเติมนี้โดยไมมีหลักฐานจะถือวาการ
ลดการปลดปลอยของโครงการถูกลดระดับลง
• หลักการนี้สามารถใชไดกับการขายสิ่งที่ไดจากกิจกรรมของโรงผลิตของโครงการในทองถิ่น และ
ไมมีการสงออกซีเมนตผสม
• มีขอมูลเหมาะสมที่เพียงพอเกี่ยวกับชนิดของซีเมนตที่มีอยูในตลาด
หลักการพื้นฐานนี้จะใชรวมกันในการยืนยันรวมกับการตรวจติดตามหลักการ 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
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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วิธีการนี้ยังสามารถใชไดกับกิจกรรมโครงการซึ่งใชความดันสวนเกินในการผลิตไฟฟา และ
ประยุกตใชภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
• ถา กิจ กรรมโครงการใช ความดัน สว นเกิน ในการผลิต ไฟฟ า ไฟฟ าที่ ผลิ ต จากการใชค วามดัน
สวนเกินจากแกสสวนเกินควรสามารถมีการวัดได
• พลังงานที่ผลิตจากกิจกรรมโครงการอาจจะถูกใชภายในภาคสวนอุตสาหกรรม หรือสงออก
ภายนอกภาคสวนอุตสาหกรรม
• ไฟฟาที่ผลิตจากกิจกรรมโครงการอาจจะถูกสงออกไปตามสายสงไฟฟา
• พลังงานในกิจกรรมโครงงานสามารถผลิตขึ้นมาโดยผูเปนเจาของภาคสวนอุตสาหกรรมที่ผลิต
ของเสียที่เปน แกส/ความรอนสวนเกิน หรือโดยผูอื่นภายใตภาคสวนอุตสาหกรรม
• ขอกําหนดไมจํากัดภาคสวนอุตสาหกรรมที่ผลิตแกสสวนเกินจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล กอนที่
จะมีการนําวิธีการนี้มาใชกับกิจกรรมของโครงการ
• วิธีการนี้ครอบคลุมทั้งภาคสวนใหม และที่มีอยูสําหรับภาคสวนที่มีอยูสามารถประยุกตใชกับขีด
ความสามารถที่มีอยูที่จะรองรับได ถามีการวางแผนขยายขีดความสามารถตองดําเนินงานใน
สวนที่เพิ่มเชนเดียวกับภาคสวนใหม
• แกส/ความดันสวนเกิน ที่ใชในกิจกรรมโครงการที่ถูกเผา หรือปลอยออกไปในบรรยากาศ อัน
เนื่องจากการหยุดของกิจกรรมโครงการภาคสวนที่มีอยู สิ่งนี้จะถูกพิสูจนโดยอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนี้
o โดยการวัดโดยตรง
o ความสมดุลของพลังงาน
o ใบเสร็จการใชพลังงาน (ไฟฟา, เชื้อเพลิงฟอสซิล)
o กระบวนการผลิต
o การตรวจสอบโดย DOE ณ ทีต่ ั้ง
• การขอเครดิตโดยเครื่องกําเนิดของพลังงานที่ใชแกส /ความรอน/ความดัน สวนเกิน ในกรณีที่มี
การสงออกใหหนวยงานอื่นผูที่จะขอเครดิตได คือเจาของโครงการที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาไมใช
ลูกคา
• สําหรับภาคสวนอุตสาหกรรมและลูกคาที่เปนสวนหนึ่งของโครงการกอนจะมีการประยุกตใชวิธีนี้
สามารถขอเครดิตไดอยางนอยสุดในชวงเวลาที่เหลืออยูของเครื่องจักรที่กําลังใชอยู และในชวง
เวลาของเครดิตที่เหลืออยู
• จะไมนับ แกส/ความดันสวนเกิน ที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินการที่ผิดปกติ (ภาวะฉุกเฉิน,
ปดเครื่อง)
• การผลิตพลังงานรวมจากการรวมมือกันของความรอน และพลังขับเคลื่อน และไมรวมสวนวงจร
ของการผลิตไฟฟา
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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3.2.4 วิธีการแบบ AM0024
วิธีการ AM0024 เปนวิธีการพื้นฐานสําหรับการลดกาซเรือนกระจก ที่นําความรอนที่เปนสวนเกิน
กลับมาใช และใชเปนประโยชนเพื่อเปนเครื่องตนกําลังในโรงผลิตซีเมนต
วิธีก ารนี้ สามารถประยุ กต ใช กับ กิจ กรรมโครงการ ซึ่ ง ใช แ ก สรอ นส ว นเกิน จากกระบวนการเผา
ปูนซีเมนต เพื่อนํามาผลิตไฟฟา โดยวิธีการนี้ประยุกตใชภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
• ไฟฟาที่ผลิตถูกใชในการทําซีเมนตที่มีการดําเนินกิจกรรมตามขอเสนอของโครงการ และไฟฟา
สวนเกินถูกสงไปยังจุดเชื่อมตอ โดยถือวาไมมีไฟฟาสงไปยังจุดเชื่อมตอไฟฟาของโครงสราง
พื้นฐาน (ในกรณีที่มีโรงผลิตพลังงานอยูแลว)
• ไฟฟาที่ผลิตภายใตกิจกรรมของโครงการอาจมีการยายมาจากจุดเชื่อมตอไฟฟา หรือจากแหลง
ผลิตที่กําหนดไว โดยแหลงผลิตที่กําหนดไวดังกลาวอาจมีอยูแลวหรือสรางขึ้นมาใหม
• ระบบสายสงไฟฟาหรือแหลงผลิตที่กําหนดไว สามารถระบุไดอยางชัดเจน
• ความรอนสวนเกินถูกใชเฉพาะในกิจกรรมของโครงการ
• ในกรอบแนวคิดพื้นฐาน การนําความรอนที่เปนสวนเกินกลับมาใชใหมเปนไปไดเพียงภายใต
ขอบเขตของกระบวนการเผาปูนซีเมนต
วิธีการนี้ไมสามารถประยุกตใชกับ
• กิจกรรมโครงการที่ซึ่งปจจุบันใช ความรอนสวนเกิน หรือธุรกิจทางเลือกที่ใชความรอนสวนเกินที่
อยูภายนอกกระบวนการเผาปูนซีเมนต เปนปกติ
• กิจกรรมโครงการมีผลกระทบตอกระบวนการปลอยกาซจากโรงผลิตซีเมนต
3.2.5 วิธีการแบบ AMS-I.D.
วิธีการนี้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับจุดเชื่อมตอไฟฟา ดังนี้
• วิธีการประเภทนี้ประกอบดวยหนวยการผลิตพลังงานหมุนเวียน, เชน พลังงานแสง, พลังงานน้ํา,
พลังงานจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลง/คลื่น, ลม, ความรอนใตพิภพ, และชีวมวลหมุนเวียน ซึ่งชวยเสริม
ไฟฟาไปยัง และ/หรือ เคลื่อนยายฐานไฟฟาจากระบบจายไฟฟา ซึ่งมีหนวยผลิตที่ใชพลังงาน
จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางนอยหนึ่งหนวย
• ถาหนวยผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสวนประกอบทั้งที่ใชพลังงานหมุนเวียน และไมสามารถหมุนเวียนได
(เชน ลม และน้ํามันดีเซล) โครงการ CDM ขนาดเล็กที่มีขนาดจํากัด 15MW ใชเฉพาะพลังงานที่
สามารถหมุนเวียนได
ถาหนวยผลิตที่เพิ่มขึ้นมีการใชการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมดวยขีด
ความสามารถของหนวยผลิตทั้งหมดตองไมเกิน 15MW
• ระบบที่มีการใชความรอนจากชีวมวลเขารวมในระบบผลิตซึ่งชวยเสริมไฟฟาไปยัง และ/ หรือ
ยายฐานไฟฟาจากจุดเชื่อมตอถูกจัดอยูในกลุมนี้ โดยที่ผลรวมของผลลัพธพลังงานจากรูปแบบไม
ควรเกิน 45 MWthermal เชน ระบบที่มีการใชชีวมวลรวม คาที่วัดไดของหมอตมน้ํารวมทั้งหมดไม
ควรเกิน 45 MWthermal เปนตน
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• กิ จ กรรมของโครงการที่ เ พิ่ มขีด ความสามารถของพลั ง งานหมุน เวี ย น ควรจะพิจ ารณากรณี
ดังตอไปนี้
o การเพิ่มหนวยผลิตใหม
o การแทนที่หนวยผลิตเกาดวยหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพื่อทําใหมีคุณสมบัติเปน
กิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็ก, ขีดความสามารถรวมที่ติดตั้งหลังจากการเพิ่มหนวยใหม
หรือจากหนวยที่มีประสิทธิภาพมากกวาควรจะมีขนาดนอยกวา 15 MW
• กิจกรรมโครงการมีการแกไขหรือปรับปรุงชิ้นสวนของหนวยผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูถูกจัด
รวมอยู ในกลุ ม นี้ ด ว ย ซึ่ ง ในการทํ า ใหมีคุ ณสมบั ติเ ป น กิ จ กรรมโครงการ CDM ขนาดเล็ กนั้ น
ผลลัพธทั้งหมดของหนวยผลิตที่มีการแกไขหรือปรับปรุงไมควรเกิน 15 MW
3.2.6 วิธีการแบบ AMS-II.D.
วิธีการนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ในภาค
สวนอุตสาหกรรม ดังนี้
• เปนการดําเนินงานที่ประกอบดวยการปรับปรุง ประสิท ธิภาพของพลังงานใดๆ
และการ
ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใชในภาคสวนอุตสาหกรรม
• เปนการดําเนินงานที่ครอบคลุมกิจกรรมโครงการที่มีจุดมุงหมายขั้นตนในดานประสิทธิภาพของ
พลังงาน
• วิธีการดําเนินการแกไขอาจใชแทนที่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนที่มีอยู หรืออาจติดตั้งใน
หนวยงานใหม
• การประหยัดพลังงานรวมของโครงการเดี่ยวอาจมีขนาดไมเกิน 60 GWhe ตอป
• การประหยัดพลังงานทั้งหมด 60 GWhe ตอปเทียบเทาไดกับการสะสมมากสุด 180 GWhe ตอป
ในการใชเชื้อเพลิง
3.3 การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย
ปจจุบันมีโครงการ CDM จากประเทศไทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว
มีจํานวน 20 โครงการ ซึ่งแสดงในภาคผนวก ฎ
โครงการที่ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการตามผลมติ ครม. ปจจุบันมี
ทั้งสิ้น 14 โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ฐ และโครงการที่ คณะกรรมการ อบก. พิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ออกหนังสือรับรองโครงการ ปจจุบันมีทั้งสิ้น 61 โครงการ (รูปที่ 3.1-1) ดังแสดงในภาคผนวก ฑ จากจํานวน
โครงการที่อยูในขั้นตอนการดําเนินการภายในประเทศมีทั้งสิ้น 75 โครงการ พบวามีโครงการที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมซีเมนตจํานวน 4 โครงการ ซึ่งทั้งสี่โครงการมีแนวทางหลักในการดําเนินการ คือการผลิตพลังงานไฟฟา
จากลมรอนทิ้ง (Waste heat) โดยแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ วิธีการ ACM0012 และวิธีการ ACM0024 ดังที่
ไดกลาวมาแลวแตไมพบโครงการที่เกี่ยวของกับเหมืองแรแตอยางใด ซึ่งจะตองมีการศึกษาตอไป
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ที่มา : องคการบริหารกาซเรือนกระจก

รูปที่ 3.3-1 โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก. พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรอง
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บทที่ 4

การวิเคราะหกาซเรือนกระจก
4.1 กรอบ แนวคิด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีมาแตโบราณ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามยุคสมัย มี
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ ขณะเดียวกันก็ไดรับผลกระทบจากปจจัย
ทั้งภายนอก และภายใน ทําใหสภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแรตองเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้ง
ดานบวกและดานลบ แตอยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหมืองแรยังคงความเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ตองดําเนินการ
ต อ ไป เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการด า นวั ต ถุ ดิ บ ของทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรม หั ต ถกรรม เกษตรกรรม และ
ชีวิตประจําวันของประชาชนภายในประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมไดอาจกลาวไดวา ในสังคมปจจุบัน เครื่องอุปโภค
วัสดุ อุปกรณตางๆ เกือบทั้งหมด จะตองมีแรเปนวัตถุดิบเบื้องตนในการผลิตตลอด รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตางๆ ดวย วัตถุดิบที่มาจากแรเหลานี้อาจเปนวัตถุดิบที่ไดจากการทําเหมืองแรโดยตรง หรือเปนวัตถุดิบที่เกิดจาก
การนํามาใชใหม ในสภาพขอเท็จ จริงของประเทศไทย วัตถุดิ บจากแรเหลา นี้ มิไดผลิตขึ้นมาจากเหมืองแรใน
ประเทศเทานั้น บางสวนจะตองนําเขาจากตางประเทศ และบางสวนอาจสงออกไปจําหนายตางประเทศ ซึ่งขึ้นอยู
กับขอจํากัดของสภาพธรณีวิทยาแหลงแร การทําเหมือง เทคโนโลยี สถานการณดานเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด
และปจจัยอื่นๆ เปนองคประกอบ
โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนกิจการที่สนับสนุนเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ แตก็ยังมีขอจํากัดบาง
ประการที่ไมสามารถพัฒนา และนําทรัพยากรมาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ขอจํากัดสวนหนึ่งเกิดจาก
การบริหาร และจัดการการใชทรัพยากร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนลักษณะของกิจกรรมที่มีภาพ
ลบ โดยเฉพาะดานการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการที่ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เหลานี้เปนปจจัยลบของอุตสาหกรรมเหมืองแรมาโดยตลอด โดยเฉพาะในยุคสมัยที่กระแส
การอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสูงขึ้นทําใหภาพลักษณของกิจกรรมเหมืองแร และเหมืองหิน เปนกิจกรรมที่
ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความเดือดรอนตอชุมชนใกลเคียงเปนหลัก โดยมิไดตระหนักถึงประโยชน
ของอุตสาหกรรมเหมืองแรตอการพัฒนาประเทศ และสังคมเทาที่ควร
อีกทั้งสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากผลของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน พฤติกรรมการบริโภคและ
กระแสวัตถุนิยม ไดเพิ่มปริมาณมลพิษ และของเสีย สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอนทวีความรุนแรงมากขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยจึงเริ่ม
ตื่นตัวอยางจริงจังในการแกไขหรือบรรเทา “ภาวะเรือนกระจก” ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ดั ง นั้ น จากสถานการณ ป จ จุ บั น ถึ ง เวลาแล ว ที่ ผู ที่ อ ยู ใ นวงการอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร ได แ ก ผู
ประกอบการ องคก รภาคเอกชน เช น สภาการเหมื อ งแร สมาคมที่เ กี่ย วขอ งกับ เหมือ งแร ตา งๆ ภาคราชการ
ตลอดจนสถาบันการศึกษา จะตองปรับบทบาทใหสอดรับกับสถานการณ เพื่อใหอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศ
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ยังดํารงอยูได พรอมกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนภาพลักษณไปในทางที่ดี เพื่อเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานสําหรับ
การพัฒนาประเทศตอไป
ดังนั้น เพื่อใหความพยายามในการลดผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจก และการเกิดภาวะโลก
รอนของประเทศบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงอยูในฐานะที่สามารถใหการสนับสนุน
การดําเนินโครงการ “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” (CDM-Clean Development Mechanism) ภายใตอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกลาวจะ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ดวยการปรับเปลี่ยนแผน และกระบวนการผลิตที่มีการใช
เทคโนโลยี และการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับเรงปลูกจิตสํานึกใหผูประกอบการเห็นความสําคัญ
ของปญหาภาวะโลกรอน และแนวทางแกไขปญหารวมกันการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดดังกลาว
จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยลดกาซเรือนกระจกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก1
4.2 แนวทางการประเมินกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือกระบวนการทําเหมือง สําหรับการจัดทํา
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
แมวาอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนกิจการที่สนับสนุนเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ แตในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมเหมืองแรก็ตองใชพลังงานเชื้อเพลิงในการทําเหมือง ทําใหเกิดของเสียจากการใชพลังงานและ
กระบวนการผลิตแร ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนั้นการลดผลกระทบจากการปลอยกาซ
เรือนกระจก ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงอยูในฐานะที่สามารถใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ CDM
4.2.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของภาคเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ผูประกอบการ
เหมืองแรตองดําเนินการตามรูปแบบ และกระบวนการที่กําหนดไว โดยจัดทําเอกสารประกอบโครงการและยื่นแบบ
เอกสารออกแบบโครงการ (PDD : Project Design Document) ใหแก DNA ของประเทศไทยเพื่อขอรับความ
เห็นชอบ (National Approval)
การพิจารณาโครงการ CDM ของอุตสาหกรรมเหมืองแร ตองพิจารณาวาโครงการ CDM ที่จะดําเนินการ
เปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ เงื่อนไข และสอดคลองกับนโยบายวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน และนโยบาย
อื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งตองประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชนดวย เมื่อ DNA ได
พิจารณาเห็นชอบจะออกหนังสือใหความเห็นชอบ (Letter of Approval) เพื่อใหผูประกอบการเหมืองแรเสนอตอ
DOE ตรวจยืนยันตอไป
หนวยปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย (DOE) จะประเมินกิจกรรมของโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร เพื่อ
ยืนยันวากิจกรรมมีความถูกตองและครบถวนตามลักษณะ หลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดใน โครงการ
CDM รวมทั้งการจัดทําขอมูลฐาน (Baseline) เมื่อ DOE ไดยืนยันและขึ้นทะเบียนแลวจะเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร (EB) เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนโครงการ CDM

1

http://www.thaigoodview.com/node/19260?page=0%2C0
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เมื่อโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรไดขึ้นทะเบียนซึ่งเปนการยอมรับอยางเปนทางการแลว ผูประกอบการ
เหมืองแรตองเปนผูติดตามตรวจสอบตามแผนงาน และเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ CDM โดยตอง
ตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดการปลอยไดจากกิจกรรมของโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร และผลกระทบ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้น
โครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรที่ไดดําเนินการไปนั้น DOE จะตรวจพิสูจนตามระยะเวลาเพื่อติดตามการ
ลดปริมาณการปลอยกาซ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลฐาน (Baseline) ซึ่งจะนําไปสูการรับรองปริมาณกาซที่ลดได
แลวรายงานตอคณะกรรมการบริหารฯ (EB)
เมื่อ คณะกรรมการบริหารฯ (EB) ไดรับรายงานวาโครงการนั้นไดมีการตรวจพิสูจนและรับรองโดย DOE
แลวก็จะพิจารณา หากเห็นวาโครงการไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยางถูกตองก็จะออกใบรับรองปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่สามารถลดได (CERs) ใหแกผูดําเนินโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร
ทั้งนี้ การคํานวณเครดิตนั้นจะตองเปนจํานวนเครดิตที่ไดรับตลอดระยะการดําเนินโครงการ ซึ่งกําหนดให
มีระยะเวลาโครงการ 2 ประเภท คือ ประเภทโครงการ 7 ป และตออายุได 2 ครั้ง ซึ่งในการตออายุแตละครั้งอาจ
ตองมีการคิดขอมูลฐาน (Baseline) ใหม หรือประเภทโครงการ 10 ป โดยไมสามารถตออายุได
การดําเนินการโครงการเหมืองแรประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดวยกันหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแตการเตรียม
ขอมูลเบื้องตนทางธรณีวิทยา การสํารวจหาปริมาณสํารองแหลง การเลือกวิธีการทําเหมือง การออกแบบทําเหมือง
การเลือกเครื่องจักร และอุปกรณในการทําเหมือง การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร และการ
วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการทําเหมืองแร
1. การสํารวจ
การสํารวจเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญขั้นตอนหนึ่งกอนการทําเหมืองการสํารวจจึงมีจุดมุงหมาย คือเพื่อ
หาปริมาณสํารองแร ความหนาของชั้นดินหรือชั้นหินอื่นที่ปกคลุมชั้นหินโครงสรางทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติ
ของหินในดานตางๆ การสํารวจแบงออกได 2 ประเภท คือ
1.1 การสํารวจแหลงแรขั้นตน (Prospecting) เปนการสํารวจเบื้องตนกอนมีการสํารวจขั้น
ละเอียด เปนการลดความเสี่ยงในการลงทุน
1.2 การสํารวจแหลงแรขั้นละเอียด (Exploration) เปนการสํารวจเพื่อมุงเขาสูเปาหมายโดยตรง
ทําใหผลลัพธที่ไดถูกตองสมบูรณ นํามาใชอางอิงและเปนขอมูลในการทําเหมืองตอไป
2. วิธีการทําเหมืองแร
การทําเหมืองแรมีอยูหลายวิธี ในระยะแรกสวนใหญจะใชแรงงานจากคน ซึ่งเปนการลงทุนที่ไมมากนัก แต
ไดผลผลิตต่ําจึงเปนการทําเพื่อการยังชีพมากกวาการคา ตอมาจึงเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเปนแบบอุตสาหกรรม
มากขึ้น การใชเครื่องมืออุปกรณยิ่งซับซอนขึ้น มีการลงทุนมากขึ้น วิธีการทําเหมืองแรแบงตามพื้นที่และการสะสม
ตัวของสายแร แบงออกเปน
(1) เหมืองผิวดิน (Surface mining) ไดแก เหมืองสูบ เหมืองฉีด เหมืองหาบ เหมืองแลน
(2) เหมืองใตผิวดิน (Underground mining) ไดแก เหมืองอุโมงค เหมืองปลอง เหมืองเจาะงัน
(3) เหมืองเหนือผิวน้ํา (Dredging) ไดแก เหมืองเรือขุด
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(4) เหมืองแรประเภทอื่นๆ ไดแก เหมืองละลายแร (Solution mine)
3. การออกแบบเหมือง
การออกแบบเหมืองเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการทําเหมือง เปนขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
หลังจากที่ไดผานขั้นตอนการสํารวจเบื้องตน การเจาะสํารวจ การคํานวณปริมาณสํารองแหลงแร และการศึกษา
ความเปนไดวาแหลงแรถึงความคุมคาในการลงทุนและการวางแผนการทําเหมืองแลว ซึ่งหลักการในการออกแบบ
เหมือง มีดังนี้คือ
1. ความประหยัด การเลือกและการออกแบบการทําเหมือง ควรเลือกกระบวนการ ชนิดเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ และปริมาณใหเหมาะสม มีคาใชจายตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรต่ําสุด ภายใตเงื่อนไข
ตางๆที่มากําหนด การเผื่อในเชิงปริมาณไมควรมากเกินไปจนสูสภาวะดอกเบี้ยไมทัน หรือนอยเกินไปจนมีผลตอ
ปริมาณการผลิต
2. ความปลอดภัย การออกแบบการทําเหมืองตองคํานึงถึงเสถียรภาพความลาดเอียงของหนา
เหมืองโดยตองออกแบบใหมี Safety Factor เพื่อปองกันหนาเหมืองถลม การสรางแนวคันดินบริเวณไหลทาง
ปองกันเครื่องจักรขนสงตกเขา การสรางปกเขาปองกันหินปลิวออกสูภายนอก
3. การรักษาสิ่งแวดลอม การออกแบบการทําเหมืองตองนําเงื่อนไขทางดานสิ่งแวดลอมมาใช
เปนขอมูลในการออกแบบดวย ขอมูลที่สําคัญไดแก ถนน หมูบาน สิ่งปลูกสราง โบราณสถาน
4. ประสิทธิผล หมายถึง ความสะดวกในการทํางานและความยืดหยุนในการทํางานและการ
ซอมแซมใชเวลาทํางานนอยแตไดงานมาก หรือประหยัดเวลาการทํางาน การทํางานไดงายขึ้น ลดขั้นตอนการ
ทํางาน
4. เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง
การเลื อ กใช เ ครื่ อ งจั ก รแต ล ะชนิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ วิ ธีก ารทํ า เหมื อ งเพื่ อ ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
เปาหมายดานกําลังผลิต ลดคาใชจายที่ไมจําเปน ลดการสูญเสีย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในการทํางาน
และการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการทําเหมือง
การตัดสินใจในการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมมีหลักการที่จ ะตองคํานึงถึง ความสอดคลองของ
กระบวนการผลิตกับสายการผลิต ประสิทธิภาพการทํางาน ขนาด ทั้งในดานพื้นที่ กําลังมา อัตราการผลิต อัตรา
การใชน้ํามัน การใชไฟฟา คาใชจายที่ต่ําที่สุด การซอมบํารุงงาย การควบคุมไดงาย โดยพนักงานที่มีอยู การบริหาร
ซอมหลังการขาย
5. การจัดการดานสิ่งแวดลอมในการทําเหมือง
การจัดการดานสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาตามผลกระทบที่
เกิดขึ้นโดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ผลกระทบทางกายภาพ ผลกระทบทางชีวภาพ ผลกระทบตอคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย และผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน วางแผนฟนฟูสภาพการทําเหมืองและปรับปรุงสภาพ
พื้นที่ที่ผานการทําเหมือง โดยตองทําการปรับเกลี่ยปรับสภาพพื้นที่ใหมีระดับใกลเคียงกันหรือกลมกลืนกับ
ธรรมชาติใหมากที่สุดและปลูกพันธุไมยืนตนซึ่งจะชวยทดแทนการสูญเสียพื้นที่ปาจากการทําเหมือง
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6. การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการทําเหมืองแร
การวิเคราะหตองมีรายละเอียดดานเทคนิคและดานการเงินเพียงพอสําหรับการตัดสินใจในโครงการนั้น
ขอมูลไดรับการกลั่นกรองวิเคราะหจนมีความมั่นใจแลว การวิเคราะหทางการเงินจะทําใหทราบผลตอบแทนการ
ลงทุนที่คาดหวังวาจะได ซึ่งสงผลใหมีการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือไม หรือใหชะลอโครงการไปกอน หรือ
ยกเลิกโครงการหากเห็นวาไมคุมคาตอการลงทุน 2
จากขั้นตอนการดําเนินโครงการขางตนจําเปนตองมีหลักการสําหรับการวิเคราะหกาซเรือนกระจกที่เกิด
จากกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมืองแร ซึ่งจะวิเคราะหถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาพิจารณาในการ
ดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของภาคเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยหลักการขางตนคือ
หลักการของการประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.2 หลักการและทฤษฎีการประเมินวัฏจักรชีวิต
4.2.2.1 ประวัติความเปนมาของการประเมินวัฏจักรชีวิต
การศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เปนเครื่องมือวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิต
ของสิ่งที่ตองการศึกษา LCA ถูกนํามาใชทั่วโลกโดยรัฐบาลและองคกรอุตสาหกรรม เพื่อใหไดรูถึงความเปนมาของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละกระบวนการที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะหาหนทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้นและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ตัวอยางแรกในการทํา LCA ของผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จ คือการศึกษา
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑของน้ําดื่มประเภทหนึ่ง และไดมีการประชาสัมพันธใหทราบอยางแพรหลายตั้งแตป 1960
วิธีการในตอนแรกถูกเรียกวา Resource and Environmental Profile Analyses (REPAs) ไดเนนที่การศึกษาใน
เรื่อง การใชพลังงาน การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมของเสีย แตสมัยนั้นความรูเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมยังมีไมเพียงพอ การศึกษาเรื่องนี้จึงลดลง และไดเริ่มศึกษาขึ้นอีกในชวงป ค.ศ. 1970 เนื่องมาจากการ
เกิดวิกฤตการณดานพลังงาน ประกอบกับนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลประเทศตางๆ นั้นดําเนินไปใน
ดานการปลูกจิต สํา นึก และการตระหนั กถึง ป ญ หาทางดา นสิ่ง แวดล อมใหกับ ประชาชนมากยิ่ง ขึ้น การศึ ก ษา
เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตจึงถูกพัฒนาขึ้นควบคูไปกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตรที่ตองการคนควา และ
วิเคราะหความตองการในการใชพลังงานของทางภาคอุตสาหกรรมแตละประเภทอยางละเอียด และตอมาก็ไดมี
การนําไปประยุกตใชกับการวิเคราะหทางดานทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะหผลกระทบจากการปลอยมลพิษ
และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือบริการตามไปดวย เริ่มมีการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตอยาง
จริงจังในป ค.ศ.1980 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ประการคือ
• การที่ภาครัฐของประเทศตางๆ เริ่มนําผลจากการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตไปใชมากขึ้น ทั้ง
ในทางการคาและการสงเสริมทางดานสิ่งแวดลอม

2

http://www.dpim.go.th/ppr/title.php?tid=000001225333269
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• มีการพัฒนาวิธีการวิเคราะหเพื่อ นํา ผลที่ไดจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑช นิดตางๆ
เปรียบเทียบกันทั้งในดานความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตางๆ เชน ปญหาโลกรอน และ
การลดลงของการใชทรัพยากรรมชาติ เปนตน
อยางไรก็ ตาม เทคนิ คที่ นํา มาใชใ นการวิเ คราะหและประเมิน วั ฏจั ก รชี วิตนั้น มี หลายวิธี ผลที่ ได จึ ง
แตกตางกันไปตามวิธีการ ขอมูล การตีความของผูทําการวิเคราะหหรือประเมิน รวมถึงการใชฐานขอมูล ที่แตกตาง
กันไป ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนทําใหผลที่ไดตางกัน แมจะเปนการวิเคราะหหรือประเมินผลิตภัณฑเดียวกันก็ตาม จาก
ปญหาที่กลาวมาแลวนั้นทําใหการกําหนดมาตรฐานในการจัดทํารายงานทางสิ่งแวดลอมถูกจัดตั้งขึ้นมาอยางเปน
สากล โดยจากการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับวิธีการ และหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับการ
ทํา LCA โดยปจจุบันอยูในการดูแลของสมาคมพิษวิทยาดานสิ่งแวดลอมและสารเคมี (The Society of
Environmental Toxicology and Chemistry: SETAC)
SETAC เปนองคกรนานาชาติแหงแรกที่จัดทําผังโครงสรางสําหรับการทํา LCA ซึ่งเปนผังโครงสรางที่
เปนรากฐานสําหรับ การทํา LCAในสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และในองคกรของรัฐ ซึ่งเปนโครงสรา ง
พื้นฐานสําหรับการพัฒนาวิธีการทํา LCA ในหลายวิธีการในปจจุบัน ซึ่งจุดมุงหมายของ SETAC คือการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรในเรื่องเฉพาะทางและการพัฒนาการประยุกตใชผลลัพธในดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม
(อนุวัตร, 2548)
ISO (International Organization for Standard) องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ISO เปน
องคกรเอกชนที่เปนผูใหการรับรองดานมาตรฐานที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับทั่วโลก โดยที่เรารูจักกันดี ไดแก
การพัฒนาและกําหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ที่วาดวยมาตรฐานการจัดการองคกร หรืออนุกรมมาตรฐาน
14000 ที่วาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม ในสวนของ LCA นั้นจัดอยูเปนหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม 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
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
• ISO 14043 – Interpretation เปนมาตรฐานกลาวถึงการแปลผลขอมูลขอมูลที่ไดจาก 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 สําหรับจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ (Green
camp, 2006)
EMS: Environmental

Management System
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
EA: Environmental Auditing

EL: Environmental Labeling

การตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม

เครื่องหมายสิ่งแวดลอม

ISO 14010 Series

ISO 14020 Series

EPE: Environmental
Performance Evaluation

LCA: Life Cycle Assessment

การประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต

การประเมินประสิทธิภาพดาน
สิ่งแวดลอม

ISO 14040 Series

ISO 14030 Series
EAPS: Environmental Aspect of
Product Standard

ปญหาหรือประเด็นทางสิ่งแวดลอม
ISO 14060 Series

รูปที่ 4.2-1 แสดงความสัมพันธในอนุกรม ISO 14000 (S. Sate, 2005)
มาตรฐาน ISO 14000 นี้แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แนวทางปฏิบัติรวมถึงขอกําหนดของ ISO และ
คํานิยามที่เกี่ยวเนื่องกับแนวทางในการปฏิบัติหรือขอกําหนดนั้น ๆ ซึ่งอนุกรมทั้งหมดของกลุม ISO 14000 ยกเวน
ISO 14001 ที่เปนแนวทางในการปฏิบัติในรูปของเอกสารเชิงบรรยายมากกวาขอกําหนด สําหรับระบบการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐาน ISO 14000 สามารถแบงหมวดหมูไดเปน 2 กลุมดังแสดงในรูป 4.2-2 คือ
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• ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System: EMS) การตรวจประเมิน
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Auditing: EA) และการประเมินประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Performance Evaluation: EPE)
• มาตรฐานการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product-oriented Standards
Life Cycle Assessment: LCA) ไดแก เครื่องหมายทางสิ่งแวดลอม (Environmental Labeling:
EL) และ ปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Aspects in Product Standards: EAPS)
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

รูปที่ 4.2-2 แสดงความสัมพันธของอนุกรม ISO 14000 ในแตละอนุกรม และความสัมพันธของ
อนุกรมที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต กับอนุกรมทั้งหมด (S. Sate, 2005)
สําหรับมาตรฐานของ ISO ในดาน LCA นั้นใหความสนใจทั้งในมุมมองดานเทคนิค (Technical
Aspects) และมุมมองดานการจัดการในองคกร (Organization Aspects) สําหรับมุมมองดานการจัดการนั้น จะ
มุงเนนในดานการออกแบบกระบวนการที่เปนจุดวิกฤติที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหความสนใจ
เปนพิเศษตอการเปรียบเทียบหาสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อเปดเผยสูสาธารณชน อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ กลยุทธที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว รวมทั้งขอกําหนดในการรายงานผล มาตรฐานที่เปน
ตัวแสดงถึงการจัดการประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ Environmental Management-Life Cycle Assessmentอีกดวย
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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UNEP (The United Nations Environmental Program) โครงการดานสิ่งแวดลอมขององคการ
สหประชาชาติ UNEP ไดนํา LCA ไปใชในการกําหนดกลยุทธ และนโยบายทางสิ่งแวดลอม และไดสงเสริมการ
จัดทํา LCA ภายใตโครงการ Life Cycle Initiative และไดมีการเผยแพร หลักการโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
ไดนําเอา LCA ไปใช ตลอดจนกลุมคนที่สนใจเรื่อง LCA หลายๆกลุมทั่วโลกซึ่งมุมมองที่แตกตางกันเกี่ยวกับ LCA
ไดรวมตัวกันเปนกลุมความรวมมือระหวางกันเชน กลุม LCA ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ CML ในประเทศ
เนเธอรแลนด ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ UNEP อีกดวย (อนุวัตร, 2548)
4.2.2.2 การนําวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑมาใชในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทยมีหนวยงานตางๆ ที่ใหความสําคัญ สนับสนุน และเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
LCA เขาสูภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
(TEI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดทําการเผยแพรความรูดาน LCA เขาสูภาคอุตสาหกรรมไทยตั้งแตป 2540
เนื่องจาก LCA เปนชุดมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14000 โดยเริ่มตนจากการ
ประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการผานกลุมของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม (Thailand
Business Council for Sustainable Development: TBCSD) องคกรเอกชนตางๆ สถาบันการศึกษา หนวยงาน
ราชการ และกลุมนักวิชาการที่สนใจ ตอมา LCA ไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งป 2545 ไดมีการ
รวมกลุมของผูที่สนใจดาน LCA ของประเทศไทย เรียกวา Thai LCA forum / network เพื่อเปนศูนยกลางในการ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ความรู ร วมถึ ง การเผยแพร กิ จ กรรมต า งๆ ด า น LCA
ดํ า เนิ น การผ า นเว็ บ เพจ
(http://www.Thailca.net) ปจจุบันพบวาสวนใหญความสนใจและความรูดาน LCA นั้นไดกระจายออกไปมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมนักวิจัย เชน มหาวิทยาลัยตางๆ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.) ไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
องคความรูดาน LCA สูภาคธุรกิจและสาธารณะ โดยผานกิจกรรม การอบรมสัมมนาและการทําโครงการวิจัยเรื่อง
LCA และหนวยงานราชการที่มีบทบาทสําคัญตอการผลักดัน 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 กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มตั้งแตการสกัดหรือไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการ
แจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปลงสภาพ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑที่
หมดอายุ หรืออาจกลาวไดวา LCA จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้นๆ ตั้งแตเกิดจนตาย (Cradle
to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัสดุทั้งหมดที่ใช รวมทั้งของเสียทั้งหมดที่มีการปลอยสู
สิ่งแวดลอมภายใตขอบเขตที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อนําไปเปนขอมูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการ
เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดังแสดงในรูป 4.2-3
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รูปที่ 4.2-3 การพิจารณาวัฏจักรชีวิตของกระบวนการและผลิตภัณฑตางๆ ในดานการใชวัสดุ
การใชพลังงาน และของเสียที่ออกจากระบบ
องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ไดใหนิยามของ LCA ไวในอนุกรมมาตรฐาน ISO
14040 วา
“เปนการเก็บรวบรวมและการประเมินคาของสารขาเขา (Input) และสารขาออก (Output)
รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต” (ทนงเกียรติ, 2548)
สมาคมพิษวิทยาดานสิ่งแวดลอมและสารเคมี ไดใหนิยามของ LCA ไววา “เปนกระบวนการที่
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาครอบคลุมกระบวนการผลิตและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กันในรูปของวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งการประเมินนี้จะทําตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑอยางละเอียด เชน
กระบวนการผลิต การบรรจุ การคัดแยก การบํารุงรักษา และการแปรรูปใชใหม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด โดยยึดหลักของระบบนิเวศ สุขอนามัย และการนําทรัพยากรมาใชเปนหลัก”
4.2.2.4 วัตถุประสงคในการทํา LCA
วัตถุประสงคของ LCA คือการรวบรวมและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิต
ของผลิตภัณฑ บริการ การใชงาน หรือกระบวนการที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลที่ไดจาก LCA ไปปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑใหสมบูรณ ตลอดจนกอใหเกิดการจัดการขึ้นอยางเปนระบบ และยั่งยืน โดยใชมุมมองทางสิ่งแวดลอม
มาสนับสนุนอีกทางหนึ่ง ในการนําเอา LCAมาประยุกตใชนั้นมีจุดมุงหมายหลัก 3 ประการซึ่งไดแก
• การปรับปรุงผลิตภัณฑ ผลที่ไดจาก LCA นั้นสามารถทําใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดทั้งหมดตลอด
ชวงชีวิต ทําใหมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นอยางตรงจุด ทําใหสามารถตัดสินใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ
ไดชัดเจน และสามารถวางแผนกลยุทธผลิตภัณฑนั้นๆ ไดในทิศทางที่ถูกตองตอไป
• การมองผลกระทบโดยรวม สามารถมองภาพรวมที่เกิดขึ้นจาก LCA ไดทั้งหมดและสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธของผลกระทบ ตลอดจนปญหาไดอยางชัดเจน
• เปนการศึกษาที่ละเอียดและเปนระบบ เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่สามารถใชใหถึงเหตุที่เกิด
จากผลที่สามารถพิสูจนได โดยอาศัยขอมูลที่เปนรูปธรรมหรือในเชิงปริมาณ จึงเปนเครื่องมือที่มี
ความนาเชื่อถือในการนํามาวิเคราะห ไมไดเปนเพียงการตัดสินใจของผูที่ทําการศึกษาเทานั้น
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หรืออาจกลาวไดวา วัตถุประสงคหลักของการศึกษา LCA คือ เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้นๆ ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวของหรือหนาที่การใชงานของผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการ และยังสามารถนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการเปรียบเทียบและตัดสินใจทั้งในการ
เลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการ โดยมีปจจัยในทางสิ่งแวดลอมเขามาประกอบการตัดสินใจอีกดวย
4.2.2.5 ขั้นตอนในการศึกษาวัฏจักรชีวิต
เพื่อใหการดําเนินไปของ LCA เปนไปในทิศทางเดียวกันและงายตอการศึกษาจึงยึดขั้นตอนใน
การศึกษา LCA ดังรูป 4.2-4 ตามโครงสรางของ ISO 14040 (1997E) ซึ่งสามารถแบงขั้นตอนการศึกษา LCA
ออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope definition)
2. การทําบัญชีรายการ (Inventory analysis)
3. การประเมินผลกระทบ (Impact assessment)
4. การแปลผลวัฏจักรชีวิต (Interpretation)
1. Goal and scope
Definition
4. Interpretation

2. Inventory
Analysis
3. Impact
Analysis

รูปที่ 4.2-4 ขั้นตอนและโครงขายในการทํา LCA ตามหลัก ISO (ISO 14040, 1997)
4.2.2.6 การกําหนดเปาหมายและขอบเขต
ขั้นตอนแรกในการทํา LCA ก็คือการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่
สําคัญเพราะผลการศึกษาจะออกมาในทิศทางใดขึ้นอยูกับการกําหนดวัตถุประสงค โดยตองพิจารณาถึงเหตุผลใน
การศึกษา ลักษณะในการนําผลที่ไดไปใช ไมวาจะนําไปปรับปรุงกระบวนการ หรือนําไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการอื่นๆ ภายใตขอบเขตที่เรากําหนดไว เปนตน
การกําหนดขอบขอบเขต คือการบงชี้และกําหนดสิ่งที่ตองการประเมินและจํากัดรวบรวมสิ่งที่
เปนประโยชนตอเปาหมายของ LCA ซึ่งจะประกอบดวย
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1) ขอบเขตของระบบ (System boundary) หมายถึง ขอบเขตระหวางผลิตภัณฑและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนปจจัย หรือกระบวนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑที่ตองการศึกษา ไมวาจะเปน วัสดุหรือ
พลังงาน ที่นําเขาในระบบ ของเสีย หรือผลพลอยไดที่ออกจากระบบ เปนตน
2) หนวยการทํางานของระบบ (Functional unit) คือ หนวยวัดผลงานของระบบที่ใชเปนตัว
เปรียบเทียบหรือเปนตัววัดคาระหวางผลิตภัณฑ สําหรับสิ่งเขา และสิ่งออกจากระบบ มีความสําคัญในการใช
เปรียบเทียบผลของ LCA โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อใชเปรียบเทียบระหวางระบบที่ตางกัน โดยลักษณะสําคัญของ
หนวยการทํางานของระบบ คือ (1) บอกถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ (2) บอกถึงความคงทนของผลิตภัณฑ และ
(3) บอกถึงคุณสมบัติพื้นฐานในการเปรียบเทียบระหวางระบบที่สามารถทําไดดวยการทําหนาที่พื้นฐานของระบบ
ที่เหมือนกัน
3) คุณภาพของขอมูล (Data quality) คือ การกําหนดคุณภาพของขอมูลที่ตองการในการทํา
LCA เพื่อเปนพื้นฐานในการหาขอมูลที่เหมาะสมสําหรับใชในการศึกษา และทําใหเกิดการไดมาของขอมูลที่เปน
ระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองการใชผลของ LCA เพื่อเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ลักษณะของขอมูลที่ดีนั้นตอง
มีความละเอียด และชัดเจน ซึ่งตองสามารถระบุถึงการไดมาของขอมูลวาไดมาจากวิธีใด ไมวาจะเปนจากการเก็บ
ขอมูล การคํานวณ หรือเปนการอางอิงขอมูลจากที่ไดมีผูศึกษาไวแลว เปนตน
4.2.2.7 การจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม
การจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม คือ การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
จากกระบวนการที่ไดมีการนิยามไวแลวในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต รวมทั้งการสรางแบบจําลองของระบบ
ผลิตภัณฑ (Product system) การคํานวณหาปริมาณของสารขาเขาและสารขาออกจากระบบผลิตภัณฑ ซึ่งอาจ
รวมถึง ทรัพยากรและพลังงานที่ใช หรือการปลอยของเสียเขาสู อากาศ น้ํา และดิน เปนตน ขอมูลเหลานี้จะใชใน
การหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การเก็บขอมูลควรจะอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย
สอดคลองกับการไหลของกระบวนการโดยมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ
• ตองมีการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
• ตองมีการกลั่นกรองขอบเขตของขอมูลใหสอดคลองกับระบบ
• ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการคํานวณได
• ความถูกตองและแมนยําของขอมูลสูง มีความนาเชื่อถือ
• สามารถทําใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของขอมูลที่ได
• สามารถนําไปใชไดในกรณีที่ตองการการปนสวนของขอมูล
สําหรับวิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูลตามหลักของ ISO 14040 (1997) และ ISO 14041
(1998) การเก็บและวิเคราะหขอมูลไดถูกแบงออกเปนขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ (อนุวัตร, 2548)
• การจัดเตรียมการรวบรวมขอมูล
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

4-12

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

•
•
•
•
•

รวบรวมขอมูล
ตรวจสอบและทวนสอบขอมูลที่ไดเพื่อใหใกลเคียงกับความเปนจริง
หาความสัมพันธกับหนวยของกระบวนการ
หาความสัมพันธกับหนวยวัดผลงานของระบบ
พิจารณาเรื่องการใชพลังงานทดแทน และ การนําของเสียกลับมาใชใหม (Allocation and
recycling) เพื่อนําไปหักลบออกจากผลกระทบ
• สรุปผลที่ไดรับจากการวิเคราะห
• ปรับปรุงขอบเขตของระบบใหเหมาะสม

4.2.2.8 การประเมินผลกระทบ
ตามอนุกรมมาตรฐานการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ISO 14042 (1998) ไดกําหนดวิธีการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดชวงชีวิตประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอน คือการจําแนกขอมูลใน
บัญชีรายการใหเขากลุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Selection of impact categories, Category indicators, and
Characterization models) และ การแปลงขอมูลดังกลาวใหเปนคาความสามารถในการกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม แตเนื่องจากวิธีการที่สามารถนํามาใชในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมนั้นสามารถทําไดหลาย
วิธี ไมวาจะเปนการคํา นวณเองหรือ การอาศัยการประเมินผลโดยใช โปรแกรมสํา เร็จ รูป จึ ง ทํา ใหเ กิดขั้ นตอน
นอกเหนือจากอนุกรมมาตรฐาน ซึ่งจะมีกี่ขั้นตอนนั้นก็ขึ้นกับวิธีการที่นํามาประเมินนั่นเอง สําหรับโครงการนี้ได
อาศั ย การประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มจากโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป โดยใช ห ลั ก การคํ า นวณโดยวิ ธี EDIP
(Environmental Design of Industrial Products) ซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดังนี้
1) การจําแนกประเภทและการกําหนดบทบาท (Classification and characterization) การ
จําแนกประเภท คือขั้นตอนการจําแนกกลุมของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากขอมูลที่ไดในการจัดทําบัญชีรายการ
หรือ LCI โดยจะดูถึงความสัมพันธของขอมูลกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน NO2 ที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตของ
ผลิตภัณฑนั้นสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในดาน การเกิดฝนกรด (Acidification) และ การ
เจริญเติบโตที่มากเกินไปของพืชชั้นต่ําในแหลงน้ํา (Eutrophication) ดังรูป 4.2-5
การกําหนดบทบาท (Characterization) คือ การแปลงขอมูลที่ถูกจําแนกประเภทวากอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางดานใดแลวจากขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูปคาความสามารถในการกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของสารดังกลาวกับสารอางอิงพื้นฐานหรือที่เรียกวา Equivalent or Characterization factors: EF
โดยสามารถหาไดจากสมการที่ (4.1)
EPj = ∑ (Qi × EFij )

(4.1)
EPj = (Environmental impact potential) คือคาศักยภาพของผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
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
สิ่งแวดลอม j (kg substance equivalent/ kg substance j)

รูปที่ 4.2-5 การจําแนกสารตามประเภทของผลกระทบ (Goedkoop et al. ,1996)
2) การหาขนาดของผลกระทบ (Normalization) คือ ขั้นตอนการแสดงขนาดของผลกระทบ
ของผลิตภัณฑหรือการบริการที่ศึกษา กับขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับโลก
หรือกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ตองการอางอิง โดยสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (4.2)
NPj ( product ) = EPj (T × ER j )

(4.2)

NPj(product)= (Normalized environment impact potential) คาปกติทางศักยภาพผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม j ใดๆของผลิตภัณฑ (Person)
T
= (Lifetime of product) คืออายุการใชงานของผลิตภัณฑ (Year)
= (Normalization reference) คือคาอางอิงปกติของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่ j
ERj
ใดๆ ที่เกิดจากการกระทําของคนหนึ่งคนตอป
(kg substance equivalent/person/year)
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3) การใหน้ําหนัก (Weighting) คือ ขั้นตอนในการใหน้ําหนักความสําคัญของผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น โดยคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแตละชนิดจะตางกันไป ขึ้นกับมุมมองของผูประเมินวาจะ
กําหนดคามลภาวะ (Weighting Factor: WF) วาเปนเทาใด ซึ่งสามารถหาคาไดจากสมการที่ (4.3)
WPj = WF j × NPj

(4.3)

WPj = (Weighted environmental impact potential) คือ คาศักยภาพผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม j ใดๆ หลังการใหคาน้ําหนักความสําคัญแลว Person for target year: Pt.)
WFj = (Weighting factor) คือคาสัดสวนน้ําหนักความสําคัญของผลกระทบทางสิ่งแวดลอม j
ใดๆ ในปที่ตั้งเปาหมายเอาไว
สําหรับในโปรแกรมสําเร็จรูปนั้นไดใชขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมของทวีปยุโรป คาที่ไดหลังจาก
ขั้นตอนการใหน้ําหนัก เรียกวา คะแนนเชิงเดี่ยว (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
เก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการทําบัญชีรายการสิ่งแวดลอมหรือ LCI แลวทําการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น มาสรุป รวบรวม ตีความหมาย และแปลคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการนั้นๆ ซึ่งขอมูลที่ไดจะทําใหทราบวาในชวงใดของวัฏจักรชีวิตที่เกิดผลกระทบมากที่สุด ความ
รุนแรงของผลกระทบนั้นเปนเทาใด และสามารถทําใหทราบถึงที่มาของผลกระทบนั้นเพื่อที่จะนําไปสู ผลสรุป และ
ขอเสนอแนะตอไป ซึ่งในขั้นตอนการแปลความหมายของผลกระทบนี้ตองทําดวยความระมัดระวัง และอยูภายใต
เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนแรกดวย
วัต ถุ ป ระสงค ข องการแปลผลและการประเมิน วั ฏจั ก รชี วิ ต เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ก็ เ พื่ อ
จําแนกแนวทางและหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยางตรงประเด็น หรือสามารถนํา
ผลที่ไดไปเปรียบเทียบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่สามารถทดแทนกันได โดย
อาศัยมุมมองทางสิ่งแวดลอมในการตัดสินใจตอไป สําหรับขั้นตอนการแปลผลและการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑนั้น ประกอบดวยขั้นตอนหลักสามขั้นตอนไดแก
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• การจําแนกทางเลือกในการปรับปรุงทางสิ่งแวดลอมที่เปนไปได โดยทั่วไปจะพิจารณาเลือก
ช ว งในวั ฏ จั ก รชี วิ ต ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มมากที่ สุ ด เป น หลั ก ไม ว า จะเป น
กระบวนการหรือปจจัยที่เปนสาเหตุ เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขใหผลกระทบลดลงตอไป
• การวิเคราะหเพื่อประเมินทางเลือกในการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมประกอบกัน โดยมองถึง
ความเปนไปไดถึงแนวทางทั้งหมดที่จะนํามาปรับปรุง โดยสอดคลองกันกับกระบวนการทั้งใน
ดานเทคนิคและตนทุนประกอบกันเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
• คัดเลือกทางเลือกในการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม โดยทําการคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดโดย
เรี ย งลํ า ดั บ จากวิ ธี ที่ เ ป น ไปได ม ากที่ สุ ด จากมากไปหาน อ ยในการลดผลกระทบทางด า น
สิ่งแวดลอม ประกอบกับความเหมาะสมของเทคนิคและตนทุนในทางเลือกนั้นๆ โดยจัดทําเปน
บทสรุป ขอเสนอแนะ และรายงานผลที่ไดใหผูเกี่ยวของทราบตอไป
4.3 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํานั้น ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงลักษณะและขั้นตอนการทํา
เหมืองทองคําทั้งสองแหงไดแก เหมืองแรทองคําของบริษัท ทุงคํา จํากัด จังหวัดเลย และเหมืองแรทองคําของ
บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งจากการศึกษาพบวาทั้งสองบริษัทไดมีขั้นตอนและกระบวนการทํา
เหมืองที่ใกลเคียงกัน หลังจากนั้นจึงไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตในกระบวนการทําเหมืองแรทองคําของ บริษัท
อัครา ไมนิ่ง จํากัด เนื่องจากทางบริษัทมีรายละเอียดขอมูลในเชิงปริมาณเพียงพอที่สามารถนํามาประเมินวัฏจักร
ชีวิตได ซึ่งผลการศึกษากระบวนการทําเหมืองทั้งสองแหงและการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคําของบริษัท
อัครา ไมนิ่ง จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 เหมืองแรทองคําบริษัท ทุงคํา จํากัด
4.3.1.1 ลักษณะทั่วไปและขั้นตอนการทําเหมือง
• ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่คําขอประทานบัตรทั้ง 6 แปลง อยูในเขตอาชญาบัตรพิเศษที่ 119/2535 และ 120/2535 ของบริษัท
ทุงคํา จํากัด ในเขตทองที่ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยตําแหนงที่ตั้งของคําขอประทานบัตรที่
62-66/2538 ตั้งอยูระหวางเสนกริดแนวตั้งที่ 81500 E ถึง 83800 E และเสนกริดแนวนอนที่ 20200 N ถึง 21350 N
สวนคําขอประทานบัตรที่ 67/2538 ตั้งอยูระหวางเสนกริดแนวตั้งที่ 84150 E ถึง 84650 E และเสนกริดนอนที่
21340 N ถึง 22300 N ในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุดที่ L 7017 ระวาง
5343 IV
• ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ประกอบดวยตัวแหลงแร ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาภูทับฟา เทือกเขานี้มี
ความลาดชันไมมากนักและมียอดเขาสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร ซึ่งมีความตางระดับจากพื้นที่ลํา
หวยที่เปนลําน้ําสาขาของหวยผุกประมาณ 140 เมตร ลําน้ําสายนี้เมื่อจัดเรียงลําดับของลําธารจัดไดวาเปนลําน้ําที่
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มีความยาวจากตนน้ําไปถึงปลายน้ําประมาณ 1.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลําธารเล็กๆ ที่เปนทางน้ําไหลชั่วขณะ
ฝนตกในพื้นที่ตอนบนที่เปนเนินเขาสูงมากมาย
• ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป
แหลงแรทองคําในเขตคําขอประทานบัตร เกิดจากการที่ Granodiorite Stocks ดันแทรกเขามาในหินชั้น
พวก Sandstone, Silkstone, Shale และ Limestone ในรูปของสารละลายที่มีความรอน ซึ่งจะไปทําใหหิน
ขางเคียงเหลานี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยหินปูน ซึ่งเกิดเปนเลนสและเปนชั้นบางๆ แทรกอยูในหินชั้นชนิดอื่นๆ
เหลานี้ จัดเปนหินที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่ดี และไวตอปฏิกิริยาทางเคมี ดังนั้นเมื่อ Fluids ที่รอน และมีความดัน
พอควรแทรกเขาไปในหินปูนเหลานี้ จะทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดเปนหิน Skarn ซึ่งสวนใหญเปนพวก Garnet
Skarn ในขณะเดียวกัน แรตางๆ ที่มากับสารละลายเหลานี้ 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 สวนที่ตกผลึกเปนสายแรจะมีพวก Quartz-Calcite
Veins ที่มีแรทองคํา Pyrite, Chalcopyrite, Bismuthinite และ Molybdenite กับ Arseno pyrite อีกเล็กนอย และ
สวนที่เขาไปแทนที่ใน Skarn ก็จะเพิ่มความอุดมสมบูรณของทองคําขึ้น เมื่อแรซัลไฟดเหลานี้โผลขึ้นสูผิวโลกนาน
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 ในการทําเหมืองมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 4.3-1
เริ่มตนดวยการเปดขุมเหมืองใหลึกลงไป ซึ่งใชวิธีการแบบขั้นบันได (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 ° ผนั ง ของขุ ม เหมื อ งสุ ด ท า ยส ว นใหญ จ ะอยู ใ นชั้ น แร Oxide ส ว นขุ ม เหมื อ งทางปลายด า น
ตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดอยูในชั้นแร Sulphide ซึ่งในขั้นตอนการขุดเปดหนาดินนั้นจะมีการเจาะระเบิดใน
บริเวณที่พ บหินหรือ ดินที่แข็ง มาก โดยดินหรือ หินที่ถูกขุดจะมีการขนออกไปกองไวและมีก องแรสํา หรับ นํา ไป
ดําเนินการขั้นตอไป
ภายหลังการขุดเปดหนาดินแลวกองสินแรจะถูกนําไปเขาขั้นตอนการบดขั้นตนและบดละเอียดซึ่งถือวา
เปนขั้นตอนแรกของการแตงแร ตอจากนั้นจะเขาสูกระบวนการชะละลายและดึงโลหะทองคําและเงินดวยถานกัม
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มันต จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาและเขาสูกระบวนการกรองและหลอม
เพื่อใหไดแทงโลหะทองคําเจือเงินรวมทั้งโลหะอื่นๆ ซึ่งจะนําไปถลุงตอยังตางประเทศ
อยางไรก็ตามในขั้นตอนหรือกระบวนการหนาเหมืองแหงนี้ไดมีกระบวนการกําจัดสารพิษที่ออกมาใน
ขั้นตอนการชะละลาย โดยการกําจัดสารพิษนี้ไดดําเนินการภายในพื้นที่ของบริษัทและหมุนเวียนกลับไปใชใน
กระบวนการตอไป
สําหรับการทําเหมืองในขั้นตอนดังกลาวมาแลวอธิบายไดดังนี้

รูปที่ 4.3-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองทองคําของบริษัท ทุง คํา จํากัด
(ที่มา: บริษัท ทุงคํา จํากัด)
การเจาะรูระเบิดและการระเบิด (Drilling and Blasting)
เนื่องจากในบริเวณขุมเหมืองมีสวนที่เปน Ore ที่แข็ง เชน Sulphide และ Skarn รวมทั้ง Waste Rock ที่
เปนหินสด เชน หินปูน แกนโนไดโอไรท และหินชั้น ที่ตองใชวิธีการระเบิดเพื่อเคลื่อนยายออก ในการระเบิดหิน
เพื่อใหไดขนาดและปริมาณตามที่ตองการโดยมีคา ใชจายนอยที่สุด
การคํานวณปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดตอจังหวะถวง ใชหลักการตาม the scaled distance model
[Q = R2(v/3,000)1.64] ซึ่งเปนการหาคาวัตถุระเบิดที่ใชไดสูงสุดตอจังหวะถวงโดยกําหนดคาพิกัดของระยะทางและ
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ยอมรับไดสําหรับสิ่งปลูกสรางประเภทบานเรือนทั่วไปโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 500
เมตร ดังนั้นจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดที่ใชสูงสุดตอจังหวะถวงไมใหเกิน 303 กิโลกรัม
-
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ตารางที่ 4.3-1 ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใชตอรูระเบิด
ขนาดรู Depth Burden Spacing Subdrill Stemming Colum
(มม.)
(เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)
(เมตร) Charge
(kg)
75
3.18
2.25
2.81
0.68
2.25
3.50
หมายเหตุ: ชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช ไดแก - วัตถุระเบิดแรงสูงที่ใชเปนไพรเมอร (Primer) ไดแก Emulsion

Bottom Total
Charge Charge
(kg)
(kg)
0.14
3.64

หรือ Dynamite
- วัตถุระเบิดหลัก (Blasting Agent) คือ AN-FO

การจุดระเบิดจะเลือกใช 2 กรณี ดังตอไปนี้
1. การระเบิดโดยสวนใหญจะใชวิธีการจุดระเบิดโดยใชเชื้อประทุไฟฟา (Initiation by Dentonator
System) ดวยการใชแกปไฟฟาแบบหนวงเวลา (Delay Electric Detonator) ที่ฝงไวกับระเบิดแรงสูง ชนิดอีมัลชั่น
ในแตละหลุม ทําการตอวงจรการระเบิดแบบอนุกรมมายังเครื่องจุดระเบิด (Blasting Machine) ซึ่งการระเบิดแตละ
ครั้งจะมีลักษณะของการจุดระเบิดเปนแบบลูกโซ เนื่องจากใชแกปไฟฟาแบบหนวงเวลา (Delay Detonator) การ
ระเบิดจะเริ่มโดยการระเบิดของตัวเชื้อประทุไฟฟาซึ่งใชเปนตัวกระตุนใหวัตถุระเบิดแรงสูงที่ใชเปนไพรเมอรเกิดการ
ระเบิดขึ้นหลังจากที่ไพรเมอรระเบิดจะสงแรงกระตุนใหสารระเบิด (ANFO) ซึ่งเปนวัตถุระเบิดสวนใหญในรูเจาะเกิด
การระเบิดตามมา
2. ในฤดูฝน ซึ่งรูระเบิดอาจมีน้ํา หรืออาจมีประจุไฟฟาในอากาศ ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากการระเบิดที่
เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจจากประจุไฟฟาในอากาศ 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 ตั้งอยูในเขตประทานบัตร 26970/15576 และ 26971/15558
วิธีการหลักในการประกอบโลหกรรมแรทองคําที่จะใช คือ ขบวนการสกัดทองคําดวยไซยาไนด (Cyanidation) โดย
ทองคําที่อยูในสินแรตาง ๆ จะถูกละลายออกมาโดยสารละลายไซยาไนด จากนั้นสารละลายที่มีทองคํานี้จะไหล
สวนทางกันกับ Activated Carbon ซึ่ง Activated Carbon จะทําหนาที่ดูดซับไวจะถูกสกัดออกมาและทําใหเปน
สารละลายอีกครั้งหนึ่ง สารละลายนี้จะผานขบวนการ Electrowinning ซึ่งเปนขบวนการทางไฟฟาที่สามารถดึง
ทองคําออกจากสารละลายมาจับตัวกันอยูที่ Steel Cathodes จากนั้นทองคําเหลานี้จะถูกนําไปถลุงพรอมกับ Flux
ที่ทําใหสิ่งปะปนในทองคําหลุดออกไปเพื่อใหทองคําบริสุทธิ์เกิดขึ้นแลวจึงทําการหลอมเปนแทงโลหะทองคําผสม
(Gold Bullion) ขั้นตอนการแตงแรสรุปไดดังรูปที่ 4.3-2
-
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รูปที่ 4.3-2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการแตงแรทองคําของบริษัท ทุงคํา จํากัด
การบด
หลังจากแรที่ไดจากการทําเหมือง แรจะถูกปอนเขาสูเครื่องปอนหินแบบสั่น (Grizzly Feeder) จากนั้นจะ
ใชเครื่องยอยหินแบบ Jaw Crusher ทําการบดเพื่อใหมีขนาดเล็กลงในขั้นตนแลวจึงสงไปบดละเอียดโดย SAG Mill
และ Ball Mill
- SAG Mill โดยจะบดสินแรที่มีขนาดเล็กกวา 20 มิลลิเมตร ใหมีขนาดต่ํากวา 106 ไมครอน 80%
PASSING ดวยอัตราการปอนสินแร 165 ตันตอชั่วโมง สําหรับสินแรออกไซด และ 80 ตันตอชั่วโมง สําหรับสินแร
ซัลไฟดโดยอัตรากําลังการผลิตนี้ขึ้นอยูกับความแข็งแรงของสินแร
- Ball mill โดยจะบดสินแรที่มีขนาดใหญกวา 106 ไมครอน (Under Flow) ที่ออกจากไฮโดรไซโคลนตัวที่
หนึ่ง ซึ่งจะบดละเอียดซ้ําจนสินแรมีขนาดเล็กกวา 53 ไมครอน 80% Passing ในระหวางกระบวนการบดละเอียด
จะมีการเติมปูนขาวเขาไปในเครื่องบดละเอียดใหมีระดับ pH ระหวาง 10.0-10.5 เพื่อปองกันการระเหยเปนไอของ
ไซยาไนดในรูปของ HCN
- สินแรบดละเอียดจะถูกแยกดวยเครื่องคัดขนาดแบบไฮโดรไซโคลน โดยใชหลักการแรงหนีศูนยกลาง ซึ่ง
เกิดจากเครื่องปอนความดันสูง สินแรที่มีขนาดเล็กกวา 53 ไมครอน สําหรับแรซัลไฟด และ 106 ไมครอน สําหรับแร
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ออกไซด (Over Flow) จะถูกแยกออกและผานตะแกรงคัดขยะ (Trash Screen) เพื่อคัดเศษไม รากไม หรือ
สิ่งเจือปนอื่น ๆ ออก และสงไปที่ถังละลายแร (Leaching Tank) สําหรับสินแรออกไซด หรือสงไปที่โรงลอยแร
(Flotation Plant) สําหรับสินแรซัลไฟด สวนแรที่ขนาดใหญกวา 53 ไมครอน สําหรับแรซัลไฟด และ 106 ไมครอน
สําหรับแรออกไซด (Under Flow) จะถูกสงกลับไปบดใหมจนไดขนาดที่ตองการ
กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
สินแรออกไซดที่ผานการบดละเอียดแลวจะทําการผสมน้ํา (Pulp) จนมีสัดสวนระหวางแร:น้ํา ประมาณ
40:60 จากนั้นจึงมีการเติมปูนขาวจนกระทั่ง pH ของ Pulp มีคาใกลเคียง 10 แลวจึงเติมโซเดียมไซยาไนดใหมี
ความเขมขนที่เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของแรที่ปอนเขามา โดยความเปนไปไดของความเขมขนของโซเดียม
ไซยาไนดอยูระหวาง 200-400 ppm สําหรับสินแรซัลไฟดที่ผานระบบลอยทองแดงซัลไฟด (CuS) และลอยเหล็ก
ซัลไฟด (FeS) สวนหนึ่งออกไปแลวนั้น จะถูกปรับใหมีคา pH เชนเดียวกับกรณีสินแรออกไซด สวนความเขมขน
ของโซเดียมไซยาไนดจะมีคาสูงกวาเล็กนอย ในถังละลายและดูดซับทองคําจะมีการใชใบกวน (Agitator) ทําการ
กวน Pulp ที่มีความเร็วรอบต่ํา และสม่ําเสมอภายในถังละลายแร โดยโลหะทองคําจะถูกละลายดว ยโซเดียม
ไซยาไนด แสดงไดดังสมการขางลาง
4 Au + 8 NaCN + H2O + O2 ---> 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH
หลังจากนั้นจะมีการเติมถานกัมมันต (Activated Carbon) ลงไป และมีการกวนที่ความเร็วรอบต่ําและ
สม่ําเสมอเชนกัน ทองคําที่ถูกชะละลายออกมาโดยโซเดียมไซยาไนด จะถูกดูดซับไวโดยถานกัมมันต หลังจากผาน
การดูดซับทองคําไวไดในระยะเวลาและปริมาณที่พอเพียงแลว แรที่บดละเอียดผสมน้ํา (Pulp) และถานกัมมันตที่
อุมทอง (Loaded Carbon) จะถูกผานเขาสูตะแกรงเพื่อแยกเอาแรบดละเอียดผสมน้ํา และถานกัมมันตออกจาก
กัน โดยถานกัมมันตจะคางอยูบนตะแกรง ในขณะที่แรบดละเอียดผสมน้ําจะผานตะแกรงลงไปและกลับเขาสูถังชะ
ละลายและดูดซับแรตอไป สวนถานกัมมันตที่ดูดซับทองเอาไวจะถูกผานเขาสูกระบวน Elution ตอไป
ถานกัมมันตที่อิ่มตัวดวยทองคํา (Loaded Carbon) จะเขาสูกระบวนการ Elution โดยจะถูกผานเขาสู
Elution Column เพื่อทําการชะลางทองคําออกจากถา น ถานกัมมันตจะถูกลางดวยสารละลายกรดเกลือ
(Hydrochloric Acid, HCI) เขมขน 3% เพื่อลางเอาสารประกอบอนินทรียที่อุดตันอยูตามชองวางของถานกัมมันต
จากนั้นจึงเติมสารละลายดางโซเดียมไฮดรอกไซด (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
สารละลายที่ มี ท องคํ า ละลายอยู จ ะถู ก ส ง ไปที่ ห อ งทองเพื่ อ แยกเอาทองคํ า และโลหะอื่ น ๆออกจาก
สารละลายโดยกระบวนการทางไฟฟา ซึ่งคุณลักษณะของไฟฟาที่สงเขาสูกระบวนการคือ มีความตางศักยต่ําแตมี
กระแสสูง โลหะทองคําจะถูกจับที่ขั้วลบ ซึ่งทําจาก Stainless Steel Mesh ซึ่งแขวนไวในถัง Electro-Winning เมื่อ
จํานวนทองคําที่จับที่ขั้วลบมีปริมาณมากพอ ขั้วลบจะถูกยกออกจากถังและฉีดลางดวยน้ําที่มีความดันสูง โลหะที่
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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จับอยูที่ขั้วลบ ซึ่งประกอบดวยโลหะทองคํา เงิน และโลหะอื่นๆที่ไดจากกระบวนการ Electrowinning ที่ถูกฉีดลาง
ออกมา จะถูกนํามาทําการกรองดวยเครื่องกรองซึ่งใชความดันจะไดออกมาเปนโคลนซึ่งเรียกวา Concentrate
จากนั้นนําโคลนที่ไดไปทําการอบแหง และนําไปผสมรวมกับ Flux เพื่อทําการหลอมในเตาที่ใช LPG Gas เปน
เชื้อเพลิง ทองคําที่ผานกระบวนการหลอมจะถูกเทลงในแมพิมพ โดยตะกรันจะลอยขึ้นมาบนผิว สวนแทงโลหะที่ได
จะเปนแทงโลหะทองคําเจือเงินและโลหะอื่นๆ ซึ่งจะมีทองคําประมาณ 50%-80% ซึ่งจะตองนําไปทําการถลุงตอยัง
ตางประเทศเพื่อใหไดทองคําบริสุทธิ์
กระบวนการกําจัดสารพิษ
กากแรที่ผานกระบวนการละลายสกัดและดูดซับทองคําแลวจะมีลักษณะเปนโคลน จะถูกสงไปเขายังถัง
ตกตะกอน โดยจะมีกระบวนการตกตะกอนโลหะหนักซึ่งจะอาศัยหลักการ Hydroxide Precipitation เปนหลักการ
ที่ใชโซเดียมไฮดรอกไซด หรือ ปูนขาว ปรับ pH เพื่อใหโลหะถึงจุดที่มีการละลายนอยที่สุด จากนั้นโลหะจะทําการ
จับตัวกับโซเดียมไฮดรอกไซดหรือปูนขาว เพื่อใหอยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนแลวจะมีการตกตะกอน ดัง
ปฏิกิริยานี้
-

M 2+ + 2 NaOH ⎯
⎯→ M (OH )2 (S ) + 2 Na + ( NaOH )
M 2+ + Ca (OH )2 ⎯
⎯→ M (OH )2 (S ) + Ca 2 + (lime)

,(M is metal)

นอกจากนี้ยังมีการใชหลักการ Sulfide Precipitation ซึ่งเปนสวนประกอบที่มีอยูแลวในสายแร จากนั้นนํา
น้ําโคลนที่ผานกระบวนการตกตะกอนโลหะหนัก มาทําการตกตะกอนโดยใชถังตกตะกอนที่อาศัยหลักการ SolidLiquid Separation ทําการแยกน้ําและกากแรออก สวนของน้ําจะสงไปที่ Process Water Tank เพื่อนําน้ํากลับมา
ใชในระบบอีกครั้ง สวนของกากแรจะถูกสงเขา Detoxification Tank เพื่อทําการบําบัดไซยาไนดและตกตะกอน
โลหะหนักอีกครั้งกอนสงไปเขื่อนกักเก็บกากแร
4.3.2 เหมืองแรทองคําบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
4.3.2.1 ลักษณะทั่วไปและขั้นตอนการทําเหมือง
• ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการเหมืองแรทองคํา “ ชาตรีเหนือ ” ตั้งอยูทางดานทิศเหนือของหมูเหมืองแรทองคํา “ ชาตรี ” มี
พื้นที่ครอบคลุมเริ่มจาก บริเวณดานเหนือของเขาโปง พื้นที่โดยรอบของเขาหมอและครอบคลุมถึงเขาเข็มทางตอน
เหนือสุดของโครงการ โดยตั้งอยูในเขตคาบเกี่ยวระหวาง ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ และ
ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร หรือปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 ของ
กรมแผนที่ทหาร ระหวางพิกัดแนวตั้งที่ 676 E - 678 E และ ระหวางพิกัดแนวนอนที่ 1802 N - 1806 N ระวาง
5141 IV ( อําเภอวังทรายพูน ) ลําดับชุด L7017
ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองแรทองคําและเงิน ตอกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจํานวน 9 แปลง มีเนื้อที่คําขอประทานบัตรรวม 2,466-0-73 ไร และคําขอ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร รวม 2 แปลง มีเนื้อที่รวม 386-1-95
ไร มีรายละเอียดแยกแตละแปลง ตามที่แสดงไวในตารางที่ 4.3-2 และ 4.3-3
ตารางที่ 4.3-2 แสดงรายละเอียดคําขอประทานบัตร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
คําขอประทาน หมายเลขหลัก
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
บัตรเลขที่
เขตเหมืองแรที่

เนื้อที่
(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

ตารางที่ 4.3-3 แสดงรายละเอียดคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย
นอกเขตเหมืองแร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
คําขอใบอนุญาต หมายเลขหลัก
เนื้อที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
(ไร)
เลขที่
เขตเหมืองแรที่
1/2547

25633

ทายดง

วังโปง

เพชรบูรณ

161-3-35

1/2548

25634

ทายดง

วังโปง

เพชรบูรณ

224-2-60

รวม

386-1-95

คําขอประทานบัตรทั้ง 9 แปลง ดังกลาวขางตน ไดขอรวมแผนผังโครงการทําเหมืองเปนเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรอีก 5 แปลง ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรแลว มีรายละเอียด ตามที่
แสดงไวในตารางที่ 4.3-4

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ตารางที่ 4.3-4 แสดงรายละเอียดประทานบัตร ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ประทานบัตร หมายเลขหลัก
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
เลขที่
เขตเหมืองแรที่

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

พื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นที่กรรมสิทธ ประเภทโฉนด น.ส.3 และ น.ส.3 ก เกือบทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทฯ
ไดทําความตกลงและไดรับความยินยอมใหใชพื้นที่แลว โดยมีพื้นที่บางสวนอยูในเขตพื้นที่ปาชุมชน ซึ่งบริษัทฯได
ยื่นขออนุญาตใชพ้นื ที่ตามระเบียบแลว
• ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่คําขอประทานบัตร มีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขาซึ่งน้ําเคยทวมถึง มีเขาหมอซึ่งเปนเนินเขาขนาดเล็ก
ตั้งอยูประมาณกลางพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 x 900 ตารางเมตร มีระดับความสูง 190 เมตร รทก.
แนวสันเขาวางตัวในทิศทางประมาณแนว เหนือ-ใต ที่ลาดเชิงเขาจะลาดเอียงต่ําไปทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก คาระดับความสูงโดยเฉลี่ยของพื้นที่ประมาณ 90 เมตร รทก.
• ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป
พื้นที่โครงการเหมืองแรทองคํา “ชาตรีเหนือ” ตั้งอยูในบริเวณแนวหินภูเขาไฟ เลย-เพชรบูรณ-ปราจีนบุรี หิน
ภูเขาไฟเหลานี้เกิดจากการประทุของภูเขาไฟใตทะเลซึ่งมีระดับน้ําตื้น (Island arc volcanic) ในชวงตอเนื่องระหวาง
ยุคเพอรเมียนตอนปลายถึงยุคไทรแอสซิคตอนกลาง (Permo Triassic) ซึ่งเปนชวงเวลาที่ระดับน้ําทะเลกําลัง
ถดถอยระดับน้ําลง (Regression) จึงสามารถพบหินตะกอนจากน้ําทะเลเชนหินปูนแทรกสลับอยูในชุดหินภูเขาไฟ
เหลานี้ ชนิดของหินภูเขาไฟ ประกอบ ดวย หินไรโอไรต (Rhyorite) หินแอนดีไซต (Andesite) หินแอนดีไซดเนื้อกึ่ง
หินบะซอลต (Basaltic Andesite) ซึ่งมีลักษณะที่เกิดการสะสมตัวจากการไหลของลาวา และแบบที่เกิดการสะสม
ตัวของเศษหินและเถาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
แหลงแรทองคําในบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีการกําเนิดแบบสายแรอุณหภูมิต่ํา ( 180-250 °C ) ที่เรียกกันวา
“Epithermal Gold Mineralization” โดยแรทองคําเกิดรวมกับสายแรควอรตซ - อาดูลาเรีย (Quartz – Adularia) ซึ่ง
มีแรกํามะถันเกิดรวมในปริมาณต่ํา (Low Sulfidation Quartz Adularia Style) บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งสํารวจ
พบแหลงแรทองคําเปนบริเวณซึ่งอยูในแนวที่หินภูเขาไฟ (Volcanic rock) และหินขี้เถาภูเขาไฟ (Pyroclastic rock)
ที่ถูกแปรสภาพดวยขบวนการเติมน้ําแรซิลิกา (Silicification) ปรากฏเปนแนวกวางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และยาว
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ในแนวเหนือ-ใต พาดผาน เขาหมอ เขาโปง และเขาดิน การแปรสภาพของหินในลักษณะ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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อื่นมีบางแตไมมากนัก ซึ่งไดแก Clay-Hematite Alteration , Chlorite Alteration และ Sericite-Carbonate
Alteration
• ขั้นตอนการทําเหมือง
ในการทําเหมืองบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด ไดใชวิธีการทําเหมืองหาบทั้งบนภูเขาและบนที่ราบ โดยผลิต
แทงโลหะผสมทองคําในปริมาณปละ 120,000-150,000 ออนซ ซึ่งกระบวนการทําเหมืองเริ่มดวยการพัฒนา
เสนทางลําเลียงสินแรและที่เก็บกองมูลหิน และการปรับพื้นที่เพื่อการเดินหนาเหมือง การขุดลอกหนาดินไปกอง
เก็บไวใชในการฟนฟูสภาพเหมือง แลวจึงเริ่มทําการผลิตโดยใชวิธีการเจาะระเบิดเพื่อแยกมวลสินแรและมูลหิน
ออกจากกัน แลวใชเครื่องจักรกลหนักในการขุดขน การเปดหนาเหมืองจะมีลักษณะเปนขั้นบันได (Benching
Method) โดยการลดระดับความสูงจากยอดเขาลงมาสูระดับต่ําในพื้นที่ที่เปนเนินเขา สวนในบริเวณพื้นราบก็จะ
ดําเนินการในทํานองเดียวกัน โดยลักษณะพื้นที่ทําเหมืองสุดทายจะมีลักษณะเปนบอเหมืองที่มีระดับต่ํากวาพื้นที่
ภูมิประเทศโดยรอบ ขนาดของแตละขั้นบันไดกําหนดตามการวางตัวและความสมบูรณของแร ความสามารถของ
เครื่องจักร และลักษณะความแข็งแรงของชั้นหิน โดยมีความสูงแตละขั้นบันไดระหวางการทําเหมืองประมาณ 3-6
เมตร โดยปกติจะมีความสูงประมาณ 6 เมตร ความกวางแตละขั้นบันไดประมาณ 5-8 เมตร ทั้งนี้เพื่อควบคุมความ
ชันรวมของผนังเหมืองไมใหเกิน 55 องศา สินแรที่ไดจะใชรถขุดตักใสรถบรรทุกเพื่อขนสงไปปอนเขาสูยุงรับแรของ
เครื่องบดหยาบในโรงประกอบโลหกรรม เพื่อรอการปอนเขาสูโรงประกอบโลหกรรมตอไป สวนมูลหินจะถูกคัดแยก
และนําไปกองเก็บไวในพื้นที่กองเก็บมูลหินซึ่งไดจัดเตรียมไวเปนการเฉพาะ เสนทางขนสงสินแรออกแบบใหมีความ
กวางประมาณ 15–20 เมตร และควบคุมความลาดชันใหอยูในระดับไมเกิน 10 องศา โดยขั้นตอนทั้งหมดแสดงได
ดังรูปที่ 4.3-3
- การควบคุมคุณภาพสินแร
การควบคุมคุณภาพสินแรจะเนนที่แรทองคําเปนหลัก สวนแรเงินจะอยูในฐานะแรพลอยไดจากการทํา
เหมือง วัตถุประสงคหลักที่สําคัญมี 2 ประการคือ
1) เพื่อจําแนกพื้นที่บริเวณที่เปนสินแรออกจากบริเวณที่เปนมูลหิน นอกจากนั้นยังจะจําแนกสินแร
ออกเปนสินแรทองคําและสินแรคุณภาพต่ํา อันจะชวยใหความสมบูรณเฉลี่ยแรทองคําในสินแรเกิด
การเจือจางในระดับต่ําสุด (Minimum Dilution)
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ปรับพื้นที่และขุดลอกหนาดิน
เจาะรูระเบิด
ระเบิด
ขุดขน
บดและแตงแร
รูปที่ 4.3-3 Flow chart แสดงขั้นตอนการทําเหมือง
2) เพื่อใหสินแรที่ปอนโรงงานประกอบโลหกรรมมีคุณภาพสม่ําเสมอ ทราบความสมบูรณของสินแรจาก
การทําเหมืองในแตละชวง ทราบอัตราสวนในการผสมสินแรที่มีความสมบูรณต่ําและสูงเขาดวยกัน
ชวยใหสินแรที่ปอนเขาสูกระบวนการประกอบโลหกรรมจะมีความสมบูรณสม่ําเสมอ อันจะมีผลทําให
โรงงานสามารถสกัดโลหะทองคําและเงินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Recovery)
งานควบคุมคุณภาพสินแรประกอบดวยการทําแผนที่ธรณีวิทยาบอเหมืองแสดงคาความสมบูรณของแร
ทองคําและแรเงิน ขอมูลที่สําคัญเหลานี้จะถูกประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตัวชวยในการจัดทํา
แบบจําลอง 3 มิติ (Computer Modeling) ซึ่งอาจกลาวรายละเอียดของขั้นตอนตางๆไดดังนี้
นักธรณีวิทยาจะแบงพื้นที่ที่มีสินแรทองคําปนแรเงินบริเวณหนางาน ตามขอมูลทางธรณีวิทยาที่ได
จากการเจาะสํารวจและจากการทําแผนที่ธรณีวิทยาบอเหมืองที่ผานมา
เก็บตัวอยางจากรูเจาะควบคุมคุณภาพสินแร โดยแยกเก็บที่ชวงความลึก 1-3 เมตร 1 ตัวอยาง และ
3-6 เมตร อีก 1 ตัวอยาง เพื่อสงไปวิเคราะหหาคาความสมบูรณของแรทองคําและแรเงิน
ในกรณีที่จําเปนจะตองทําการระเบิดกอนที่จะไดรับผลวิเคราะหคาความสมบูรณแรจากหองวิเคราะห
ก็จะยังไมมีการขุดตักหรือขนยายสินแรดังกลาวแตอยางใด
เมื่ อ ได ผ ลวิ เ คราะห ค วามสมบู ร ณ แ ร แ ล ว จะประมวลผลใหม ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร แ ล ว
เปรียบเทียบกับขอมูลเกาที่มีอยู หลังจากนั้นก็จะแบงกองหินที่ระเบิดแลวในบริเวณหนาเหมืองดวย
การใชแถบสีตางๆกําหนดขอบเขตของกองสินแรแตละประเภทซึ่งมีความสมบูรณของแรทองคํา
ตางกัน หรือคัดออกเปนมูลหิน แลวจึงสั่งยายเครื่องจักรเขามาขุดตักขนยายตอไป
งานเจาะรูระเบิดและการระเบิด
ทางเหมืองไดทําการออกแบบการเจาะรูระเบิดและระเบิดหินตามคุณสมบัติของหิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3-5

-
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ตารางที่ 4.3-5 การออกแบบรูเจาะระเบิดและแฟกเตอรที่ใชในการระเบิดมูลหินแตละประเภท
Hole
Powder
Burden Spacing Depth Sub drill Stemming Charge
มูลหิน
Diameter
Factor
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(Kg)
(นิ้ว)
(Kg/m3)
ลูกรัง
4
3.0
3.5
3.0
0.5
1.5
13
0.42
(Laterite)
หินกึ่งผุ
5
3.8
4.4
6.0
0.7
2.5
47
0.48
(Transitional)
หินสด
4.5
3.5
4.0
6.0
1.0
2.5
51
0.60
(Fresh )
การขุดตักและคัดแยกสินแรและมูลหิน
ในการขุดตักคัดแยกสินแรทองคําปนแรเงิน สินแรคุณภาพต่ําและมูลหิน จะใชรถขุดบุงกี๋คว่ํา (Backhoe)
ขนาด 30-50 ตัน รวมกับรถบรรทุกเททายขนาดบรรทุก 35 ตัน ขุดตักบริเวณที่นักธรณีวิทยาไดทําเครื่องหมายไว
แลว ในการขุดตักจะแบงออกเปน 2 สวน หรือ Flitches (ศัพทเทคนิคในการทําเหมืองแรทองคํา) คือสวน 3 เมตรที่
อยูสวนบนของกอง และ 3 เมตรที่อยูสวนลางของกอง ในการขุดตักจะระมัดระวังเมื่อเขาใกลสวนที่เปนรอยตอ
ระหวางสินแรทองคําปนแรเงินและมูลหิน รถบรรทุกจะทําการขนสินแรทองคําปนแรเงิน สินแรคุณภาพต่ํา และมูล
หิน ไปปอนเขาสูโรงงานประกอบโลหกรรมหรือกองแยกเก็บตามพื้นที่กองเก็บมูลหินที่กําหนดไวเปนการเฉพาะได
อยางถูกตอง ในกรณีพบความผิดปกติขึ้นที่บริเวณหนางาน จะหยุดการทํางานทันที และเก็บตัวอยางไปวิเคราะห
ซ้ําจนแนใจในคุณภาพของวัสดุกองนั้นวาเปนสินแร สินแรคุณภาพต่ํา หรือมูลหิน จึงจะดําเนินการขุดตักตอไป
เครื่องจักรชวยเหลือประเภทตางๆ ในการทําเหมือง เชน รถแทรกเตอรตีนตะขาบ รถเกรด รถน้ํา เครื่อง
สูบน้ําในบอเหมือง จะถูกจัดไวในจํานวนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทํางานของเครื่องจักรกลหลักใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เชน การปรับระดับของพื้นบอเหมืองเพื่อกําหนดทิศทางการระบายน้ํา และปองกันน้ําทวมขัง
ในบริเวณหนางานซึ่งจะชวยลดการเจือจางและการสูญเสียสินแรทองคํา หรือการปรับสภาพผิวถนนดวยการบดหิน
กอนเล็กๆ เพื่อลดการสึกหรอของลอยาง และชวงลางของรถบรรทุก เปนตน และสินแรที่ไดจะถูกขนลําเลียงโดย
รถบรรทุกเททาย ขนาดน้ําหนักบรรทุก 35 ตัน ไปยังโรงงานประกอบโลหกรรมและที่เก็บกองมูลหินที่ไดจัดเตรียมไว
ตามเสนทางที่ไดออกแบบไว
-

ขั้นตอนการแตงแร
การแตงแรคือขั้นตอนที่ชวยในการทําใหเปอรเซ็นตแรสูงขึ้น หรือใหไดตามมาตรฐานที่ตลาดตองการ เพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานที่ตองใชในการถลุงแรตอไป รวมทั้งเปนการประหยัดคาใชจายใน
การขนสง เนื่องจากไมตองทําการขนสงสวนที่เปนหิน ดิน ทรายที่ไมมีราคาไปดวย และสามารถแยกแรชนิดอื่นที่มี
ราคาออกไปจําหนายหรือการใชตอไปได ซึ่งการแตงแรของเหมืองทองคํามีขั้นตอนและกระบวนการโดยละเอียด
แสดงไดดังรูปที่ 4.3-4
-
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ROM ORE
STOCKPILE

JAW CRUSHER
CONVEYOR 1

309 tph
-125 mm

CRUSHED ORE STOCKPILE
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RECLAIM FEEDERS x 3

PEBBLE
CRUSHER

CYCLONE
CLUSTER
LIME SILO
GRAVITY
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280 tph
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SAG
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TRASH
SCREEN
CYCLONE
FEED HOPPER
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CAKE

DORE
CALCINE SMELTING
(Gold and Silver)
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รูปที่ 4.3-4 Flow chart แสดงขั้นตอนการแยกแรทองคําบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
(ที่มา: บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด)
การบด
กระบวนการผลิตจะสามารถผลิตสินแรไดในชวง 1.50-2.32 ลานตันตอป โดยสินแรที่ถูกขุดขึ้นมาจากบอ
จะมีขนาดใหญจนถึงละเอียด และเปนไปไมไดที่จะทําการดึงทองคําออกจากสินแรขนาดใหญ ดังนั้นจึงตองนํา
สินแรเหลานี้ไปทําการบดหยาบกอนที่จะเขาสูกระบวนการตอไป การบดหยาบนี้จะทําใหสินแรเล็กลงจนอยูในชวง
ประมาณ 10-13 เซนติเมตร โดยเครื่องบดจะประกอบไปดวยแผนจอว 2 แผน ซึ่งแผนหนึ่งจะติดอยูกับที่ สวนอีก
แผนจะขยับไปมาได ซึ่งแผนจอวทั้งสองแผนนี้จะอยูในลักษณะเปนรูปตัว V โดยสินแรจะถูกปอนจากดานบนและ
ถูกบีบอัดทําใหใหมีขนาดเล็กลงจนออกสูดานลางของเครื่องบด และจะถูกสงตอไปโดยสายพานลําเลียงเพื่อทําการ
บดละเอียดอีกครั้ง โดยกระบวนการบดละเอียดจะประกอบไปดวยเครื่องบดละเอียดแบบ SAG Mill และ Ball Mill
ซึ่งจะใชลูกเหล็กบดสินแรพรอมกับน้ํา จนสินแรเปยกมีขนาดละเอียดเพียงพอแลวจึงสงตอไปยังเครื่องคัดขนาด
สินแรหรือที่เรียกวา “ไฮโดรไซโคลน” เพื่อทําการคัดขนาดสินแร โดยรอยละ 80 ของสินแรที่มีขนาดเล็กกวา 75
ไมครอน จะถูกสงตอไปยังกระบวนการชะละลายสินแร สวนสินแรที่ไมไดขนาดจะถูกสงกลับไปบดละเอียดอีกครั้ง
สํ า หรับ การบดละเอีย ดนั้ นจะตอ งมี ก ารควบคุ ม คา ความเปน ดา งให ไ ด คา pH ประมาณ 10.4 ก อ นที่ จ ะเข า สู
กระบวนการชะละลาย สามารถทําไดโดยการเติมผงปูนขาวซึ่งตลอดทั้งปจะใชผงปูนขาวประมาณ 2,218-3,430
ตันตอป
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
กระบวนการชะละลายเปนการชะละลายโลหะทองคําและเงินออกจากสินแร โดยใชสารละลายโซเดียม
ไซยาไนดหรือที่เรียกวากระบวนการ “ไซยานิเดชั่น” ซึ่งจะทําการเติมสารละลายโซเดียมไซยาไนดที่ไดจากการผสม
กับ น้ําลงไปผสมกับสินแรเปยกที่อ ยูในถัง ชะละลายที่มีใบกวนทํางานอยูตลอดเวลา เพื่อ ใหเกิดการสัมผัสกัน
ระหวางสินแรเปยกกับสารละลายโซเดียมไซยาไนด และจะตองเติมแกสออกซิเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชะ
ละลาย เนื่องจากปฏิกิริยาจะเกิดไดสมบูรณก็ตอเมื่อมีปริมาณของออกซิเจนเพียงพอ โดยสินแรดังกลาวจะถูกชะ
ละลายเปนระยะเวลาประมาณ 12-20 ชั่ว โมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของสินแรเปยกที่เขาสูกระบวนการ และ
ในขณะที่สินแรเปยกไหลผานจากตนทางไปยังปลายทางของกระบวนการนั้น เม็ดถานกัมมันตจะถูกเติมลงในถัง
เพื่อ ทํา การดูด ซั บทองคํา และเงินเอาไวบ นผิว โดยเม็ด ถา นจะถูกสูบ ใหส วนทางกั บ สิน แรเปย กคือ จะเริ่มจาก
ปลายทางมายังตนทาง สําหรับกระบวนการชะละลายนี้จะใชสารโซเดียมไซยาไนดที่เปนของแข็งประมาณ 517800 ตันตอป ออกซิเจนเหลวประมาณ 1,768-2,735 ตันตอป และถานกัมมันตประมาณ 46 ตันตอป เพื่อชดเชย
สวนที่สึกหรอไปในกระบวนการ
หลังจากที่เม็ดถานถูกสูบมายังตนทางแลวเม็ดถานจะถูกกรองแยกออกจากสินแรเปยกโดยตะแกรงกรอง
และจะถูกลางดวยสารละลายกรดเกลือเจือจางที่มีความเขมขนประมาณ 3 เปอรเซ็นต เพื่อลางคราบสกปรกออก
เมื่อทําความสะอาดแลวจะถูกสงเขาสูกระบวนการดึงโลหะออกโดยใชสารละลายโซเดียมไซยาไนดและโซเดียมไฮ
ดรอกไซด เ ป น ตั ว ดึ ง โลหะทองคํ า และเงิ น ออกจากถ า นให ก ลั บ มาอยู ใ นรู ป สารละลายอี ก ครั้ ง ก อ นที่ จ ะเข า สู
กระบวนการจับโลหะทองคํา ซึ่งกระบวนการนี้จะใชสารโซเดียมไซยาไนดที่เปนของแข็งประมาณ 10 ตันตอป
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดประมาณ 464 ตันตอป และกรดเกลือประมาณ 232 ตันตอป
กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
กระบวนการนี้จะทําการจับโลหะทองคําและเงินออกจากสารละลาย เนื่องจากโลหะทองคําและเงินมี
คุณสมบัติทางไฟฟาเปนขั้วบวก ดังนั้นโลหะทองคําและเงินจะไปจับตัวอยูที่ขั้วลบของเซลลไฟฟา ซึ่งทําดวยแผน
ตะแกรงเหล็กกลาปลอดสนิม และเมื่อมีโลหะทองคําและเงินพอกตัวอยูที่แผนตะแกรงในระดับหนึ่งแลว โลหะ
ทองคําและเงินซึ่งมีลักษณะคลายตะกอนโคลนจะถูกชะลางออกจากแผนตะแกรงและนําไปอบแหงกอนนําไป
หลอมพรอมเติมสารเคมีจําพวกตัวชวยหลอมหรือ Flux ลงไป ซึ่งสารเคมีดังกลาวไดแก Silica Sand Borax และ
Soda Ash เพื่อใหสิ่งปนเปอนที่หลอมเหลวลอยตัวออกมารวมตัวกับพวก Flux ที่ไดเติมลงไป และจะเหลือแคเพียง
โลหะทองคําและเงินรวมตัวกันอยูดานลางของผิว Flux จากนั้นเทโลหะหลอมเหลวลงในเบาที่เตรียมไวแลวทิ้งไวให
เย็น จะไดแทงโลหะผสมซึ่งทางการคาเรียกวา “โดเร” สวนสารละลายที่ยังมีปริมาณโลหะทองคําและเงินเหลืออยู
เล็กนอย รวมไปจนถึงสารละลายไซยาไนดจะถูกสูบกลับเขาสูกระบวนการชะละลายอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการจับ
โลหะนี้จะใชสารเคมีจําพวกตัวชวยหลอมประมาณ 2.0 ตันตอป และจะใชกาซแอลพีจีสําหรับเตาหลอมประมาณ
74 ลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งจะกอใหเกิดแกสเนื่องจากการเผาไหมประมาณ 2,590 ลูกบาศกเมตรตอป
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กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดึงโลหะออกจากถานกัมมันตแลว ถานกัมมันตจะถูกสงไปกําจัดสิ่งสกปรก
ตางๆ ทั้งที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรียออกจากรูพรุนของถานกัมมันต ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดู ด ซั บ สิ น แร ท องคํ า และเงิ น โดยถ า นกั ม มั น ต จ ะถู ก เผาที่ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 600-750 องศาเซลเซี ย ส โดย
กระบวนการดังกลาวจะใชแก็สแอลพีจีเปนเชื้อเพลิงโดยใชประมาณ 297 ลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งจะกอใหเกิดแกส
จากการเผาไหมประมาณ 10,395 ลูกบาศกเมตรตอป
กระบวนการกําจัดไซยาไนด
สินแรเปยกที่ผานกระบวนการชะละลายแลวยังคงมีปริมาณไซยาไนดหลงเหลืออยู จึงมีความจําเปนที่
จะตองทําการบําบัดกอนปลอยลงสูบอกักเก็บกากแรที่เปนระบบปด โดยสินแรเปยกจะถูกเติมสารเคมีเพื่อทํา
ปฏิกิริยากับสารประกอบไซยาไนดเพื่อลดระดับความเปนพิษ โดยกระบวนการนี้จะใชสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต
ประมาณ 1,049-1,622 ตันตอป ผงคอปเปอรซัลเฟตประมาณ 25-39 ตันตอป อากาศความดันต่ําประมาณ 4.28
ลานลูกบาศกเมตรตอป ผงซิงคซัลเฟตประมาณ 43-67 ตันตอป กรดซัลฟูริกประมาณ 60-93 ตันตอป และผงปูน
ขาวประมาณ 75-116 ตันตอป หลังจากทําการกําจัดไซยาไนดแลว ปริมาณของไซยาไนดในรูปอิสระที่หลงเหลืออยู
ในสินแรเปยกจะอยูในระดับนอยกวา 0.2 ppm กอนปลอยสูบอกักเก็บกากแร และผลรวมของปริมาณไซยาไนด
ทั้งหมดในบอกักเก็บกากแรจะตองมีคาไมเกิน 20 ppm
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง
การดําเนินงานทําเหมืองแรทองคําของบริษัทอัครา ไมนิ่ง จํากัด จําเปนที่จะตองมีการใชเครื่องมือเครื่องจักร
หลายชนิดตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายของการทําเหมือง ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง
ดังกลาวไดแสดงในตารางที่ 4.3-6
-
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ตารางที่ 4.3-6 เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ที่

ประเภทเครื่องจักรกล

1 รถขุดตัก (Backhoes)

2 รถบรรทุก (Trucks)
3 รถบรรทุกน้ํา (Water Trucks)

4 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ (Bulldozer)

5
6
7
8
9

ยี่หอ / ขนาด
O&K RH-40E / 105 T
CAT 385BL/85 T
CAT 330C/35 T
773 of high way truck / 53 T
740 (Articulate truck) / 43.5 T
Euclid R36740 (Articulate
truck) /40,000 LT
Ten Wheel Truck/ 10,000 LT
CAT D9R /
CAT D8R
CAT D7R /25 T
CAT 988 G
CAT CS 563 / 11 T
CAT 140 H,G/ 14 T
DR Roc F9
8 ตัน

รถตักลอยาง (Wheel Loader)
รถบด (Compactors)
รถเกรด (Motor Grader)
รถเจาะ ระเบิด (Blast Drill Rigs)
รถบริการในบอเหมือง (Service
Trucks)
10 รถขนวัตถุระเบิด (Explosive Trucks) 10 ตัน

3
2
3
12
8
1

ปริมาณเชื้อเพลิงที่
ตองใชตอวัน
(ลิตร)
1700
700
400
500
350
350

2
2
1
2
2
2
4
8
5

170
350
400
390
800
55
250
450
50

2

170

จํานวน
(คัน)

4.3.2.2 กระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรทองคํา
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคําจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห ดังรูปที่ 4.3-5 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน
ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการที่
ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง
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กําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตการศึกษา

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี
รายการสิ่งแวดลอม

การแปลผล และการ
ประเมินการปรับปรุง
กระบวนการทําเหมือง

การประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

การใชงาน
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ
เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
- กําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม

รูปที่ 4.3-5 แผนภาพกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
4.3.2.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแรทองคํา
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตแรทองคํา
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition)
ในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํานี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยใช
โปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตทองคํา และจะเนนการพิจารณาใน
ดานผลกระทบที่ทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ทั้ง 6 ชนิด
ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
• ขอบเขตของระบบ (System boundary)
ทํา การศึก ษา LCA
โดยทํ าการเก็ บ ขอ มูลและประเมินวั ฏจั กรชีวิ ตในดานผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมของการผลิตแรทองคํา โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตแรทองคําเปน 7 กระบวนการ คือ กระบวนการ
เจาะรูระเบิด กระบวนการระเบิด กระบวนการขุดขน กระบวนการบด กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจาก
ถานกัมมันต กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต และกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา โดย
เก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร การใชพลังงาน ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมหรือของเสียที่ออกจากกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 4.3-6
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กระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการระเบิด
กระบวนการขุดขน
พลังงาน
เชื้อเพลิง

กาซเรือน
กระจก

กระบวนการบด

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
กระบวนการจับโลหะทองคําและเงิน
ดวยขั้วเซลลไฟฟา

กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
ขอบเขตการศึกษา

รูปที่ 4.3-6 ขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคําในเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่งจํากัด
• หนวยการทํางาน
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ LCA ของการผลิตแรทองคําใน 1 ป
4.3.2.4 การจัดทําบัญชีรายการ
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของแรทองคํา โดย
แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของ
พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของสิ่งที่ออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ
กาซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการเทานั้น โดยขอมูลที่จัดทําเปนขอมูลที่ไดจากทางเหมือง ซึ่งขอมูลที่ไดจะ
นํามาวิเคราะห สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มีความสําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้สามารถจัดทําบัญชีรายการตามการ
จําแนกกระบวนการได ดังนี้
1) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา–ออก ดังตารางที่
4.3-7
ตารางที่ 4.3-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด
รถเจาะรูระเบิด (DR Roc F9)
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
เจาะรูระเบิดดังตารางที่ 4.3-8
ตารางที่ 4.3-8 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
164,250
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
499,508.61
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
621.69
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
2) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.3-9
ตารางที่ 4.3-9 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการระเบิด
กระบวนการระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถขนระเบิด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน สารเคมี วัตถุระเบิด
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชสารเคมี
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
ระเบิดดังตารางที่ 4.3-10
ตารางที่ 4.3-10 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input

วัตถุระเบิดชนิด
ANFO

1,180,280

Output Emission

CO2
CH4

3,495,947
15,672

กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
กิโลกรัม
กิโลกรัม

SimaPro 7.1
SimaPro 7.1

3) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขน
ในขั้นตอนการขุดขนทําการเก็บขอมูลและแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-11
ตารางที่ 4.3-11 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการขุดขน
กระบวนการขุดขน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถตัก รถบรรทุก
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ดิน-หิน(แรทองคํา)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด
ขนดังตารางที่ 4.3-12
ตารางที่ 4.3-12 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขน
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Input
น้ํามันดีเซล
1,332,250
ลิตร/ป
คาจากการคํานวณ
4,051,550
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
5,043
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
4) บัญชีรายการในกระบวนการบด
ในขั้นตอนการบดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-13
ตารางที่ 4.3-13 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในกระบวนการบด
กระบวนการบด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
เครื่องบด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
Output

มลพิษจากการใชน้ํามัน

มลพิษ/ของเสียที่เกิด

มลพิษจากการใชไฟฟา
น้ําโคลน(แรทองคํา)

ผลิตภัณฑที่ได

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด
ดังตารางที่ 4.3-14
ตารางที่ 4.3-14 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการบด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
292,000
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
น้ํามันดีเซล
Input
พลังงานไฟฟา
44,038,055
kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
1,607,090
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
4,010
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
5) บัญชีรายการในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
ในขั้นตอนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต ทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชี
รายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-15
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

ตารางที่ 4.3-15 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการชะละลาย
และดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
ถังกวน สารเคมี
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
สารเคมี
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
มลพิษจากการใชสารเคมี
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชไฟฟา
Output
ผลิตภัณฑที่ได
น้ําทอง
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการชะ
ละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต ดังตารางที่ 4.3-16
ตารางที่ 4.3-16 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
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)
Input
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)
CO2
9,366,300
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
23,574
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
6) บัญชีรายการในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
ในขั้นตอนการปรับสภาพถานกัมมันตทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก
ดังตารางที่ 4.3-17
ตารางที่ 4.3-17 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการปรับสภาพ
ถานกัมมันต
กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถตัก รถบรรทุก
Input
วัสดุที่ใช
กาซแอลพีจี
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชกาซแอลพีจี
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
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บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
ปรับสภาพถานกัมมันตดังตารางที่ 4.3-18
ตารางที่ 4.3-18 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
กาซแอลพีจี
72.44
กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Output Emission
CO2
20,700
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
7) บัญชีรายการในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
ในขั้นตอนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชี
รายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.3-19
ตารางที่ 4.3-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตแรทองคํา ในขั้นตอนการจับโลหะ
ทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถตัก รถบรรทุก
Input
วัสดุที่ใช
กาซแอลพีจี
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชกาซแอลพีจี
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ทองคําเจือเงิน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการจับ
โลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาดังตารางที่ 4.3-20
ตารางที่ 4.3-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
กาซแอลพีจี
18
กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Output Emission
CO2
5,140
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
8) บัญชีรายการรวมในการผลิตแรทองคํา ของเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตแรทองคําทั้ง 6 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออกทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.3-7

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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น้ํามันดีเซล 164,250 ลิตร

เจาะรูระเบิด

CO2 499,508.61 กิโลกรัม
CH4 621.69 กิโลกรัม

ANFO 1,180,280 กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 3,495,947.09 กิโลกรัม
CH4 15,672 กิโลกรัม

ขุดขน

CO2 4,051,550 กิโลกรัม
CH4 5,043 กิโลกรัม

บด

CO2 1,607,090 กิโลกรัม
CH4 4,010 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 1,332,250 ลิตร

น้ํามันดีเซล 292,000 ลิตร
ไฟฟา 44,038,055 kWh
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 9,366,300 กิโลกรัม
CH4 23,574 กิโลกรัม

ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต

จับโลหะทองคําและเงิน
ดวยขั้วเซลลไฟฟา
กาซแอลพีจี (LPG) 72.44 กิโลกรัม

กาซแอลพีจี (LPG) 18 กิโลกรัม

จับโลหะทองคําและเงิน
ดวยขั้วเซลลไฟฟา

CO2 20,700 กิโลกรัม

CO2 5,140 กิโลกรัม

รูปที่ 4.3-7 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา
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4.3.2.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของแรทองคํา
เปนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a
เนื่องจากในปจจุบันยังมีการผลิตแรทองคําอยูจึงทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณาผลกระทบที่
เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลกรอนขึ้น
จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท
(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให
น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวากาซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังนี้
1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน
กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี
อัตราการเพิ่มขึ้นในบรรยากาศสูงมาก
2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการ
ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2
โดยมีรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ มีดังนี้
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1) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นทางเหมืองไดใชรถเจาะรูระเบิด จํานวน 8 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชใน
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของรถเจาะรูระเบิด และการเผาไหมของน้ํามันดีเซล
ขณะใชงาน
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-21 และรูปที่ 4.3-8
ตารางที่ 4.3-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
499.5
56.89
442.61
CO2
13.06
11.66
1.4
CH4

รูปที่ 4.3-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
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2) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด
ในกระบวนการระเบิดนั้นนอกจากจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิดแลวยังมีการใชน้ํามันดีเซล
สําหรับรถขนระเบิดอีกดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซล มีสัดสวน 94%
และ 6% ตามลําดับ เมื่อ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม
จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล
โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-22 และรูปที่ 4.3-9
ตารางที่ 4.3-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชน้ํามันดีเซล (Diesel
B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ANFO
รวม
3,495.95
3,495.95
CO2
329.11
329.11
CH4

รูปที่ 4.3-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ใน
ขั้นตอนการระเบิด
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3) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขน
ในกระบวนการขุดขนของเหมืองแรทองคําสวนใหญประกอบดวยการใชรถตักและรถบรรทุก ซึ่งมีปริมาณ
การใช น้ํ า มั น ดี เ ซลเป น จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น กระบวนการนี้ ส ามารถใช ข อ มู ล ของน้ํ า มั น ดี เ ซล เพื่ อ วิ เ คราะห ห า
ผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-23 และรูปที่ 4.3-10
ตารางที่ 4.3-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
4,051.57
461.41
3,590.16
CO2
105.89
94.55
11.34
CH4

รูปที่ 4.3-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดขนดิน
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4) ผลกระทบจากกระบวนการบด
ในกระบวนการบดของเหมืองแรทองคําประกอบดวยการใชรถตักลอยาง เครื่องบดและเครื่องคัดแยก
ขนาด เพื่อบดยอยแรใหมีขนาดเล็กมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ใชพลังงานไฟฟาในเครื่องบดตางๆและใชน้ํามันดีเซลใน
รถตักลอยาง ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของพลังงานไฟฟาและน้ํามันดีเซลเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ
การใชไฟฟา และการใชน้ํามันดีเซลตามลําดับ โดยรายละเอียดแสดงตารางที่ 4.3-24 และรูปที่ 4.3-11
ตารางที่ 4.3-24 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) การใชไฟฟา (Electrical
Thailand Grid Mix) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ในขั้นตอนการบด (หนวย: ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Electrical Thailand
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
Grid Mix
786.88
1,607.04
101.13
719.03
CO2
2.48
84.17
20.72
60.97
CH4

รูปที่ 4.3-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลและการใชไฟฟาใน
ขั้นตอนการบด
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5) ผลกระทบจากกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตนั้นจะรวมกันเนื่องจากเปนกระบวนการที่
ตอเนื่อง ซึ่งมีการใชพลังงานไฟฟาและสารเคมีเปนสวนใหญ ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของไฟฟาและ
สารเคมีเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือสารเคมี
ตางๆ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-25 และรูปที่ 4.3-12
ตารางที่ 4.3-25 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) และสารเคมี
ตางๆ ในขั้นตอนการแตงแร และขนแร (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Electrical Thailand Sodium
Liquid
โซดาไฟ Carbon black ปูนขาว
รวม
Grid Mix
Cyanide Oxygen
418.41
25.09
12.41
9,366.36
5,300.83
3,125.92
483.70
CO2
15.70
6.80
0.19
495.06
449.47
22.90
CH4

รูปที่ 4.3-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาและสารเคมีตางๆ ในขั้นตอนการชะละลายและดึง
โลหะออกจากถานกัมมันต
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6) ผลกระทบจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต
ในกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตนั้นเปนกระบวนการที่ตองใชกาซแอลพีจีสําหรับเตาหลอมเปนหลัก
ซึ่งจะกอใหเกิดกาซเรือนกระจกจํานวนมาก ดังนั้นขอมูลที่ใชในกระบวนการนี้ควรวิเคราะหผลกระทบจากการใช
กาซแอลพีจี
จากการวิเคราะหพ บวา การใชกา ซแอลพีจีจ ะส งผลใหเ กิดการปลดปลอ ย CO2 เพีย งอยางเดีย วโดย
รายละเอียดแสดงตารางที่ 4.3-26 และรูปที่ 4.3-13
ตารางที่ 4.3-26 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี (LPG) ในขั้นตอนการปรับสภาพถานกัม
มันต (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
LPG Burn
รวม
20.7
20.7
CO2
CH4

รูปที่ 4.3-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี ในขั้นตอนการปรับสภาพถานกัมมันต
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7) ผลกระทบจากกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา
ในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟานั้นเปนกระบวนการที่ตองใชกาซแอลพีจีสําหรับ
เตาหลอมเปนหลัก ซึ่งจะกอใหเกิดกาซเรือนกระจกจํานวนมาก ดังนั้นขอมูลที่ใชในกระบวนการนี้ควรวิเคราะห
ผลกระทบจากการใชกาซแอลพีจี
จากการวิเคราะหพ บวา การใชกา ซแอลพีจีจ ะส งผลใหเ กิดการปลดปลอ ย CO2 เพีย งอยางเดีย วโดย
รายละเอียดแสดงตารางที่ 4.3-27 และรูปที่ 4.3-14
ตารางที่ 4.3-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี (LPG) ในขั้นตอนการจับโลหะทองคําและ
เงินดวยขั้วเซลลไฟฟา (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
LPG Burn
รวม
5.13
5.13
CO2
CH4

รูปที่ 4.3-14 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชกาซแอลพีจี ในขั้นตอนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้ว
เซลลไฟฟา
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8) ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรทองคํา
ในการทําเหมืองแรทองคําตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนที่เกิดจากกาซเรือนกระจก ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการตางๆ ที่ผาน
มาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจากกระบวนการ
ที่สงผลกระทบในการปลอยกาซเรือนกระจกมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจาก
ถานกัมมันตมีการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ กระบวนการขุดขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด
กระบวนการเจารูระเบิด กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต และกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้ว
เซลลไฟฟามีการปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-28 และรูปที่ 4.3-15
ตารางที่ 4.3-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคํา 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
1,032.22
CH4
13.06
334
105.9
84.2
495.06
GHG
512.55
3,829.95 4,157.45 1,691.29 9,861.36
20.70
5.14 20,078.44

รูปที่ 4.3-15 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคํา ของเหมือง
แรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
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4.3.2.6 การแปลผล
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะที่มาจากผลการทํา
การประเมิ น วงจรชี วิ ต หรื อ การวิ เ คราะห บั ญ ชี ร ายการด า นสิ่ ง แวดล อ ม และทํ า รายงานสรุ ป ผลการแปลผล
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา
สําหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของเหมืองทองคํา ไดดําเนินการดังขั้นตอนที่กลาว
มาแลว สรุปไดดังนี้ คือ
- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตทองคํา เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต
- กําหนดขอบเขตที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ
- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทํา ใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ
พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ
การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก
แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการประเมินผลกระทบโดยวิ เคราะหวัฏจักรชีวิ ตของการทํา เหมืองนั้น จะวิเคราะหผ ลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของ
โครงการ คือ การประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขต
ในการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวน
ใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะ
เห็นไดวาพลังงานหลักที่ใชคือพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตและ
กระบวนการสงบด โดยสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 32.53 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซลที่ใชเปน
พลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุกที่อยูในกระบวนการขุดขน โดยการเผาไหมน้ํามัน
ดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 24.09 เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูในกระบวนการ
ระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 19.06 เปอรเซ็นต สารเคมีที่ใชใน
กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 20.48
เปอรเซ็นต การใชน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 3.72 เปอรเซ็นต และการใชกาซแอล
พีจีที่ใชอยูในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยเซลลขั้วไฟฟาและกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต คิด
เปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 0.12 เปอรเซ็นต
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4.3.2.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมืองแร
ทองคําบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
มาตรการปจจุบันที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง
ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบื้องตนจากคณะผูศึกษา ในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทที่ 5
1) มาตรการในปจจุบัน
ในปจจุบันเหมืองแรทองคํา อัครา ไมนิ่ง ไดมีมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบในดานกระบวนการ
ทําเหมืองหลายมาตรการ ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะมาตรการที่ชวยลดการเกิดภาวะโลกรอนโดยตรงหรือโดยออม
เทานั้น ไดแก
• ดานการระเบิด
- การเปดหนาเหมืองจะใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO รวมกับ Emulsion และ Blasting Agent โดยใชปริมาณ
วัตถุระเบิดไมเกิน 12,000 กิโลกรัมตอครั้ง หรือไมเกิน 480 กิโลกรัมตอจังหวะถวง และมีวิศวกรควบคุมการระเบิด
ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการระเบิดที่สมบูรณมีการปลอยกาซออกมานอยลง
• ดานการจัดการน้ํา
- การจัดการน้ําจากขุมเหมืองจะทําการสูบไปยังบอ Process water เพื่อใชสําหรับการแตงแรและน้ําจาก
Dewatering bores จะสูบไปยังบอน้ําดิบเพื่อใชในการอุปโภคและในโรงประกอบโลหกรรมสวนที่ตองการน้ํา
สะอาด
- มีระบบการจัดการน้ําผิวดินที่ออกแบบสําหรับกักเก็บน้ําและตะกอนไวในพื้นที่โครงการ
- มีระบบแยกน้ําสะอาด (จากพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน) และน้ําสกปรก (จากพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน) ออกจากกัน
ซึ่ง การจัด การดา นน้ํา ผิว ดินที่สามารถนํา กลั บมาใชประโยชน ใหมไ ดอีกจะช วยให ป ระหยัดในการใช
พลังงานไฟฟาในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบภายนอกที่อยูไกลออกไปจากพื้นที่เหมือง
• ดานการจัดการสารเคมีในโรงประกอบโลหกรรม
- สารละลายโซเดียมไซยาไนดที่ทําการปอนเขาสูกระบวนการชะละลายจะถูกควบคุมความเขมขนและ
ปริมาณโดย Ring Main System ซึ่งจะชวยใหไมมีการใชสารเคมีมากเกินความจําเปน
- มีการนําเม็ดถานกัมมันตที่ใชในกระบวนการแตงแรกลับมาใชอีกจนกระทั่งมีขนาดเล็กจนสามารถผาน
ตะแกรงดักได ซึ่งจะทําใหลดการใชวัตถุดิบ โดยการผลิตวัตถุดิบก็จะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนได
- สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตจะเก็บไวในสถานที่เก็บสารเคมีโดยมีขอบกั้น น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน
อื่นๆ จะตองเก็บไวในบริเวณที่มีขอบกั้น เพื่อปองกันการหกลนปนเปอน
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- น้ํากรดที่ใชในการลางถานแลว ทําการปรับความเขมขนใหคงเหลือนอยมากที่สุด กอนที่จะสูบไปสูบอกัก
เก็บกากแร โดยผานทอ High Density Polyethylene (HDPE) ที่มีคุณสมบัติรองรับกรดที่เขมขนได ซึ่งการสูบน้ํา
ผานทอจะไมทําใหเกิดการปนเปอนไปยังแหลงอื่นซึ่งจะตองหาวิธีการกําจัดอีก
2) ขอเสนอแนะเบื้องตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของการทําเหมืองทองคําดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาปริมาณ
กาซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเทากับ 20,236.23 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งเกิดจากการใชไฟฟาใน
กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมากที่สุด รองลงมาคือการใชนํ้ามันดีเซลในการขุด เจาะ
บด ขน และจากการระเบิด ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวในตารางที่ 4.3-27 ดังนั้นในการที่จะลดปริมาณการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองแรทองคํา อัครา ไมนิ่ง (จํากัด) ผูศึกษาขอเสนอแนะในเบื้องตนวาควร
ดําเนินการหากระบวนการ มาตรการหรือวิธีการที่จะลดปริมาณการใชไฟฟา น้ํามันดีเซล และการใชระเบิด ซึ่งจะ
ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดบาง นอกจากนั้นอาจดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กเนื่องจากปริมาณ
กาซเรือนกระจกมีปริมาณไมมากนัก การดําเนินโครงการ CDM ทั่วไปหรือขนาดใหญจะไมคุมทุน ซึ่งโครงการที่
นาจะเกิดประโยชนโดยรวม เชน โครงการปลูกปาหรือฟนฟูปาโดยเลือกชนิดพันธุไมใหเหมาะสมกับทองถิ่น ซึ่งอาจ
ตองใชเวลานานเพื่อใหตนไมโตพอที่จะดูดซับคารบอนไดตามตองการ และอาจขายในตลาดภาคสมัครใจ ซึ่ง
ถึงแมวาการขายคารบอนเครดิตแบบนี้จะมีมูลคาการซื้อขายต่ําแตก็จะสงผลในการชวยลดภาวะโลกรอนไดอยาง
ยั่งยืน
4.4 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูนนั้นผูศึกษาไดศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทําเหมือง 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
• ที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งคําขอประทานบัตร/ประทานบัตรของโครงการจํานวน 35 แปลงนี้แสดงอยูในแผนที่ ภูมิประเทศของ
กรมแผนที่ทหารบก มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง 5238 III อยูระหวางเสนกริดตั้งที่ 721 –
727 ตะวันออก และเสนกริดนอนที่ 1617 – 1623 เหนือ ซึ่งตั้งอยูที่ ตําบลทับกวาง และตําบลทาคลอ อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี
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• ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เหมืองแรของโครงการนี้ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาทับกวาง-มวกเหล็กแปลง 1 (เขตปาเพื่อ
เศรษฐกิจ) มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาโดยแบงเปนเทือกเขา 2 แนว โดยคําขอประทานบัตร/ประทานบัตรทั้ง 35
แปลงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8,173 – 0 – 30 ไร มีลักษณะภูมิประเทศและประเภทของพื้นที่ดังนี้
พื้นที่กลุมที่ 1 ตั้งอยูบนเทือกเขาใหญ และเขาหนองกบ อยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ
โดยภูมิประเทศของเทือกเขามีการวางตัวของแนวสันเขาตอเนื่องในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต
ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะตอเนื่องเขาหนองกบ ระดับความสูงของยอดเขาหนองกบประมาณ 294 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนดานทิศตะวันออกและทิศเหนือตอเนื่องกับเขาใหญ ซึ่งมียอดเขาสูงสุดประมาณ 478
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่ประทานบัตรในกลุมนี้มีความสูงตั้งแต 60 – 420 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง
พื้น ที่ กลุ มที่ 2 ตั้ง อยูบ นเขาไมน วล อยูบ ริเ วณทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงใต ข องโครงการโดยภู มิ ป ระเทศของ
เทือกเขามีการวางตัวของแนวสันเขาอยูในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต
ระดับความสูง 60 – 357 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณหนาเหมืองมีลักษณะเปนที่ราบขั้นบันไดบน
ภูเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 100 – 260 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
• ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป
พื้นที่ของโครงการนี้และบริเวณพื้นที่ใกลเคียงจัดอยูในกลุมหินตะกอน ยุคเพอรเมียน หรือที่เรียกกันวา หิน
ชุดราชบุรี ซึ่งแสดงลักษณะคดโคงไปมา โดยมีแนวแกนประมาณ WNW – ESE และแสดงลักษณะ Overturn
Syncline ประกอบดวยลักษณะทางธรณีวิทยา 2 บริเวณ ดังนี้
บริเวณทางตอนเหนือและตะวันออกของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขา
ซึ่งเปนที่ตั้งพื้นที่โครงการกลุมที่ 1 (เขาหนองกบ) ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไปจะประกอบดวย หินปูนสีดํา เทาเขม
ถึงเทาออน บางสวนเปนหินปูนตกผลึกใหมและหินปูนเนื้อดินกับหินโดโลไมต มักมีเชิรตที่มีกระเปาะและเปนชั้น
แทรก บางสวนสลับดวยหินดินดาน หินทราย และหินภูเขาไฟบางเล็กนอย บางแหงเปนหินออนและหินแคลกซิลิเกต สวนมากมีซากฟูซูลิน ปะการัง หอยตะเกียง และสาหราย
บริเวณทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทางดานตะวันตกเฉียงใตของเทือกเขาซึ่งเปนที่ตั้ง
ของพื้นที่โครงการกลุมที่ 1 (เขาหนองกบ) และ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทือกเขาซึ่งเปนที่ตั้งพื้นที่โครงการกลุมที่
2 (เขาไมนวล) ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไปจะประกอบดวยหินปูนสีเทาแกมชมพูจนถึงเทาดําเขม มีชั้นหินเชิรต
เปนกระเปาะและเปนชั้นแทรก บางสว นประกอบดวยชั้น หินดินดานถึงชั้นหินชนวนคั่นสลับ มีซากฟูซูลินและ
ไครนอยด
• ขั้นตอนการทําเหมือง
การทําเหมืองจะเปนเหมืองเพื่อที่ผลิตหินปูนในปริมาณปละ 16,050,000 เมตริกตัน มีลักษณะการทํา
เหมืองเปนขั้นบันได โดยกําหนดใหแตละขั้นมีความสูงประมาณ 12 - 18 เมตร และความกวางประมาณ 12 - 18
เมตร (ตามลักษณะเนื้อหิน) โดยมีความลาดชันทั้งหมด (Overall Slope) ไมเกิน 45 องศา โดยจะทําเหมืองจาก
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ระดับความสูงเดิมประมาณ +300 ถึง +220 เมตร ลึกลงไปจนถึงระดับประมาณ +130 เมตร โดยขั้นตอนของการ
ทําเหมืองดังรูปที่ 4.4-1 และสรุปไดดังนี้
Drilling Process

Blasting Process

Hauling Process

Loading Process

รูปที่ 4.4-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองหินปูนบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
(ที่มา: บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน))
- งานเปลือกดิน
สํา หรับ เปลือ กดิ นและเศษหินในบริเวณพื้น ที่โ ครงการมีป ริมาณนอยมาก ซึ่ งเปลือ กดิน คุณ ภาพดีจ ะ
สามารถนําไปใชเพื่อการปลูกตนไมสําหรับการพื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองได เศษหินสามารถนําไปปนกับหินคุณภาพดีใช
ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไดเกือบทั้งหมด สําหรับเปลือกดินและเศษหินคุณภาพต่ําที่เหลือสามารถนําไปใชในการ
ปรับพื้นที่และเสนทางภายในโครงการได ดังนั้นจะไมมีเศษดินและเศษหินเหลือจากการทําเหมือง ซึ่งในขณะที่
เปลือกดินและเศษหินบางสวนยังไมนําไปใชงานก็จะมีการกองไวในพื้นที่ทําเหมืองเปนการชั่วคราว ซึ่งพื้นที่ทํา
เหมืองสําหรับโครงการนี้มีลักษณะเปนลานกวาง การกองเปลือกดินและเศษหินเปนการชั่วคราวจึงสามารถทําได
โดยไมเปนอุปสรรคตอการทําเหมือง
- งานเจาะและงานระเบิด
ในการพั ฒ นาเหมื อ งและเส น ทางซึ่ ง ใช วิ ธี ก ารระเบิ ด จะใช เ ครื่ อ งเจาะรู ร ะเบิ ด แบบตี น ตะขาบชนิ ด
Hydraulic Drifter และ Rotary ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวเจาะ 1.5 หรือ 3.5 นิ้ว ทํางานตามสภาพและลักษณะ
ของแตละพื้นที่ สําหรับการเจาะระเบิดหลักเพื่อการผลิตแรจะใชเครื่องเจาะตีนตะขาบชนิด Hydraulic Drifter
ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวเจาะ 3.5 นิ้ว และ ชนิด Rotary ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวเจาะ 7 3/8 นิ้ว รวมกัน
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ตามสภาพของหนางานและกําลังการผลิต โดยมีความสูงในการระเบิดประมาณ 12 - 18 เมตร การวางลักษณะ
รูเจาะ จะเจาะเอียงในแนวดิ่งโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาณ 80° – 90° เพื่อควบคุมทิศทางและความแรงของ
หินปลิว วัตถุระเบิดที่ใชเปนแบบแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับน้ํามันดีเซล (ANFO) ในอัตราสวน 94 : 6 ใชวัตถุ
ระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Emulsion หรือ ทําหนาที่กระตุนการระเบิด (Primer) ใชประมาณ 5 –
8% โดยน้ําหนักของ ANFO การจุดระเบิดจะใชหมอจุดระเบิดไฟฟา และสายชนวนระเบิดชนิด PETN เหนี่ยวนําไป
ยังแกปถวงเวลาชนิด NON Electric GAP (NONEL) No. 1-20 ซึ่งจังหวะถวงเวลาของแกปแตละเบอรหางกัน 50
สวนพันวินาที (millisecond) เปนตัวจุดระเบิดวัตถุระเบิดในหลุมเจาะ (ANFO) รูปแบบการระเบิดจะมีแถวรูเจาะ
แบบสลับฟนปลา (Staggered Pattern)
อนึ่ ง หากหิ น ที่ ไ ด จ ากการระเบิ ด มี ข นาดใหญ เ กิ น ไป จะหลี ก เลี่ ย งการทํ า ระเบิ ด ย อ ย (Secondary
Blasting) โดยจะใช Hydraulic Breaker เจาะกระแทกหินขนาดใหญเพื่อใหหินมีขนาดเล็กลงและจะไดลําเลียง
ตอไป
- งานลําเลียงแร
แรหินปูนและหินดินดานจากการระเบิดซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับขนสงไปยังโรงโมหินจะใชรถตักลอ
ยาง (Wheel Loader) หรือ รถตักไฮโดรลิก (Hydraulic Loader) รวมกับรถบรรทุกเททาย (Dump Truck) ลําเลียง
ไปทําการโมหินยังโรงโมเพื่อสงเขาขบวนการผลิตปูนซีเมนต แรหินปูนและหินดินดานที่มีขนาดใหญเมื่อทําการเจาะ
กระแทกใหมีขนาดเหมาะสมแลวก็จะขนสงไปยังโรงโมหินตอไป
• ขั้นตอนการแตงแร
แรที่ผานการระเบิดจากหนาเหมือง บางสวนที่มีขนาดใหญเกินไปจะแยกออกมากองไวหางจากบริเวณ
หนาเหมืองที่จะมีการดําเนินการเจาะระเบิด เพื่อไมใหเปนการขัดขวางการปฏิบัติงาน รอทําการทุบยอยใหมีขนาด
เล็กลงโดยใชหัวทุบติดรถขุด (Hydraulic Breaker) ใหมีขนาดทั่วไปไมเกิน 1.5 x 1.5 เมตร แรที่มีขนาดเหมาะสม
แลวจะขนสงโดยรถบรรทุกไปยังโรงโมหิน ซึ่งแยกตามสายการผลิตของโรงงานจํานวน 3 โรง เพื่อเขาสูกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนตตอไป โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4-1
ตารางที่ 4.4-1 เครื่องโมสําหรับหินปูน
สายการผลิต
ชนิดเครื่องโม
จํานวน
โรงงาน 1
Hammer Crusher
1
โรงงาน 2
Impact Crusher
1
Impact Crusher
1
โรงงาน 3
Impact Crusher
1
Impact Crusher
1
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4.4.2 เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
4.4.2.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง
• ที่ตั้งโครงการ
ประทานบัตรเลขที่ 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 ตั้งอยูที่บริเวณ ต.ทับกวาง / ทาคลอ / บานปา
อ.แกงคอย จ.สระบุรี ปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7017
ระวาง 5328 III อยูในระหวางเสนกริดแนวนอนที่ 1620700-1622900 เหนือ และเสนกริดแนวตั้งที่ 718700 –
722200 ตะวันออก มีอาณาเขตติดตอโดยรอบดังนี้คือ ทิศเหนือจรดพื้นที่เกษตรกรรมไรขาวโพดและสวนมะมวง
ห า งจากถนนลาดยางประมาณ 1,500 เมตร และจากแม น้ํ า ป า สั ก ประมาณ 1,800 เมตร ทิ ศ ใต จ รดพื้ น ที่
เกษตรกรรมและพื้นที่โรงงานปูนซีเมนตแกงคอย ทิศตะวันออกจรดเทือกเขาหนองกบ ทิศตะวันตกจรดแมน้ําปาสัก
หางจากแมน้ําประมาณ 200-300 เมตร
• ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนเทือกเขาที่ตอแนวมาจากเทือกเขาหนองกบ จากทิศตะวันออกเฉียงใต สู
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระดับความสูงของพื้นที่อยูระหวาง 10-252 เมตร จากระดับน้ําทะเล มุมความลาดเอียง
ของภูเขาประมาณ 35-40 องศา สภาพปาไมเปนปาเบญจพรรณ มีงิ้วปา และไผรวก ประปราย สภาพปจจุบันมี
การทําเหมืองเปดโดยการระเบิดหินจากยอดเขาที่อยูระดับสูงลงมาใหมีระดับที่ใกลเคียงกันจนเห็นที่ราบเปนชั้น
โดยเดินหนาเหมืองจากทางดานทิศตะวันออกมุงไปทางทิศตะวันตก เปนสวนใหญ และยังคงปรากฏยอดเขาอยู
ในบริเวณทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันตกของพื้นที่
• ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป
หินปูนในพื้นที่โครงการนี้จัดอยูในหนวยหินเขาขาด (RKD) ชุดราชบุรี อายุของหนวยหินเปนเพอรเมียน
ตอนกลาง (Middle-Permian) ประมาณ 260 ลานปมาแลว หมูหินเขาปูนประกอบดวยหินปูน สีเทาถึงเทาออน
จนเกือบขาว เนื้อเนียนแนน (Aphanites or Microsparite) เปนสวนใหญ สีเทาแกจนเกือบดํา เนื้อดําถึงหยาบ
มากเหมือนเม็ดทราย (Micrite to Calcarenite) เปนสวนนอยบางแหงเปนหินปูนตกผลึกใหม (Recrystallized)
หรือแปรสภาพเปนหินออน (Marble) มักจะมีลาย (Lamination) สีขาวหรือชมพู บริเวณใกลรอยเลื่อนหรือรอย
สัมผัสกับหินอัคนีมักจะพบหินไมโลไนต (Mylonite) และหินแคลก – ซิลิเกต (Calc – Silicates) บางแหงมีหินเชิรต
เปน กระเปาะหรือชั้นบาง ๆ (Dike) หรือพนังแทรกชั้น (Sill) บางบริเวณเปนหินปูน สีเทาถึงเทาเขมเนื้อคอนขาง
หยาบมี Fossils มาก (Fossiliferous) นอกจากนี้มีหินดินดาน (Shale) หินดินดานกึ่งหินชนวน (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 ซึ่งในกระบวนการทําเหมืองมีขั้นตอนดังรูปที่ 4.4-2 อธิบาย
ไดดังนี้
7
1

Planning

7
2

Mine Development
7
6

Stocking

7
3

Drilling & Blasting
7
4

7
5

Crushing

Loading & Hauling
7

To Cement Factory

รูปที่ 4.4-2 แผนภาพแสดงกระบวนการทําเหมืองหินปูนบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
(ที่มา: บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด )
ในขั้นตนเปนการเตรียมพื้นที่กอนการผลิตแร จะใชรถบูลโดเซอรไถดันดินทําถนนภายในเหมืองการเตรียม
ปรับพื้นที่ หลังจากนั้นจึงเปดเปลือกดินจนถึงชั้นแรหินปูนและหินดินดานเพื่อเตรียมการผลิต
การตัดถนนเพื่อการขนสง ในสวนที่เปนหินจําเปนตองมีการเจาะและระเบิดตีนตะขาบขนาดดอกเจาะ 3
นิ้ว เมื่อถึงบริเวณทําเหมืองจะทําการขยายหนาเหมืองและทําชั้นเหมืองชั้นละประมาณ 12 เมตร
ขั้นตอนการผลิตแร สําหรับการผลิตหินปูนและหินดินดานจากการระเบิดหนาผาของขั้นบันไดเหมืองจะใช
เครื่องเจาะโรตารี่ ขนาดดอกเจาะ 6 ¼ - 7 7/8 นิ้ว ออกแบบที่ความสูงของชั้นบันไดเหมืองประมาณ 12 เมตร
รูเจาะดิ่งหรือเอียงจากแนวดิ่งไมเกิน 15 องศา ลึกประมาณ 13-15 เมตร ระยะหางหนาผาหรือความหนาของการ
ระเบิด (Burden) 4-6 เมตร ระยะหางรูเจาะ (Spacing) 6-10 เมตร ระยะต่ํากวาพื้น (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 ของแอนโฟโดยน้ําหนัก ที่เหลือเปนแอนโฟ (ANFO) ซึ่งเปนสวนผสมระหวางปุย
แอมโมเนีย กับน้ํามันดีเซลในอัตราสวน 94 : 6 โดยน้ําหนักวิธีการใชวัตถุระเบิดเริ่มจากเสียบแกปจังหวะถวง
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

4-55

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

มิลลิวินาทีชนิดไมใชไฟฟา (Non-Electric Detonator) ลงในแทงดินระเบิดไวในบริเวณกนรูเจาะ จากนั้นจึงอัด
แอนโฟจนหมดแลวอัดปดรูระเบิดดวยฝุนเจาะในแตละหลุมของแตละแถวจะวางเบอรแกปแตกตางกันไปตาม
ความเหมาะสมเพื่อควบคุมหินปลิว การสั่นสะเทือนและเสียงดังจากการระเบิด กรณีที่มีหินกอนหลังจากการ
ระเบิดที่มีขนาดโตกวา 1 ลบม. โดยประมาณจะมีการทุบใหมีขนาดเล็กดวยรถทุบระบบ HYD เปนหลัก หรือใน
กรณีที่หินกอนมีขนาดโตมากอาจมีการเจาะระเบิดโดยรถเจาะตีนตะขาบขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ซึ่งจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม เพื่อยอยหินใหมีขนาดเล็กลงตามความเหมาะสม จากนั้นจะใชรถตักเอาแรใสรถบรรทุกทายขนสง
แรไปยังโรงงานปูนซีเมนต
• ขั้นตอนการแตงแร
แรหินปูน จากหนาเหมืองที่ผานการระเบิดและมีขนาดโตนอยกวา 1 ลบ.ม. จะถูกตักโดยรถตักขึ้นใส
รถบรรทุก โดยจะถูกนํามาเทที่โรงบดยอยที่ 1 - 4 ทั้งนี้การเดินโรงบดยอยจะเดินพรอมกัน 2 - 3 โรง และหินที่เทลง
Hopper จะถูกปอนโดย Apron Feeder เขาสูเครื่องยอย จากนั้นหินที่ผานการยอยจะถูกลําเลียงโดยสายพานไป
เก็บไวที่ยุงเก็บหินหลังจากชําระคาภาคหลวงแรแลวจะถูกลําเลียงโดยสายพานลําเลียงเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนตตอไป
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองและการแตงแร
เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง
-

งาน
เจาะและระเบิด

เครื่องมือ/เครื่องจักร
เครื่องเจาะ Rotary
เครื่องเจาะ Rotary
เครื่องเจาะ Rotary
เครื่องเจาะ Rotary
เครื่องจักร Rotary
รถทุบ
(Hydraulic Breaker)
เครื่องอัดปุยลงรูเจาะ
ดวยกําลังลม
เครื่องอัดลม
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รุน / ขนาด
Reed (SK25)
ขนาดดอกเจาะ 6 ¼ นิ้ว
INGERSOLL RAND (DM-30)
ขนาดดอกเจาะ 6 ¼ นิ้ว
SCHRAMM (SC45M)
ขนาดดอกเจาะ 7 7/8 นิ้ว
REED (SK45I)
ขนาดดอกเจาะ 7 7/8 นิ้ว
DRILTECH (D45KS)
ขนาดดอกเจาะ 7 7/8 นิ้ว
ขนาด 275 แรงมา

จํานวน
3
1
1
2
1
1

ขนาด 75 กิโลกรัม

2

ขนาด 367 ฟุต / นาที

1

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

งาน
งานตักและงานขนสง

งานพัฒนาและตัดทาง

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

เครื่องมือ/เครื่องจักร
รถตัก HYD
(Hydraulic Shovel)
รถตัก HYD
(Hydraulic Back Hoe)
รถตักลอยาง
(Front Wheel Loader)
รถตักลอยาง
(Front Wheel Loader)
รถตักลอยาง
(Front Wheel Loader)
รถตักลอยาง
(Front Wheel Loader)
รถบรรทุกเททาย
(OFF IGH-WAY DUMP TRUCK)
รถบรรทุกเททาย
(OFF IGH-WAY DUMP TRUCK)
รถบรรทุกเททาย
(OFF IGH-WAY DUMP TRUCK)
เครื่องเจาะตีนตะขาบ

รถดันตีนตะขาบ
(BULLDOZER)
รถดันตีนตะขาบ
(BULLDOZER)
รถเกรดเดอร
รถบริการ

งานดับฝุน

รถบริการน้ํามันหลอลื่น
รถบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
รถเครน
รถบรรทุกน้ํา
รถบรรทุกน้ํา
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รุน / ขนาด
HITACHI (Ex-1800-2)
ขนาด 10.30 ลบ.ม
HITACHI (Ex-1800-3)
ขนาด 9.50 ลบ.ม
KOMATSU (WA 600-1)
ขนาด 5.40 ลบ.ม.
ขนาด 5.50 ลบ.ม.
CATERPILLAR (992 C)
ขนาด 10.40 ลบ.ม.
CATERPILLAR (992 D)
ขนาด 10.40 ลบ.ม.
CATERPILLAR (HD 465-3)
ขนาด 34.20 ลบ.ม.
CATERPILLAR (777 C)
ขนาด 51.50 ลบ.ม.
CATERPILLAR (777 D)
ขนาด 61.10 ลบ.ม.
ATLAS COPCO
(Roc 742 HCO2R)
ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว
CATERPILLAR (D10N)
ขนาด 59.79 ลบ.ม.
CATERPILLAR (D10R)
ขนาด 65.76 ลบ.ม.
KOMATSU GD 611R
ขนาด 155 แรงมา
6 ลอ
4,000 ลิตร
0.85 ตัน, 6 ตัน
ขนาด 12,000 – 15,000 ลิตร
ขนาด 4,300 ลิตร

จํานวน
1
1
1
1
1
2
9
6
3
2

2
2
1
1
1
2
2
1
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เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการแตงแร
เครื่องจักร/อุปกรณ
1. เครื่องยอยแบบ HAMMER MILL EV200 พรอม
APPRON FEEDER (PRIMARY)
เครื่องยอยแบบ CONE CRUSHER (SECONDARY) บ.1
เครื่องคัดขนาด Screening
ชุดสายพานลําเลียง
2. เครื่องยอยแบบ IMPACT CRUSHER AP-CM 2030
(บ.2)
APPRON FEEDER พรอมชุดสายพานลําเลียง
3. เครื่องยอยแบบ IMPACT CUUSER AP-CM 2030 (บ.3)
APPRON FEEDER พรอมชุดสายพานลําเลียง
4. เครื่องยอยแบบ JAW CRUSHER พรอม APPRON
FEEDER (บ.4) (PRIMRY)
เครื่องยอยแบบ GYRATORY SG1200 (SECONDARY)
เครื่องยอยแบบ GYRATORY J50 (TERILARY)
เครื่องคัดขนาด Screening
Grizzly Feeder
5. ยุงเก็บหิน (ย.1)
6. ยุงเก็บหิน (ย.1)

ขนาด
850 tph.(2,000KW)

จํานวน
1 เครื่อง

200 tph. (139 KW)
147 KW
853 KW
1,500 tph.(2,800 KW)

1 เครื่อง
7 เครื่อง
27 เสน
1 เครื่อง
3 เสน

147 KW
1,000 tph.(1,250 KW)
175 KW
500 tph (185KW)

1 เครื่อง
4 เสน
1 เครื่อง

390 tph (390KW)
270 tph (500KW)
134 KW
440 KW
120,000 ตัน
40,000 ตัน

1 เครื่อง
2 เครื่อง
6 เครื่อง
20 เสน
1 ยุง
1 ยุง

4.4.2.2 กระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต
ไทย (แกงคอย) จํากัด
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูนจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห ดังรูปที่ 4.4-3 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน
ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการที่
ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง
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กําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตการศึกษา

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี
รายการสิ่งแวดลอม

การแปลผล และการ
ประเมินการปรับปรุง
กระบวนการทําเหมือง

การประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

การใชงาน
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ
เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
- กําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม

รูปที่ 4.4-3 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (แกงคอย) จํากัด
4.4.2.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของหินปูน
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition)
ในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนนี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยใช
โปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตหินปูน และจะเนนการพิจารณาใน
ดานผลกระทบที่ทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ทั้ง 6 ชนิด
ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
• ขอบเขตของระบบ (System boundary)
ทํา การศึก ษา LCA
โดยทํ าการเก็ บ ขอ มูลและประเมินวั ฏจั กรชีวิ ตในดานผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมของการผลิตหินปูน โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูนเปน 5 กระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนา
พื้นที่ กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการระเบิด กระบวนการขุดขน และกระบวนการบด โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร การใชพลังงาน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
ของเสียที่ออกจากกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 4.4-4
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กระบวนการพัฒนาพื้นที่
พลังงาน
เชื้อเพลิง

กระบวนการเจาะรูระเบิด

กาซเรือน
กระจก

กระบวนการระเบิด
กระบวนการขุดขน
กระบวนการบด

ขอบเขตการศึกษา
รูปที่ 4.4-4 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนในเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (แกงคอย) จํากัด
• หนวยการทํางาน
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ LCA ของการผลิตหินปูนใน 1 ป
4.4.2.4 การจัดทําบัญชีรายการ
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของหินปูน โดยแสดง
ใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของพลังงาน
และปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของสิ่งที่ออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือกาซเรือน
กระจกที่เกิดจากกระบวนการเทานั้น โดยขอมูลที่จัดทําเปนขอมูลที่ไดจากทางเหมือง สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มี
ความสําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้สามารถจัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้
1) บัญชีรายการในกระบวนการพัฒนาพื้นที่
ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา–ออก ดังตารางที่
4.4-2
ตารางที่ 4.4-2 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่
กระบวนการพัฒนาพื้นที่
รถดันตีนตะขาบ เครื่องเจาะตีนตะขาบ
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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จากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ข า งต น สามารถสรุ ป บั ญ ชี ป ริ ม าณรายการสารเข า -ออกสํ า หรั บ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่ดังตารางที่ 4.4-3
ตารางที่ 4.4-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
328,978
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
1,000,470.90
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
1,245.19
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
2) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก ดังตาราง
ที่ 4.4-4
ตารางที่ 4.4-4 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถเจาะรูระเบิด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
เจาะรูระเบิดดังตารางที่ 4.4-5
ตารางที่ 4.4-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
483,295
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
1,469,770
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
1,829.06
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
3) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.4-6
ตารางที่ 4.4-6 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการระเบิด
กระบวนการระเบิด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน สารเคมี วัตถุระเบิด
Output

มลพิษ/ของเสียที่เกิด

มลพิษจากการใชสารเคมี

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
ระเบิดดังตารางที่ 4.4-7
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ตารางที่ 4.4-7 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
วัตถุระเบิดชนิด
Input
1,396,050
กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
ANFO
4,135,050
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
18,537
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
4) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขน
ในขั้นตอนการขุดขนทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-8
ตารางที่ 4.4-8 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการขุดขน
กระบวนการขุดขน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถตัก รถบรรทุก
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
มลพิษจากการใชน้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
Output
ผลิตภัณฑที่ได
หินปูน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด
ขนดังตารางที่ 4.4-9
ตารางที่ 4.4-9 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขน
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Input
น้ํามันดีเซล
2,321,748
ลิตร/ป
คาจากการคํานวณ
7,060,780.01
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
8,787.85
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
5) บัญชีรายการในกระบวนการบด
ในขั้นตอนการบดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-10
ตารางที่ 4.4-10 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการบด
กระบวนการบด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
เครื่องบด
Input
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชไฟฟา
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ผงหินปูน
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด
ดังตารางที่ 4.4-11
ตารางที่ 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)
6,060,119.98
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
24,469.23
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
6) บัญชีรายการรวมในการผลิตหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตหินปูนทั้ง 4 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออกทั้งหมดที่
เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.4-5

น้ํามันดีเซล 328,978 ลิตร

พัฒนาพื้นที่

CO2 1,000,470.90 กิโลกรัม
CH4 1,245.19 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 483,295 ลิตร

เจาะรูระเบิด

CO2 1,469,770 กิโลกรัม
CH4 1,829.06 กิโลกรัม

ANFO 1,396,050 กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 4,135,050 กิโลกรัม
CH4 18,537 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 2,321,748 ลิตร

ขุดขน

CO2 7,060,780.01 กิโลกรัม
CH4 8,787.85 กิโลกรัม

ไฟฟา 8,705,302.60 kWh

บด

CO2 6,060,119.98 กิโลกรัม
CH4 24,469.23 กิโลกรัม

รูปที่ 4.4-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน
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4.4.2.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของหินปูน
เปนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น ยั ง มี ก ารผลิ ต หิ น ปู น อยู ม าก จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบอย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง พิ จ ารณา
ผลกระทบที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลก
รอนขึ้น
จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท
(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให
น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวากาซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังนี้
1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน
กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี
อัตราการเพิ่มขึ้นในบรรยากาศสูงมาก
2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการ
ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2
โดยมีรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ มีดังนี้
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1) ผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาพื้นที่
ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่นั้นทางเหมืองไดใชเครื่องเจาะตีนตะขาบ 2 คัน รถดันตีนตะขาบ 2 คัน และรถ
เกรดเดอร 1 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของเครื่องจักร
ตางๆ และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-12 และรูปที่ 4.4-6
ตารางที่ 4.4-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
886.53
1,000.47
113.94
CO2
2.80
26.15
23.35
CH4

รูปที่ 4.4-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่
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2) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นมีการใชน้ํามันดีเซลสําหรับรถเจาะรูระเบิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-13 และรูปที่ 4.4-7
ตารางที่ 4.4-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
1,302.39
1,469.77
167.38
CO2
4.11
38.41
34.30
CH4

รูปที่ 4.4-7 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด
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3) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด
ในกระบวนการระเบิดนั้นจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซล มีสัดสวน 94%
และ 6% ตามลําดับ เมื่อ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม
จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 และ CH4 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่
4.4-14 และรูปที่ 4.4-8
ตารางที่ 4.4-14 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ในขั้นตอนการระเบิด (หนวย:
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ANFO
รวม
4,135.05
4,135.05
CO2
389.28
389.28
CH4

รูปที่ 4.4-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ในขั้นตอนการระเบิด
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4) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขน
ในกระบวนการขุดขนของเหมืองหินปูนสวนใหญประกอบดวยการใชรถตักและรถบรรทุก ซึ่งมีปริมาณการ
ใชน้ํามันดีเซลเปนจํานวนมาก ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซล เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-15 และรูปที่ 4.4-9
ตารางที่ 4.4-15 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
6,256.66
7,060.78
804.12
CO2
19.76
184.54
164.78
CH4

รูปที่ 4.4-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดขน
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5) ผลกระทบจากกระบวนการบด
ในกระบวนการบดของเหมืองหินปูนประกอบดวยการใชเครื่องบดจากโรงโมหินทั้ง 4 เพื่อบดยอยแรใหมี
ขนาดเล็กมากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการใชพลังงานไฟฟาในเครื่องบดตางๆ ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูล
ของพลังงานไฟฟาเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 และ CH4 ในปริมาณที่สูง โดย
รายละเอียดแสดงตารางที่ 4.4-16 และรูปที่ 4.4-10
ตารางที่ 4.4-16 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการ
บด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Electrical Thailand Grid Mix
รวม
6,060.12
6,060.12
CO2
513.85
513.85
CH4

รูปที่ 4.4-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด
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6) ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน
ในการทําเหมืองหินปูนตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ
ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก
กระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการขุดขนมีการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมา
คือ กระบวนการบด กระบวนการระเบิด กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่มีการปลดปลอย
CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-17 และรูปที่ 4.4-11
ตารางที่ 4.4-17 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูนของบริษัท
ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
พัฒนาพื้นที่ เจาะรูระเบิด
ระเบิด
ขุดขน
บด
รวม
1,469.77
4,135.05
7,060.78
6,060.12
19,726.19
1,000.47
CO2
38.41
389.28
184.54
513.85
1,152.23
26.15
CH4
4,524.33
7,245.32
6,573.97
20,878.42
1,026.62
1,508.18
GHG

รูปที่ 4.4-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูนของบริษัท ปูน
ซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
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4.4.2.6 การแปลผล
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะที่มาจากผลการทํา
การประเมิ น วงจรชี วิ ต หรื อ การวิ เ คราะห บั ญ ชี ร ายการด า นสิ่ ง แวดล อ ม และทํ า รายงานสรุ ป ผลการแปลผล
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา
สําหรับ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของเหมือ งหินปูน ไดดําเนินการดัง ขั้นตอนที่กลาว
มาแลว สรุปไดดังนี้ คือ
- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตหินปูน เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต
- กําหนดขอบเขตที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ
- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทํา ใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ
พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ
การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก
แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการประเมินผลกระทบโดยวิ เคราะหวัฏจักรชีวิ ตของการทํา เหมืองนั้น จะวิเคราะหผ ลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการบด ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ การประเมินผลกระทบดาน
ภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของ
กระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวนใหญจะเปนขอมูลดานการใช
พลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักที่ใชคือ
การเผาไหมของน้ํามันดีเซล โดยใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุก การเผา
ไหมของน้ํามันดีเซลที่ใชในกระบวนการขุดขน กระบวนการเจาะและระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่ สงผล
กระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 40.58 เปอรเซ็นต การใชพลังงานไฟฟาจากกระบวนการบดคิดเปน
สัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอ นทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 31.49 เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูใน
กระบวนการเจาะและระเบิดคิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 21.67 เปอรเซ็นต
และการใชน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 6.26 เปอรเซ็นต
4.4.2.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมือง
หินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
มาตรการปจจุบันที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง
ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบื้องตนจากคณะผูศึกษา ในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทที่ 5
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1) มาตรการในปจจุบัน
ในปจจุบันเหมืองปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ไดมีมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบในดาน
กระบวนการทําเหมืองซึ่งเกี่ยวของกับการลดภาวะโลกรอน ดังนี้
• ดานการระเบิด
- มีการวางแผนการระเบิดที่เหมาะสม โดยคํานวณปริมาณหินที่ไดตอการระเบิดแตละครั้ง เพื่อวาง
แผนการระเบิดเพื่อใหไดหินในปริมาณที่เพียงพอตอการนําไปใชเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อลดความถี่ในการระเบิดหิน
ซึ่งจะชวยลดจํานวนครั้งในการกอใหเกิดฝุนละอองจากการระเบิด ไดแก
o ใชอัตราสวนระยะระหวางรูเจาะ (Spacing) กับระยะหางรูเจาะกับหนาอิสระ (Burden) มากกวา
หรือเทากับหนึ่ง และระยะ Burden จะนอยกวา Spacing เสมอ และมีระยะที่เจาะต่ํากวาตีนผา
(Sub Drilling) เทาที่จําเปนคือ มีคาไมเกิน 1/3 ของระยะ Burden
- ควบคุมการใชระเบิดใหไมเกิน 45 กิโลกรัม/จังหวะถวงสูงสุด หรือประมาณ 100 ปอนด/จังหวะถวงสูงสุด
- หลีกเลี่ยงการใชการระเบิดยอย แตทําการทุบดวย Hydraulic Breaker แทน
- อัดรูระเบิดอยางนอยระยะไมนอยกวา 0.7 เทาของระยะ Burden และเลือกใชวัสดุในการปดปากรูระเบิด
อยางเหมาะสม การใชหินเกล็ดเปนวัสดุปดปากรูระเบิดแทนการใชฝุนที่มาจากการเจาะรูระเบิด จะทําใหการอัด
ระเบิดมีประสิทธิภาพมากกวา
- วิศวกรจะควบคุมการทําเหมืองอยูเปนประจํา โดยการวางแผนในการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด
และการจุดระเบิด โดยในการวางแผนการเจาะรูระเบิดทุกครั้ง จะพยายามใชวัตถุระเบิดใหนอยที่สุดแตไดปริมาณ
แรมากที่สุด
• ดานการจัดการพลังงาน
- มีการศึกษาแผนการใชน้ํามันเตาทดแทนน้ํามันดีเซลในการผสมทํา AN-FO ในสัดสวน 50/50
- ขยายผลการใช NGV/CNG เครื่องจักรของเหมือง 18 คัน
- ศึกษาการ ใชพลังงานลมมาปนกังหันเพื่อปนไฟ
- ศึกษาทดลองที่จะผลิตน้ํามัน Bio-Diesel ขึ้นมาใชเอง และศึกษาการใชงานน้ํามัน Bio-Diesel B5 กับ
เครื่องจักรทุกเครื่อง
2) ขอเสนอแนะเบื้องตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการใชรถในการขุดขน เจาะระเบิด ซึ่งเปนการใชพลังงานน้ํามันดีเซลเปน
กระบวนการที่ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด นอกจากนั้นการใชพลังงานไฟฟาและการใชระเบิดก็
ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากเชนกัน ดังนั้นในการศึกษาดานการจัดการพลังงานตามที่ทาง บริษัท
ปูนซิเมนตไทยฯ ไดดําเนินการนั้น ถือวาเปนการดําเนินการที่เหมาะสมและควรจะทําใหเปนรูปธรรมตอไปโดยเร็ว
และควรขยายใหเปนโครงการ CDM ขนาดเล็กไดตอไป
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4.4.3 เหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
4.4.3.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง
• ที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งกลุมประทานบัตรในโครงการนี้แสดงอยูใน แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบก มาตราสวน
1:50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง 5238 III ตั้งอยูระหวางเสนกริดตั้งที่ 728,000–735,000 ตะวันออก และ
เสนกริดนอนที่ 1,611,000–1,623,000 เหนือ ที่ตํ าบลทั บกวาง อํา เภอแก ง คอย และตํา บลมิต รภาพ อํ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 4.4-11 แผนที่ภูมิประเทศ) มีเนื้อที่ทั้งหมดเทากับ 7,555 ไร 2 งาน 20 ตารางวา
• ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเปนภูเขา อยูในพื้นที่ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบคุณภาพดี สําหรับใชในการผลิต
ปูนซีเมนต มีประทานบัตร และโรงงานผลิตปูนซีเมนตของบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตอื่นตั้งอยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการ ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น
การคมนาคมเพื่อเดินทางเขาสูพื้นที่ประทานบัตร โดยทางรถยนต จากจังหวัดสระบุรีไปอําเภอแกงคอย
โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 135
ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงงานผลิตปูนซีเมนตของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 4.4-12 แผนที่ภูมิประเทศ แสดงเขตประทานบัตรของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

4-73

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

• ลักษณะธรณีวิทยา
1) สภาพธรณีวิทยาทั่วไป
ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไปของพื้นที่จากแผนที่ธรณีวิทยาทั่วไปมาตราสวน 1 : 250,000 ของกรม
ทรัพยากรธรณี จัดบริเวณนี้อยูในกลุมหินสระบุรี (Saraburi Group) ซึ่งประกอบดวยหินปูนเปนสวนใหญ มีหิน
ตะกอนอื่น เชน หินดินดาน หินทรายแปง และหินทราย แทรกสลับบาง กลุมหินนี้พบแผกระจายในบริเวณทางดาน
ทิศตะวันตกของที่ราบสูงโคราช และที่ราบภาคกลางฝงตะวันตก ตั้งแตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครราชสีมาหรือ
อยูบริเวณดานทิศตะวันตกของกลุมหินโคราชของที่ราบสูงโคราช กลุมหินสระบุรี มีอายุทั้งหมดอยูในยุคเพอรเมียน
ตั้งแตตอนตนถึงตอนปลาย
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
ปจ จุบันโรงงานปูน ซีเมนต ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีแหลง วัตถุดิบ ที่ใชในการผลิต
จําแนกเปนกลุมประทานบัตร 3 กลุม ไดแก กลุมประทานบัตร Site A, กลุมประทาน Site C 1 และกลุมประทาน
บัตร Site C2 เพื่อผลิตหินปูนและหินดินดาน ใชเปนวัตถุดิบปอนโรงงานผลิตปูนซีเมนตรวม 28 แปลงประทานบัตร
โดยมีคุณภาพแรดังแสดงในตารางที่ 4.4-18
ตารางที่ 4.4-18 คุณภาพแรเฉลี่ยโดยทั่วไปของหินปูน และหินดินดานในพื้นที่โครงการ
% MgO
% SiO2
% Ai2O3
% Fe2O3
% CaO
Site A
1.45
1.90
0.10
กลุมหินปูนคุณภาพดี
0.17
53.49
0.78
10.21
0.48
กลุมหินปูนคุณภาพต่ํา
0.24
45.50
Site C1
0.54
2.64
0.23
กลุมหินปูนคุณภาพดี
0.17
54.11
1.20
55.19
9.16
กลุมหินปูนคุณภาพต่ํา
4.19
13.60
Site C2
0.51
0.64
0.13
กลุมหินปูนคุณภาพดี
0.14
54.41
กลุมหินปูนคุณภาพต่ํา 0.58-18.14 0.53-1.51 55.11-61.32 8.90-20.55 5.66-10.72
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• การทําเหมือง
การออกแบบและแผนการทําเหมือง
จากลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร จะเห็นวาแหลงแรของโครงการนี้มีลักษณะเปนภูเขา ดังนั้นจึงมีการทํา
เหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ การพัฒนาหนาเหมืองและเสนทางจะใชเครื่องจักรกลหนักรวมกับการเจาะระเบิดโขดหิน
เพื่อตัดเสนทางลําเลียงใหมีความลาดเอียงประมาณ 1:8 เปลือกดินและเศษแรผุที่ไดจากการพัฒนาเหมืองนําไปทํา
การปรับพื้นที่ การทําเหมืองผลิตแรใชเครื่องจักรกลหนักและการเจาะระเบิดเปนหลักทําการลดระดับลงมาเปน
ลักษณะขั้นบันไดมีความสูง 15 เมตร กวางไมนอยกวา 15 เมตร และสําหรับการทําเหมืองหินดินดาน ขั้นบันไดสูง
8 เมตร กวางไมนอยกวา 8 เมตร มีความลาดชันทั้งหมดไมเกิน 45 องศา
อัตราการผลิตแรรวม ของโครงการกอ นป พ.ศ. 2554 สําหรับ หิน ปูนในอัตราประมาณ 10,830,000
เมตริกตันตอป สําหรับแรหินดินดานในอัตราประมาณ 600,000 เมตริกตันตอป และหลังป พ.ศ.2554 ซึ่งเปนปที่
เริ่มดําเนินการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนตโรงที่ 4 มีอัตราการผลิตแรรวมสําหรับแรหินปูนในอัตราประมาณ
14,440,000 เมตริกตันตอป สําหรับแรหินดินดานในอัตราประมาณ 800,000 เมตริกตันตอป ขอบเขตของการทํา
เหมืองในปปจจุบันและป พ.ศ. 2570 แรหินปูนและหินดินดานที่ไดจากหนาเหมืองจะขนสงไปเขาขบวนการผลิต
ปูนซีเมนต และวัสดุผสมซีเมนตของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนของการทําเหมืองทั้งหมดไดแสดงดังรูปที่ 4.4-13
อธิบายไดดังนี้

เจาะ
หินใหญ

ระเบิด

ยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอร
ขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยาง
ขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
เครื่องยอย

รูปที่ 4.4-13 ขั้นตอนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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การเจาะรูระเบิด และการระเบิด
การพัฒนาเสนทาง และพัฒนาหนาเหมืองจะมีการใชเครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบหรือแบบไฮดรอลิคทํางานตามสภาพและลักษณะของแตละพื้นที่ การเจาะระเบิดหลักเพื่อการผลิตแรหินปูนใชเครื่องเจาะขนาด
เสน ผา ศูน ยกลางรู เจาะ 5 นิ้ว โดยมีความลึก ในการระเบิ ดประมาณ 15 เมตร และสํา หรั บการทํา เหมื องแร
หินดินดานใชเครื่องเจาะขนาดเสนผาศูนยกลางรูเจาะ 3 นิ้ว โดยมีความสูงในการระเบิดประมาณ 8 เมตร การ
วางลักษณะรูเจาะจะเจาะในแนวดิ่งโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาณ 80° - 90° เพื่อควบคุมทิศทางและความ
แรงของหินปลิว วัตถุระเบิดที่ใชเปนแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับน้ํามันดีเซล (ANFO) ในอัตราสวน 94 : 6 ใชวัตถุ
ระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Emulsion ทําหนาที่กระตุนการระเบิด (Primer) ใชประมาณ 5 – 8 %
โดยน้ําหนักของ ANFO และมีแกปไฟฟาแบบถวงเวลา (Electric Delay Detonator) เปนตัวจุดระเบิด รูปแบบ
การระเบิดจะมีแถวรูเจาะแบบสลับฟนปลา (Staggered Pattern) ทําการระเบิดวันละไมเกิน 1 ครั้ง ชวงเวลา
ประมาณ 16.00 – 17.00 น.
แรหินปูนและหินดินดานที่ไดจากการระเบิด ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการแตงแร จะทําการ
ขนสงโดยใชรถตักลอยาง (Front End Loader) และรถขุดและตักแร (Front Shovel และ Back Hoe) รวมกับ
รถบรรทุกเททาย (Dump Truck) ลําเลียงไปบดยอยยังโรงแตงแร แรที่ผานขั้นตอนการบดยอยแลวจะผานระบบ
สายพานลําเลียงเขาสูโรงงานผลิตปูนซีเมนตตอไป
-

การทิ้งดิน
เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการ พบวามีเปลือกดินและเศษแรปริมาณไมมาก ซึ่งเปลือกดิน
และเศษแรดังกลาว สามารถนําไปใชในการปรับพื้นที่และเสนทางภายในโครงการได
-

• การบดและแตงแร
แรหินปูนที่ไดจากการระเบิดหนาเหมืองนั้น หากมีขนาดใหญเกินไปจะทําการเจาะกระแทกใหแตก โดย
ใช Hydraulic Breaker เพื่อทําการลดขนาดใหไดตามตองการ เพื่อที่จะสามารถปอนเขาปากโมขั้นแรกของโรงแตง
แรได โดยแรหินปูนจากการทําเหมืองจะแบงเปน 2 สวน สวนแรกซึ่งสวนใหญจะเปนหินปูนคุณภาพดีจะสงเขา
ขบวนการผลิตปูนซีเมนตโดยตรง อีกสวนซึ่งจะเปนหินปูนคุณภาพต่ําจะนําไปบดยอยเปนวัสดุผสมกับปูนซีเมนตใน
การผลิตปูนซีเมนตสําเร็จรูป สวนแรหินดินดานที่ไดจากการทําเหมืองจะนําเขาขบวนการผลิตปูนซีเมนตทั้งหมด
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง และการแตงแร
เครื่องจักรและอุปกรณในการทําเหมือง
สําหรับการทําเหมืองในพื้นที่ Site A
1. Hydraulic Crawler Drill 141 แรงมา ดอกเจาะ 3 นิ้ว
2. Hydraulic Crawler Drill (Down the Hole) 170 แรงมา ดอกเจาะ 5 นิ้ว
3. Hydraulic Crawler Drill (Down the Hole) 290 แรงมา ดอกเจาะ 5 นิว้
4. Bulldozer 557 แรงมา
-
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
2
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
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5. Wheel Loader 415 แรงมา ขนาด bucket 5 ลบ.ม.
6. Hydraulic Shovel 404 แรงมา ขนาด bucket 3.8 ลบ.ม.
7. Hydraulic Shovel 360 แรงมา ขนาด bucket 3.8 ลบ.ม.
8. Hydraulic Shovel 342 แรงมา ขนาด bucket 3.8 ลบ.ม.
9. Hydraulic Back Hoe 324 แรงมา ขนาด bucket 3.5 ลบ.ม.
10. Hydraulic Back Hoe 274 แรงมา ขนาด bucket 3.3 ลบ.ม.
11. Hydraulic Back Hoe with Breaker 274 แรงมา
12. Rear Dump Truck 739 แรงมา ขนาดบรรทุก 50 ตัน
13. Rear Dump Truck 463 แรงมา ขนาดบรรทุก 35 ตัน
14. Rear Dump Truck 360 แรงมา ขนาดบรรทุก 30 ตัน
15. Water Tank Truck 250 แรงมา ขนาดความจุ 10,000 ตัน
16. Motor Grader 300 แรงมา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
4 คัน
1 คัน
1 คัน
10 คัน
14 คัน
7 คัน
3 คัน
2 คัน

สําหรับการทําเหมืองในพื้นที่ Site C1 และ Site C2
1. Hydraulic Crawler Drill 141 แรงมา ดอกเจาะ 3 นิ้ว
2. Hydraulic Crawler Drill (Down the Hole) 300 แรงมา ดอกเจาะ 5 นิ้ว
3. Bulldozer 557 แรงมา
4. Wheel Loader 789 แรงมา ขนาด bucket 8 - 10 ลบ.ม.
5. Wheel Loader 415 แรงมา ขนาด bucket 5 ลบ.ม.
6. Hydraulic Shovel 730 แรงมา ขนาด bucket 9.5 ลบ.ม.
7. Hydraulic Shovel 324 แรงมา ขนาด bucket 3.5 ลบ.ม.
8. Hydraulic Back Hoe 274 แรงมา ขนาด bucket 3.3 ลบ.ม.
9. Hydraulic Back Hoe with Breaker 274 แรงมา
10. Rear Dump Truck 1,010 แรงมา ขนาดบรรทุก 85 ตัน
11. Rear Dump Truck 739 แรงมา ขนาดบรรทุก 50 ตัน
12. รถบรรทุกเททาย 250 แรงมา ขนาดบรรทุก 15 ตัน
13. Water Tank Truck 250 แรงมา ขนาดความจุ 12,000 ลิตร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
3
2
2
1
2
4
1
1
9
2
5
3

เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

เครื่องจักรและอุปกรณในการแตงแรในพื้นที่ประทานบัตร
1. โรงโม สําหรับขบวนการผลิตปูนซีเมนต ติดตั้งเครื่องบดยอยหินชนิด
Impact Crusher ขนาด 2.5 ม. x 3.0 ม. (1,500 เมตริกตัน/ชั่วโมง)
จํานวน 1 เครื่อง
2. โรงโมหิน สําหรับขบวนการผลิตวัสดุผสมปูนซีเมนตสําเร็จรูป ติดตั้งเครื่องบดยอยหินชนิด
2.1 Jaw Crusher ขนาด 44” x 48” ( 700เมตริกตัน/ชั่วโมง)
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 3 เครื่อง
2.2 Cone Crusher ขนาด 2,810 มม. x 2,488 มม.
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3. รถตักลอยาง

จํานวน 4 คัน

4.4.3.2 กระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองหินปูนบริษัท ทีพีไอ โพลีน
จํากัด (มหาชน)
ในการประเมินวงจรชีวิตเหมืองหินปูนจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห
ดังรูปที่ 4.4-14 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนนผลกระทบ
ในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการที่ไดมารวมกัน
เปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง
กําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตการศึกษา

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี
รายการสิ่งแวดลอม

การแปลผล และการ
ประเมินการปรับปรุง
กระบวนการทําเหมือง

การประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

การใชงาน
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ
เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
- กําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม

รูปที่ 4.4-14 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน ของ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
4.4.3.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน ในเหมืองหินปูน
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition)
ในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูนนี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยใชโปรแกรม
SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตหินปูน และจะเนนการพิจารณาในดาน
ผลกระทบที่ทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ทั้ง 6 ชนิด ดังนี้
คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
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• ขอบเขตของระบบ (System boundary)
ทํา การศึ ก ษา LCA
โดยทํา การเก็บ ข อ มู ลและประเมิน วั ฏจัก รชี วิตในดานผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมของการผลิตหินปูน โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตเปน 5 กระบวนการ คือ กระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนระเบิด กระบวนการยอยดวยไฮโดรลิกเบรกเกอร กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง และ
กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย โดยเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิด
และการใชทรัพยากร การใชพลังงาน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือของเสียที่ออกจากกระบวนการ และการจัดการ
ผลกระทบหรือของเสียเหลานั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.4-15
เจาะ
หินใหญ

ระเบิด

ยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอร

พลังงาน
เชื้อเพลิง

กาซเรือน
กระจก

ขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยาง
ขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
เครื่องยอย

รูปที่ 4.4-15 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในเหมืองหินปูน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
• หนวยการทํางาน
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ LCA ของการผลิตหินปูนใน 1 ป
4.4.3.4 การจัดทําบัญชีรายการ
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตหินปูน
โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของ
พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของสิ่งที่ออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ
กาซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการเทานั้น สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มีความสําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
จัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้
1) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก ดังตาราง
ที่ 4.4-19
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ตารางที่ 4.4-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด
รถเจาะรูระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
เจาะรูระเบิดดังตารางที่ 4.4-20
ตารางที่ 4.4-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
720,940.00
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
2,535,435.44
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
2,919.52
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
2) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูลและแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.4-21
ตารางที่ 4.4-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการระเบิด
กระบวนการระเบิด
รถขนระเบิด วัตถุระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน สารเคมี
มลพิษจากการใชน้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชสารเคมี
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
ระเบิดดังตารางที่ 4.4-22
ตารางที่ 4.4-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
วัตถุระเบิดชนิด
1,471,716
กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
ANFO
Input
Slurry/Water Gel
109,027.55
กิโลกรัม/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
น้ํามันหลอลื่น
10,047.85
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
4,704,485.25
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
22,194.33
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
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3) บัญชีรายการในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขาออก ดังตารางที่ 4.4-23
ตารางที่ 4.4-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอ
ลิกเบรกเกอร
กระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
ชุด Breaker
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
ยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรดังตารางที่ 4.4-24
ตารางที่ 4.4-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
Input
น้ํามันดีเซล
56,690
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
199,444.84
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
229.57
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
4) บัญชีรายการในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยางทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการ
สารเขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-25
ตารางที่ 4.4-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด
หรือรถตักลอยาง
กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
รถขุด หรือรถตักลอยาง
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Wheel Loader Shovel Back Hoe
Input
Bulldozer Motor Grader
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด
ตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง ดังตารางที่ 4.4-26
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ตารางที่ 4.4-26 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
3,208,610.00
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
11,283,727.77
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
12,999.02
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
5) บัญชีรายการในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสาร
เขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-27
ตารางที่ 4.4-27 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเททาย
กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
รถดั๊มพ รถบรรทุกน้ํา รถเทรลเลอร รถ Farm
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Tractor รถหกลอบริการ รถกระบะ รถบด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขน
ลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย ดังตารางที่ 4.4-28
ตารางที่ 4.4-28 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
3,205,267.00
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
11,271,971.43
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
12,988.03
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
6) บัญชีรายการในกระบวนการบด
ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสาร
เขา-ออก ดังตารางที่ 4.4-29
ตารางที่ 4.4-29 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตหินปูน ในขั้นตอนการบด
กระบวนการบด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
เครื่องบด
Input
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
มลพิษจากการใชไฟฟา
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ผงหินปูน
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด
ดังตารางที่ 4.4-30
ตารางที่ 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)
6,613,342
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
28,053
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
7) บัญชีรายการรวมในการผลิตหินปูน ของเหมืองหินปูน
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตหินปูนทั้ง 5 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออกทั้งหมดที่
เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.4-16
น้ํามันดีเซล 720,940.00 ลิตร

เจาะรูระเบิด

CO2 2,535,435.44 กิโลกรัม
CH4 2,919.52 กิโลกรัม

ANFO 1,471,716 กิโลกรัม
Slurry/Water Gel
109,027.55 กิโลกรัม
น้ํามันหลอลื่น 10,047.85 ลิตร

ระเบิด

CO2 4,704,485.25 กิโลกรัม
CH4 22,194.33 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล
56,690 ลิตร

ยอยดวยไฮดรอลิก
เบรกเกอร

น้ํามันดีเซล
3,208,610.00 ลิตร

ขุดตักดวยรถขุด
หรือรถตักลอยาง

CO2 11,283,727.77 กิโลกรัม
CH4 12,999.02 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล
3,205,267.00 ลิตร

ขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเททาย

CO2 11,271,971.43 กิโลกรัม
CH4 12,988.03 กิโลกรัม

ไฟฟา
9,500,000.00 kWh

บดยอย

CO2 199,444.84 กิโลกรัม
CH4 229.57 กิโลกรัม

CO2 6,613,342 กิโลกรัม
CH4 28,053 กิโลกรัม

รูปที่ 4.4-16 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน
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4.4.3.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของหินปูน
เปนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a เนื่องจาก
ในปจจุบันยังมีการใชพลังงานจากหินปูนอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลก
รอนขึ้น
จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท
(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให
น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวากาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังนี้
1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน
กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี
อัตราการเพิ่มขึ้นในบรรยากาศสูงมาก
2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการ
ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2
โดยมีรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ มีดังนี้
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1) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นทางเหมืองไดใชรถเจาะรูระเบิด จํานวน 19 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชใน
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของรถเจาะรูระเบิด และการเผาไหมของน้ํามันดีเซล
ขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใช
น้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-31 และรูปที่ 4.4-17
ตารางที่ 4.4-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
2,285.64
2,535.44
249.80
CO2
7.58
61.31
53.73
CH4

รูปที่ 4.4-17 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล 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 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใช High
explosive โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-32 และรูปที่ 4.4-18
ตารางที่ 4.4-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) การใชวัตถุระเบิดชนิด
ANFO การใชวัตถุระเบิดชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล (Diesel equipment) ใน
ขั้นตอนการระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
ANFO High Explosive (Bulk) Diesel equipment (BTU)
รวม
334.95
1.10
4,704.49
7.48
4,360.96
CO2
33.35
0.23
466.08
1.61
430.90
CH4

รูปที่ 4.4-18 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชวัตถุระเบิด
ชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการระเบิด
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3) ผลกระทบจากกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
ในกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรของเหมืองหินปูน จะใชกับหินที่มีขนาดใหญ ประกอบดวย
Breaker จํานวน 2 ชุด ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของชุด
ไฮโดรลิก และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย
CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-33 และรูปที่ 4.4-19
ตารางที่ 4.4-33 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton
CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
179.80
199.44
19.64
CO2
0.60
4.82
4.22
CH4

รูปที่ 4.4-19 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการยอย
ดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
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4) ผลกระทบจากกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
ในกระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยางของเหมืองหินปูนประกอบดวยการใชเครื่องยนตตางๆ
ซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปนสวนใหญ ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล
และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงานในเครื่องยนตตางๆ จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-34 และรูปที่
4.4-20
ตารางที่ 4.4-34 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
10,172.45
11,283.73
1,111.27
CO2
33.76
272.98
239.22
CH4

รูปที่ 4.4-20 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุด
ตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง
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5) ผลกระทบจากกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
ในกระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายของเหมืองหินปูน จะใชกับหินที่มีขนาดใหญ ประกอบดวย
การใชเครื่องยนตตางๆ ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล และ
การเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด
รองลงมาคือ จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-35 และรูปที่ 4.4-21
ตารางที่ 4.4-35 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
10,161.85
11,271.97
1,110.12
CO2
33.73
272.75
239.02
CH4

รูปที่ 4.4-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล และการใชไฟฟา ใน
ขั้นตอนการขุดขนดิน
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6) ผลกระทบจากกระบวนการบด
ในกระบวนการบดของเหมืองหินปูนประกอบดวยการใชเครื่องบดจากโรงโมหิน เพื่อบดยอยแรใหมีขนาด
เล็กมากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการใชพลังงานไฟฟาในเครื่องบดตางๆ ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของ
พลังงานไฟฟาเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-36 และรูปที่ 4.4-22
ตารางที่ 4.4-36 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการ
บด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Electrical Thailand Grid Mix
รวม
6,613.34
6,613.34
CO2
589.12
589.12
CH4

รูปที่ 4.4-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชไฟฟาในขั้นตอนการบด
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7) ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน
ในการทําเหมืองหินปูนตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ
ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก
กระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยางมีการ
ปลดปล อ ย CO2 มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ กระบวนการขนลํ า เลี ย งด ว ยรถบรรทุ ก เทท า ย กระบวนการระเบิ ด
กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรมีการปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดย
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-37 และรูปที่ 4.4-23
ตารางที่ 4.4-37 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของเหมือง
หินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ยอยดวยไฮ ขุดตักดวย ขนลําเลียงดวย
เจาะรู
ระเบิด
ดรอลิกเบรก รถขุด หรือ รถบรรทุกเท
บด
รวม
ระเบิด
เกอร
รถตักลอยาง
ทาย
11,283.73
11,271.97
6,613.34 36,608.41
2,535.44
4,704.49
199.44
CO2
272.98
272.75
589.12
1,667.06
61.31
466.08
4.82
CH4
11,556.71
11,544.72
7,202.46 38,275.47
5,170.57
204.26
GHG 2,596.75

รูปที่ 4.4-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของ
เหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
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4.4.3.6 การแปลผล
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะที่มาจากผลการทํา
การประเมิ น วงจรชี วิ ต หรื อ การวิ เ คราะห บั ญ ชี ร ายการด า นสิ่ ง แวดล อ ม และทํ า รายงานสรุ ป ผลการแปลผล
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา
สําหรับ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของเหมือ งหินปูน ไดดําเนินการดัง ขั้นตอนที่กลาว
มาแลว สรุปไดดังนี้ คือ
- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตหินปูน เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต
- กําหนดขอบเขตที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ
- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทํา ใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ
พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ
การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก
แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการประเมินผลกระทบโดยวิ เคราะหวัฏจักรชีวิ ตของการทํา เหมืองนั้น จะวิเคราะหผ ลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการขนสงหินปูน ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ การประเมินผล
กระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต
ของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวนใหญจะเปนขอมูลดานการ
ใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักที่ใช
คือการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงานสงผลกระทบดา นโลกรอนมากที่สุดคิดเปน
สัดสวน 59.77 เปอรเซ็นต การใชพลังงานไฟฟาจากกระบวนการบดคิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอน
ทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 18.82 เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผล
กระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 12.52 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซลใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในเครื่องจักร
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 แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
มาตรการปจจุบันที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง
ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบื้องตนจากคณะผูศึกษา ในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทที่ 5
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1) มาตรการในปจจุบัน
ปจจุบันทางบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ กํ า หนดไว และได ดํ า เนิ น การป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทําเหมืองในทุกดาน สําหรับมาตรการที่เกี่ยวของกับการชวยลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกที่เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน มีดังนี้
• การปรับปรุงพื้นที่ทผี่ านการทําเหมือง
การปรับพื้นที่ในพื้นที่ประทานบัตรและการปลูกตนไม ดําเนินการเปน 2 ชวงคือ
1. ชวงกอนเริ่มการทําเหมืองและในระหวางการทําเหมืองจะเปนการจัดทําแนวกําบังธรรมชาติเพื่อ
สรางทัศนียภาพที่สวยงามแกผูสัญจรโดยทางรถยนตและทางรถไฟ โดยการนําเปลือกดินในที่ดินของบริษัทมาทํา
แนวกําบังพรอมทั้งปลูกไมโตเร็วประเภทกระถิน , สะเดา ซึ่งในระหวางการทําเหมืองยังมีโครงการปลูกตนไม
เพิ่มเติมในพื้นที่วางและแปลงทดลอง ตัวตนไมที่ปลูกจะชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดบางสวน
2. การฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังทําเหมืองแลวเสร็จ พื้นที่เหมืองสุดทายจะมีลักษณะเปนบอเหมือง
ซึ่งจะทําการฟนฟูปากขอบบอเหมือง โดยปรับภูมิทัศนและปลูกตนไมโดยรอบใหเปนที่พักผอน
• มาตรการการลดพลังงาน
มาตรการลดพลังงานในการทําเหมืองมีดังนี้คือ
1. โครงการติดตั้งระบบติดตามรถ
บริษัทฯไดดําเนินการติดตั้งระบบติดตามรถโดยใชดาวเทียม GPS กับรถบรรทุกดั้มพ จํานวน 14
คัน และรถตักลอ ยางจํา นวน 6 คัน เพื่อใหสามารถควบคุมการขนหิน ไดอยางมีประสิทธิภาพลดเวลาสูญเสีย
เนื่องจากการรอของรถตักและรถดั้มพ ซึ่งจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานดานการใชน้ํามัน
2. โครงการติดตั้ง Mobile Crusher
บริษัทฯกําลังจะนําระบบ Mobile Crusher มาใชในการเปดหนาเหมืองบริเวณแปลงประทาน
บัตรที่ 27893/15031 ซึ่งคาดวาจะเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2553 ซึ่งจะชวยลดระยะทางในการขนหินดวยรถบรรทุก
ดั้มพไดมากกวา 50%
2) ขอเสนอแนะเบื้องตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากผลการศึกษาพบวากระบวนการทําเหมืองของบริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ นั้นมีขั้นตอนการขุดตักและการ
ขนสงเปนขั้นตอนที่ใชพลังงานประเภทน้ํามันดีเซลมาก จึงทําใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดมากที่สุด ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ไดมีโครงการ 2 โครงการ ที่จัดการดานการใชพลังงานดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งเปนโครงการที่เหมาะสม
และควรพัฒนาใหเปนโครงการดาน CDM ขนาดเล็กตอไป เนื่องจากปริมาณกาซไมมากพอที่จะดําเนินการเปน
โครงการ CDM ขนาดใหญ ไ ด นอกจากนี้ ท างบริ ษั ท อาจดํ า เนิ น การปลู ก ป า เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให เ กิ ด การดู ด ซั บ
คารบอนไดออกไซดไดในระยะยาว
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4.5 การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองถานหิน
4.5.1 เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
4.5.1.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง
• ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่คําขอประทานบัตรเหมืองแรลิกไนตและบอลเคลย สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยูหมูที่ 9
บานแมทาน ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 :
50,000 ของกรมแผนที่ทหารชื่อแผนอําเภอสบปราบ ลําดับชุด L 7017 ระวาง 4844I ตําแหนงของคําขอประทาน
บัตร ตั้งอยูระหวางเสนกริดตั้งที่ 5 – 45 - 800 mE ถึง 5 – 46 – 950 mE และเสนกริดนอนที่ 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.
สภาพพื้น ที่เ ปน ปา โปรง มีตนไมขนาดเล็ กขึ้นกระจัด กระจาย บริ เวณด า นตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ของพื้น ที่เปน
สํานักงานและบานพักของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเปนพื้นที่ที่มีถนนสายหลักเชื่อมตอกับถนนลาดยาง
ของ รพช. และบริเวณดานตะวันตกเปนพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรไปแลวบางสวน โดยมีความลึกของกนบอ
เหมืองประมาณ +250 ม.รทก.
• ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป
ลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่โครงการอยูใน Sub-basin ซึ่งเกิดจากการยุบตัวลงไปของชั้นเปลือกโลกใน
ยุค Tertiary ในลักษณะของ Graben และ Half Graben บริเวณพื้นที่โครงการเปนสวนหนึ่งทางดานตะวันตกของ
Tertiary Basin ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแองลําปาง ซึ่งเกิดอยูในโครงสรางรูปประทุนหงาย (Synclinal Basin) โดย
วางตัวอยูในแนว NE-SW มีความกวางประมาณ 4-5 กิโลเมตร ยาว 10-12 กิโลเมตร ขอบแองดานทิศเหนือและ
ดานทิศตะวันตกลอมรอบดวยเทือกเขาของหิน Rhyolitic Tuff สีเทาขาว อายุ Triassic โดยมีรอยเลื่อนของหิน
Pebbly Mudstone, Siltstone, Sandstone และ Conglomerate อายุ Triassic ที่ถูกยกตัวขึ้นมาปดกั้นทางดาน
ตะวันออก จากผลการสํารวจ Sub-basin นี้รองรับดวยหิน Rhyolitic Tuff (Basement Rocks)
พื้นที่โครงการเปนขอบแองดานตะวันตกเฉียงใตของแองแมทะ โดยมีการวางตัวของชั้นถานหินในแนว
NE-SW มีการเอียงเทไปในทิศตะวันออกเฉียงใต โครงสรางหลักของแอง คือ แนว Fault ที่วางตัวอยูในแนว NE-SW
เปนลักษณะรอยเลื่อนปกติ (Normal Falt) ในรูปแบบของ Graben โดยจะพบทั้งบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณ
พื้นที่ประทานบัตรของบริษัทฯ และเอกชนรายอื่นๆ รอยเลื่อนดังกลาวมีการเคลื่อนตัวที่ไมมาก โดยเกิดขึ้นภายหลัง
การสะสมตัวของถานหิน แนวรอยเลื่อนอื่นที่พบ คือ ในแนว NW-SE มีการเคลื่อนตัวไมมากและเกิดขึ้นหลังการ
สะสมตัวของถานหินเชนกัน ทั้งนี้ ภายในบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตรและบริเวณโดยรอบไมพบโครงสรางของ
Fault ที่ซับซอนมาก
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• ขั้นตอนการทําเหมือง
มีการทําเหมืองดวยวิธีเหมืองหาบโดยมีอัตราการผลิตถาน 1,200,000 ตันตอป โดยมีการเปดหนาดินเปน
ปริมาณ 8,400,000 ลูกบาศกเมตรตอป การทําเหมืองจะเริ่มตนเปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching
Method) โดยรักษาความลาดเอียงทั้งหมดของหนาเหมืองใหไมเกิน 45 องศา ในการทําเหมืองจะแบงออกเปน 2
ขั้นตอนดังรูปที่ 4.5-1 และมีรายละเอียดดังนี้
- งานเปดเปลือกดิน
ในขั้น ตอนแรกจะขุด เปลื อ กดิน ใหถึ ง ชั้ น แร กอ น เปลือ กดิ น ที่ขุดออกมาจะนํา ไปเก็บ กองยั ง บริ เวณที่
จัดเตรียมไว การเปดเปลือกดินจะไมทําการเปดพรอมกันทั้งหมด แตจะเปดลวงหนากอนการผลิตเทานั้นและเมื่อ
บริเวณใดผานการผลิตแรไปจนหมดแลว ก็จะนําเอาเปลือกดินที่เปดขึ้นใหมมาถมกลับ ทั้งนี้เพื่อเปนการฟนฟู
สภาพพื้นที่ไปพรอมกับการทําเหมืองอยางตอเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยลดความรุนแรงของผลกระกระทบใน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแลว ยังเปนการลดภาระในการฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองอีก
ดวย อนึ่งในการเก็บกองเปลือกดินจะเก็บกองในลักษณะเปนชั้นๆ จํานวน 3 ชั้น แตละชั้นมีความสูงเฉลี่ย 5 เมตร
และมีการรักษาสภาพความลาดเอียงของกองดินใหไมเกิน 45 องศา
งานเปดเปลือกดิน

งานผลิตและจัดสง
ถานหินลิกไนต

ขุดตักเปลือกดิน
ขึ้นรถบรรทุก

ขุดตักถานหินลิกไนต
ขึ้นรถบรรทุก

ขนไปทิ้งบริเวณ
ที่ทิ้งเปลือกดิน

ขนไปเครื่องบดยอย
เพื่อลดขนาด

ขนไปเขาเครื่อง
ชั่งน้ําหนัก
รถบรรทุก

ตักถานหินลิกตไนต
จากกอง Stock ขึ้น
รถบรรทุก

บดอัดเกลี่ยกองดิน
ดวยรถแทรกเตอร

บดยอยลดขนาดและ
โปรยกอง Stock

จัดสงใหลูกคา

รูปที่ 4.5-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทําเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
- งานผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต
เนื่องจากถานหินลิกไนตและแรบอลเคลยเกิดแทรกสลับกันเปนชั้นๆ ดังนั้นเมื่อเปดเปลือกดินออกแลวพบ
ชั้นของแรชนิดใดก็จะขุดตักออกไปเก็บกองแยกจากกัน ในกรณีที่เปนแรบอลเคลยสามารถขุดตักไปเก็บกองยัง
บริเวณที่เก็บกองแรเพื่อรอการขนไปจําหนายได โดยไมมีความจําเปนตองผานกระบวนการแตงแรแตอยางใด สวน
แรถานหินลิกไนตจ ะตองผานกระบวนการแตงแรกอนการจําหนาย ซึ่งมี 2 วิธีคือ วิธีคัดขนาดดว ยมือ (Hand
Sorting) โดยเลือกถานที่มีขนาดระหวาง 1-6 นิ้ว บรรจุถุงไวจําหนาย สวนอีกวิธีคือ Gravity-Breaking โดยนําไป
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ผานกระบวนการบดยอยดวย Mobile Crusher และคัดขนาดดวย Double Deck Vibrating Screen เพื่อแยกถาน
หินลิกไนตที่บดยอยแลวออกเปนขนาดตางๆ ตามความตองการของตลาด ซึ่งถานหินลิกไนตที่บดยอยแลวจะถูก
กองเก็บไว หลังจากนั้นจะตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อนําไปจําหนายตอไป
4.5.1.2 กระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวั ฏจัก รชีวิต ของเหมืองแรลิก ไนต บริษัท เอสซีจี
ซิเมนต จํากัด
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตจะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห ดังรูปที่ 4.5-2 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน
ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการที่
ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง
กําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตการศึกษา

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี
รายการสิ่งแวดลอม

การแปลผล และการ
ประเมินการปรับปรุง
กระบวนการทําเหมือง

การประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

การใชงาน
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ
เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
- กําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม

รูปที่ 4.5-2 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตของบริษัท
เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
4.5.1.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนต
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition)
ในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตนี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดย
ใชโปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตถานหินลิกไนต และจะเนนการ
พิจารณาในดานผลกระทบที่ทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)
ทั้ง 6 ชนิด ดังนี้ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
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• ขอบเขตของระบบ (System boundary)
ทํา การศึก ษา LCA
โดยทํ าการเก็ บ ขอ มูลและประเมินวั ฏจั กรชีวิ ตในดานผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมของการผลิตถานหินลิกไนต โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนตเปน 4 กระบวนการ คือ
กระบวนการขุด ตัก เปลื อ กดิ น กระบวนการขนและบดอัด เปลื อ กดิน กระบวนการขุ ดขนถ า นหิน ลิ ก ไนต และ
กระบวนการบด โดยเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร การใช
พลังงาน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือของเสียที่ออกจากกระบวนการ และการจัดการผลกระทบหรือของเสีย
เหลานั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.5-3
กระบวนการขุดตักเปลือกดิน
กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
พลังงาน
เชื้อเพลิง

กาซเรือน
กระจก

กระบวนการขุดขนลิกไนต
กระบวนการบด
ขอบเขตการศึกษา

รูปที่ 4.5-3 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตในเหมืองแรลิกไนตของบริษัท
เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
• หนวยการทํางาน
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตใน 1 ป
4.5.1.4 การจัดทําบัญชีรายการ
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต
โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของ
พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของสิ่งที่ออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ
กาซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการเทานั้น สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มีความสําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
จัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้
1) บัญชีรายการในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน
ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดินทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก ดัง
ตารางที่ 4.5-1
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ตารางที่ 4.5-1 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการขุดตัก
เปลือกดิน
กระบวนการขุดตักเปลือกดิน
รถตัก
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา - ออกสําหรับกระบวนการ
ขุดตักเปลือกดินดังตารางที่ 4.5-2
ตารางที่ 4.5-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดตักเปลือกดิน
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
Input
น้ํามันดีเซล
1,533,000
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
5,412,733.77
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
6,208.05
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
2) บัญชีรายการในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
ในขั้นตอนการขนและบดอัดเปลือกดินทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา –
ออก ดังตารางที่ 4.5-3
ตารางที่ 4.5-3 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการขนและ
บดอัดเปลือกดิน
กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา – ออกสําหรับกระบวนการ
ขนและบดอัดเปลือกดินดังตารางที่ 4.5-4 (ปริมาณกาซ CH4 ที่ไดคิดเปนหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา)
ตารางที่ 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
7,263,013
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
25,541,858.15
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
29,424.59
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
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3) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนตทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา – ออก
ดังตารางที่ 4.5-5
ตารางที่ 4.5-5 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการขุดขน
ถานหินลิกไนต
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
รถตัก รถบรรทุก
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา - ออกสําหรับกระบวนการ
ขุดขนถานหินลิกไนตดังตารางที่ 4.5-6 (ปริมาณกาซ CH4 ที่ไดคิดเปนหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
ตารางที่ 4.5-6 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
2,954,067
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
10,388,576
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
11,968
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
4) บัญชีรายการในกระบวนการบด
ในขั้นตอนการบดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.5-7
ตารางที่ 4.5-7 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการบด
กระบวนการบด
เครื่องบด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชไฟฟา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด
ดังตารางที่ 4.5-8 (ปริมาณกาซ CH4 ที่ไดคิดเปนหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
ตารางที่ 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
CH4

8,130,930
34,491

กิโลกรัม
กิโลกรัม

SimaPro 7.1
SimaPro 7.1
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5) บัญชีรายการรวมในการผลิตถานหินลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตถานหินลิกไนตทั้ง 4 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออก
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.5-4
น้ํามันดีเซล 1,533,000 ลิตร

ขุดตักเปลือกดิน

CO2 5,412,733.77 กิโลกรัม
CH4 6,208.05 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 7,263,013 ลิตร

ขนและบดอัด

CO2 25,541,858.15 กิโลกรัม
CH4 29,424.59 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 2,954,067 ลิตร

ขุดขนถานหินลิกไนต

CO2 10,388,576 กิโลกรัม
CH4 11,968 กิโลกรัม

ไฟฟา 11,680,000 kWh

บด

CO2 8,130,930 กิโลกรัม
CH4 34,491 กิโลกรัม

รูปที่ 4.5-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต บ.เอสซีจี ซิเมนต
จํากัด
4.5.1.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต
เปนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a
เนื่องจากในปจจุบันยังมีการผลิตถานหินลิกไนตอยูมาก จึงทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลก
รอนขึ้น
จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท
(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให
น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวากาซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังนี้
1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน
กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี
อัตราการเพิ่มขึ้นในบรรยากาศสูงมาก
2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการ
ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2
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โดยมีรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ มีดังนี้
1) ผลกระทบจากกระบวนการขุดตักเปลือกดิน
ในกระบวนการขุดตักเปลือกดินนั้นทางเหมืองไดใชรถขุด 7 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการ
วิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของเครื่องจักรตางๆ และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-9 และรูปที่ 4.5-5
ตารางที่ 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดิน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
5,412.73
532.03
4,880.70
CO2
130.37
114.25
16.12
CH4

รูปที่ 4.5-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดตักเปลือกดิน
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2) ผลกระทบจากกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน
ในกระบวนการขุดตักเปลือกดินนั้นทางเหมืองไดใชรถบรรทุกสิบลอ 54 คัน รถแทรกเตอร 4 คัน รถบรรทุก
น้ํา 8 คัน และรถเกรดเดอร 1 คัน ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามัน
ดีเซลของเครื่องจักรตางๆ และการเผาไหมของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-10 และรูปที่ 4.5-6
ตารางที่ 4.5-10 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขนและบดอัดเปลือกดิน (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2
eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
23,026.38
25,541.86
2,515.48
CO2
617.92
541.51
76.41
CH4

รูปที่ 4.5-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขนและบดอัด
เปลือกดิน
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3) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนตนั้นทางเหมืองไดใชรถขุด 4 คัน และรถบรรทุกสิบลอ 18 คัน ซึ่งขอมูล
ที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของเครื่องจักรตางๆ และการเผาไหม
ของน้ํามันดีเซลขณะใชงาน
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-11 และรูปที่ 4.5-7
ตารางที่ 4.5-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2
eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
9,365.46
10,388.58
1,023.12
CO2
251.32
220.25
31.08
CH4

รูปที่ 4.5-7 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชและการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุดขนถานหิน
ลิกไนต
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4) ผลกระทบจากกระบวนการบด
ในกระบวนการบดนั้นจะมีการใชโรงบด 2 โรง ในการผลิตถานหินลิกไนต ซึ่งมีการใชพลังงานไฟฟาสําหรับ
การบด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากการวิเคราะหพบวาการใชพลังงานไฟฟาจะปลดปลอย CO2 และ CH4 โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 4.5-12 และรูปที่ 4.5-8
ตารางที่ 4.5-12 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ใน
ขั้นตอนการบด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Electrical Thailand Grid Mix
รวม
8,130.93
8,130.93
CO2
14,478.24
14,478.24
CH4

รูปที่ 4.5-8 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา ในขั้นตอนการบด

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

4-104

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 4 การวิเคราะหกา ซเรือนกระจก

5) ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
ในการทําเหมืองถานหินตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ
ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก
กระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุดไดดังนี้ กระบวนการบดมีการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน และกระบวนการขุดตักเปลือกดินมีการ
ปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-13 และรูปที่ 4.5-9
ตารางที่ 4.5-13 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต
ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ขนและบดอัด ขุดขนถานหิน
ขุดตักเปลือกดิน
บด
รวม
เปลือกดิน
ลิกไนต
10,388.58
8,130.93
49,474.10
5,412.73
25,541.86
CO2
251.32
724.31
1,723.92
130.37
617.92
CH4
10,639.90
8,855.24
51,198.02
5,543.10
26,159.78
GHG

รูปที่ 4.5-9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
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4.5.1.6 การแปลผล
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะที่มาจากผลการทํา
การประเมิ น วงจรชี วิ ต หรื อ การวิ เ คราะห บั ญ ชี ร ายการด า นสิ่ ง แวดล อ ม และทํ า รายงานสรุ ป ผลการแปลผล
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา
สําหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของเหมืองถานหินลิกไนต ไดดําเนินการดังขั้นตอนที่
กลาวมาแลว สรุปไดดังนี้ คือ
- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตถานหินลิกไนต เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต
- กําหนดขอบเขตที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ
- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทํา ใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ
พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ
การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก
แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการประเมินผลกระทบโดยวิ เคราะหวัฏจักรชีวิ ตของการทํา เหมืองนั้น จะวิเคราะหผ ลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ
การประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการ
วิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวนใหญจะ
เปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวา
พลังงานหลักที่ใชคือการเผาไหมของน้ํามันดีเซล โดยใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก และรถบรรทุก
การเผาไหมของน้ํามันดีเซลที่ใชในกระบวนการขุดขนลิกไนตเปลือกดิน กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน และ
กระบวนการขุดตักเปลือกดิน สงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 74.04 เปอรเซ็นต การใชพลังงาน
ไฟฟาจากกระบวนการบด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 17.30 เปอรเซ็นต
และน้ํามันดีเซลใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในเครื่องจักรและเครื่องยนตสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปน
สัดสวน 9.66 เปอรเซ็นต
4.5.1.7 มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมืองแร
ลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
มาตรการปจจุบันที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง
ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบื้องตนจากคณะผูศึกษา ในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทที่ 5
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1) มาตรการปจจุบัน
ในป จ จุ บั น เหมื อ งถ า นหิน ของบริ ษัท เอสซี จี ซิเ มนต ไทย จํ า กั ด ได มี ม าตรการป อ งกั น แก ไ ขและลด
ผลกระทบในดานกระบวนการทําเหมืองตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของกับการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก มีดังนี้
• ดานการจัดการพลังงาน
- มีโครงการติดตั้งถังกาซในรถบรรทุกเพื่อใชกาซ NGV แทนน้ํามันดีเซล
2) ขอเสนอแนะเบื้องตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากผลการศึกษาพบวาการทําเหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด มีกระบวนการที่ทําใหเกิด
ภาวะโลกรอนโดยการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในรถทุกชนิดมากที่สุด และรองลงมาคือ
การใชไฟฟาในการบดยอย ดังนั้นทางบริษัทควรหาแนวทางหรือวิธีดําเนินการลดการใชน้ํามัน ซึ่งทางบริษัทไดมี
โครงการกาซ NGV แทนน้ํามันดีเซลซึ่งนาจะเหมาะสม นอกจากนี้อาจมีการดูแลเครื่องบดยอยใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและใชพลังงานไฟฟานอยลง และอาจดําเนินการปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อชวยดูดซับคารบอน โดยอาจทําเปน
โครงการ CDM ขนาดเล็ก
4.5.2 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4.5.2.1 ลักษณะและขั้นตอนการทําเหมือง
• ที่ตั้งโครงการ
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ จัดเปนเหมืองถานหินลิกไนตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย พื้นที่โครงการตั้งอยูใน
เขตพื้นที่อําเภอแมเมาะ 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 ตั้งอยูที่ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งอยูหางจาก
กรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 630 กิโลเมตร ลักษณะโครงสรางธรณีวิทยาเปนรูปกระทะหงาย (Syncline) ที่
คอนขางยุงยากซับซอน มีรอยเลื่อน (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 โดยทั้งสองพื้นที่นี้เปนแปลงที่อยูติดกันในบอเหมืองตามขอบเขตที่แสดงใน
รูปที่ 4.5-10 พื้นที่ทําเหมืองทั้งหมดตั้งอยูในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่
ราบมีภูเขาลอมรอบ ทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเทือกเขาหินปูนดอยชาง ทิศตะวันตกเปนเทือกเขาหินปูนดอย
หลวง และเทือกเขาหินปูน แมเมาะ-ผาลาด ทิศใตเปนเทือกเขาหินปูนดอยผาหอบ
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รูปที่ 4.5-10 ที่ตั้งเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คําขอประทานบัตรที่
3-6/2530 และ 30-46/2535 (ที่มา : รายงานการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2550)
• ลักษณะธรณีวิทยา
แองแมเมาะเปนแองระหวางหุบเขา มีลักษณะคลายรูปไขครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร
มีสวนกวางที่สุด 8.8 กิโลเมตร และสวนยาวที่สุด 18.3 กิโลเมตร และมีโครงสรางธรณีวิทยาเปนแบบกระทะหงาย
(syncline) โดยมีแนวชั้นถานหินลิกไนตโผลปรากฏที่ขอบแองทั้งทางตะวันออกและตะวันตก และคอยๆลาดเอียง
ไปในทางตอนกลางแองจนถึงระดับความลึกประมาณ 450 เมตร ชั้นถานหินลิกไนตมีแนวการวางตัวประมาณ
เหนือ 24 องศาตะวันออก และเอียงเทดวยมุมระหวาง 10-30 องศา นอกจากนี้ยังพบลักษณะรอยเลื่อนตัดผานเปน
จํานวนมาก มีผลทําใหชั้นถานหินลิกไนตโดยทั่วไปไมมีความตอเนื่อง
ชั้นถานหินลิกไนตมีทั้งหมด 5 ชั้น คือ J, K, Q, R และ S ตามลําดับ โดยที่ชั้น K และQ เปนชั้นที่มีความ
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 หินอายุเทอรเชียรี่ ภายในแองประกอบดวย หนวยหินขางเคียงวางตัวอยูลางสุด มีลักษณะเนื้อหินเปน
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
แทรกอยูระหวางชั้นถานหินทั้งสองมีความหนาประมาณ 30 เมตร
3) เมมเบอร I วางตัวอยูบนสุด เรียกวาหนวยหินหวยหลวง ประกอบดวยหินดินดานสีแดงถึงน้ําตาลและชั้น
ถานหินลิกไนตบางๆ จํานวน 13 ชั้น รวมเรียกวา J Zone
• ปริมาณการผลิตถานหินลิกไนต
จากการสํารวจปริมาณถานหินลิกไนตทั้งหมดในพื้นที่แองแมเมาะ ซึ่งมีพื้นที่ที่ถานสะสมตัวอยูในแองที่มี
ความยาวเหนือ-ใต ประมาณ 9.2 กิโลเมตร และความกวางแนวตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร พบวา
มีปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา (Geological reserves) ประมาณ 1,140 ลานตัน ในจํานวนนี้ประเมินวาปริมาณที่
คุมคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic minerable reserves) ประมาณ 814 ลานตัน การผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟา
แมเมาะปจจุบันนี้มี 10 เครื่อง (หนวยที่ 4-13) รวมกําลังผลิต 2,400 เมกะวัตต จะใชถานหินลิกไนตปละประมาณ
16-17 ลานตัน โดยจนถึงเดือนธันวาคม 2549 ไดขุดไปแลวประมาณ 264 ลานตัน
ในการทําเหมืองเพื่อผลิตถานลิกไนตไดมีแผนการทําเหมืองเพื่อผลิตถานลิกไนตในแตละป โดยในการ
ผลิตถานหินลิกไนตนั้นจะมีการขุดเปลือกดินกอน ดังนั้นในแผนการผลิตถานหินลิกไนตก็จะมีแผนการขุดเปลือกดิน
ในแตละปดวย ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-5-14 และ 4-5-15
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ตารางที่ 4.5-15 แผนการผลิตถานหินลิกไนตของเหมืองแรลกิ ไนตแมเมาะ (ลานตัน)
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• ขั้นตอนการทําเหมือง
การทําเหมืองแรลิกไนตแมเมาะโดยใชวิธีทําเหมืองแบบเปด (Opencast mining) ดวยการเปดหนาดิน
(Top soil) แลวนําดินไปยังที่ทิ้งดิน (Dumping area) จากนั้นจึงขุดถานหินลิกไนต และขนไปใชที่โรงไฟฟาตอไป
โดยกระบวนการทําเหมืองทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 4.5-11

เจาะรูระเบิด

ระเบิด

ขุดดิน

ขนดิน

บดดิน

ทิ้งดิน

ก) กระบวนการเปดหนาดิน
ขุดถาน
หินลิกไนต

ขนถานหินลิกไนต
โดยรถบรรทุก

เครื่องบด

ขนสู Stockpile โดย
Conveyor belt

ตักและขนโดย
Conveyor belt

โรงไฟฟา

ข) กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
รูปที่ 4.5-11 ขั้นตอนการทําเหมืองที่เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
สําหรับการปฏิบัติการดานการทําเหมืองดังกลาวจะอธิบายเปน 3 กระบวนการหลัก ดังนี้
- การเจาะรูระเบิด และการระเบิด
ดินและถานมีความแข็งแรงมาก ดังนั้นในการทําเหมืองจึงพิจารณานําการระเบิดเขามาชวย ในการผลิต
ดิน และถานจะถูกระเบิดเพื่อใหหลวมกอน แลวจึงทําการขุดโดยใชรถขุดหรือรถตักเขามาทําการตัก การระเบิดชวย
ประหยัดพลังงานในการใชเครื่องจักร นอกจากนี้การระเบิดทําใหลดคาใชจายดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่อาจ
เสียหายจากการขุดในบริเวณที่ชั้นดินแข็งเกินกําลังของเครื่องจักร
การเจาะรูระเบิด ใชรถเจาะ Reed Drill รุน SK-40 เคลื่อนที่ดวยตีนตะขาบจํานวน 2 คัน เปนเครื่องเจาะ
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 รวมกับเครื่องจุดแบบ 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 แยกตามลักษณะของดินที่ระเบิดไดดังนี้
o ดินแดง ปริมาณดินที่ระเบิดครั้งละ 20,000 BCM (Bank Cubic Meter) จํานวน 30 รูเจาะ
ตอการระเบิดครั้งหนึ่งๆ ใชวัตถุระเบิดประมาณ 4,700 กิโลกรัม
o ดินสีเทา ปริมาณดินที่ระเบิดครั้งละ 35,000 BCM (Bank Cubic Meter) จํานวน 30 รูเจาะ
ตอการระเบิดครั้งหนึ่งๆ ใชวัตถุระเบิดประมาณ 3,800 กิโลกรัม
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o ถานหินลิกไนต ปริมาณถานที่ระเบิดครั้งละ 35,000 BCM (Bank Cubic Meter) จํานวน
30 รูเจาะตอการระเบิดครั้งหนึ่งๆ ใชวัตถุระเบิดประมาณ 3,800 กิโลกรัม
ตารางที่ 4.5-16 Pattern การเจาะระเบิดของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ระยะ
ระยะ
ความสูงของ
รูเจาะ
ลักษณะ Powder
ระหวาง
ระหวาง
ขั้นบันได
ลึก
ชั้นดิน
Factor
แถว
รูเจาะ
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
ดินแดง
0.24
11
6
10
11.5
ดินสีเทา
0.11
11
9
12
11.0
ถาน
0.11
11
9
12
11.0

ระยะต่ํา
กวาพื้น
(เมตร)

ระยะปด
ปากรู
(เมตร)

0.5
-

4.0
5.0
5.0

รูปที่ 4.5-12 แบบแปลนการเจาะรูระเบิด
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- การขุดขนดิน
หลังจากที่ดินไดถูกระเบิดใหมีความหลวมตัวแลวจะใชรถทําการขุดดิน และใสรถบรรทุกขนไปยังเครื่องโม
เพื่อโมถานใหมีขนาดไมเกิน 30 ซม. กอนลําเลียงโดยสายพานไปโปรยทิ้งยังที่ทิ้งดินดัง Diagram ขางลาง และมี
ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 4.5-13
วิธีการขุดขนดิน
รถขุด

รถขน

สายพาน
และรถขน

เครื่องโม

เครื่องโปรยดินบนที่ทิ้ง
ดิน และเททิ้งดิน

การขุดขนดินจะหลีกเลี่ยงการขนทิ้งโดยตรงดวยรถขน สวนใหญเปนงานชั่วคราวและมีปริมาณดินไมมาก
นัก ไดแก การขนดินไปปูพื้นสําหรับการวางสายพาน หรือเปนการถมดินยอนกลับไปบอเหมืองเทานั้น
การขุดดินจะขุดออกเปนชั้นๆ สูงชั้นละประมาณ 11 เมตร การขุดหรือการเปดหนาดินนี้จะขุดจากสวน
ตางๆ ไดแก ดินเหนือชั้นถาน (Over burden) ดินระหวางชั้นถาน (Inter Burden) ดินใตชั้นถาน (Under burden)
และดินที่แทรกอยูในชั้นถาน (Parting)

รูปที่ 4.5-13 ขั้นตอนการทํางานของการขุดขนดิน
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- การขุดขนถานหินลิกไนต
ขั้ น ตอนการขุ ด ขนถ า นหิ น ลิ ก ไนต เ ริ่ ม จาก รถขุด ตั ก จะตัก ใส ร ถบรรทุ ก ซึ่ ง จะขนมาเทลงในเครื่ อ งโม
(Crusher) เพื่อทําการลดขนาดลงโดยใหมีขนาดใหญที่สุดไมเกิน 30 ซม. และจากนั้นจะถูกลําเลียงโดยระบบ
สายพานไปยังลานกองถาน โดยใช Stacker ทําการโปรยกอง ดังแสดงในรูปที่ 4.5-14
วิธีการขุดขนถานหินลิกไนต
รถขุด

รถขน

เครื่องบด

เครื่องโปรย

ตักและขนโดย
Conveyor belt

โรงไฟฟา

และเมื่อจะสงถานใหโรงไฟฟาจะทําการตักโดยใช Bucket Wheel Reclaimer ลงสายพานเพื่อสงตอไปยัง
Distribution bunker และลําเลียงผาน Iron Separator เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมที่เปนชิ้นสวนของโลหะออก
หลังจากนั้นสงไปยัง Secondary Crusher เพื่อยอยลดขนาดจาก 30 ซม. เปนไมเกิน 30 ซม. แลวจึงลําเลียงไปเก็บ
ยัง Boiler Bunker ซึ่งถานจะถูกปอนเขาสู Pulverizer เพื่อบดเปนฝุนผงขนาดไมเกิน 30 Mesh และฉีดพนเขาสู
เตาเผาไหมในขั้นตอนของการผลิตกระแสไฟฟาตอไป

รูปที่ 4.5-14 ขั้นตอนการทํางานของการขุดขนถานหินลิกไนต
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ขั้นตอนการบดถานหินลิกไนต 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
สายพานลําเลียงนั้นจะมีการยายหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงไปตามสภาพหนางาน และระดับความลึกของบอระดับ
สายพานลําเลียง ซึ่งประกอบดวย เครื่องโมถานจะถูกติดตั้งทั้งหมด 4 ระบบ แบงเปนขนาด 1,200 ตัน/ชั่วโมง
จํานวน 2 ระบบ และขนาด 1,500 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 2 ระบบ สายพานลําเลียงจะมีความยาวรวมกันทั้งสิ้น 35
กิโลเมตร
-

เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง และการแตงแร
เครื่องจักรกลและอุปกรณในการทําเหมือง ซึ่งเริ่มตั้งแตการเจาะระเบิด การขุดขนถานหินลิกไนต
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการขุด-ขน เปนของ กฟผ. และของผูรับเหมา มีดังนี้
1. เครื่องจักรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
1.1 เครื่องจักรหนัก
1. รถขุดบุงกี๋เสย (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 เครื่องกลชวย ไดแก
1. เครื่องรถขุดลอยาง (WHEEL EXCAVATOR)
2. รถขุดบุงกี๋ลวง (BACKHOE)
3. รถตักลอยาง (WHEEL LOADER)
ขนาด
1-3 ลบ.ม.
4. รถขุด-ตักลอยาง (BACKHOE LOADER)
5. รถเกลี่ยดิน (GRADER)
6. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ (CRAWLER TRACTOR)
7. รถแทรกเตอรลอยาง (WHEEL DOZER-DOZER COMPACTOR)
8. รถฟารมแทรกเตอร (FARM TRACTOR)
9. รถบรรทุกน้ํามัน (FUEL TANK TRUCK)
ขนาด
12,000 ลิตร
10. รถบรรทุกน้ํา (WATER TANK TRUCK)
ขนาดนอยกวา 12,000 ลิตร
ขนาด
12,000 ลิตร
ขนาด
64,000 ลิตร
11. รถบรรทุกเททายขนาดเล็ก (ON HIGHWAY DUMP TRUCK)
12. รถปนจั่นลอยาง (MOBILE CRANE)
13. รถบรรทุกติดเครน (FOLDABLE CRANE TRUCK)
14. รถเทรลเลอร (TRUCK TRAILER)
15. รถขุดหลุม (HOLE DIGGER)
16. รถสํารวจแร (LOGGING TRUCK)
17. รถดูดฝุน (VACUUM CLEANER TRUCK)
18. รถบดถาน (COMPACTOR)
19. รถผสมดินระเบิด (AN/FO MIXER)
20. รถเจาะสํารวจ (ROTARY TABLE,TRUCK MOUNTED)
21. เครื่องเจาะระเบิด (BLAST HOE DRILL)
22. เครื่องวางทอ (PIPE LAYER)
23. รถยกของ (FORK LIFT)
24. ปมน้ํา (WATER PUMP)
ขนาด
500 ลบ.ม./ชม. ลงไป
ขนาดมากกวา 500 ลบ.ม./ชม.ขึ้นไป
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2. จักรกลของผูรับเหมา มีชนิด ขนาด และปริมาณที่แตกตางกันตามจํานวนสัญญาจางเหมาขุด
ขนดินในชวงเวลานั้น ซึ่งจากการตรวจสอบในระหวางการศึกษา พบวามีเครื่องจักรกลหลากชนิด 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
20
คัน
4. รถขุด บุงกี๋ลวง
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. รถเกลี่ยดิน (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 และขั้นตอนการประเมินวงจรชีวิตของเหมืองถานหินลิกไนต ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
ในการประเมินวงจรชีวิตเหมืองถานหินลิกไนต จะทําการประเมินตามหลักการของ LCA โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห ดังรูปที่ 4.5-15 และจะทําการประเมินโดยแยกแตละขั้นตอนการทํางานวามีผลกระทบอยางไร โดยเนน
ผลกระทบในดานภาวการณทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) แลวนําผลการประเมินแตละกระบวนการที่
ไดมารวมกันเปนผลกระทบรวมทั้งหมดจากการทําเหมือง
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กําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตการศึกษา

วิเคราะหเพื่อทําบัญชี
รายการสิ่งแวดลอม

การแปลผล และการ
ประเมินการปรับปรุง
กระบวนการทําเหมือง

การประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

การใชงาน
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทําเหมือง และวางกลยุทธ
เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ทําเหมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
- กําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม

รูปที่ 4.5-15 แผนภาพแสดงกระบวนการ และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
4.5.2.3 การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต
1) การกําหนดเปาหมายในการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพื่อศึกษาผลกกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนต
2) การกําหนดขอบเขต (Scope definition)
ในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตนี้จะใชวิธีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดย
ใชโปรแกรม SimaPro 7.1 เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานโลกรอนที่เกิดจากการผลิตถานหินลิกไนต และจะเนนการ
พิจารณาในดานผลกระทบที่ทําใหโลกรอน (Global Warming) ที่มีผลมาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)
ทั้ง 6 ชนิด ดังนี้ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
• ขอบเขตของระบบ (System boundary)
ทํา การศึก ษา LCA
โดยทํ าการเก็ บ ขอ มูลและประเมินวั ฏจั กรชีวิ ตในดานผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมของการผลิตถานหินลิกไนต โดยแบงวัฏจักรชีวิตของการผลิตถานหินลิกไนตเปน 5 กระบวนการ คือ
กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการระเบิด กระบวนการขุดขนดิน กระบวนการขุดขนถาน และกระบวนการแตง
แรและขนสงแรสูโรงไฟฟา โดยเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ไดแก ชนิดและการใชทรัพยากร
การใชพลังงาน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือของเสียที่ออกจากกระบวนการ และการจัดการผลกระทบหรือของ
เสียเหลานั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.5-16
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กระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการระเบิด
พลังงาน
เชื้อเพลิง

กระบวนการขุดขนดิน

กระบวนการขุดขนถานหิน

กาซเรือน
กระจก

กระบวนการบดถานหิน และการขนสงสู
โรงไฟฟา
ขอบเขตการศึกษา
รูปที่ 4.5-16 แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
• หนวยการทํางาน
หนวยการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ LCA ของการผลิตถานหินลิกไนตใน 1 ป
4.5.2.4 การจัดทําบัญชีรายการ
การจัดทําบัญชีรายการทําใหทราบถึงขอมูลในแตละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต
โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เขาสูกระบวนการ ซึ่งจะแสดงทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของ
พลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณและชนิดของสิ่งที่ออกจากกระบวนการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือ
กาซเรือนกระจกที่เกิดจากกกระบวนการเทานั้น โดยขอมูลที่จัดทําเปนขอมูลที่ไดจากทางเหมืองซึ่งการทํางานใน
เหมืองประกอบไปดวยผูรับเหมาหลายราย และบางรายอาจไมมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงานทําใหตองมีการ
เปรียบเทียบขอมูลจากอัตราสวนตอ BCM ของทางเหมือง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห สําหรับขอมูลทั้งหมดที่มี
ความสําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้สามารถจัดทําบัญชีรายการตามการจําแนกกระบวนการได ดังนี้
1) บัญชีรายการในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา - ออก ดังตาราง
ที่ 4.5-17
ตารางที่ 4.5-17 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในกระบวนการเจาะรู
ระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน SK-40)
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
เจาะรูระเบิดดังตารางที่ 4.5-18
ตารางที่ 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)
4,845,581.91
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
5,579.63
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
2) บัญชีรายการในกระบวนการระเบิด
ในขั้นตอนการระเบิดทําการเก็บขอมูลและแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออกดังตารางที่ 4.5-19
ตารางที่ 4.5-19 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการระเบิด
กระบวนการระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถขนระเบิด วัตถุระเบิด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน สารเคมี
มลพิษจากการใชน้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชสารเคมี
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการ
ระเบิดดังตารางที่ 4.5-20
ตารางที่ 4.5-20 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
วัตถุระเบิดชนิด
29,087,956
กิโลกรัม/ป
คาประมาณจากอัตราสวน
ANFO
BCM
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Input
Slurry/Water Gel
1,880,220.81
กิโลกรัม/ป
คาประมาณจากอัตราสวน
BCM
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
น้ํามันหลอลื่น
495,070
ลิตร/ป
คาจากการคํานวณ
106,548,974.24
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
433,927.96
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
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3) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขนดิน
ในขั้นตอนการขุดขนดินทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา - ออก ดังตารางที่
4.5-21
ตารางที่ 4.5-21 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการขุดขน
ดิน
กระบวนการขุดขนดิน
รถตัก รถบรรทุก เครื่องบดดิน เครื่องโปรยดิน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
และสายพานลําเลียงดิน
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
มลพิษจากการใชน้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชไฟฟา
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ดิน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด
ขนดินดังตารางที่ 4.5-22
ตารางที่ 4.5-22 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
น้ํามันดีเซล
18,594,062.5
ลิตร/ป
คาจากการคํานวณ
Input
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
พลังงานไฟฟา
453,039,683.0
kWh/ป
คาจากการคํานวณ
CO2
380,793,961.10
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
1,413,147.26
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
ลูกบาศก
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Output Product
ดิน
116,900,000.0
เมตร/ป
4) บัญชีรายการในกระบวนการขุดขนถาน
ในขั้นตอนการขุดขนถานทําการเก็บขอมูล และแสดงรายละเอียดบัญชีรายการสารเขา-ออก ดังตารางที่
4.5-23
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ตารางที่ 4.5-23 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการขุดขน
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
รถตัก รถบรรทุก
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ถานหินลิกไนต
จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการขุด
ขนถานหินลิกไนต ดังตารางที่ 4.5-24
ตารางที่ 4.5-24 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
3,349,833.33
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
11,780,368.26
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
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
ตารางที่ 4.5-25 บัญชีรายการการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการบด และ
การขนสงสูโรงไฟฟา

Input

Output

กระบวนการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา
เครื่องบดถาน เครื่องโปรยถาน เครื่องตัก
เครื่องจักร/เครื่องมือ
ระบบสายพานลําเลียง
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
มลพิษจากการใชน้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชไฟฟา
ผลิตภัณฑที่ได
ถานหินลิกไนต

จากการเก็บรวบรวมขอมูลขางตน สามารถสรุปบัญชีปริมาณรายการสารเขา-ออกสําหรับกระบวนการบด
ถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟาดังตารางที่ 4.5-26
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ตารางที่ 4.5-26 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการการบดถานหินลิกไนต และการขนสงสูโรงไฟฟา
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
14,418
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
น้ํามันดีเซล
Input
พลังงานไฟฟา
37,149,144
kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
25,922,471.49
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
109,713.35
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Product
ถานหินลิกไนต
17,428,864.0
ตัน/ป
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
6) บัญชีรายการรวมในการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองถานหินลิกไนตแมเมาะ
จากการทําบัญชีรายการของการผลิตถานหินลิกไนตทั้ง 5 กระบวนการหลัก สามารถสรุปสารเขา-ออก
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไดดังรูปที่ 4.5-17
น้ํามันดีเซล 1,377,819.94 ลิตร
ANFO
29,087,956 กิโลกรัม
Slurry/Water Gel
1,880,220.81 กิโลกรัม
น้ํามันหลอลื่น
495,070 ลิตร
น้ํามันดีเซล
18,594,062.5 ลิตร
ไฟฟา
453,039,683.0 kWh

ขุดขนดิน

CO2 4,845,581.91 กิโลกรัม
CH4 5,579.63 กิโลกรัม

เจาะรูระเบิด

CO2 106,548,974.24 กิโลกรัม
CH4 433,927.96 กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 380,793,961.10 กิโลกรัม
CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม
ดิน 116,900,000.0 ตัน
ขุดขนถานหิน
ลิกไนต

น้ํามันดีเซล
3,349,833.33 ลิตร

น้ํามันดีเซล 14,418 ลิตร
ไฟฟา 37,149,144 kWh

บดถานหินลิกไนต และขนสงสู
โรงไฟฟา

CO2 11,780,368.26 กิโลกรัม
CH4 13,571.16 กิโลกรัม
ถานหินลิกไนต 17,969,096.911 ตัน
CO2 25,922,471.49 กิโลกรัม
CH4 109,713.35 กิโลกรัม
ถานหิน 17,428,864 ตัน

รูปที่ 4.5-17 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนต
แมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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4.5.2.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของถานหินลิกไนต
เปนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑโดยใชวิธี IPCC2007 GWP 100a
เนื่องจากในปจจุบันยังมีการใชพลังงานจากถานหินลิกไนตอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่จะสามารถสลายไปไดในระยะเวลา 100 ป ซึ่งเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหโลกรอนขึ้น
จากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ คือ การนิยามประเภท
(Category definition) การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการให
น้ําหนักแตผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
จากการจัดทําบัญชีรายการขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวากาซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นพบเพียง 2 ชนิด คือ CO2 และ CH4 โดยมีสาเหตุการเกิดกาซทั้งสองชนิด ดังนี้
1. คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนมากมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เปน
กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และเปนกาซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เปนตนเหตุหลักของภาวะโลกรอน เนื่องจากมี
อัตราการเพิ่มขึ้นในบรรยากาศสูงมาก
2. มีเทน (CH4) เปนไฮโดรคารบอนที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และเปนกาซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการ
ทําใหโลกรอนประมาณ 21 เทาของ CO2
โดยมีรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ มีดังนี้
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1) ผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิด
ในกระบวนการเจาะรูระเบิดนั้นทางเหมืองไดใชรถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน SK-40) ซึ่งขอมูลที่
นํามาใชในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบคือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลของรถเจาะรูระเบิด และการเผาไหมของ
น้ํามันดีเซลขณะใชงาน จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ
จากการใชน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-27 และรูปที่ 4.5-18
ตารางที่ 4.5-27 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
4,368.19
4,845.58
477.39
CO2
14.49
117.17
102.68
CH4

รูปที่ 4.5-18 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการเจาะ
รูระเบิด
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2) ผลกระทบจากกระบวนการระเบิด
ในกระบวนการระเบิดนั้นนอกจากจะมีการใชสารเคมีเขามาชวยในการระเบิดดินแลวยังมีการใชน้ํามัน
ดีเซลสําหรับรถขนระเบิดอีกดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซล มีสัดสวน 94%
และ 6% ตามลําดับ เมื่อ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม
High explosive (Slurry explosion) เปนวัตถุระเบิดอีกชนิดหนึ่งที่มีการใชงานโดยผูรับเหมา
จากการวิเคราะหพบวาการใช ANFO จะปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใช High
explosive (Slurry explosion) โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-28 และรูปที่ 4.5-19
ตารางที่ 4.5-28 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชน้ํามันดีเซล (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
777.28
106,548.97
86,192.86
84.91
19,493.92
CO2
2.58
9,112.49
8,516.53
18.26
575.12
CH4

รูปที่ 4.5-19 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO การใชน้ํามันดีเซล การใชวัตถุระเบิด
ชนิด High Explosive (Bulk) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการระเบิด
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3) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขนดิน
ในกระบวนการขุดขนดินของเหมืองถานหินสวนใหญเปนงานของผูรับเหมา ประกอบดวยการใชรถตัก
รถบรรทุก เครื่องบดดิน เครื่องโปรยดิน และสายพานลําเลียงดิน ซึ่งมีปริมาณการใชน้ํามันดีเซล และปริมาณไฟฟา
เปนจํานวนมาก ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซลและไฟฟา เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือการเผา
ไหมน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-29 และรูปที่ 4.5-20
ตารางที่ 4.5-29 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (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
315,379.63
380,793.96
6,439.89
58,974.44
CO2
28,094.16
29,676.09
1,386.31
195.62
CH4

รูปที่ 4.5-20 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล และการใชไฟฟา ใน
ขั้นตอนการขุดขนดิน
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4) ผลกระทบจากกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตประกอบดวยการใชรถตัก รถบรรทุกขนาดใหญ
เพื่ อ ขุ ด และขนถ า นหิ น ลิ ก ไนต โดยรถตั ก และรถบรรทุ ก นั้ น ในขั้ น ตอนนี้ ใ ช น้ํ า มั น ดี เ ซลเป น ส ว นใหญ ดั ง นั้ น
กระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซล เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการเผาไหมน้ํามันดีเซลปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ จากการใชน้ํามัน
ดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-30 และรูปที่ 4.5-21
ตารางที่ 4.5-30 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) และการเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) ในขั้นตอนการขุดขนถานหินลิกไนต (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2
eq.))
Diesel B300
Diesel equipment (BTU)
รวม
10,620.18
11,780.37
1,160.19
CO2
35.24
284.99
249.75
CH4

รูปที่ 4.5-21 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล และการเผาไหมน้ํามันดีเซล ในขั้นตอนการขุด
ขนถานหินลิกไนต
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5) ผลกระทบจากกระบวนการบดถานหินลิกไนต และขนสงสูโรงไฟฟา
ในกระบวนการแตงถานหินลิกไนต และขนถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตนั้นจะรวมกันเนื่องจากเปน
กระบวนการที่ตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวยเครื่องบดถาน เครื่องโปรยถาน เครื่องตักถาน ระบบสายพานลําเลียง ซึ่งมี
การใชน้ํามันดีเซล และพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ ดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใชขอมูลของน้ํามันดีเซลและ
ไฟฟา เพื่อวิเคราะหหาผลกระทบได
จากการวิเคราะหพบวาการใชไฟฟาจะสงผลใหเกิดการปลดปลอย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือการเผา
ไหมน้ํามันดีเซล โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-31 และรูปที่ 4.5-22
ตารางที่ 4.5-31 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล (Diesel B300) การเผาไหมน้ํามันดีเซล
(Diesel equipment) และการใชไฟฟา (Electrical Thailand Grid Mix) ในขั้นตอนการบดถานหินลิกไนตและการ
ขนสงสูโรงไฟฟา (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
Diesel B300 Diesel equipment (BTU) Electrical Thailand Grid Mix
รวม
25,871.82
25,922.47
4.99
45.67
CO2
2,302.76
2,303.98
1.07
0.15
CH4

รูปที่ 4.5-22 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซล และการใชไฟฟา ใน
ขั้นตอนการบดถานหินลิกไนตและการขนสงสูโรงไฟฟา
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6) ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
ในการทําเหมืองแรลิกไนตตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน หรือดานอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลในกระบวนการ
ตางๆ ที่ผานมาแลวขางตน แลวนํามาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจาก
กระบวนการที่สง ผลกระทบมากสุ ดไปนอ ยสุ ดไดดัง นี้ กระบวนการขุดขนดิน มีการปลดปล อย CO2 มากที่สุด
รองลงมาคือ กระบวนการระเบิด กระบวนการบดถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟา กระบวนการขุดขนถานหิน
ลิกไนต และกระบวนการเจารูระเบิดมีการปลดปลอย CO2 นอยที่สุด โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.5-32 และ
รูปที่ 4.5-23
ตารางที่ 4.5-32 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต
ของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
บดถาน และ
เจาะรูระเบิด
ระเบิด
ขุดขนดิน
ขุดขนถาน
ขนสงสู
รวม
โรงไฟฟา
380,927.90
11,785.27
25,922.47 530,032.02
4,847.40
106,548.97
CO2
29,681.93
285.05
2,305.39
41,507.69
117.24
9,118.07
CH4
410,609.83
12,070.32
28,227.86 571,539.71
4,964.64
115,667.04
GHG

รูปที่ 4.5-23 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
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4.5.2.6 การแปลผล
เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด การใหขอเสนอแนะที่มาจากผลการทํา
การประเมิ น วงจรชี วิ ต หรื อ การวิ เ คราะห บั ญ ชี ร ายการด า นสิ่ ง แวดล อ ม และทํ า รายงานสรุ ป ผลการแปลผล
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา
สําหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของเหมืองถานหินลิกไนต ไดดําเนินการดังขั้นตอนที่
กลาวมาแลว สรุปไดดังนี้ คือ
- ศึกษากระบวนการวิธีการผลิตถานหินลิกไนต เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินการผลิต
- กําหนดขอบเขตที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการนั้นๆ
- ทําการเก็บขอมูลในแตละกระบวนการ โดยเนนดานทรัพยากร และพลังงานที่จะทํา ใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
- นําขอมูลในแตละกระบวนการมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SimaPro โดยพิจารณาถึงทรัพยากร และ
พลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูบรรยากาศ โดยการประเมินจะแบงเปนหัวขอหลักๆ คือ
การจําแนกประเภท (Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหน้ําหนัก
แกผลกระทบแตละประเภท (Weighting)
- สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําการแกไข จัดการ ปรับปรุงกระบวนการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการประเมินผลกระทบโดยวิ เคราะหวัฏจั กรชีวิ ตของการทําเหมืองนั้น จะวิเคราะหผ ลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการขนสงถานหินลิกไนตสูโรงไฟฟา ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ
การประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งนํามาเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการ
วิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง จากขอมูลการทําเหมืองที่นําไปวิเคราะหสวนใหญจะ
เปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง โดยจะเห็นไดวา
พลังงานหลักที่ใชคือพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการบด และกระบวนการขนสงเปลือกดินไปยังที่ทิ้งดินและขนสง
ถ า นหิ น ลิ ก ไนต สู โ รงไฟฟ า ด ว ยระบบสายพาน โดยส ง ผลกระทบด า นโลกร อ นทั้ ง หมดคิ ด เป น สั ด ส ว น 65.04
เปอรเซ็นต การใช ANFO ที่ใชอยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิด
เปนสัดสวน 16.58 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซลใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุกที่
อยูในกระบวนการขุดขน แตงแร โดยการเผาไหมน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน
13.13 เปอรเซ็นต และการใชน้ํามันดีเซลสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปนสัดสวน 1.74 เปอรเซ็นต และการ
ใช High Explosive ที่ใชอยูในกระบวนการระเบิด คิดเปนสัดสวนการสงผลกระทบดานโลกรอนทั้งหมดคิดเปน
สัดสวน 3.51 เปอรเซ็นต
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4.5.2.7 มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เหมือง
แรลิกไนตแมเมาะ
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
มาตรการปจจุบันที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงานที่ทางเหมือง
ไดดําเนินการอยูตามที่เสนอไวใน เอกสาร EIA และสวนที่สองจะเปนขอเสนอแนะเบื้องตนจากคณะผูศึกษา ในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือลดการใชพลังงาน โดยจะเสนอการวิเคราะหในรายละเอียดในบทที่ 5
1) มาตรการปจจุบัน
ป จ จุ บั น การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทยเหมื อ งแม เ มาะได ดํ า เนิ น การป อ งกั น แก ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามมาตรการที่ไดกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของกับ
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน มีดังนี้
- ปองกันไมใหถานหินลิกไนตสัมผัสกับอากาศนานเกินไป ถานหินลิกไนตที่บดแลวใหใชใหหมด ภายใน 2
สัปดาห เมื่อมีการลุกไหมของถานหินลิกไนตใหรีบดับดวยการฉีดน้ําหรือกลบดวยดินหรือใชรถบดทับ เพราะการ
ปลอยใหเกิดการลุกไหมของถานหินลิกไนตจะทําใหเกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา
- ฟนฟูขุมเหมืองใหใกลเคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติโดยการถมดินกลับในบอเหมืองใหมากที่สุดและให
ปลูกปาทดแทน
- ไดทําการปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกไมยืนตนในบริเวณที่ทิ้งดิน
- มีการปลูกตนไมแบบสลับฟนปลา 4 แถว โดยรอบบอเหมือง ทําใหสามารถลดการกระจายของฝุนไดมาก
และไดผลดีและยังไดชวยดูดซับคารบอนไดออกไซดไดอีกดวย
2) ขอเสนอแนะเบื้องตนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากผลการศึกษาพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากกระบวนการทําเหมือง ซึ่งมีทั้งหมด
ประมาณ 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นั้นมาจากการใชไฟฟาในกระบวนการบดและขนสงดวย
สายพานลําเลียง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงเปลือกดินไปยังกองเก็บดินเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดกาซเรือน
กระจกสูงสุด และรองลงมาเปนจากการใช ANFO และการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงในรถทุกชนิด ซึ่งมาตรการที่
ใชในปจจุบันดานการปลูกตนไมนั้น ยังไมเพียงพอตอการลดหรือดูดซับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางเหมือง
ควรจะหาวิธีหรือมาตรการเพิ่มเติมในการลดการใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนสายพาน เชน การวางแนว
สายพานใหสั้นที่สุด นอกจากนั้นควรทําการออกแบบการระเบิดใหไดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดปริมาณการใช
ระเบิด รวมทั้งมีมาตรการในดานลดการใชพลังงานจากน้ํามันดีเซล เชน อาจมีการวางแนวถนนใหมีระยะทางที่สั้น
ลงเพื่อรนระยะทางในการวิ่งของรถ เปนตน
ทางการไฟฟาฝายผลิตฯ ควรเริ่มดําเนินโครงการตางๆในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กระบวนการทําเหมือง โดยหาแนวทางและวิธีการตางๆ โดยจัดใหเปนโครงการ CDM ซึ่งถาสามารถดูดซับหรือลด
กาซเรือนกระจกไดในปริมาณมากก็สามารถเปนโครงการ CDM ประเภททั่วไปได ซึ่งในการดําเนินโครงการ CDM
นอกจากจะชวยทําใหลดภาวะโลกรอนไดแลวยังทําใหสามารถลดตนทุนซึ่งเปนคาใชจายในดานพลังงานตางๆได
ตลอดจนสามารถนําปริมาณการลดกาซเรือนกระจกไปขายในตลาดคารบอนไดอีกดวย
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4.5.3 เหมืองแรลิกไนตของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากเหมืองถานหินของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดหยุดดําเนินกิจการไปแลวจึงไมมีขอมูลที่จะ
นํามาประเมินวัฏจักรชีวิตได อยางไรก็ตามขั้นตอนการทําเหมืองถานหินจะคลายคลึงกับการทําเหมืองถานหินของ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด เนื่องจากเปนเหมืองที่มีขนาดใกลเคียงกันและเปนแหลงถานเดียวกัน ผล
การวิเคราะหกาซเรือนกระจกจะไมแตกตางกันมากนัก
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บทที่ 5

การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
5.1 การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด
ในการดําเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM) นั้นจะมีขั้นตอนตางๆตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 ซึ่ง
จะเห็นวาขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะดําเนินโครงการ CDM นั้นคือผูประกอบการจะตองรูถึงปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกในกรณีที่ยังไมมีโครงการ CDM หรือเรียกวากรณีฐาน (Baseline emission) หลังจากนั้นเมื่อมีการ
ดําเนินโครงการ CDM แลวก็ตองรูปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินโครงการ (Project
emission) และเมื่อนํามาลบกับกรณีฐานก็จะไดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได
ดําเนินการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองในกรณีที่ยังไมมีโครงการ CDM
หรือเรียกวากรณีฐาน (Baseline emission) ไปแลวโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment:
LCA) ดังปรากฎในบทที่ 4 ทั้งนี้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตจะชวยใหสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกได
ตั้งแตกระบวนการแรกของการดําเนินกิจกรรมไปจนถึงกระบวนการสุดทาย ทําใหเห็นวาแตละกระบวนการในการ
ทําเหมืองมีปริมาณการใชสารเขาเทาไหร มีการปลอยกาซในปริมาณเทาไหร ทําใหสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อ
พิจารณาเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM ตอไปได โดยในบทนี้ผูศึกษาไดนําผลการ
วิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละเหมืองจากบทที่ 4 มาพิจารณาโดยไดวิเคราะหปริมาณการ
ใชสารเขาและปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากแตละกระบวนการ และปริมาณรวมที่ปลอยออกมาจาก
โครงการ แลวจึงใหขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ CDM ของแตละเหมืองเพื่อใหผูประกอบการในแตละเหมือง
นําไปพิจารณาตอไป นอกจากนั้นยังไดยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาโดยเลือกจากเหมืองที่มีผลการวิเคราะหปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพขั้นตอนการดําเนินโครงการไดชัดเจน และทายที่สุดในบท
นี้ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะแนวทางที่เปนไปไดในการลดกาซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหมืองแร
5.1.1 เหมืองแรทองคําบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของเหมืองแรทองคําของบริษัท อัครา ไมนิ่ง
จํากัด ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากกระบวนการทํา
เหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-1
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ตารางที่ 5.1-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร
ทองคําของบริษัท อัครา ไมนิง่ จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ชนิด เจาะรู
ปรับ
จับ
ระเบิด
ขุดขน
บด
ชะละลาย
รวม
กาซ ระเบิด
สภาพ
โลหะ
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
จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแร
ทองคํา ของบริ ษัท อัครา ไมนิ่ง จํา กัด
รวมเป นจํา นวน 20,078.44 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย
กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมีการปลอยกาซเรือนกระจก มากที่สุด รองลงมาคือ
กระบวนการขุดขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการปรับสภาพถานกัม
มันต และกระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเมื่อ
พิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา สารเคมี และวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการ
วิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆจากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-1) พบวา มีการใชพลังงาน
เชื้อเพลิง ชนิดน้ํามัน ดีเซลในกระบวนการรวมทั้งสิ้น 1,788,500 ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากที่สุดคือ
1,332,250 ลิตร สวนการใชพลังงานไฟฟาพบวาใชรวมทั้งสิ้น 51,652,648 kWh โดยกระบวนการบดใชไฟฟาถึง
44,038,055 kWh ซึ่งมากที่สุด สวนในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตนั้น มีปริมาณการ
ใชไฟฟา 7,614,593 kWh ซึ่งนอยกวากระบวนการบดแตเปนกระบวนการที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับทุกกระบวนการแลว ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการใชสารเคมีหลายชนิดในขั้นตอนของการชะละลายซึ่งผลจาก
การทําปฏิกริยาเคมีตางๆ ในขั้นตอนนี้นาจะเปนสาเหตุหลักของการทําใหเกิดกาซเรือนกระจกไดมาก ฉะนั้นความ
เปนไปไดในการดําเนินโครงการ CDM นั้นจะเห็นวาเมื่อดูภาพรวมของการปลอยกาซเรือนกระจกแลวจะพบวามี
ปริมาณเพียง 20,047.54 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งถือวาไมมากนัก โดยในการดําเนินโครงการ CDM ที่
เหมาะสมนั้น ควรเปนโครงการ CDM ขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถดําเนินกิจกรรมตามขอบเขตของกิจกรรมใน
โครงการ CDM ขนาดเล็กตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 และกระบวนการที่ควรจะเลือกมาพิจารณาดําเนินการ
เปนอันดับแรกนาจะเปนกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เนื่องจากปลอยกาซเรือนกระจก
มากที่สุด จากนั้นจึงพิจารณากระบวนการขุดขนเนื่องจากเพราะปลอยกาซเรือนกระจกรองลงมาและมีการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาก หรืออาจพิจารณากระบวนการระเบิดเพราะปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม
เมื่อพิจารณาผลจากกระบวนการทําเหมืองดังไดกลาวมาแลวประกอบกับหลักการในการดําเนินโครงการ
CDM ขนาดเล็กแลวเห็นวามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอย จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ
กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน
หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก สําหรับโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมืองแรทองคํา
ไดแกการจัดการการใชพลังงานไฟฟา รวมไปถึงการควบคุมการใชสารเคมีตางๆ ใหอยูในปริมาณที่
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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น้ํามันดีเซล 164,250 ลิตร

เจาะรูระเบิด

CO2 499,508.61 กิโลกรัม
CH4 621.69 กิโลกรัม

ANFO 1,180,280 กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 3,495,947.09 กิโลกรัม
CH4 15,672 กิโลกรัม

ขุดขน

CO2 4,051,550 กิโลกรัม
CH4 5,043 กิโลกรัม

บด

CO2 1,607,090 กิโลกรัม
CH4 4,010 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 1,332,250 ลิตร

น้ํามันดีเซล 292,000 ลิตร
ไฟฟา 44,038,055 kWh
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

ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต

CO2 9,366,300 กิโลกรัม
CH4 23,574 กิโลกรัม

จับโลหะทองคําและเงิน
ดวยขั้วเซลลไฟฟา
กาซแอลพีจี (LPG) 72.44 กิโลกรัม

กาซแอลพีจี (LPG) 18 กิโลกรัม

จับโลหะทองคําและเงิน
ดวยขั้วเซลลไฟฟา

CO2 20,700 กิโลกรัม

CO2 5,140 กิโลกรัม

รูปที่ 5.1-1 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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พอเหมาะ ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เชนการใชพลังงานที่เกิด
จากเครื่องกวนสารเคมี หรือพลังงานไฟฟาที่ใชกับเครื่องสูบน้ํา ปรับเปลี่ยนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดดีเซลในการขนสงโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น หรืออาจ
ดํ า เนิ น โครงการนํา พลั ง งานความร อ นจากกระบวนการปรั บ สภาพถ า นกั ม มัน ต ม าปรั บ เป น
พลังงานไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงานของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปน
ตน
2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจาก
จะสามารถ ชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศให
กลับคืนสูสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี รวมกับการลดใชพลังงานการใชไฟฟา ลดการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดดีเซลโดยการปรับเปลี่ยนไปใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
ลดการใชวัตถุระเบิดเปนตน
3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใชวัตถุ
ระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่งโครงการลด
การใช พ ลั ง งานที่ค วรพิ จ ารณาควรเปน ผลจากการวิ เ คราะห ก ารปลอ ยกา ซเรือ นกระจกจาก
กระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลวซึ่งผลการศึกษาจากเหมืองแหงนี้
พบวาโครงการที่นาจะพิจารณาดําเนินการมีดังนี้คือ
- การจั ด การการใช พ ลั ง งานไฟฟ า รวมไปถึ ง การควบคุ ม การใช ส ารเคมี ต า งๆ ให อ ยู ใ น
ปริมาณที่พอเหมาะ ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เชนการใช
พลังงานที่เกิดจากเครื่องกวนสารเคมี หรือพลังงานไฟฟาที่ใชกับเครื่องสูบน้ํา
- หาวิธีการลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกระบวนการขุดขน เพื่อชวยลดการใชพลังงาน
- หาวิธีการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตมาปรับเปนพลังงาน
ไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงานของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน
4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด
ทั้งนี้การลดใชพลังงานดังกลาว ถึงแมจะไมอยูในโครงการ CDM และมีปริมาณในการลดเพียงเล็กนอย
แตก็จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดภาวะโลกรอนไดเชนกัน การปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกได
ในสวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยทําใหโครงการเหมืองแรสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
5.1.2 เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกง
คอย) จํากัด ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากกระบวนการ
ทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-2
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ตารางที่ 5.1-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองหินปูน
ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
พัฒนาพื้นที่ เจาะรูระเบิด
ระเบิด
ขุดขน
บด
รวม
4,135.05
7,060.78
6,060.12
1,000.47
1,469.77
19,726.19
CO2
184.54
513.85
26.15
38.41
389.28
1,152.23
CH4
GHG
1,026.62
1,508.18
4,524.33
7,245.32
6,573.97
20,878.42
จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง
หินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด รวมเปนจํานวน 20,878.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
โดยกระบวนการขุดขนมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือ กระบวนการบด กระบวนการระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหา
ปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆจากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-2) พบวา มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิด
น้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมทั้งสิ้น 3,134,021 ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากที่สุดคือ 2,321,748 ลิตร
สวนการใชพลังงานไฟฟาพบวามีการใชเพียงกระบวนการบดโดยใชรวมทั้งสิ้น 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 จึงมีขอเสนอแนะดังนี้

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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น้ํามันดีเซล 328,978 ลิตร

พัฒนาพื้นที่

CO2 1,000,470.90 กิโลกรัม
CH4 1,245.19 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 483,295 ลิตร

เจาะรูระเบิด

CO2 1,469,770 กิโลกรัม
CH4 1,829.06 กิโลกรัม

ANFO 1,396,050 กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 4,135,050 กิโลกรัม
CH4 18,537 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 2,321,748 ลิตร

ขุดขน

CO2 7,060,780.01 กิโลกรัม
CH4 8,787.85 กิโลกรัม

ไฟฟา 8,705,302.60 kWh

บด

CO2 6,060,119.98 กิโลกรัม
CH4 24,469.23 กิโลกรัม

รูปที่ 5.1-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย
(แกงคอย) จํากัด

1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ
กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน
หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมืองหินปูนแหงนี้คือ
อาจใชสายพานที่มีการดําเนินการหลักเปนแรงโนมถวงมาชวยในการขนสง เพื่อชวยลดการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดดีเซล หรืออาจดําเนินโครงการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการตอเนื่องอื่นของ
บริษัทที่อยูในบริเวณเดียวกันมาปรับเปนพลังงานไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน
2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 นอกจากจะ
สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง แลวยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสู
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปา
เพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานที่ควรพิจารณา
ควรเป น ผลจากการวิ เ คราะห ก ารปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากกระบวนการทํ า เหมื อ งในแต ล ะ
กระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลวซึ่งผลการศึกษาจากเหมืองแหงนี้พบวาโครงการที่นาจะพิจารณา
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ดําเนินการมีดังนี้คือ หาวิธีการลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกระบวนการขุดขน เพื่อชวยลดการใช
พลังงานเนื่องจากเปนกระบวนการที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดและใชพลังงานเชื้อเพลิงมาก
ที่สุด เชนการปรับเปลี่ยนการใชชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต เปนตน
4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด
ทั้งนี้การลดใชพลังงานดังกลาว ถึงแมจะไมอยูในโครงการ CDM และมีปริมาณในการลดเพียงเล็กนอยแต
ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดภาวะโลกรอนไดเชนกัน การปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกไดใน
สวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยทําใหโครงการเหมืองแรสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
5.1.3 เหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจก
จากการดําเนินงานของเหมืองหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4
พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากกระบวนการทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-3
ตารางที่ 5.1-3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองหินปูน
ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ยอยดวยไฮ ขุดตักดวย
ขนลําเลียง
เจาะรู
ระเบิด
ดรอลิกเบรก รถขุด หรือ ดวยรถบรรทุก
บด
รวม
ระเบิด
เกอร
รถตักลอยาง
เททาย
11,283.73
11,271.97
6,613.34 36,608.41
4,704.49
199.44
CO2 2,535.44
272.98
272.75
589.12
61.31
466.08
4.82
1,667.06
CH4
GHG 2,596.75
5,170.57
204.26
11,556.71
11,544.72
7,202.46 38,275.47
จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง
หินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) รวมเปนจํานวน 38,275.47 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย
กระบวนการขุดตัก มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดคือจํานวน 11, 556.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
รองลงมาคื อ กระบวนการขนลํ า เลี ย ง ซึ่ ง ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก จํ า นวน 11,554.72 กระบวนการระเบิ ด
กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอร มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด
และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชใน
การวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-3) พบวา มีการใช
พลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมทั้งสิ้น 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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ซึ่งจากผลดังกลาวจะเห็นวาถาจะมีการดําเนินโครงการ CDM ควรจะเปนโครงการ CDM ขนาดเล็ก
เนื่องจากมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยในภาพรวมและจากแตละกระบวนการไมมากพอจะเปนโครงการทั่วไป
ขนาดใหญหรือทําไดอาจไมคุมทุน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ
กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน
หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมืองหินปูนแหงนี้
คือการหาวิธีการที่ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองทั้งสอง
กระบวนการหลักคือกระบวนการขุดตักและขนลําเลียง เชนการปรับเปลี่ยนการใชชนิดเชื้อเพลิงใน
เครื่ อ งยนต การใช ส ายพานที่ มีก ารดํ าเนิ นการหลั ก เป น แรงโน มถว งในการขนส ง ลํ า เลี ย งแทน
รถบรรทุก เปนตน เพื่อชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล
น้ํามันดีเซล 720,940.00 ลิตร

เจาะรูระเบิด

CO2 2,535,435.44 กิโลกรัม
CH4 2,919.52 กิโลกรัม

ANFO 1,471,716 กิโลกรัม
Slurry/Water Gel
109,027.55 กิโลกรัม
น้ํามันหลอลื่น 10,047.85 ลิตร

ระเบิด

CO2 4,704,485.25 กิโลกรัม
CH4 22,194.33 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล
56,690 ลิตร

น้ํามันดีเซล

3,208,610.00 ลิตร
น้ํามันดีเซล

3,205,267.00 ลิตร
ไฟฟา

9,500,000.00 kWh

ยอยดวยไฮดรอลิก
เบรกเกอร

ขุดตักดวยรถขุด
หรือรถตักลอยาง

CO2 11,283,727.77 กิโลกรัม
CH4 12,999.02 กิโลกรัม

ขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเททาย

CO2 11,271,971.43 กิโลกรัม
CH4 12,988.03 กิโลกรัม

บดยอย

CO2 199,444.84 กิโลกรัม
CH4 229.57 กิโลกรัม

CO2 6,613,342 กิโลกรัม
CH4 28,053 กิโลกรัม

รูปที่ 5.1-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

5-8

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจากจะ
สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสู
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหง
นี้ ควรใช ร ว มกั บ การลดพลั ง งานในการใช น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิง ดีเ ซลในเครื่ อ งยนต โดยอาจเลื อ กทํ า
โครงการ CDM โครงการใดโครงการหนึ่ง
3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใชวัตถุ
ระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่งโครงการลดการ
ใชพลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา
เหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว
4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด
โครงการที่เสนอแนะดังกลาวมาแลวนั้น ถึงแมบางโครงการจะไมนํามาจัดทํา โครงการ CDM แตก็จะเปน
จะเป น สว นหนึ่ ง ที่ ช ว ยลดภาวะโลกร อ นได การลดการใช พ ลั ง งานจะช ว ยลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจาก
แหลงกําเนิด และการปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกไดในสวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยทําให
โครงการเหมืองแรสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
5.1.4 เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
ผลการวิเคราะหป ริมาณกา ซเรือ นกระจกจากการดําเนินงานเหมื องแรลิกไนตของ บริษัท เอสซี จี
ซิเมนตจํากัด ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากกระบวนการ
ทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-4
ตารางที่ 5.1-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร
ลิกไนตของ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ขนและบดอัด
ขุดตักเปลือกดิน
ขุดขนลิกไนต
บด
รวม
เปลือกดิน
10,388.58
8,130.93
5,412.73
25,541.86
CO2
49,474.10
251.33
724.31
130.37
617.93
CH4
1,723.94
GHG
5,543.10
26,159.79
10,639.91
8,855.24
51,198.04
จากตารางพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแรลิกไนตของ
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด รวมเปนจํานวน 51,198.04 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากที่สุด
มาจากกระบวนการขนสงและบดอัดเปลือกดิน คือ มีจํานวน 26,159.79 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ
ประมาณ 51.09%
ของปริมาณที่ ป ล อ ยออกมาทั้ ง หมด รองลงมาคื อ กระบวนการขุ ด ขนถา นหิ น ลิ ก ไนต
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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กระบวนการบด และกระบวนการขุดตักเปลือกดินมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซล พลังงานไฟฟา ที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณ
กาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-4) พบวา มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามัน
ดีเซลในกระบวนการรวมทั้งสิ้น 11,750,080 ลิตร โดยใชในกระบวนการขนและบดอัดมากที่สุดคือ 7,263,013
ลิตร ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองแหงนี้ สวนการใชพลังงานไฟฟา มีการใชใน
กระบวนการบดเทากับ 11,680,000 kWh
น้ํามันดีเซล 1,533,000 ลิตร

ขุดตักเปลือกดิน

CO2 5,412,734 กิโลกรัม
CH4 6,208 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 7,263,013 ลิตร

ขนและบดอัด

CO2 25,541,858 กิโลกรัม
CH4 29,425 กิโลกรัม

น้ํามันดีเซล 2,954,067 ลิตร

ขุดขนลิกไนต

CO2 10,388,576 กิโลกรัม
CH4 11,968 กิโลกรัม

บด

CO2 8,130,930 กิโลกรัม
CH4 34,491 กิโลกรัม

ไฟฟา 11,680,000 kWh

รูปที่ 5.1-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต บริษัท เอสซีจี
ซิเมนต จํากัด
จากผลการวิเคราะหดังกลาวจะเห็นไดวามีการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณปานกลาง โดยเมื่อเทียบ
กับการดําเนินงานของเหมืองหินปูนและเหมืองแรทองคําแลวพบวาเหมืองถานหินแหงนี้มีปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกมากกวา และเมื่อพิจารณาปริมาณที่ปลอยออกมาจากกระบวนการตางๆและพิจารณาพลังงานที่ใช
พบวา การใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล ในเครื่องยนต ในกระบวนการขุด ขน บดอัดและตัก เปนสาเหตุหลักในการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งถาจะมีการดําเนินโครงการ CDM จะเห็นไดวาปริมาณรวมของการปลอยกาซเรือน
กระจกนาจะบงชี้วาสามารถทําโครงการ CDM ขนาดเล็กได โดยเปนโครงการที่เปนรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป การทําโครงการ CDM ขนาดใหญอาจไมคุมทุนดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ
กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน
หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมืองแรลิกไนตแหงนี้
คือการหาวิธีการที่ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองทั้งสาม
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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กระบวนการหลั ก พร อ มกัน คื อ กระบวนการขนและบดอัด เปลื อ กดิน ขุ ด ขนถ า นหิ น ลิก ไนต และ
กระบวนการขุดตัก เชนการปรับเปลี่ยนการใชชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนตในการขนสง เปนตน
2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจากจะ
สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสู
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหง
นี้ ควรใช ร ว มกั บ การลดพลั ง งานในการใช น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิง ดีเ ซลในเครื่ อ งยนต โดยอาจเลื อ กทํ า
โครงการ CDM โครงการใดโครงการหนึ่งก็ได หรือ
3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปา
เพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานที่ควรพิจารณา
ควรเป น ผลจากการวิ เ คราะห ก ารปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากกระบวนการทํ า เหมื อ งในแต ล ะ
กระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากเครื่องยนต
เครื่องจักร
โครงการที่เสนอแนะดังกลาวมาแลวนั้น ถึงแมบางโครงการจะไมนํามาจัดทํา โครงการ CDM แตก็จะเปน
สวนหนึ่งที่ชวยลดภาวะโลกรอนได การลดการใชพลังงานจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด
และการปลูกปาและฟนฟูปาจะชวยใหดูดซับกาซเรือนกระจกไดในสวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยทําใหโครงการ
เหมืองแรสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
5.1.5 เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานเหมืองแรลิกไนตแมเมาะของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 พบวาคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจาก
กระบวนการทําเหมืองทั้งหมด สรุปไดดังตารางที่ 5.1-5
ตารางที่ 5.1-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร
ลิกไนตแมเมาะ (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ขุดขนถานหิน บดถานหินฯ และ
เจาะรูระเบิด
ระเบิด
ขุดขนดิน
รวม
ลิกไนต
ขนสูโรงไฟฟา
4,847.40 106,548.97 380,927.90
11,785.27
25,922.47
CO2
530,032.02
285.05
2,305.39
117.24
9,118.07
29,681.93
41,507.69
CH4
GHG
4,964.64 115,667.05 410,609.83
12,070.32
28,227.86
571,539.71
จากตารางพบวาปริมาณกา ซเรือนกระจกที่ถูกปลอ ยออกมาจากการดํา เนินงานในเหมืองแรลิกไนต
แมเมาะ รวมเปนจํานวน 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากที่สุดมาจากกระบวนการ
ขุดขนดินคือจํานวน 410,609.83 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือประมาณ 71.84 % ของปริมาณที่ปลอย
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ออกมาทั้ ง หมด รองลงมาเป น กระบวนการระเบิ ด กระบวนการบดถ า นหิ น ลิ ก ไนต แ ละขนส ง สู โ รงไฟฟ า
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก
นอยที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่
นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 5.1-5) จะเห็นได
วาในกระบวนการขุดขนดิน นั้นใชปริมาณน้ํา มันเชื้อเพลิงดีเซล 18,594,062.5 ลิตร และใชพ ลังงานไฟฟา
453,039,683.0 kWh ซึ่งเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น ถือวาเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการปลอย
กาซเรือนกระจกของเหมืองแหงนี้ สวนในกระบวนการระเบิดไดมีการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ทั้งสิ้นในปริมาณ
29,087,956 กิโลกรัม .ใชสาร Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม และน้ํามันหลอลื่น 495,070 ลิตร ซึ่งการ
ใชสารเหลา นี้ในปริมาณมากในกิจกรรมการระเบิดทําใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอ ยออกมามาก
รองลงมาจากการขุ ด ขนดิ น ในกระบวนการบดถ า นหิ น ลิ ก ไนต แ ละขนส ง สู โ รงไฟฟ า นั้ น ใช พ ลั ง งานไฟฟ า
37,149,144 kWh ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม
จากผลการวิเคระหกระบวนการทํางานและผลการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาวของเหมืองถานหิน
ลิกไนตแมเมาะจะเห็นไดวาควรมีการดําเนินโครงการ CDM โดยมีขอเสนอแนะดังนี้คือ
1. ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด ใน
กระบวนการขุดขนดินเนื่ อ งจากเปนกระบวนการที่ป ล อ ยก า ซเรือนกระจกมากที่สุดและมีการใช
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากที่สุด เชน การหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อ
ปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดิน
ใหมีระยะทางสั้นที่สุดและอยูในระดับที่ใชพลังงงานจากมอเตอรนอยที่สุด และมีการปรับเปลี่ยนชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรเครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน หรือ
2. ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม เนื่องจากจะสามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดใน
ระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอ
ในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตโดยเปลี่ยนไปใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรเครื่องยนต ใหเปนชนิด
ที่เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดลอ มมากขึ้น อาจหาแนวทางที่ สั้น ที่ สุด ในการขนส ง เพื่อ ลดการใช พ ลัง งาน
เชื้อเพลิง นอกจากนั้นควรหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อชวยใหเกิดความสมดุลยดานระยะทางและ
ระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดิน ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดทั้งการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟา
3. ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุ
ระเบิด
4. ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถา
เปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการ
วิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาว
มาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักร และหาวิธีการลดการ
ใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดดังที่ไดกลาวมาแลวเปนตน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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น้ํามันดีเซล 1,377,819.94 ลิตร
ANFO
29,087,956 กิโลกรัม
Slurry/Water Gel
1,880,220.81 กิโลกรัม
น้ํามันหลอลื่น
495,070 ลิตร
น้ํามันดีเซล
18,594,062.5 ลิตร
ไฟฟา
453,039,683.0 kWh

ขุดขนดิน

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

CO2 4,845,581.91 กิโลกรัม
CH4 5,579.63 กิโลกรัม

เจาะรูระเบิด

CO2 106,548,974.24 กิโลกรัม
CH4 433,927.96 กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 380,793,961.10 กิโลกรัม
CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม
ดิน 116,900,000.0 ตัน
น้ํามันดีเซล
3,349,833.33 ลิตร

น้ํามันดีเซล 14,418 ลิตร
ไฟฟา 37,149,144 kWh

ขุดขนถานหิน
ลิกไนต

บดถานหินลิกไนต และขนสงสู
โรงไฟฟา

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

รูปที่ 5.1-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนต
แมเมาะ
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5.2 กรณีศึกษา การดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
การนําเสนอกรณีศึกษาในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้นไดเสนอในสวนของเอกสารที่
ใชประกอบการเสนอเพื่อขอ CERs โดยเอกสารดังกลาวเปนขอมูลเบื้องตนที่ถูกสมมติขอมูลขึ้นมา เพื่อใหเห็นภาพ
ในการจัดทําเอกสารไดชัดเจนขึ้น โดยขอมูลตางๆ จะอางอิงจากขอมูลของเหมืองที่ไดทําการวิเคราะหมาแลวในบท
ที่ 4 เพื่อใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น ทั้งนี้เหมืองที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานนอยกวา
ตัวเลขที่นําเสนอในกรณีศึกษานี้ อาจเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดังที่ไดกลาวมาแลว ทั้งนี้
การยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแกเหมือง
แรอื่นๆ ตอไป
5.2.1 การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน
ในการเริ่มดําเนินโครงการนั้น หลังจากที่ทางเหมืองไดมีความรูความเขาใจในหลักการดําเนินโครงการ
CDM แลว และคาดวาในหนวยงานนาจะเขารวมโครงการ CDM ได เพราะมีการใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟาเปน
จํานวนมาก จึงทําการศึกษาเปนเบื้องตนวาหนวยงานของตนมีศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ หรือไม
สามารถจะนําเทคนิคกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่นํามาใชในหนวยงาน มีงบประมาณพรอมหรือไม สามารถจัดทํา
เอกสารตางๆ หรือไม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีความพรอมจึง ไดทําการนําเสนอผูบริหารเพื่อใหการรับรองและ
สนับสนุนโครงการตอไป
5.2.2 การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณและการเลือกที่ปรึกษา
ในการดําเนินโครงการ CDM ใหไดผลสําเร็จนั้นผูบริหารของหนวยงานจะตองรับรูและมีนโยบายที่ชัดเจน
ที่จะสนับสนุนการดําเนินโครงการ CDM มีการประกาศใหบุคคลากรไดรับรูถึงนโยบายนี้ รวมทั้งมีการกําหนด
คณะทํางาน และกําหนดระยะเวลาดําเนินงานรวมทั้ง ติดตามความกาวหนา นอกจากนั้นผูบ ริหารตอ งมีก าร
จัดเตรียมงบประมาณในการดําเนินโครงการใหพรอมในทุกขั้นตอน นอกจากนั้นอาจตองมีการจางที่ปรึกษา
โครงการเพื่อชวยเหลือทั้งดานเทคนิค ดานเอกสาร การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เชน
องคการบริหารกาซเรือนกระจก (อบก.) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตลอดจนตลาดในการซื้อ ขาย คารบอนเปน
ตน ซึ่งควรเลือกที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณและมีความรับผิดชอบ และหากวาหนวยงานเห็นวามีความพรอมในทุก
ดานก็ไมจําเปนตองจางที่ปรึกษาก็ได
5.2.3 การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM
ในขั้นตอนของการวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM นั้นจะ
มีการดําเนินการดังนี้คือ
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5.2.3.1 เขียนผังกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
เขียนผังกระบวนการทําเหมืองแรใหครบทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ ซึ่งจะทําใหเห็นภาพ
ทั้งหมดของการดําเนินงาน ซึ่งเหมืองแรลิกไนตแมเมาะมีขั้นตอนหรือกระบวนการทําเหมือง 2 กระบวนการหลักคือ
กระบวนการเปดหนาดินและกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต ดังนี้ (รูปที่ 5.2-1)

เจาะรูระเบิด

ระเบิด

ขุดดิน

ขนดิน

บดดิน

ทิ้งดิน

ก) กระบวนการเปดหนาดิน
ขุดถานหินลิกไนต

ขนถานหินลิกไนต
โดยรถบรรทุก

เครื่องบด

ขนสู Stockpile โดย
Conveyor belt

ตักและขนโดย
Conveyor belt

ข) กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
รูปที่ 5.2-1 ขั้นตอนการทําเหมืองถานหินลิกไนตที่เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
5.2.3.2

รวบรวมข อ มู ล การใช เ ครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ และ วั ส ดุ ทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ นแต ล ะ
กระบวนการนั้นๆ

5.2.3.3 เลือกวิธีประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกและรวบรวมขอมูล
เลือกวิธีประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก และรวบรวมขอมูลใหเหมาะสมกับวิธีการนั้น ซึ่งในที่นี้เสนอ
วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ซึ่งตองมีการรวบรวมขอมูลปริมาณสารเขาในแตละกระบวนการ ไดแกการใช
พลังงานไฟฟา เชื้อเพลิง วัสดุ หรือสารตางๆ ในเครื่องจักร อุปกรณ หรือในขั้นตอนการดําเนินงานของแตละ
กระบวนการ ซึ่งจากกระบวนการดําเนินงานดังกลาวสามารถนํามาปรับใหเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องกันไดตามความ
เหมาะสมดังตัวอยางในรูปที่ 5.2-2 และกําหนดขอบเขตในการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกตามวิธีการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ซึ่ง ณ ที่นี้จะแสดงบัญชีปริมาณสารเขา พรอมกับบัญชีปริมาณสารออกในขั้นตอน
ตอไป
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กระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการระเบิด
พลังงาน
เชื้อเพลิง

กระบวนการขุดขนดิน

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต

กาซเรือน
กระจก

กระบวนการบดถานหินลิกไนต และขนสงสูโรงไฟฟา
รูปที่ 5.2-2 แสดงกระบวนการดําเนินงานและขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA
ของการผลิตถานหินลิกไนต
5.2.3.4 วิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจก
วิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกซึ่งในที่นี้ใชวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ซี่ง
เปนหนึ่งในระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14040 series ซึ่ง มีนิยามคือ กระบวนการวิเคราะหและประเมิน
ค า ผลกระทบที่ มี ต อ สิ่ ง แวดล อ มตลอดช ว งชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารสกั ด หรื อ ได ม าซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปลงสภาพ และ
การจัดการเศษซากของผลิตภัณฑที่หมดอายุ หรืออาจกลาวไดวา LCA จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการนั้นๆ ตั้งแตเกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัสดุทั้งหมดที่ใช
รวมทั้งของเสียทั้งหมดที่มีการปลอยสูสิ่งแวดลอมภายใตขอบเขตที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อนําไปเปนขอมูลในการหาวิธี
ปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด หรือ การประเมินวัฏจักรชีวิต
“เปนการเก็บรวบรวมและการประเมินคาของสารขาเขา (Input) และสารขาออก (Output) รวมถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต”
สําหรับเหมืองแมเมาะไดผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกและมีบัญชีรายการสารเขาออกแตละ
กระบวนการดังแสดงในตารางที่ 5.2-1 ถึง 5.2-10
ตารางที่ 5.2-1 บัญชีรายการเก็บ ขอ มูลสารเขา -ออกในการศึก ษา LCA
ของการผลิตถา นหิน ลิกไนต ใน
กระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด
รถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน SK-40)
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ตารางที่ 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)
CO2
4,845,581.91
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
5,579.63
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
ตารางที่ 5.2-3 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ
ระเบิด
กระบวนการระเบิด
รถขนระเบิด วัตถุระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน สารเคมี
Output
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชน้ํามัน, สารเคมี
ตารางที่ 5.2-4 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการระเบิด
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย

Input

Output Emission

วัตถุระเบิดชนิด
ANFO

29,087,956

กิโลกรัม/ป

Slurry/Water Gel

1,880,220.81

กิโลกรัม/ป

น้ํามันหลอลื่น

495,070

ลิตร/ป

CO2
CH4

106,548,974.24
433,927.96

กิโลกรัม
กิโลกรัม

วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
คาประมาณจากอัตราสวน
BCM
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
คาประมาณจากอัตราสวน
BCM
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
คาจากการคํานวณ
SimaPro 7.1
SimaPro 7.1

ตารางที่ 5.2-5 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ
ขุดขนดิน
กระบวนการขุดขนดิน
รถตัก รถบรรทุก เครื่องบดดิน เครื่องโปรยดิน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
และสายพานลําเลียงดิน
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

Output

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

มลพิษจากการใชน้ํามัน
มลพิษจากการใชไฟฟา
ดิน

มลพิษ/ของเสียที่เกิด
ผลิตภัณฑที่ได

ตารางที่ 5.2-6 บัญชีรายการเก็บขอมูลปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนดิน
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
น้ํามันดีเซล
18,594,062.5
ลิตร/ป
คาจากการคํานวณ
Input
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
พลังงานไฟฟา
453,039,683.0
kWh/ป
คาจากการคํานวณ
380,793,961.10
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
1,413,147.26
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
ลูกบาศก
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Output Product
ดิน
116,900,000.0
เมตร/ป
ตารางที่ 5.2-7 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ
ขุดขนถานหินลิกไนต
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
รถตัก รถบรรทุก
เครื่องจักร/เครื่องมือ
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
มลพิษจากการใชน้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ถานหินลิกไนต
ตารางที่ 5.2-8บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออก ในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
Input
น้ํามันดีเซล
3,349,833.33
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
11,780,368.26
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
CO2
Output Emission
CH4
13,571.16
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Product
ถานหินลิกไนต
17,969,096.911
ตัน/ป
ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ตารางที่ 5.2-9 บัญชีรายการเก็บขอมูลสารเขา-ออกในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ในขั้นตอนการ
บดถานหินลิกไนต และการขนสูโรงไฟฟา
กระบวนการบดถาน และการขนสูโรงไฟฟา
เครื่องบดถาน เครื่องโปรยถาน เครื่องตักถาน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
ระบบสายพานลําเลียง
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
มลพิษจากการใชน้ํามัน
มลพิษ/ของเสียที่เกิด
มลพิษจากการใชไฟฟา
Output
ผลิตภัณฑที่ได
ถานหินลิกไนต
ตารางที่ 5.2-10 บัญชีรายการรวมสารเขา-ออก ในกระบวนการบดถานหินลิกไนตและการขนสูโรงไฟฟา
Input/Output
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
วิธีการเก็บขอมูล
น้ํามันดีเซล
14,418
ลิตร/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
Input
พลังงานไฟฟา
37,149,144
kWh/ป ขอมูลจากเหมือง (พ.ศ. 2551)
CO2
25,922,471.49
กิโลกรัม
SimaPro 7.1
Output Emission
CH4
109,713.35
กิโลกรัม
SimaPro 7.1

5.2.3.5 ประเมินปริมาณกาซเรือ นกระจกที่ปลอยออกมาจากแตละกระบวนการและรวม
ทั้งหมดทุกกระบวนการ
ในขั้นตอนนี้ควรนําผลการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ในหัวขอ 5.2.3.4 มาพิจารณา
และวิเคราะหวามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากนอยเพียงใด ในทุกกระบวนการ ซึ่งจะทําใหไดภาพรวมถึง
การปลอยกาซเรือนกระจกของการดําเนินงานทั้งหมด ดังตารางที่ 5.2-11 และรูปที่ 5.2-10
ตารางที่ 5.2-11 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากแตละกระบวนการในการดําเนินงานของเหมืองแร
ลิกไนตแมเมาะ (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
บดถาน และ
เจาะรูระเบิด
ระเบิด
ขุดขนดิน
ขุดขนถาน
รวม
ขนสูโรงไฟฟา
4,847.40
106,548.97
380,927.90
11,785.27
25,922.47 530,032.02
CO2
29,681.93
285.05
2,305.39
41,507.69
117.24
9,118.07
CH4
GHG
4,964.64
115,667.05
410,609.83
12,070.32
28,227.86 571,539.71

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

น้ํามันดีเซล 1,377,819.94 ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ANFO
29,087,956 กิโลกรัม
Slurry/Water Gel
1,880,220.81 กิโลกรัม
น้ํามันหลอลื่น
495,070 ลิตร
น้ํามันดีเซล
18,594,062.5 ลิตร
ไฟฟา
453,039,683.0

ขุดขนดิน

CO2 4,845,581.91 กิโลกรัม
CH4 5,579.63 กิโลกรัม

เจาะรูระเบิด

CO2 106,548,974.24
กิโลกรัม

ระเบิด

CO2 380,793,961.10
กิโลกรัม
CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม
น้ํามันดีเซล
3,349,833.33 ลิตร

น้ํามันดีเซล 14,418 ลิตร
ไฟฟา 37,149,144 kWh

ขุดขนถาน

บดถาน และขนสงสูโรงไฟฟา

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

รูปที่ 5.2-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนตของเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
สําหรับเหมืองแรลิกไนตแมเมาะนี้ไดทําการพิจารณาผลแลวพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอย
ออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูก
ปล อ ยมากที่ สุด มาจากกระบวนการขุด ขนดิ น คือ จํ า นวน 410,609.83 ตั น คาร บ อนไดออกไซด เ ทีย บเทา หรื อ
ประมาณ 71.84% ของปริมาณที่ปลอยออกมาทั้งหมด รองลงมาเปนกระบวนการระเบิด กระบวนการบดถานและ
ขนสงสูโรงไฟฟา กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการที่มีการปลอย
กาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปน
ขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่
5.1-5) จะเห็นไดวาในกระบวนการขุดขนดินนั้นใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 18,594,062.5 ลิตร และใชพลังงาน
ไฟฟา 453,039,683.0 kWh ซึ่งเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น ถือวาเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของเหมืองแหงนี้ สวนในกระบวนการระเบิดไดมีการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ทั้งสิ้นใน
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ปริมาณ29,087,956 กิโลกรัม ใชสาร Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม และน้ํามันหลอลื่น 495,070 ลิตร
ซึ่งการใชสารเหลานี้ในปริมาณมากในกิจกรรมการระเบิด ทําใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมามาก
รองลงมาจากการขุดขนดิน ในกระบวนการบดถานและขนสงสูโรงไฟฟานั้นใชพลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh ทํา
ใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม
5.2.3.6

พิจารณาและวิเคราะหผลการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกเพื่อดําเนินโครงการ

CDM
จากขั้ น ตอนก อ นซึ่ ง ได เ ห็ น ปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากกระบวนการต า งๆในแต ล ะ
กระบวนการในการดําเนินงาน รวมทั้งภาพรวมทั้งหมด จะชวยใหมีแนวคิดไดเปนเบื้องตนวานาจะพัฒนาโครงการ
CDM อยางไร จากขั้นตอนหรือกระบวนการใดจึงจะเหมาะสม และคุมคา คุมทุนที่สุด จากผลการวิเคราะห
กระบวนการทํางานและผลการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาวของเหมืองแรลิกไนตแหงนี้จะเห็นไดวานาจะมีการ
ดําเนินโครงการ CDM ดังนี้คือ
• ดําเนินโครงการ CDM เพื่อลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด
ในกระบวนการขุดขนดินเนื่องจากเปนกระบวนการที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดและมี
การใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากที่สุด เชน การหาวิธีการ
ทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและ
สายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดินใหมีระยะทางสั้นที่สุดและอยูในระดับที่ใชพลังงงานจาก
มอเตอรนอยที่สุด และมีการปรับเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรเครื่องยนต โดย
ใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน หรือ
• ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมควบคูกับการลดการใชพลังงานดังที่ไดกลาวมาแลว
• ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุ
ระเบิด
เมื่อไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดทางดานเทคนิค วิธีการ และผลดีผลเสียแลว เห็นวาโครงการ CDM
ในดานการลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด ในกระบวนการขุดขนดิน นั้นนาจะ
นํามาดําเนินการเนื่องจากเปนกระบวนการที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดและมีการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากที่สุด ถาสามารถทําไดนอกจากจะชวยลดกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน
แล ว ยั ง เป น โครงการที่ ช ว ยประหยั ดตน ทุ นในการผลิ ต ทํา ใหเ กิด การผลิตที่ มีป ระสิท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น และได
พิจารณาแลววาสามารถทําไดและไดผล ดังนั้นจึงตัดสินใจในการดําเนินโครงการ CDM โดยจะใชวิธีการทางดาน
เทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสู
ที่ทิ้งดินใหมีระยะทางสั้นที่สุดและอยูในระดับที่ใชพลังงานจากมอเตอรนอยที่สุด และมีการปรับเปลี่ยน
ชนิดของเชื้อ เพลิงจากน้ํามันดีเ ซลที่ใ ช ในเครื่องจัก รเครื่องยนต โดยใชเชื้อ เพลิงชนิด ที่เป นมิต รกับ
สิ่งแวดลอม
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5.2.4 การเลือกตลาดคารบอน
เมื่อตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการ CDM และไดเลือกและศึกษาแลววาวิธีการนั้นสามารถทําไดก็ควร
ดําเนินการเลือกตลาดในการซื้อขาย พิจารณาผูซื้อใหเหมาะสมกับสถานะของหนวยงานซึ่งบริษัทที่ปรึกษาที่ไดจาง
ไวสามารถใหคําแนะนําได
5.2.5 การเลือกหนวยงานสําหรับตรวจสอบ (DOE)
กอนที่จะเริ่มการดําเนินโครงการ CDM ควรมีการพิจารณาเลือกหนวยงานสําหรับตรวจสอบ (DOE) ไป
พรอมๆกับการดําเนินงานดานการจัดทําเอกสารแลวจึงเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนของการดําเนินโครงการกลไก
การพัฒนา (CDM) ที่สะอาดตอไป
5.2.6 การจัดทําเอกสาร
การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยจะไดรับการดูแลจากองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) (อบก.) โดย อบก. จะเปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโครงการทั้งหมด
และการดําเนินโครงการจะประกอบดวยเอกสารตางๆ ซึ่งขอรับเอกสารไดจาก อบก. โดยตรงหรือสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซดของทาง อบก. (www.tgo.or.th) ทั้งนี้การดําเนินโครงการจะประกอบดวยขั้นตอนการจัดทํา
เอกสารตางๆ โดยที่การเตรียมเอกสารประกอบการขอเขารวมโครงการ CDM เปนขั้นตอนที่ผูดําเนินโครงการตอง
เปนผูดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเอง หรืออาจอาศัยบริษัทที่ปรึกษาใหเปนผูจัดเตรียมเอกสาร โดยจะตองประกอบ
ไปดวยการยื่นเอกสาร 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: หนังสือแจงความจํานงที่จะดําเนินโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (Letter of Intent:
LoI) ประกอบดวย
• แบบฟอรมของหนังสือแจงความจํานงที่จะดําเนินโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (ติดตอไดที่
อบก.)
• แบบฟอรมสําหรับหนังสือแจงความจํานง ตามรูปแบบเอกสารของ CDM EB (Prior Consideration
of the CDM Form) (เอกสารฉบับนี้ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ สามารถติดตอไดที่ อบก.)
โดยมีตัวอยางเอกสาร ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สมมติขึ้น เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินการโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี้
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เลขที่หนังสือ.(ออกโดย อบก.)

วัน/เดือน/ป
เรื่อง หนังสือแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
เรียน ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
เนื่ อ งด ว ยทางการไฟฟ า ฝา ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย มี ความประสงคที่ จ ะพั ฒ นา โครงการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง ของ เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ โดยมี
ลักษณะโครงการ เปนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาในเหมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ใชวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อ
ขนสง ดินไปสูที่ทิ้ง ดิ นใหมีระยะทางสั้น ที่สุดและอยูในระดั บ ที่ใชพ ลัง งานจากมอเตอรนอ ยที่สุด และมีก าร
ปรับเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรเครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
ในขณะนี้ อยูระหวางการจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
ดังนั้น การไฟฟาฝายผลิต จึงใครขอแจงความประสงคในการพัฒนาโครงการ เพื่อเปนโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดผานทางหนังสือฉบับนี้ และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
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
day/month/year

Date of submission:
SECTION 1: PROJECT DETAILS
1. Title of the CDM project activity:
2. Precise geographical location: (Geocoordinates, Town/City, Country)
3. Name of project proponent (Name, Title,
Company, Country)
4. Brief description of the proposed project
activity: (include brief description of technology
to be employed and source of baseline emissions
to be reduced)

Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh
Lignite Mine
Thailand
Lam pang province, Thailand
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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ในทางปฏิบัติเมื่อจัดทําเอกสารทั้งสองฉบับเสร็จสิ้นแลวใหผูดําเนินโครงการยื่นเอกสาร LoI ตอ อบก. และ
CDM EB เพื่อแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด กอนที่จะยื่นเอกสารสวนที่ 2
สวนที่ 2: เอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติหนังสือใหคํารับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด (Letter of Approval: LoA) ใหผูพัฒนาโครงการยื่นเอกสาร ดังตอไปนี้ ตอ อบก. เพื่อขอรับ LoA
ประกอบดวย
1. ผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูพัฒนาโครงการตามแบบการประเมิน (SelfAssessment Form) ดังนี้
- แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (แบบสอบถาม 1-2550) จํานวน 30 ชุด
- แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบสอบถาม 2-2550) จํานวน 30 ชุด
(เกณฑการพิจารณาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด)
- แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550) จํานวน 30 ชุด
หมายเหตุ: เอกสารทั้งสามฉบับจะแสดงในภาคผนวก จ ภาคผนวก ฉ และภาคนวก ช ตามลําดับ (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) โดยมีตัวอยางเอกสาร ซึ่งมีขอมูลเปนขอมูลที่สมมติขึ้น เพื่อเปนตัวอยาง
ในการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี้

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

แบบสอบถามเลขที่ 1-2550/_________
แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ผูตอบแบบสอบถาม _(ชื่อผูดาํ เนินโครงการ)________________________________________________________
ตําแหนง _(ตําแหนงผูดําเนินโครงการ)______________วันที่ __(วันที่กรอกแบบสอบถาม)____________________
1. ชื่อโครงการ _ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง ____
2. ประเภทโครงการ (โปรดเลือก)
2.1
2.2
2.3
2.4

โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ
โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวภาพ
โครงการผลิตกักเก็บมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ
โครงการอื่นๆ

|
|
|
| ____เหมืองแรและการถลุงแร ______

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

|
|
|
|
|
| (โปรดระบุ) __________________

4. การดําเนินงานที่ผานมา (โปรดตอบคําถาม) (ลงวันที่ที่มีการดําเนินงานตามความเปนจริง)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จัดทํา Project Idea Note (PIN) แลวเสร็จ
จัดทํา Project Design Document (PDD) แลวเสร็จ
วันที่ Meth Panel รับรอง Methodology ของโครงการ
วันที่ Validator เริ่มตรวจสอบโครงการในพื้นที่
วันที่เริ่มโครงการ (ติดตั้งระบบ)
วันที่เริ่มเดินระบบ
วันที่เริ่มมีการลดกาซเรือนกระจก

วัน_______
วัน_______
วัน_______
วัน_______
วัน_______
วัน_______
วัน_______

เดือน________
เดือน________
เดือน________
เดือน________
เดือน________
เดือน________
เดือน________

ป______
ป______
ป______
ป______
ป______
ป______
ป______

5. ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (โปรดระบุ)
5.1 เจาของโครงการ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ__________________________________
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โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
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5.2
5.3
5.4
5.5

เจาของโครงการรวม 1 (หากมี)
เจาของโครงการรวม 2 (หากมี)
DOE (Validator)
ผูรับซื้อ CER

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

___N/A___________________________________________
___N/A___________________________________________
___N/A___________________________________________
___N/A___________________________________________

6. รายละเอียดของโครงการ (โปรดระบุ)
6.1 ที่ต้งั โครงการ _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 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดลดลงแลวตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน__80,000__ตัน

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

แบบสอบถามเลขที่ 2-2550/_________
แบบการประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับผูพัฒนาโครงการ
โครงการ (ไทย) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง
(English) Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh Lignite Mine

ผูกรอกขอมูล _(ชื่อผูดําเนินโครงการ)__ ________________________
ตําแหนง _(ตําแหนงผูดําเนินโครงการ)______________ ____________
วันที่กรอกแบบสอบถาม _(วันที่กรอกแบบสอบถาม) _________ ____
เพื่ อ ให ก ารประเมิ น โครงการ CDM
เป น ไปอย า งถู ก ต อ งและสมบู ร ณ ที่ สุ ด สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงขอใหผูพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด กรอกขอมูล
ของโครงการ เพื่อแสดงการมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ในการกรอกแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหผูประกอบการกรอก คะแนนที่คิดวา
โครงการควรไดรับ (ตามเกณฑที่แนบทาย) พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุน และที่มาของขอมูลและแหลงสืบคน (เชน
PDD หนา 6 Section A4, รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หนา 24 หัวขอ คุณภาพน้ําทิ้ง เปนตน)
ขอใหผูพัฒนาโครงการสงแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับผูพัฒนาโครงการ
ใหกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ทาง e-mail penporn@tgo.or.th, neeracha@tgo.or.th
แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดัชนีวัด

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

+1

ปริ ม าณพลั ง งานที่ ใ ช ใ น
เหมื อ งลดลง ไม ว า จะเป น
พลังงานไฟฟา หรือเชื้อเพลิง
ที่ ใ ช ใ น เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ

ที่มาของขอมูล
และแหลงสืบคน

1. หมวดดัชนีดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดัชนีดา นสิ่งแวดลอม
1) ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกทีก่ าํ หนดโดยพิธีสาร
เกียวโตของโครงการ
หมายเหตุ : ก า ซเรื อ นกระจกที

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
เทียบเทาคารบอนไดออกไซด
(CO2 equivalent) โดยเทียบกับกรณี
ฐาน (baseline) กรณีไมมีกจิ กรรม

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ดัชนีวัด
กําหนดโดยพิธีสารเกียวโต ไดแก
- คารบอนไดออกไซด (CO2)
- มีเทน (CH4)
- ไนตรัสออกไซด (N2O)
- ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
- เปอรฟลูออโรคารบอน (PCs)
- ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6)
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 เ ป น มลพิ ษ ทางอากาศ
สารเจือปนในอากาศ ใหอา งอิ ง
ถึ ง ก ฎ ห ม า ย ที่ ป ร ะ ก า ศ โ ด ย
ห น ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ เ ช น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุม มลพิ ษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
3) มลพิษทางเสียง
(ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ)
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียง
ให
อางอิงถึงประกาศคณะกรรม
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2540)
เรื่ อ ง กํ า หนด
มาตรฐานระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป
มาตรา 32(5) แหง พรบ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
และประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การคํ านวณคาระดั บเสีย ง
และรวมถึ ง มาตรฐานอื่ น ใดที่
ป ร ะ ก า ศ เ ป น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

ที่มาของขอมูล
และแหลงสืบคน

เครื่องยนต

โครงการ CDM เกิดขึ้น

ปริ ม าณการปล อ ยสารที่ เ ป น มลพิ ษ
ทางอากาศ เมื่ อ เที ย บกั บ กรณี ฐ าน
(กรณีไมมีโครงการ)

+1

มลพิ ษที่ เกิ ดจากเชื้ อเพลิ ง
จ า ก เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ
เครื่องยนต

EIA และ PDD

ระดับเสียงในพื้นที่โครงการ
หมายเหตุ: มลพิษทางเสียงมี 3
มาตรฐาน คือ
1) ระดับเสียงทั่วไป
2) ระดับเสียงทีม่ ผี ลตอสุขภาพ
ผูปฏิบัติงานภายในบริเวณโครงการ
3) ระดับเสียงรบกวน

+1

มี เพี ยงเสี ยงที่ เกิ ดจาก
เครื่ องจักร และเครื่ องยนต
เทานั้น สวนเจาหนาที่ที่อยูที่
ทํางานในพื้นที่ใกลเคียง จะ
มีการใชอุปกรณปองกัน

EIA

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ดัชนีวัด
หนวยงานรับผิดชอบ
4) มลพิษทางกลิ่น
(ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ)
หมายเหตุ : การควบคุ ม มลพิ ษ
ทางกลิ่ น และเหตุ เ ดื อ ดร อ น
รําคาญทางกลิ่น ใหอางอิงถึง
ก ฎ ห ม า ย ที่ ป ร ะ ก า ศ โ ด ย
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ เช น กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุม มลพิษ
เปนตน
5) ปริมาณความสกปรกในน้ํา
ทิ้ง ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ
หมายเหตุ :
- มาตรฐานความสกปรก
ในน้ําทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมาย
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจา
ทา กรมชลประทาน เปนตน
- การนํ า น้ํ า ทิ้ ง ที่ บํ า บั ด
แล ว ไปให เ กษตรกร ไม ถื อ เป น
zero discharge แตใหถือเปน
การบริการทางสังคม
6) การจัดการของเสียของ
โครงการ
หมายเหตุ: ของเสีย หมายถึง สิ่ง
ที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนได
อีกและเปนภาระในการจัดการ
7) มลพิษดิน (ตามมาตรฐาน
ทางราชการ)
หมายเหตุ: มาตรฐานมลพิษดิน
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ที่มาของขอมูล

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

มลพิษทางกลิน่
ที่เกิดจากสารอินทรีย ตามมาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

+1

สงผลกระทบนอยมาก หรือ
แทบจะไมมีเลย

EIA

ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง
(loading)

0

มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ํ า
ใหอยูในระดับที่ถูกกําหนด
ในมาตรฐานอยูเสมอ

EIA

ของเสีย (waste) จากโครงการ ตอ
วัตถุดิบปอนเขาโครงการ

+2

โครงการไม ทํ าให เกิ ดของ
เสีย

EIA

มลพิษดิน
ตามมาตรฐานของทางราชการ

+1

มี การฟ นฟู คุ ณภาพดิ น
เพื่ อ ให ไ ม เ ป น พิ ษ ต อ การ
เจริญเติบโตของพืช

EIA

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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และแหลงสืบคน

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ดัชนีวัด

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

เกณฑการใหคะแนน

แหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในพรบ. สงเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
แห ง ชาติ พ.ศ. 2535
เรื่ อ ง
กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพดิ น
และรวมถึ ง มาตรฐานอื่ น ใดที่
ป ร ะ ก า ศ เ ป น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย
หนวยงานรับผิดชอบ
8) การปนเปอนของน้าํ ใตดิน การปนเปอนของน้ําใตดิน

9) การลดปริมาณของเสีย
อันตราย
หมายเหตุ : ของเสียอันตราย ให
อางอิงถึงกฎหมายที่ประกาศโดย
หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ
10) ความตองการใชน้ําและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า ของ
โครงการ
11) การพังทลายของดิน และ
การกัดเซาะชายฝง/ชายตลิ่ง
ของแมนา้ํ

เหตุผลสนับสนุน

0

จากการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําไมเปลีย่ นแปลงมากนัก
และยังอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําใตดิน

ที่มาของขอมูล
และแหลงสืบคน

EIA

N/A

ปริมาณของเสียอันตราย

ปริมาณความตองการใชน้ําและ
ประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ

การพังทลายของดิน และการกัดเซาะ
ชายฝง/ชายตลิ่งของแมน้ําในบริเวณ
โครงการ
12)
การเพิ่มพื้น ที่สีเขีย ว พื้นที่สีเขียว
ภายใตโครงการ
(ดูสถิติพื้นที่สีเขียวของจังหวัด)
ห ม าย เ ห ตุ : เ ป น ม า ต ร ก า ร
สง เสริม การเพิ่ ม พื้น ที่สีเ ขีย ว จึ ง
ไมมีคะแนนติดลบ ซึ่งการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว อาจเปนการเพิ่มใน
บริเวณหรือนอกบริเวณโครงการ
ก็ไ ด แตเ ปน การดําเนิน งาน
ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร ทั้ ง นี้ ดู
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คะแนน
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0

โ ค ร ง ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ม
เกี่ยวของกับการใชน้ํา

N/A

+1

มี ก ารเ พิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ยว
เนื่องจากมีนโยบายพื้นฐาน
อยูแลว

EIA

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ดัชนีวัด
ความหมายและลั ก ษณะของ
พื้นที่สีเขียวทายตาราง
13) ความหลากหลายของ
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ( ecosystem
diversity)
เช น พิ จ ารณาจากการเปลี่ ย น
พื้นที่นา เปนพื้นที่ดินถม หรือ
การเปลี่ยนจากพื้นที่ดินถม พื้นที่
เสื่ อ มโทรม เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
14) ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ (Species diversity)

15) การใช/ นําเขาชนิดพันธุที่
มีการตัดแตงพันธุกรรม
(GMO) และ/หรือชนิดพันธุ
ตางถิน่ (alien species ) ใน
บริเวณพื้นที่โครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

ผลกระทบตอ ความหลากหลายของ
ระบบนิ เ วศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

0

ขนาดของประชากรพืช/สัตว
(Population size) และ ชนิดของพันธุ
พืช/สัตว

0

ชนิ ด พั น ธุ ที่ มี ก ารตั ด แต ง พั น ธุ ก รรม
และ/หรือ ชนิดพันธุตางถิ่น

N/A

การมีสวนรวมของประชาชน

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน
- โครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การคุมครองมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม
- การใหทุนการศึกษา
- กิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
- สงเสริมดานสุขภาพอนามัย
- พัฒนาศูนยเด็กเล็ก
- จัดหาน้ําดื่ม

เหตุผลสนับสนุน

ที่มาของขอมูล
และแหลงสืบคน

EIA

มี ก า ร ป ลู ก พั น ธุ พื ช ที่
หลากหลายแต อาศั ยพั นธ
พืชเดิมเพื่อการเจริญเติบโต
ที่งายกวาพันธุใหม

EIA

+1

จัดใหมีสวนรวมในลักษณะ
รับฟงความคิดเห็น

PDD/EIA

+1

มี ก ารให ค วามรู แ ก ชุ ม ชน
และพัฒนาเทคโนโลยีนี้แก
ชุมชน

2. หมวดดัชนีดา นสังคม
1) การมีสวนรวมของ
ประชาชน (วัดจากระดับการมี
สวนรวมที่จัดขึน้ )
2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
หมายเหตุ : เปนมาตรการ
สงเสริมใหโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน จึง
ไมมีคะแนนติดลบ ซึ่งการ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ดังกลาว อาจเปนการดําเนินงาน

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ดัชนีวัด
ในบริเวณหรือนอกบริเวณ
โครงการก็ได แตเปนการ
ดําเนินงานภายใตโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

เกณฑการใหคะแนน

ที่มาของขอมูล

คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

+2

ต อ ง คํ า นึ ง ถึ ง สุ ข ภ า พ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านและชุ ม ชน
โดยรอบใหมีสุขภาพที่ดีอยู
เสมอ

PDD/EIA

เป น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถ
จัดหาไดในประเทศ และงาย
ต อ ก า ร ใ ช ง า น แ ล ะ
บํ า รุ ง รั ก ษา และมี ค วาม
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
สั ง คม และพอเหมาะกั บ
เศรษฐกิจทองถิ่น
เปนโครงการที่สามารถทํา
ไ ด อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สามารถพั ฒ นาให ดี ขึ้ น
กวาเดิมได
มี ก ารนํ า เสนอเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อเปดโลกทัศนของ
พนักงาน

PDD

และแหลงสืบคน

- ฯลฯ

3) สุขภาพอนามัยของคนงาน แผนการจั ด การสุ ข ภาพอนามั ย ของ
และชุมชนโดยรอบ
คนงานและชุมชนโดยรอบ

3. หมวดดัชนีดา นการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี
1) การพัฒนาเทคโนโลยี

การพัฒนา/นําเขาเทคโนโลยี

+1

2) แผนการดําเนินงานเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุด
ระยะเวลา Crediting Period ที่
โครงการเลือกไว

แผนการดําเนินงานเมื่อสิน้ สุด
โครงการ หรือ สิ้นสุดระยะเวลา
Crediting Period ที่โครงการเลือกไว

+1

3) การฝกอบรมบุคลากร

จํานวนลูกจางที่มีทักษะการทํางานดี

+1

PDD

PDD

4. หมวดดัชนีดา นเศรษฐกิจ
1) รายไดที่เพิ่มขึ้นของผูมีสวน ค า เฉลี่ ย จากผลรวมของคะแนนใน
ไดสวนเสีย
1.1-1.2
1.1)
รายไดที่เพิ่มขึ้นของ รายไดของคนงานตอป
คนงาน
หมายเหตุ: รายไดของคนงาน
หมายถึง คาจาง คาแรง คา
ลวงเวลา ซึ่งเปนคาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน
1.2) รายไดที่เพิ่มขึ้นของผูมี รายไดของผูมีสวนไดสวนเสีย
ส ว นได ส ว นเสี ย อื่ น
เช น
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
ขายวัตถุดิบ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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+1
+1

มี รายได เข าหน วยงาน
เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากค าใช จ าย
ลดลง ซึ่ ง เกิ ด จากความ
รวมมือของทุกคนในองคกร

PDD

+1

มี รายได เข าหน วยงาน
เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากค าใช จ าย
ลดลง

PDD

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ดัชนีวัด

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะหโครงการเพื่อดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ ผู พั ฒ นาโครงการ
จะต อ งระบุวาใครคือ ผู มีสว นได
สวนเสีย ในการขายวัตถุดิบ
ใหกับโครงการ
2) พลังงาน
คาเฉลี่ยจากผลรวมของคะแนนใน
2.1-2.2
2.1) การใชพลังงานทดแทน
การใชพลังงานทดแทนน้ํามัน
เชื้อเพลิง/พลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศ
(ton of oil equivalent)
2.2) ประสิทธิภาพการใช
รอยละของประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
พลังงาน
3) การเพิ่มการใชวัตถุดิบ
สัดสวนมูลคาการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ (local content) ภายในประเทศ

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

ที่มาของขอมูล
และแหลงสืบคน

+1
+1

มี ก าร เ ป ลี่ ยน ชนิ ด ข อ ง
เชื้อเพลิ งเป นเชื้อเพลิ งจาก
พลังงานหมุนเวียน

PDD

+1

การใช งานมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึน้
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช
พลั งงานในเครื่ องยนต และ
เครื่องจักร โดยอาศัยวัตถุดิบ
ที่ มี อ ยู ใ นประเทศให เ กิ ด
ประโยชน

PDD

+1

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
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แบบสอบถามเลขที่ 3-2550/_________
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ตั้งอยูที่ จังหวัดลําปาง
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเหมือง เกิดจากทาง
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานในประเทศที่มีอยูอยางจํากัด แตปจจุบันมีแนวโนมการ
ใชพลังงานที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลใหอุตสาหกรรมเหมืองแรที่เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจําเปนตองเพิ่มการ
ผลิตเพื่อใหเปนไปตามความตองการการใชพลังงานดังกลาว เปนผลทําใหการใชพลังงานในเหมืองแรมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้นตามกําลังการผลิตเชนกัน ดังนั้นหากเหมืองแรลิกไนตแมเมาะสามารถดําเนินโครงการกลไกลการพัฒนาที่
สะอาดไดก็จะเปนการกระตุนใหผูประกอบการเหมืองอื่นๆ เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานมากขึ้น ทั้งนี้ยังเปน
การลดการใชพลังงานไฟฟารวมไปถึงเชื้อเพลิงภายในเหมือง เพื่อใหการใชพลังงานในเหมืองแรเกิดประโยชนสูงสุด
โครงการนี้จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตถาน
หินลิกไนต และการใชเชื้อเพลิงในเครื่องจักรและเครื่องยนตตางๆ ไดประมาณ 57,900.00 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา (tCO2 equivalent) ตอป
ขอมูลทางดานเทคนิค
ลักษณะและผลผลิตของโครงการ

อายุโครงการ (ป)
วัตถุดิบที่ใช
ปริมาณที่ใชตอป
แหลงที่มาของวัตถุดิบ
Methodology ที่ใช

เปนโครงการที่นําเทคโนโลยีแรงโนมถวงมาใชแทนการขนยายแร
และดิน ซึ่งเปนการทดแทนการใชสายพานที่ตองอาศัยพลังงาน
ไฟฟาในการขับเคลื่อน ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา
ของเหมืองลงไดเปนจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรและเครื่องยนต เพื่อลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่ถูกปลอยออกมาเนื่องจากการใชพลังงาน
20 ป
พลังงานไฟฟา, น้ํามันเชื้อเพลิง
N/A
N/A
AMS-II.D.: Energy efficiency and fuel switching measures for
industrial facilities (Version 11)
31/12/2008

วันที่ Methodology Panel ภายใต
Executive Board อนุมัติ
ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได ตอ 57,900.00 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอป
ป (CO2eq/ year)
สิ่ ง ที่ เ หลื อ จากกระบวนการผลิ ต และ ฝุนละอองทีเ่ กิดจากการลําเลียง หรือการขนยายดินและแร
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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วิธีการจัดการ (กาซและของแข็ง)
เทคโนโลยี ที่ ใ ช (จุ ด เด น ของเทคโนโลยี
หรือประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
เมื่อเทียบกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ)
แหลงที่มาของเทคโนโลยี
สถานะในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็นจากประชาชน

การลงทุนทั้งหมดของโครงการ
งบประมาณในการลงทุน (ตอ 1 MW)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
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การขนสงโดยใชแรงโนมถวง และการเปลี่ยนชนิดเชื้อ เพลิง ใน
เครื่องจักรและเครื่องยนต
ประเทศอินเดีย
เนื่อ งจากทางเหมืองแร ลิกไนต แมเมาะตองจัด ทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานและรายงานผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดลอมเพื่อให
ประชาชนทราบและมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยู
ตลอดเวลา อี ก ทั้ ง ยั ง มี น โยบายสํ า หรั บ การตรวจติ ด ตามอยู
ตลอดเวลาอีกดวย
ประมาณ ………….. ลานบาท
ประมาณ …XXX….ลานบาทตอ MW

Certified Emission Reduction: CER (Carbon Credit)
IRR without CDM
N/A %
N/A %
IRR with CDM (ขาย CER)
ราคาของ CER ที่ขายได (พรอมเงื่อนไข) N/A เหรียญสหรัฐ ตอตันคารบอนไดออกไซด
ประเทศที่รับซื้อ CER

ปที่ไดตกลงซื้อขาย CER ได
ประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 ระดับประเทศ

-

- มีการใชพลังงานอยางคุมคา ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใช

พลังงานสูงสุด
1.2 ระดับทองถิ่น
การสรางงาน(คนตอป)

รายไดเฉลี่ยจากการจางงานตอป
2. ดานสังคม
2.1 ระดับประเทศ

ชวงกอสราง XXX คน ชวง Operation XXX คน
เฉลี่ย XXX บาท/คน/เดือน รวม XXX ลานบาทตอป

- ทําใหเกิดกิจกรรมที่พัฒนาสังคม โดยมีการเผยแพรเทคโนโลยีสู

หนวยงานอื่น
2.2 ระดับทองถิ่น
- การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการเสนอความคิ ด เห็ น ต อ

เทคโนโลยี
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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- สุขภาพอนามัยของเจาหนาที่และชุมชนโดยรอบ

3. สิ่งแวดลอม
3.1 ระดับประเทศ
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ - มีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง
การถายทอดเทคโนโลยี
- มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย า งต อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง การั ก ษา
มาตรฐานการทํางานใหคงคุณภาพอยูตลอดเวลา
- มีการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร และผูที่สนใจในเทคโนโลยี
3.2 ระดับทองถิ่น
คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
- ลดการปลอยสารพิษที่เปนมลพิษทางอากาศ และทางเสียง

2. เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Project Design Document :
PDD) จํานวน 30 ชุด โดยมีตัวอยางเอกสารรายละเอียดโครงการ (General description of
Project activity) ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สมมติขึ้น เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินการโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี้

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ตัวอยางการจัดทําเอกสารรายละเอียดโครงการ (General description of Project activity)
โครงการ Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh Lignite Mine
วันที่โครงการไดขึ้นทะเบียนกับ CDM EB 1 พฤษภาคม 2552
ลักษณะโครงการ
โครงการจัดอยูใ นประเภท
8 : เหมืองแรและการถลุงแร (Mining/ mineral production)
ขนาดโครงการ
ขนาดเล็ก
กาซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการ
คารบอนไดออกไซด (CO2)
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ลดการใชพลังงานไฟฟาตอหนวยการผลิตโดยนําเทคโนโลยีประหยัด
พลังงานมาใช และเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องยนตและเครื่องจักร
เทคโนโลยีที่ใช
1. Efficient Equipments
2. เทคโนโลยีในการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต
สถานที่ต้งั
ประเทศ
ไทย
จังหวัด/เมือง
จังหวัดลําปาง
ผูดําเนินโครงการ
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ
ผูดําเนินโครงการ 1
ผูดําเนินโครงการ 2
ผูดําเนินโครงการ 3
แผนการดําเนินงาน
อายุโครงการ
20 ป
วันเริ่มตนโครงการ
1 มีนาคม 2549
ประเภท crediting period
Fixed (10 ป)
วันเริ่มตน crediting period
1 มีนาคม 2553
การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
ปริมาณกาซที่จะลดไดเฉลี่ยตอป
57,900 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ดังเอกสารแนบทาย)
ปริมาณกาซที่จะลดไดตลอด ระยะเวลา
579,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
crediting period
กรณีฐานในการพิจารณา
การใชพลังงานไฟฟากอนการติดตั้งโครงการและหลังการติดตั้งโครงการ
และการใชเชื้อเพลิงกอนและหลังการติดตั้งโครงการ
Additionality
- ขอจํากัดในการทําโครงการ เนื่องจากความไมเขาใจถึงประโยชนของ
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
- ความไมมั่นใจในการลงทุนดานเทคโนโลยีใหม เนื่องจากเครื่องจักร และ
เครื่องยนตที่ใชในการผลิตถานหินลิกไนตเปนเครื่องจักรที่มีอายุการใช
งานมานาน ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในการติดตั้งอุปกรณ หรือ
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โครงการ Energy efficiency and fuel switching At Mae Moh Lignite Mine
เทคโนโลยีใหมๆ เขาไปในกระบวนการผลิต อาจเกิดความเสี่ยงและอาจ
ทําใหโครงการไมสําเร็จตามเปาหมายได
- ความไมคุนเคยกับเทคโนโลยีใหมๆ ของผูปฏิบัติงาน ซึง่ อาจเกิดความไม
มั่นใจในการทํางาน และอาจเปนผลใหเกิดความลาชาหรือความ
เสียหายตอกระบวนการผลิต ซึง่ อาจจะมีมากกวาความประหยัดที่ได
จากการลงทุน
- เนื่องจากการลงทุนเปลี่ยนเชื้อเพลิงในเครื่องจักรและเครื่องยนต และ
การใชระบบสายพานแบบแรงโนมถวงมาใชแทนการใชสายพาน
แบบเดิมนั้นเปนการลงทุนที่สูง และยังเปนเทคโนโลยีที่ขาดความเชื่อมั่น
ในการลงทุน ทําใหยังไมมีการลงทุนใดๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาว
- การขาดองคความรูในเรื่องของการจัดการและอนุรักษพลังงาน ของคน
สวยใหญภายในประเทศ
Methodology ที่ใช
AMS-II.D.: Energy efficiency and fuel switching measures for
industrial facilities (Version 11)
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
คาดวาจะเกิดผลกระทบในเชิงบวก มีเพียงฝุนละอองที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต แตเนื่องจากมีมาตรการในการจัดการกับฝุนละอองอยู
แลว อีกทั้งยังมีการเฝาติดตามอยางตอเนื่องอยูตลอด
แนวทางในการปองกัน/ลดผลกระทบ
ขางตน
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ
วิธีการ
- การจัดประชุมซึ่งประกอบดวยผูอยูอาศัยภายในพื้นที่ เจาหนาที่ภาครัฐ
และตัวแทนจากผูดําเนินโครงการ
- การปรึกษาหารือรวมกับองคกรพัฒนาอื่นๆ ที่มีขอปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ผูประกอบการเหมืองแร
ความคิดเห็นที่ไดรับ
แนวทางในการมีสวนรวมกับชุมชน
ผลจากโครงการตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย (ประเทศเจาบาน)
-
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3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด
กรณีนี้ เป น โครงการที่ เขา ขา ยประเภทและขนาดโครงการที่ จ ะต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูยื่นคําขอจะตองเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาพรอมกับคําขอดวย
4. รายงานผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ จํานวน 30 ชุด
5. แผนบันทึกขอมูล (CD) ไฟลเอกสารรายการที่ 1 - 4 จํานวน 5 แผน
(หมายเหตุ: แบบฟอรมเอกสาร PIN และ PDD แสดงในภาคผนวก ค)
5.2.7 การเสนอเอกสาร
1) ในขั้นตอนที่ดําเนินการในประเทศไทย
1.1 การเสนอเอกสารในขั้นตอนการอนุมัติจากประเทศเจาบาน
ในการเสนอเอกสารที่อยูในขั้นตอนการดํา เนินงานในประเทศไทยนั้น เอกสารในสวนที่ 1 (ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเอกสารในสวนที่ 2 ทั้งหมดในฉบับที่เปนภาษาไทย จะเปนการเสนอเอกสารใน
ขั้นตอนการอนุมัติจากประเทศเจาบาน (DNA CDM) ตามที่กําหนดไว ซึ่งหนวยงานในประเทศที่ทําหนาที่นี้คือ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งจะพิจารณาเอกสารประกอบโครงการใน
เบื้องตน เพื่อยืนยันวาโครงการที่เสนอนั้นเปนโครงการที่มีสวนชวยในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศหรือไม
ดังนั้นผูประกอบการจะตองสงเอกสารทั้งหมดไปที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ณ
อาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมูที่ 3
ชั้น 9 อาคารรวมหนวยราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และเมื่อผานการ
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)
การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการเป นความรับ ผิ ดชอบของหน ว ยงานปฏิบัติ ก ารในการ
ตรวจสอบ (DOE (A)) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน EB โดยผูดําเนินโครงการ
จะตองวาจาง DOE เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบโครงการ (PDD) รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวของ และเพื่อเปนการยืนยันวาการดําเนินโครงการเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในการดําเนินโครงการ CDM
หรือไม โดยเอกสารทั้งหมดที่สงใหทางหนวยงาน DOE ตรวจสอบนั้นตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ โดยเอกสารที่
เกี่ยวของไดแก เอกสารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ มที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามวิธีการที่
ประเทศเจาบานกําหนด ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ โดยเฉพาะจากผูมีสวนไดสวนเสียในระดับ
ทองถิ่น พรอมทั้งเอกสารแสดงแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงโครงการเมื่อไดรับขอคิดเห็น
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หลักเกณฑในการตรวจสอบมีดังตอไปนี้
- การเขารวมโครงการ CDM เปนไปตามความสมัครใจ และเปนโครงการที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศนอก
Annex I
- โครงการที่นําเสนอจะตองเปนโครงการ CDM ที่กอใหเกิดการลดปริมาณกาซเรือนกระจก เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีโครงการ
- วิธีการที่ใชในการคํานวณและการติดตามปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเปนไปตามวิธีการที่
ไดรับการรับรองจาก EB
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามวิธีการที่ประเทศเจาบาน
กําหนด
- ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ โดยเฉพาะจากผูมีสวนไดสวนเสียในระดับทองถิ่น
พรอมทั้งเอกสารแสดงแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงโครงการเมื่อไดรับขอคิดเห็น
ทั้งนี้ในเอกสาร PDD ที่เสนอนั้นตองแสดงการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยกอนการดําเนิน
โครงการ CDM ซึ่งการคํานวณดังกลาวตองมาจากการวิธีการคํานวณที่ทาง UNFCCC ไดกําหนดไว เรียกวา
ระเบียบวิธีการคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก หรือ Methodology ซึ่งเปนแนวทางสําหรับคํานวณปริมาณ
กาซเรือนกระจกกอนการดําเนินโครงการ CDM และปริมาณกาซเรือนกระจกที่กิจกรรมโครงการ CDM สามารถลด
ได โดยรายละเอียดของระเบียบวิธีจะประกอบดวยขอกําหนดของโครงการที่สามารถใชระเบียบวิธีนั้นๆ สมการที่ใช
ในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกรณีฐาน (Baseline Emission) และที่เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการ (Project Emission) และขอมูลที่ตองมีการตรวจวัดเพื่อใชในการคํานวณดังกลาว (หัวขอ 2.2 ในบทที่ 2)
โดยองคประกอบสําคัญในการคํานวณจะประกอบไปดวย ขอมูลดานกิจกรรมของหนวยงาน (Activity data) และ
คาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission factor) โดยโครงการ CDM แตละโครงการอาจจะใชระเบียบวิธีคํานวณ
ปริมาณกาซเรือนกระจกไดมากกวา 1 วิธีการ เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของโครงการไดอยางเหมาะสม
2) ขั้นตอนที่ดําเนินการในตางประเทศที่ UNFCCC CDM กําหนด
2.1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration)
ภายหลังจากการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการจาก DOE และ DNA เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย
แลว ขั้นตอนตอไปคือการขอขึ้นทะเบียนโครงการ เพื่อรับรองการเปนโครงการ CDM ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 2
ขั้นตอน ไดแก
- ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนโครงการ
เมื่อหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) ไดมีการพิจารณาตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ
เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว DOE จะดําเนินการจัดทําเอกสารการขอขึ้นทะเบียนโครงการและเอกสารแสดงผลการ
ตรวจสอบโครงการ ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบโครงการ จดหมายยืนยันการดําเนินโครงการจากประเทศเจาบาน
และรายละเอียดขอเสนอแนะจากการพิจารณาตรวจสอบโครงการของ DOE เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเลขานุการ
UNFCCC ในการพิจารณาเขาสูกระบวนการอนุญาตการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM ตอไป
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- ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการขึ้นทะเบียนโครงการ
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการขึ้นทะเบียนโครงการ เปนขั้นตอนการพิจารณาของ EB เพื่อ
พิจารณารายละเอียดตางๆ ของโครงการกอนที่จะดําเนินการตัดสินวาจะอนุญาตใหมีการขึ้นทะเบียนโครงการนั้น
เปนโครงการ CDM หรือไม ทั้งนี้ EB จะเปนผูวางกรอบและวิธีการในการพิจารณาโครงการ โดย EB สามารถจัดตั้ง
คณะผูทําการพิจารณาขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจาก EB 2 คน และผูชํานาญการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อดําเนินการในการพิจารณารายละเอียดตางๆ ของโครงการ กอนที่จะเสนอเขาที่ประชุม EB เพื่อตัดสินใหมีการ
ขึ้นทะเบียนโครงการเปนโครงการ CDM ตอไป
2.2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการและการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Project
Implementation and Monitoring)
สําหรับโครงการที่ไดมีการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM และมีการจัดหาแหลงเงินทุนในการพัฒนา
โครงการเปนที่เรียบรอยและสามารถเริ่มดําเนินการไดแลว เจาของโครงการมีหนาที่ในการดําเนินการติดตามผล
อยางตอเนื่อ ง เพื่อ ใหสามารถตรวจสอบการลดการปลอ ยกา ซเรือนกระจกตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบ
โครงการได ขอมูลที่ไดระหวางการติดตามผลนี้จะนําไปใชในการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการ
และนําเขาสูขั้นตอนของการยืนยัน (Verification) และการออกคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ CDM
(Certification and Issuance of CERs) จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนการซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากการดําเนิน
โครงการ CDM ซึ่งมีรายละเอียดดังขั้นตอนตอไป
2.3 ขั้นตอนการยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification)
เพื่อใหผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดเปนขอมูลที่ถูกตองและโปรงใส จึงตองมีการยืนยัน
ขอมูลปริมาณการลดกาซเรือนกระจก ดังนั้นในขั้นตอนการยืนยันการลดกาซเรือนกระจกที่ลดไดจึงตองดําเนินการ
ตรวจสอบโดยหนวยงาน DOE (B) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ไดรับการรับรองจาก EB สําหรับการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล โดย DOE (B) หนวยงานนี้จะเปนคนละหนวยงานกับ DOE (A) ที่ตรวจสอบเอกสารประกอบ
โครงการ หนวยงาน DOE (B) จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปนระยะตามแผนการติดตาม
ตรวจสอบ โดยจะพิจารณาจากขอมูลในรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับขอมูลฐาน
(Baseline data) หรือ DOE อาจจะดําเนินการสุมตรวจสอบจริงในพื้นที่โครงการเพิ่มเติม อยางไรก็ตามผลที่ไดจาก
การตรวจสอบจะไดรับการยืนยันการลดกาซเรือนกระจกดังกลาว เพื่อนําเสนอตอ CDM EB ตอไป
2.4 ขั้นตอนการรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification)
หนวยงาน DOE (B) นั้นเมื่อไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปนระยะตามแผนการติดตาม
ตรวจสอบจนไดผลการตรวจสอบที่สามารถยืนยันการลดกาซเรือนกระจกไดจริงตามที่ไดกลาวมาแลวนั้นก็จะทํา
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 อาจจะตั้งคณะผูทําการพิจารณา
โครงการ ซึ่งจะประกอบไปดวยตัวแทนจาก CDM EB 2 คน และผูชํานาญการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อชวย
ในการพิจารณารายละเอียดตางๆ ของโครงการ ทั้งนี้ 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
กําหนดกลไกที่ยืดหยุนเพื่อชวยลดคาใชจายของประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เปนกลไกหนึ่งภายใตพิธีสารเกียวโตที่
ชวยเหลือใหประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ โดยผู
ดําเนินโครงการจะไดรับ Certified Emission Reduction (CERs) สําหรับกาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดและผาน
การตรวจวัดแลว
สําหรับการซื้อขายคารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ในปจจุบันเปนการซื้อขายในลักษณะการตก
ลงกันระหวางผูดําเนินโครงการและผูที่สนใจจะซื้อคารบอนเครดิต ซึ่งราคาการซื้อขายคารบอนเครดิตจะเปนไป
ตามอุปสงคและอุปทานของตลาด ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ CDM สวนใหญในปจจุบันยังไมไดรับการยืนยันและ
รับรองการลดกาซเรือนกระจกหรือการออก CERs และยังไมมีตลาดกลางในการซื้อขาย CERs
จากขั้นตอนการยื่นเสนอโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ไดกลาวมาแลวนั้น แตละขั้นตอนลวน
มีรายละเอียดที่ผูดําเนินโครงการตองเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการดําเนินโครงการเกิดประโยชนสูงสุด และลด
ความผิดพลาดในการเสนอโครงการ เนื่องจากในแตละขั้นตอนลวนมีคาใชจายทั้งสิ้น ซึ่งหากมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นั่นคือ คาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากความเปนจริง อีกทั้งเวลาที่เสียไปในการแกไข
ขอผิดพลาดดังกลาว ดังนั้นผูดําเนินโครงการตองมีความเขาใจถึงขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางถองแท เพื่อ
ลดคาใชจาย และลดเวลาในการดําเนินการตางๆ โดยสามารถจําแนกคาใชจาย และระยะเวลาในการยื่นโครงการ
ในแตละขั้นตอนไดดังตาราง 5.2-12
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ตารางที่ 5.2-12 สรุปคาใชจาย และระยะเวลา ตามขั้นตอนการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
สิ่งที่ได

ขึน้ อยูกับผูดําเนิน
โครงการ

ผูดําเนินโครงการ

เอกสารประกอบ
โครงการ

75,000 – 900,000 บาท

180 วัน

DNA

เอกสารรับรอง
โครงการ (LoA)

1 - 2 ลานบาท

45 วัน หากไมมี
การปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม
45 วัน

DOE1

เอกสารรับรอง
โครงการจาก
DOE1
เอกสารรับรองการ
ขึน้ ทะเบียน

คาใชจายโดยประมาณ

ขัน้ ตอนการออกแบบโครงการ และ
จัดทําเอกสารประกอบโครงการ
(Project Design Document: PDD)
ขัน้ ตอนการอนุมตั ิจากประเทศเจา
บาน (Project Approval) (รวม
คาธรรมเนียม วิเคราะหรับรอง
โครงการ และติดตามผล)
ขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบโครงการ (Validation of
PDD)
ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนโครงการ
(Registration)

1.5 - 2 ลานบาท

ขัน้ ตอนการดําเนินโครงการและการ
ติดตามการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก (Project Implementation
and Monitoring)
ขัน้ ตอนการยืนยัน และการรับรองการ
ลดกาซเรือนกระจก (Verification
and Certification of emission
reduction)
ขัน้ ตอนการออกคารบอนเครดิตที่ได
จากการดําเนินโครงการ CDM
(Issuance of CERs)

เงินเขากองทุน Adaptation Fund
รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
15,000 ตันแรก คิดในอัตรา 10
cent/ตัน
300,000 – 1,000,000 บาท

CDM Executive
Board

ขึน้ อยูกับผูดําเนิน
โครงการ

ผูดําเนินโครงการ

1 - 2 ลานบาท

Crediting period
of the project

DOE 2

• 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
รอยละ 2 ของคารบอนเครดิตที่
ไดรับการรับรอง
4 - 8 ลานบาท

Crediting period
of the project

CDM Executive
Board

ขอมูลทีใ่ ชในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
โครงการ
รายงานผลการ
ยืนยันและการ
รับรองปริมาณ
กาซเรือนกระจกที่
ลดไดจริง
CERs

หมายเหตุ: คาใชจายในการดําเนินโครงการแตละขั้นตอนนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
และความถูกตองในการจัดทําเอกสาร โดยคาใชจายขางตนไมรวมคาลงทุนในการทําโครงการ
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5.3 ขอเสนอแนะแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเหมืองแร เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูก
ปลอยออกสูบรรยากาศจะสามารถทําไดหลายวิธี โดยจะเสนอแนวทางตางๆ ดังนี้
1. การดําเนินโครงการ CDM โดยการดําเนินงานในภาคปาไม เพื่อลดกาซเรือนกระจก
สําหรับทางดานปาไมแลวคารบอนเปนสารประกอบในเนื้อไมที่ไดมาจากกระบวนการสังเคราะหแสงของ
พืชที่มีสีเขียวแลวไดแปงและน้ําตาลตามสวนตางๆ ของตนไมและในตนไมหรือพืชทุกชนิดจะมีคารบอนประกอบอยู
50% โดยน้ําหนักแหง ดังนั้นเมื่อคิดคํานวณเปน CO2 ก็สามารถคิดคํานวณจากคารบอนได คือ CO2 มี C และ O
ประกอบอยู C มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 12 สวน O มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 16 เมื่อ 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 กิ่ง กาน ใบ ราก) 1,000 กิโลกรัม จะมี C
ประกอบอยู 500 กิโลกรัม โดยน้ําหนักแหงและ C 500 กิโลกรัม เปน CO2 เทากับ 500x3.6667 เทากับ 1,833.35
กิโลกรัม 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) ดังนั้นคารบอนเครดิตจึงเปนเครดิตที่ไดจากการรับรอง
วาพืชสามารถดูดซับ CO2 ได กี่ตัน 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
• สิ้นสุดพันธกรณีสมัยแรก 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 ครั้ง รวม 60 ป ก็เปน lCERs เหมือนกัน
การพิจารณาโครงการ CDM ดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนตัวแทนของประเทศ (Designated
National Authority, DNA) โดยที่โครงการ CDM จะตองมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้การปลูกปาจํานวนเทาไรขึ้นอยูที่พื้นที่แตละแหง และขอตกลงกับประเทศที่พัฒนาแลว และลักษณะ
ของโครงการ แตถาเปนโครงการขนาดเล็กก็ตองดําเนินการการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 16,000 ตัน
CO2/โครงการ/ป ถาเปนโครงการขนาดใหญก็ไมจํากัดจํานวนการดูดซับคารบอนไดออกไซด เมื่อผานขั้นตอน
ภายในประเทศตางๆ แลว จะตองลงทะเบียนกับสํานักเลขาธิการองคการสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ คาลงทะเบียนคิดตามอัตราของการดูดซับหรือการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตาม
ขั้นตอนการดําเนินการของโครงการ CDM และเมื่อโครงการดําเนินการแลวจะตองบริจาคเขากองทุนการปรับตัว
(Adaptation fund) จํานวน 2% ของโครงการ
การเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไม หากสนใจเขารวมโครงการโดยเลือกเขารวมแบบ Afforestation
นั่นคือพื้นที่นั้นจะตองเปนการปลูกปาในพื้นที่ที่ไมเคยมีปามากอนชวง 50 ป โดยหากตัดสินใจปลูกตนไมชนิดใด
ชนิดหนึ่งลงพื้นที่ตองพิจารณาถึงศักยภาพในการดูดซับ CO2 ของตนชนิดนั้นดวย เชน ปลูกตนสัก ศักยภาพการดูด
ซับ CO2 ของตนสักที่มีอายุ 20 ป จะสามารถดูดซับ CO2 1 ตัน 2 พื้นที่ 1 ไร ปลูกตนสักไดจํานวน 100 ตน ฉะนั้น
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 หากมีการซื้อที่อื่นที่มิใชของตน หรือคาเชาที่ดินที่ขึ้นอยูกับขอตกลงของผูเชา
และผูใหเชา) ซึ่งหากนําคารบอนไปขายในตลาดคารบอนเครดิตได โดยสมมติใหราคาคารบอนอยูที่ตันละ 10
เหรียญ ปริมาณ CO2 ที่ลดไดคือเงินรายไดที่เกิดจากการขายคารบอน ซึ่งจะเทากับ 160,000 เหรียญสหรัฐ ตอป
โดยจะตองบริจาคเขากองทุนการปรับตัว (Adaptation fund) จํานวน 2% ของโครงการ หรือเทากับ 3,200 เหรียญ
สหรัฐ ตอป
หรืออีกแนวทางหนึ่งสําหรับการเลือกชนิดพืชมาปลูกปาเพื่อคิดเครดิต โดยอาจปลูกไมพื้นเมือง หรือตอง
พิจารณาประวัติของพื้นที่แปลงนั้นวาแตกอนเคยปลูกพืชชนิดใดมากอน ซึ่งจะทําใหพืชเจริญเติบโตไดเร็ว และมี
อัตราการรอดสูงกวาการนําพืชชนิดอื่นที่ไมเคยปลูกในพื้นที่มาปลูกเลย
2. การดําเนินโครงการ CDM โดยการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟา
แนวทางการเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไมสามารถดําเนินการไดอีกแนวทางหนึ่งคือการปลูกพืชโต
เร็ว เพื่อขายเปนเชื้อเพลิงแกโรงไฟฟาชีวมวล และเพื่อชวยในการดูดซับ CO2 ไดอีกทางหนึ่ง โดยในปจจุบัน
โรงไฟฟาชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต จะตองใชเชื้อเพลิงไมเปนจํานวน 1,500 ตันตอป สําหรับการผลิตไฟฟา และ
เชื้อเพลิงที่เหมาะสมสําหรับการผลิตกระแสไฟฟามากที่สุดก็คือ พืช 3 ชนิด ไดแก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และ
2

โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม, 2550
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กระถินณรงค ซึ่งยูคาลิปตัส 1 กิโลกรัม มีศักยภาพในการดูดซับ CO2 ไดจํานวน 1 กิโลกรัม ในขณะที่มีอายุ 3 ป 3
พื้นที่ 1 ไร ปลูกไดจํานวน 400 ตน นั่นคือหากตองการดูดซับ CO2 ใหไดจํานวน 16,000 ตัน CO2 ตอป ตองปลูกยูคาลิปตัสจํานวน 16,000 ตนตอป ตองใชพื้นที่ในการปลูกจํานวน 40 ไร โดยเงินลงทุนในการปลูกและดูแลรักษา
จํานวน 2,500 บาทตอไร รวมเปนเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท/แปลง (ยังไมรวมคาที่ดิน หากมีการซื้อที่อื่นที่
มิใชของตน หรือคาเชาที่ดินที่ขึ้นอยูกับขอตกลงของผูเชา และผูใหเชา) ทั้งนี้ยังสามารถจัดการการปลูกยูคาลิปตัส
ไดแบบหมุนเวียน กลาวคือหากมีพื้นที่ในการปลูกมากกวา 40 ไร สามารถปลูกยูคาลิปตัสโดยแบงออกเปน 4
แปลงๆ ละ 40 ไร ปลูกเวนระยะแปลงละ 1 ป ซึ่งหากเริ่มปลูกแปลงที่ 4 จะสามารถตัดแปลงแรกขายได พรอมกับ
ปริมาณ CO2 ที่ลดลง ซึ่งหากนําคารบอนไปขายในตลาดคารบอนเครดิตได โดยสมมติใหราคาคารบอนอยูที่ตันละ
10 เหรียญ ปริมาณ CO2 ที่ลดไดคือเงินรายไดที่เกิดจากการขายคารบอน ซึ่งจะเทากับ 160,000 เหรียญสหรัฐ ตอป
โดยจะตองบริจาคเขากองทุนการปรับตัว (Adaptation fund) จํานวน 2% ของโครงการ หรือเทากับ 3,200 เหรียญ
สหรัฐ ตอป
ในการปลูกปาดังกลาวสามารถดําเนินการแบบระบบวนเกษตรได คือชวงของการปลูกปาปที่ 1 และ 2 ทํา
การปลูกพืชควบในขณะที่ไมยูคาลิปตัสยังเล็กอยู จะทําใหเกษตรกรมีรายไดเสริมหรือมีแหลงอาหารสําหรับการ
ดํารงชีพไดอีกทางหนึ่ง
3. โครงการควบคุมการระเบิด และการใชวัตถุระเบิด
การระเบิดในเหมืองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปดหนาเหมือง เนื่องจากดินและถานมีความแข็งแรงมาก จึงมี
การนําระเบิดเขามาชวย เพื่อทําใหดินและถานหลวมกอน แลวจึงทําการขุดโดยใชรถขุดหรือรถตักเขามาตัก การ
ระเบิดชวยประหยัดพลังงานในการใชเครื่องจักร นอกจากนี้การระเบิดทําใหลดคาใชจายดานการบํารุงรักษา
เครื่องจักรที่อาจเสียหายจากการขุดในบริเวณที่ชั้นดินแข็งเกินกําลังของเครื่องจักร แตการใชระเบิดก็มีการสงผล
กระทบในดานตางๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองควบคุมการระเบิดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหมีคาใชจายใน การ
ระเบิดนอ ยที่สุดสง ผลใหสามารถลดคาใชจายในการทําเหมืองได และยัง ชวยลดผลกระทบที่จ ะปลอ ยออกสู
บรรยากาศได การควบคุมการระเบิดอาจทําไดโดยการกําหนดระยะหางของระเบิดใหเหมาะสม รวมถึงปริมาณ
ระเบิดที่ใชในการระเบิดตองไมมากจนเกินไป ทั้งนี้อาจมีการสํารวจพื้นที่กอนการระเบิด เชน ในบางพื้นที่ที่ดินไม
เกาะตัวแนนมากจนเกินไปอาจไมจําเปนตองทําการระเบิดเพียงใชรถขุดเจาะแทนได
โดยมีดานเทคนิคการเจาะระเบิดเพื่อนํามาพิจารณากอนการระเบิดเบื้องตน ดังนี้
1) การคัดเลือกวัตถุระเบิด และอุปกรณที่ใชในการเจาะระเบิด ไดแก แกปไฟฟา (Electric Detonater) ซึ่ง
จะระเบิดเมื่อมีกระแสไฟฟาในปริมาณเพียงพอวิ่งผานเสนลวดความตานทานที่ฝงอยูในหัวจุดของแกป แกปไฟฟา
จังหวะถวง หรือแกปถวงเวลา (Electric Delay Detonater) ซึ่งจะทําใหไดผลการระเบิดที่ดีทําใหหินที่ไดจากการ
ระเบิดจะแตกละเอียดขึ้น โดยเฉพาะการระเบิดที่มีจํานวนแถวของหลุมระเบิดมากกวา 1 แถว เครื่องเจาะระเบิด ,
ตัวกระตุนการระเบิด ไดแก สายชนวนระเบิด , ดินระเบิด , สารแอมโมเนียมไนเตรท, เครื่องจุดระเบิด เลือกใชของที่

3

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
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มีคุณภาพ เพื่อทําใหการระเบิดทําไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพราะหนาที่ของสายชนวน คือใชเปนตัวกระตุน
ANFO ที่ตองการใหมีการกระตุนกระจายไปทั่วทุกจุดใหมากที่สุด
2) การพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการระเบิด มีรายละเอียดดังนี้
- อรุกรมการเจาะระเบิด มีความสําคัญมากตอการแตกของหิน การวางอนุกรมการจุดระเบิด ควร
ใหปริมาณวัตถุระเบิด ที่จุดระเบิดพรอมกันมากที่สุด หรือมีจํานวนรูเจาะที่ใชแกปเบอรเดียวกัน
ใหมีจํานวนนอยที่สุด
- โครงสรางของชั้นหิน ชั้นหินที่มีรอยแตก หรือมีโพรงเนื้อหินมากๆ หรือที่วางตัวเปนชั้นแคบๆ
สลับกัน จะทําใหการเจาะระเบิดทําไดยากกวาชั้นหินที่มีเนื้อแนน จึงตองมีการวางหนาระเบิดให
เหมาะสมกับการวางตัวของชั้นหิน
- การกระตุนวัตถุระเบิด จะคัดเลือกตัวกระตุน ANFO ไดแก ไดนาไมต และวัตถุระเบิดอื่นๆ ให
เหมาะสมกับขนาดของรูเจาะ เพราะถาใชนอยเกินไปจะทําใหผลการระเบิดไมดี
3) การออกแบบการเจาะระเบิด จะออกแบบตามทฤษฎีพื้นฐานของการเจาะระเบิดเพื่อใหมีผลของการ
ระเบิดที่ดีที่สุด และเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบการเจาะระเบิด
เพื่อใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ตามความเหมาะสมของลักษณะของชั้นหินในแตละแหลง
4) พิจารณาถึงผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองหินเพื่อใหเกิดผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด
4. โครงการปรับปรุงภาระสิ่งแวดลอมจากการลุกไหมของถานหินลิกไนต
ดําเนินโครงการโดยการนําถานหินลิกไนตที่กอมลภาวะซึ่งเปนถานหินลิกไนตปนดิน (Split Coal) มาแยก
ดิน ที่ ป นออกดว ยเครื่ อ งจัก รลา งถ า นหิ น ลิ กไนต แ ทน โดยหลี ก เลี่ ย งการกองเก็บ จากนั้ น ใชดิ น ป ด ทับ เพื่ อ ตั ด
ออกซิเจนออกจากวงจรการลุกติดไฟไดเองของถานหินลิกไนต หรือปองกันไมใหถานหินลิกไนตสัมผัสกับอากาศ
นานเกินไป ถานหินลิกไนตที่บดแลวใหใชใหหมด ภายใน 2 สัปดาห เมื่อมีการลุกไหมของถานหินลิกไนตใหรีบดับ
ดวยการฉีดหรือกลบดวยดินหรือใชรถบดทับ
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงแรภายในเหมือง
การขนสงที่เกิดขึ้นหนาเหมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตองมีการโยกยายตามจุดที่พบ
แร ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคในการจัดระเบียบการขนสง แตหากสามารถกําหนดถนนสายหลักภายในหนาเหมืองได ก็
จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถจัดการการขนสงไดงายขึ้น โดยอาจมีการกําหนดขนาดของรถที่นํามาใชงานให
เหมาะสมกับปริมาณแรที่จะขน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ หรือมีการเปลี่ยนระบบการขนสงทั้งหมดจากการ
ใชรถ มาเปนการใชระบบสายพานลําเลียง หรือออกแบบใหมีการใชงานแบบผสมทั้งใชเครื่องจักร รถ และระบบ
สายพาน โดยมีมาตรการเบื้องตนในการพัฒนาการขนสง ดังนี้
- ปรับปรุงสภาพถนนใหเปนถนนลาดยางมากขึ้น
- จํากัดความเร็วของรถวิ่งในบอและรอบบอไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ทั้งนี้หากเลือกใชระบบสายพานในเหมืองแลวตองคํานึงถึงระยะทางของสายพาน โดยตองมีการวางแนว
การติ ดตั้ง สายพานให เกิ ด ประโยชนสู ง สุ ด และก อ นการติ ดตั้ ง ต อ งคํ า นึง ถึ ง ข อ จํา กัด ของระบบสายพาน เชน
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อุณหภูมิของวัสดุที่ลําเลียงถาสูงเกินความสามารถที่ผิวสายพานจะทนไดก็จะไหมและเสียหายได หรือกรณีที่
ตองการลําเลียงวัสดุขึ้นทางที่ลาดชันมาก จนกระทั่งวัสดุนั้นไมสามารถเกาะตัวรวมกันไดวัสดุจะลื่นไหลลงมาเปน
กองอยูดานลางจนไมสามารถขนสงลําเลียงได หรืออีกกรณีหนึ่งหากระยะหางระหวางตัวขับ (Head pulley) และ
ตัวตาม (Tail pulley) หางกันมากเกินไปจนกระทั่งเกินไปกวาชวงยืดของสายพาน กรณีนี้สายพานจะเกิดความ
เสียหายจนไมสามารถทํางานได ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อไมใหเกิด
ปญหาที่ระบบจนไมสามารถใชงานไดเมื่อติดตั้งเสร็จแลว
นอกจากนั้นตําแหนงระดับของเครื่องโมดินหรือแร และระยะทางระหวางเครื่องโม สายพาน และจุดทิ้งดิน
หรือแรควรมีความสมดุลกัน เพื่อลดการใชพ ลังงานในการขนสง โดยสายพาน และทํา ใหเกิดการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 6
สรุป

ในการศึกษาโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) ไดคัดเลือกพื้นที่เพื่อทําการศึกษาโดยแบงชนิดแรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเหมืองแรทองคํา หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และถานหินลิกไนต ทั้งนี้เพื่อศึกษาวัฏจักรชีวิตของภาคเหมืองแรในประเทศไทยเพื่อให
ทราบถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก อันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน 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 ดังนี้
1. การทําเหมืองผิวดินหรือเหมืองเปด (Open Pit Mining) จะมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กระบวนการทําเหมืองโดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการทําเหมือง ไดแก การใชพลังงาน
ไฟฟา การใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล การใชสารเคมีในกระบวนการแตงแร และการใชวัตถุระเบิด ซึ่งเปนสาเหตุ
หลักที่ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งจะมีปริมาณที่มาก นอย ตางกันตามปริมาณการใชพลังงานเหลานี้
2. ในการศึกษาวิเคราะหกระบวนการทําเหมืองเพื่อนําไปประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของเหมืองแร
แตละชนิดนั้น พบวาในเหมืองแรชนิดเดียวกันจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินงานใกลเคียงกันจึงสามารถสรุป
ขั้นตอนหลักในการดําเนินการทําเหมืองวาอยางนอยนาจะประกอบดวยขั้นตอนดังที่แสดงในรูปที่ 6-1 ถึง 6-3 ทั้งนี้
เพื่อใชประกอบในการพิจารณาสําหรับดําเนินโครงการ CDM ตอไป
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1.กระบวนการเจาะรูระเบิด
2.กระบวนการระเบิด
3.กระบวนการขุดตัก
4.กระบวนการขนสง
5.กระบวนการบด
6.กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
7.กระบวนการจับโลหะทองคําดวยวิธีทางไฟฟา
รูปที่ 6-1 Flow chart แสดงขัน้ ตอนการทําเหมืองแรทองคํา
1.กระบวนการเจาะรูระเบิด
2.กระบวนการระเบิด
3.กระบวนการขุดตัก
4.กระบวนการขน
5.กระบวนการบด
รูปที่ 6-2 Flow chart แสดงขัน้ ตอนการทําเหมืองหินปูน
1.กระบวนการเจาะรูระเบิด
2.กระบวนการระเบิด
3.กระบวนการขุดตักดิน

3.กระบวนการขุดตักถานหิน

4.กระบวนการขนดิน

4.กระบวนการขนถานหิน

5.กระบวนการบดอัดดิน
รูปที่ 6-3 Flow chart แสดงขัน้ ตอนการทําเหมืองแรลิกไนต
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3. ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของแตละเหมืองไดสรุปดังตารางที่ 6-1 ในแตละกระบวนการ ของแตละ
เหมือง สรุปไดดังตารางที่ 6-2 ถึง ตารางที่ 6-6
ตารางที่ 6-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากการผลิตแรแตละชนิด
(หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
ชนิดแร
ผูประกอบการ
บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด
แรทองคํา
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
หินปูน
บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
ถานหินลิกไนต
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กาซเรือนกระจก
20,047.54
20,878.42
38,275.47
51,198.04
571,539.69

ตารางที่ 6-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตแรทองคําของเหมือง
แรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่งจํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
กาซเรือนกระจก
รวมกาซ
กระบวนการ
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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ตารางที่ 6-3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูนของเหมือง
หินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
กาซเรือนกระจก
รวมกาซ
กระบวนการ
เรือนกระจก
CO2
CH4
1,000.47
26.15
กระบวนการพัฒนาพื้นที่
1,026.62
38.41
กระบวนการเจาะรูระเบิด
1,469.77
1,508.18
กระบวนการระเบิด
4,135.05
389.28
4,524.33
7,060.78
184.54
7,245.32
กระบวนการขุดขน
513.85
6,573.97
กระบวนการบด
6,060.12
รวมกาซเรือนกระจก 20,878.42
ตารางที่ 6-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของเหมือง
หินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
กาซเรือนกระจก
รวมกาซ
กระบวนการ
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
ตารางที่ 6-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนตของ
เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.))
กาซเรือนกระจก
รวมกาซ
กระบวนการ
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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ตารางที่ 6-6 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(Ton CO2 eq.))
กาซเรือนกระจก
รวมกาซ
กระบวนการ
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
การศึกษาที่ไดวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนั้นพบวามีปริมาณพอที่จะดําเนินการไดซึ่งไดทําการ
เสนอแนะดังนี้
4.1 การทําเหมืองแรทองคํา
พบวาภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกมาจากการทําเหมืองและจากแตละ
กระบวนการมีปริมาณไมมากพอสําหรับจัดทําโครงการ CDM ขนาดใหญ ควรดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็ก ที่
ชวยลดการใชพลังงานไดแก การจัดการการใชพลังงานไฟฟา การควบคุมการใชสารเคมีในกระบวนการชะละลาย
ใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ ปรับเปลี่ยนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในการขนสงโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน ปรับปรุง
รูปแบบการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปา
เพิ่มเติมและฟนฟูปา รวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน
4.2 การทําเหมืองหินปูน
จากผลการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากเหมืองหินปูนทั้งสองแหงพบวามีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานในปริมาณใกลเคียงกัน และในกระบวนการที่ทําใหเกิดการปลอยกาซ
มากลําดับหนึ่งถึงสามก็เปนกระบวนการที่เหมือนกัน 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
หินปูนคือการหาวิธีการที่ลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักรในการทํา
เหมืองทั้งสองกระบวนการหลัก คือกระบวนการขุดตักและขนลําเลียง เชนการปรับเปลี่ยนการ
ใชชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต การใชสายพานที่มีการดําเนินการหลักเปนแรงโนมถวงในการ
ขนสงลําเลียงแทนรถบรรทุก เปนตน
2) จัดทําโครงการ CDM ดานปาไม ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 เนื่องจากจะ
สามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืน
สูสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจาก
เหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนต โดย
อาจเลือกทําโครงการ CDM โครงการใดโครงการหนึ่ง
3) ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใช
วัตถุระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่ง
โครงการลดการใชพลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว
4) ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด
4.3 การทําเหมืองถานหินลิกไนต
ผลจากการวิเคราะห ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําเหมืองถานหินลิกไนตไดผลที่
แตกตางกันเนื่องจากมีขนาดของการทําเหมืองที่แตกตางกันมาก ทําใหปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิง พลังงาน
ไฟฟา และวัตถุระเบิดที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามพบวาขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ที่สุดคือกระบวนการขุดขนดิน และไดมีการเสนอแนะในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้
เหมืองถานหินลิกไนตของ บ.เอสซีจี ซิเมนต จํากัด : ควรจัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กใน
รูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด โดยหาวิธีการที่ลด หรือปรับเปลี่ยนการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักรในการทําเหมืองทั้งสามกระบวนการหลักพรอมกันคือกระบวนการขนและ
บดอั ด เปลื อ กดิ น ขุ ด ขนถ า นหิ น ลิ ก ไนต และกระบวนการขุ ด ตั ก เช น การปรั บ เปลี่ ย นการใชช นิ ดเชื้ อ เพลิง ใน
เครื่องยนตในการขนสง ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) รวมกับการ
ลดใชพลังงาน หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปารวมกับการลดการใช
พลังงานในการดําเนินงาน (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)
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เหมืองถานหินลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย :
1) ดํ า เนิ น โครงการ CDM
โดยลดใชพ ลั ง งานเพื่ อ ลดการปล อ ยก า ซเรือ นกระจกจาก
แหลงกําเนิด ในกระบวนการขุดขนดินเนื่องจากเปนกระบวนการที่ปลอยกาซเรือนกระจก
มากที่สุดและมีการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากที่สุด เชน การ
หาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโม
ดิ น และสายพานเพื่ อ ขนส ง ดิ น ไปสู ที่ ทิ้ ง ดิ น ให มี ร ะยะทางสั้ น ที่ สุ ด และอยู ใ นระดั บ ที่ ใ ช
พลังงานจากมอเตอรนอยที่สุด และมีการปรับเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักร
เครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน หรือ
2) ดํ า เนิ น โครงการ CDM
ด า นป า ไม เนื่ อ งจากจะสามารถช ว ยในการดู ด ซั บ
คารบอนไดออกไซดไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควร
ใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามันเชื้อ เพลิง ดีเซลในเครื่อ งยนตโดยเปลี่ยนไปใช
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรเครื่องยนต ใหเปนชนิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
อาจหาแนวทางที่สั้นที่สุดในการขนสงเพื่อลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง นอกจากนั้นควรหา
วิธีการทางดานเทคนิคเพื่อชวยใหเกิดความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่อง
โมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดิน ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดทั้งการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟา
3) ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการ
ใชวัตถุระเบิด
4) ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและ
ฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM) ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานที่ควรพิจารณา
ควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละ
กระบวนการดัง ที่ไดกลาวมาแลว ซึ่ง ไดแกการลดใชน้ํา มันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลจาก
เครื่องยนต เครื่องจักร และหาวิธีการลดการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดดังที่ได
กลาวมาแลวเปนตน
5. ในการพิจารณาที่จะตัดสินใจพัฒนาโครงการ CDM ใหเกิดขึ้นในโครงการเหมืองแรควรประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้
1) การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน
2) การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณ และการเลือกที่ปรึกษา
3) การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM
4) การเลือกตลาดคารบอน
5) การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE)
สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
บทที่ 6 สรุป

6) การจัดทําเอกสาร
7) การเสนอเอกสารและดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM
6. ในอุตสาหกรรมเหมืองแรนั้นมักมีกระบวนการที่ทําเกิดกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงาน ซึ่งเปน
ตนเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งจะไมเทากันในทุกเหมือง มีมากบางนอยบาง จึงควรจัดทําโครงการ CDM โดย
ในเหมืองที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอย ควรจัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็ก และถาเปนเหมืองที่มีการปลอย
กาซเรือนกระจกมากควรจัดทําโครงการ CDM แบบทั่วไปหรือขนาดใหญ นอกจากนั้นถาไมสามารถจัดทําโครงการ
CDM ไดเนื่องจากปริมาณการปลอยกาซไมมากพอ ควรดําเนินโครงการปลูกปา รวมกับการดําเนินโครงการใด
โครงการหนึ่งในดานการลดปริมาณการใชพ ลังงานไฟฟา ลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในเครื่อ งจักร
เครื่องยนตหรือปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปรับปรุงวิธีการระเบิดหรือเทคนิคการระเบิดเพื่อ
ใชวัตถุระเบิดนอยลงเปนตน ซึ่งนอกจากจะชวยลดตนทุนในการผลิตแลวยังชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
การทําเหมือง ทําใหเกิดการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และทําใหการทําเหมืองสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืนตอไป

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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บรรณานุกรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2551 “กลไกการพัฒนาที่สะอาดคูมือการ
ดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภาคพลังงาน”
จิตตพงค สระชิต, (ไมระบุปที่พิมพ) “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” และ“คารบอนเครดิต” ของพิธีสารเกียวโต
เจษฎา เหลืองแจม, 2551 “โครงการ CDM ปาไม”, สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม กรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทวินทร สิริโชคชัยกุล, 2542 “ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม” เอ็มเพาเวอรเมนท, นนทบุรี
ธิดา ทัศนราพันธ, 2543 “การประเมินวัฏจักรของการผลิตปูนซีเมนต” คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธิติกาญจน ชมพู, 2545 “การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งวัฏจักรชีวิตของพลังงานใน
การกลั่นเอธานอล กรณีศึกษา น้ํามันเชื้อเพลิงกับพลังงานแสงอาทิตย” โครงการวิจัยวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บวร บริบูรณ, 2347 “การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในการผลิตถานหินเหมืองเปดโดยการประเมินวัฏ
จักรชีวิต” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปฐม จองปนหยา และ ศุภชัย กาญจนรัชพงศ, 2545 “What is LCA?”. แหลงที่มาhttp://doi.eng.cmu.ac.th
พงษวิภา หลอสมบูรณ, 2548 “การเสริมศักยภาพเชิงนิเวศ-เศรษฐกิจ ของอุตสาหกรรมยางไทย ดวยการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายงานการสัมมนา เรื่อง “Recent Development in Carbon Trading Market: Implications for Thailand’s
Financial Market” วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ
ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร, 2551 “การทบทวนฐานขอมูล LCI และการศึกษา LCA ในประเทศไทย”
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจํากรุงโตเกียว, 2522, “Carbon credit นวัตกรรมทางการเงินเพื่อ
โลกสะอาด”, p 50-55
เหมือนจิตต วิเชฏฐะพงษ, 2551 “การศึกษา LCA เชื้อเพลิงทางเลือกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต”
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
Climate Change 1995, IPCC Second Assessment Report
IGES, 2006, CDM and JI in CHARTS Ver. 5.0, Global Environmental Strategies, Japan
IPCC Second Assessment Report, 1995, A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC, Geneva, Switzerland
IPCC Third Assessment Report, 2001, Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC, Geneva,
Switzerland

Natanee Vorayos, 2549, Life Cycle Assessment of Dendrothermal Power Generation in Thailand
including Economic Feasibility Analysis: A Case Study, Department of Mechanical
Engineering, Chiang Mai University
Seizo Kato, 1999, Environmental impacts of power generation systems (Numercial Standardization
Using LCA Concept), Proceeding from Tri-University International Joint Seminar&Symposium
1999 in China
State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank Carbon Finance Business and International
Emissions Trading Association, Washington DC, p.7
UNEP, 2005, Vital Climate Change Graphics, United Nations Environment Programme, Kenya
http://www.efe.or.th/
http://carbonfinance.org/
http://www.measwatch.org/
http://www.tgo.or.th
http://www.ryt9.com/
http://www2.mtec.or.th
http://cdm.unfccc.int
http://www.dede.go.th
http://www.dpim.go.th
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Annex I
Country

Australia

Austria

Belarus **

Belgium

Bulgaria

Canada

Croatia **

Ratification status
Climate Change Convention

Kyoto Protocol

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

30 December 1992

12 December 2007

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

11 March 2008

Date of signature:

08 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

28 February 1994

31 May 2002

29 May 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

Date of signature:

11 June 1992

Date of signature:

Date of ratification:
Date of entry into
force:

11 May 2000
09 August 2000

Date of ratification:
Date of entry into
force:

24 November 2005

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 January 1996

31 May 2002

15 April 1996

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

05 June 1992

Date of signature:

18 September 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

12 May 1995

15 August 2002

10 August 1995

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

04 December 1992

17 December 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

11 June 1992

Date of signature:

11 March 1999

Date of ratification:
Date of entry into
force:

08 April 1996

Date of ratification:
Date of entry into
force:

30 May 2007

07 July 1996

ก-1

16 February 2005
26 August 2005

28 August 2007

Country

Ratification status
Climate Change Convention
Date of signature:

18 June 1993

Date of signature:

23 November 1998

07 October 1993

15 November 2001

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

09 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

21 December 1993

31 May 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

03 December 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

27 July 1994

14 October 2002

25 October 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

21 December 1993

31 May 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

03 May 1994

31 May 2002

01 August 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

25 March 1994

31 May 2002

23 June 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

09 December 1993

Date of ratification:
Date of entry into
force:

31 May 2002

Czech Republic Date of ratification:
**
Date of entry into
force:

Denmark

Estonia

European
Community

Finland

France

Germany

Kyoto Protocol

21 March 1994

ก-2

16 February 2005

Country

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy **

Japan

Latvia

Ratification status
Climate Change Convention

Kyoto Protocol

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

04 August 1994

31 May 2002

02 November 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

Date of ratification:
Date of entry into
force:

24 February 1994
25 May 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 June 1993
21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

20 April 1994

31 May 2002

19 July 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

05 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

15 April 1994

31 May 2002

14 July 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

28 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

28 May 1993

04 June 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

11 June 1992

Date of signature:

14 December 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

23 March 1995

Date of ratification:
Date of entry into
force:

05 July 2002

21 June 1995

ก-3

16 February 2005
21 August 2002
16 February 2005
23 May 2002

16 February 2005

Country

Ratification status
Climate Change Convention

Kyoto Protocol

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

29 June 1998

Liechtenstein ** Date of ratification:
Date of entry into
force:

22 June 1994

03 December 2004

20 September 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

03 March 2005

Date of signature:

11 June 1992

Date of signature:

21 September 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

24 March 1995

03 January 2003

22 June 1995

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

09 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

09 May 1994

31 May 2002

07 August 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

11 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

24 November 1992

27 February 2006

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

20 December 1993

31 May 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

22 May 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 September 1993

19 December 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

04 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

09 July 1993

Date of ratification:
Date of entry into
force:

30 May 2002

Lithuania

Luxembourg

Monaco **

Netherlands

New Zealand

Norway

21 March 1994

ก-4

28 May 2006

16 February 2005

Country

Poland

Portugal

Romania

Russian
Federation **

Slovakia **

Slovenia **

Spain

Ratification status
Climate Change Convention

Kyoto Protocol

Date of signature:

05 June 1992

Date of signature:

15 July 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

28 July 1994

13 December 2002

26 October 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

21 December 1993

31 May 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

05 June 1992

Date of signature:

05 January 1999

Date of ratification:
Date of entry into
force:

08 June 1994

19 March 2001

06 September 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

11 March 1999

Date of ratification:
Date of entry into
force:

28 December 1994

18 November 2004

28 March 1995

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

19 May 1993

Date of signature:

26 February 1999

Date of ratification:
Date of entry into
force:

25 August 1994

31 May 2002

23 November 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

21 October 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

01 December 1995

02 August 2002

29 February 1996

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

13 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

21 December 1993

Date of ratification:
Date of entry into
force:

31 May 2002

21 March 1994

ก-5

16 February 2005

Country

Sweden

Switzerland

Ratification status
Climate Change Convention

Kyoto Protocol

Date of signature:

08 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

23 June 1993

31 May 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

16 March 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

10 December 1993

Date of ratification:
Date of entry into
force:

09 July 2003
16 February 2005

21 March 1994

Date of signature:
Turkey **

Ukraine **

United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland

Date of ratification:
Date of entry into
force:

24 February 2004

Date of signature:

11 June 1992

Date of signature:

15 March 1999

Date of ratification:
Date of entry into
force:

13 May 1997

12 April 2004

11 August 1997

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

29 April 1998

Date of ratification:
Date of entry into
force:

08 December 1993

31 May 2002

21 March 1994

Date of ratification:
Date of entry into
force:

16 February 2005

Date of signature:

12 June 1992

Date of signature:

12 November 1998

15 October 1992

Date of ratification:
Date of entry into
force:

United States of Date of ratification:
America
Date of entry into
force:

24 May 2004

21 March 1994

Remark:
* Observer State
** Party for which there is a specific COP and/or CMP decision
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แบบฟอรม PIN และ PDD

Project Idea Note (PIN)

A.

ขอมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ:____________________________
วันที่สงมอบเอกสาร:_____________
วัตถุประสงคของโครงการ
รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
เทคโนโลยีที่จะใช
ผูพัฒนาโครงการ
ชื่อผูพัฒนาโครงการ
ประเภทขององคกร

บทบาทอื่นๆของผูพัฒนาโครงการ

ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด
ความยาวประมาณ ครึ่งหนา
ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด

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

ประสบการณการทํางานอื่นๆที่สัมพันธกับ
โครงการนี้
ที่อยูทางไปรษณีย
บุคคลที่ติดตอได
ชื่อผูจัดการพัฒนาโครงการ
หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร
E-mail และ web address, (ถามี)
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 และอื่นๆ ดวยความยาวไมเกิน 5 บรรทัด
ตารางเวลาการดําเนินโครงการ
เดือนและปที่คาดวาจะไดดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ (อยางเร็วสุด)
ชวงระยะเวลานับจากหลังตรวจรับ PIN ถึง การดําเนิน การเตรียมความพรอมทางการเงินเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
เอกสารราชการคาดวาจะเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
โครงการไดจริง
การเจรจาตกลงคาดวาเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
การกอสรางคาดวาเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
ปแรกที่คาดหวังจะได คารบอนเครดิต
ป
ระยะเวลาของโครงการ
จํานวนป
ระยะเวลาการคิดเครดิต
7 ป ตออายุไดสองครั้ง หรือ 10 ป
สถานะปจจุบันของโครงการ
ชวงระบุและคัดเลือกโครงการ/ เสร็จสิ้นการศึกษาดานโอกาส / เสร็จ
สิ้นการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในเบื้องตน / เสร็จสิ้น
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ / ชวงการเจรจา / ชวงการทํา
สัญญา/ อื่นๆ
(โปรดระบุและแนบเอกสารประกอบ เชน ผลการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ, ถามี )
B.

ลักษณะของโครงการ

ขนาดเล็ก และมีวิธีที่ใชในการคํานวณที่รับรอง โดย EB* แลว
□ ขนาดเล็ก และยังไมมีวิธีที่ใชในการคํานวณที่รับรอง โดย EB*
□ ขนาดเล็กที่รวมหลายๆโครงการที่ใชเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน
เขาดวยกัน (Bundling Project)
ประเภทของโครงการ (กรุณาเลือกประเภทและระบุรายละเอียด)
a. การจัดหาพลังงาน
เชน พลังงานหมุนเวียน / ระบบผลิตพลังงานรวม
ขนาดของโครงการ

□

ขนาดใหญ

b. การตองการพลังงาน
c. การขนสง
d. การจัดการขยะ
e. การเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินและพื้นที่ปา

ที่ตั้งของโครงการ
ภูมิภาค

□

เชน การเปลี่ยนมาใชอุปกรณประหยัดไฟในครัวเรือน / การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของพลังงานจากอุปกรณที่มีอยูแลว
เชน การใชเครื่องยนตที่มีประสิทธภาพสูงขึ้น / การเปลี่ยนชนิด
เชื้อเพลิงยานพาหนะที่ใช
เชน การกักเก็บกาซมีเทนจากการหมักขยะ
เชน การปลูกปา/ การจัดการปา/ การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน

เอเซียตะวันออกและเอเซียแปซิฟค / เอเซียใต / เอเซียกลาง / ตะวันออกกลาง /
อัฟริกาเหนือ / อัฟริการใต / อเมริกากลางและหมูเกาะแคริบเบี้ยน / อเมริกาใต /
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ยุโรป (โปรดระบุ)
ประเทศ
เมือง
รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยยอ
* EB = คณะกรรมการบริหาร
C.

ความยาวประมาณ 3-5 บรรทัด

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)

ประเภทของกาซเรือนกระจกที่โครงการจะลดได

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
คาดประมาณ

CO2 [

]

N2O

[

]

PFCs [

]

CH4 [

]

HFCs [

]

SF6

]

[

แหลงที่ปลอยกาซเรือนกระจก (ตัวอยางเชน บอหมักขยะ บอบําบัดน้ําเสียและของ
เสียจากมูลสัตว เปนตน)

< กรณีฐาน >

ขอมูลหรือวิธีการตรวจวัดการปลอยกาซเรือนกระจก, ถามี

คาเฉลี่ยการปลอยกาซเรือนกระจกที่โครงการลดได ตอป (ตัน CO2 เทียบเทา /ป)

<กรณีที่มีโครงการ CDM>

D.

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

การสงเสริมดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
คําอธิบาย

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่ปรับใช
สิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตพื้นที่
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ผลกระทบทางลบและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบ
ผลกระทบดานสังคมและ
เศรษฐกิจ

คําอธิบาย
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่ปรับใช

( ชุมชนจะไดรับผลประโยชน
ผลประโยชนโดยตรง
จากโครงการนี้อยางไร )
ผลประโยชนอื่นๆ
ผลกระทบทางลบและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบ
ผลกระทบดานการถายทอดเทคโนโลยี

E.

การเงิน

การประมาณคาใชจายทั้งหมดในโครงการ
คาเตรียมการ
xx ลานเหรียญสหรัฐ
คาวัสดุอุปกรณ
xx ลานเหรียญสหรัฐ
คางานดานโยธา
xx ลานเหรียญสหรัฐ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
xx ลานเหรียญสหรัฐ
รวมคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
xx ลานเหรียญสหรัฐ
แหลงเงินทุน
หุนสวน
ชื่อองคกร, จํานวนเงิน (xx ลานเหรียญสหรัฐ) และสถานภาพ
หนี้ – ระยะยาว
ชื่อองคกร, จํานวนเงิน (xx ลานเหรียญสหรัฐ) และสถานภาพ
หนี้ – ระยะสั้น
ชื่อองคกร, จํานวนเงิน (xx ลานเหรียญสหรัฐ) และสถานภาพ
ไมระบุ
xx ลานเหรียญสหรัฐ
ชื่อของผูรับซื้อคารบอนเครดิต
ผูรับซื้อคารบอนเครดิต
สัดสวนคารบอนเครดิตที่คิดในการ
xx ลานเหรียญสหรัฐ (ชี้แจงรายละเอียดโดยยอ ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด)
จายเงินลวงหนา
ราคาคารบอนเครดิต
xx ลานเหรียญสหรัฐ / ตัน CO2 เทียบเทา
ชวงเวลาคิดเครดิต
ปที่เริ่ม-ปที่สิ้นสุด
ราคาคารบอนเครดิต
( )–( )
ทั้งหมด
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ราคาคารบอนเครดิตทั้งหมด
(ในหนวย ลานเหรียญสหรัฐ)

แจกแจงประเภท
ระยะเวลาคิดเครดิตที่ตายตัว
(สูงสุด 10 ป)

ระยะเวลาคิดเครดิตที่ตอได
ชวงที่ 1 (สูงสุด 7 ป)
ชวงที่ 2 (สูงสุด 7 ป)
IRR

ที่คาดการณ

ชวงที่ 3 (สูงสุด 7 ป)
กรณีที่มีการรายไดจาก
คารบอนเครดิต
กรณีที่ไมมีรายไดจาก
คารบอนเครดิต
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ภาคผนวก ง
หนวยงานที่ปรึกษาในการจัดทํา PDD (Project Design Consultant)
ในประเทศไทย

หนวยงานที่ปรึกษาในการจัดทํา PDD (Project Design Document Consultant)
1. ERM (Siam) Co.,Ltd.
55 Wave Place Building-17th Floor Wireless Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Contact Person : คุณอมรวรรณ เรศานนท (amornwan.resanond@erm.com ), คุณวิเชษฐ โพธิวิสุทธิ์วาที
(wichet.phothiwisutwathee@erm.com )
Tel : 02 655 1390 ext 144
Fax : 02 655 1399
2. บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี่ พลัส จํากัด
อาคารฟอรั่มทาวเวอร ชั้นที่ 28 เลขที่ 184/177 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Contact Person : คุณอาณัติ ประภาสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการ (anat_p@aep.co.th ), คุณวิวัฒน โฆษิตสกุล
(vivat_k@aep.co.th ),
Tel : 02 645 3347-8
Fax : 02 645 3349
3. ENVIMA (Thailand) Co.,Ltd.
1023 TPS Building Fl.4th Pattanakarn Rd., Suan Laung Bangkok 10250
Contact Person : Magnus A. Staudte
Tel : 02 717 8114 Mobile : 01 920 9708
Fax : 02 717 8115
Website : http://www.envima.com, http://www.ggre-sea.com
4. IBAT Asia Co.,Ltd.
88 Pichai Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Contact Person : Mr.Axel Haase (ibatasia@loxinfo.co.th )
Tel/Fax : 02 669 4621 Mobile : 09 792 8588
5. บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จํากัด (FULL ADVANTAGE CO., LTD.)
หอง INC1-201 อาคารนวัตกรรม 1 เลขที่ 131 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ถนน พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120?
Contact Person : Mr. Alan Dale Gonsales, Mr. Vazzan Tirangkura - วสันต 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
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8.

9.

10.

11.

12.

10320
Contact Person : คุณมีนา พิทยโสภณกิจ (airsave@airsave.co.th )
Tel : 02 723 4455
Fax : 02 723 4452
บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด (ASDECON Corporation Co., Ltd.)
2782-2790 Soi 130, Ladprao Road, Bangkok 10240
คุณชลิดา ประดิษฐกุล (chalida_p@asdecon.com ), คุณนริศรา จิตโสภา (naris_ch@yahoo.com )
Tel : 02 731 1592
Fax : 02 731 0490
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
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/
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
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
ชั้นที่ 15 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กทม 10330
Contact Person : Mr. Philip Britton, คุณสมรศรี มานิกพันธุ, คุณกุมารี อรามศรี, คุณสรรพพล ชอยสุจริต
TEL : 02 654-0404
FAX : 02 654- 0399
Website : www.airbservices.com
16. เซาทโพล คารบอน แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด (South Pole Carbon Asset Management Ltd.)
2/22 อาคารไอยรา ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Contact Person : นางสาวพัทธหทัย ตันสุวรรณนนท (p.tonsuwonnont@southpolecarbon.com ) , นาย
พัฒนา สุระวัฒนาพงศ (p.surawatanapongs@southpolecarbon.com )
TEL : 0 2678 8977,9
FAX : 0 2678 8978
17. Mizuho Corporate Bank, Ltd.
ชั้น 18 ทิสโกทาวเวอร 48 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact Person : คุณวีณา มณีโรจนฉาย (Weena.Maneeroagchai@mizuho-cb.com ), Mr. Toshiya
Wakaume (toshiya.wakaume@mizuho-cb.com )
TEL : 02 638-0200-5 # 2539
18. RETECH ENERGY CO., LTD.
2/22 ไอยราทาวเวอร ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย 2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
TEL : 02 678 8921-2
FAX : 02 678 8920
Website : www.retech-energy.com
19. CARBON PARTNERS ASIATICA CO., LTD.
Thailand Office : 919/513C ชั้น 44 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซนเตอร, ถนนสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500
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20.

21.

22.

23.

24.

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
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
Cleanergy Invesment Service (Beijing) Co., Ltd.
CDM & VER Specialized Consultant
North of FL11, Capital Times Square, 88 Xichang'an Jie, Beijing, P.R. Chaina, 100031
TEL : +86(10)83914567-6251
FAX : -86(10)83914555
Website :www.ciscdm.com
GreenStream Network GmbH
Full cycle carbon service for CDM, JI, VER project
Grosser Burstah 31, 20457 Hamburg, Germany
Contact Person : คุณรชฎ(กบ) อินทรเทศ / Rachot Indradesa(Kobbie)
(rachot.indradesa@greenstream.net )
Tel : +49 40 809 063 210
Fax : +49 40 809 063 199
Website : www.greenstream.net
บริษัท อีเอ็มกรุป จํากัด (EM Group Co., Ltd.)
24/2 อาคารเกษมสันต 1 ซอยเกษมสันต 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
24/2 Kasemsan 1 Building, Soi Kasemsan 1, Rama I Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok 10330
Contact person : ไพศาล จิรานันตรัตน (paisan@em-group.co.th ) ไชยวัฒน ผลลาภ (chaiwat@emgroup.co.th )เกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร(kiattisak@em-group.co.th )
Tel : 02 612 3299 , 02 612 3344
Fax : 02 612 4533
Web site :www.em-group.co.th
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 ชั้นที่ 7 หองเลขที่ 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 WANG DEK3 Building, 7th floor, unit 7D, Wipawadee Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak,
Bangkok, 10900
Contact Person : คุณคมกฤช ยิ้มเจริญ (komkijy@greenerconsultant.com ), คุณสรศักดิ์ ธรรมาพิทักษพร
(sorasakt@greenerconsultant.com )
Tel : 02-272-2727
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
E-0001

Japan Quality Assurance
Organisation

E-0002 JACO CDM., LTD
E-0003

Det Norske Veritas Certification
AS

E-0005 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
E-0006

Deloitte Tohmatsu Evaluation and
Certification Organization

E-0007 Japan Consulting Institute
E-0009

Sectoral scopes for
validation

Entity Name

Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Sectoral scopes for
verification and certification

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

1, 2, 3, 14

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

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15

1, 2, 3

1

1, 2, 4, 5, 10, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
1, 2, 3
14
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

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-0010 SGS United Kingdom Ltd.
E-0011

Korea Energy Management
Corporation

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,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
13
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Ref.
Number

Entity Name

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

1, 2, 3

13

E-0025 Korean Foundation for Quality

Sectoral scopes for
validation

Sectoral scopes for
verification and certification

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

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

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

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

E-0037 RINA S.p.A.
E-0038

E-0042

SIRIM QAS INTERNATIONAL
SDN.BHD

Germanischer Lloyd Certification
GmbH

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
12

Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur
hexafluoride
Solvent use

13

Waste handling and disposal

14

Afforestation and reforestation

15

Agriculture

Source : http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด

แบบสอบถามเลขที่ 1-2550/_________
แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ผูตอบแบบสอบถาม _______________________________________________________________________________
ตําแหนง _____________________________________วันที่ _______________________________________________
1. ชื่อโครงการ __________________________________________________________________________________
2. ประเภทโครงการ (โปรดเลือก)
2.1
2.2
2.3
2.4

โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ
โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชือเพลิงชีวภาพ
โครงการผลิตกักเก็บมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ
โครงการอื่นๆ

|
|
|
|

(โปรดระบุ) __________________________

3. เอกสารโครงการทีเกี่ยวของ (โปรดเลือก)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Project Idea Note (PIN)
Project Design Document (PDD)
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
CDM Project Prevalidation Report
เอกสารอื่นๆ

|
|
|
|
|
|

(โปรดระบุ) _______________________

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

วัน_______
วัน_______

เดือน________
เดือน________

ป________
ป________

วัน_______

เดือน________

ป________

วัน_______

เดือน________

ป________

วัน_______
วัน_______
วัน_______

เดือน________
เดือน________
เดือน________

ป________
ป________
ป________
28 มีนาคม 2551
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5. ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (โปรดระบุ)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

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

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

6. รายละเอียดของโครงการ (โปรดระบุ)
6.1
6.2
6.3
6.4

ที่ตั้งโครงการ ___________________________________________
Methodology ที่ใช ______________________________________
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในแตละป ____________________ ตัน
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดลดลงแลวตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุ ____________ ตัน
บัน

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

28 มีนาคม 2551
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน

แบบสอบถามเลขที่ 2-2550/_________
แบบการประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
สําหรับผูพัฒนาโครงการ
โครงการ (ไทย) _________________________________________________
(English) ______________________________________________
ผูกรอกขอมูล ________________________________________
ตําแหนง ____________________________________________
วันที่กรอกแบบสอบถาม ________________________________
เพื่อใหการประเมินโครงการ CDM เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณที่สุด สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 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
ผูพัฒ นาโครงการ ให กับองคการบริหารจัดการก าซเรื อนกระจก ทาง e-mail penporn@tgo.or.th,
neeracha@tgo.or.th
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แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดัชนีวัด

เกณฑการใหคะแนน

1. หมวดดัชนีดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดัชนีดานสิ่งแวดลอม
1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
กําหนดโดยพิธีสารเกียวโตของ
โครงการ
หมายเหตุ: กา ซเรือนกระจกทีกําหนด
โดยพิธีสารเกียวโต ไดแก
- คารบอนไดออกไซด (CO2)
- มีเทน (CH4)
- ไนตรัสออกไซด (N2O)
- ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
- เปอรฟลูออโรคารบอน (PCs)
- ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6)
2) ลดการปลอยสารที่เปนมลพิษ
ทางอากาศ ตามประกาศมาตรฐาน
มลพิษทางอากาศ
เชน NOx HC PM10 SO2 CO O3
VOC’s Dioxin
หมายเหตุ : มาตรฐานการปลอยสารที่
เปนมลพิษทางอากาศ สารเจือปนใน
อากาศ ใหอางอิงถึงกฎหมายที่ประกาศ
โดยหนวยงานรับผิดชอบ เชน กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เปนตน

ปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก
เที ย บเท า คาร บ อนไดออกไซด (CO2
equivalent) โดยเทียบกับกรณีฐาน
(baseline) กรณีไมมีกิจกรรมโครงการ
CDM เกิดขึ้น

ปริมาณการปลอยสารที่เปนมลพิษทาง
อากาศ เมื่อเทียบกับกรณีฐาน (กรณีไม
มีโครงการ)
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คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

ที่มาของขอมูล
และแหลงสืบคน

ดัชนีวัด

เกณฑการใหคะแนน

3) มลพิษทางเสียง
(ตามมาตรฐานของทางราชการ)
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงให
อางอิงถึงประกาศคณะกรรม
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.
2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป มาตรา 32(5) แหง
พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การ
คํานวณคาระดับเสียง และรวมถึง
มาตรฐานอื่นใดที่ประกาศเปนกฎหมาย
โดยหนวยงานรับผิดชอบ
4) มลพิษทางกลิ่น (ตามมาตรฐาน
ของทางราชการ)
หมายเหตุ : การควบคุมมลพิษทางกลิ่น
และเหตุเดือดรอนรําคาญทางกลิ่น ให
อ า งอิ ง ถึ ง กฎหมายที่ ป ระกาศโดย
หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมมลพิษ เปนตน
5) ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง
ตามมาตรฐานของทางราชการ
หมายเหตุ :
- มาตรฐานความสกปรกในน้ํ า
ทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมการ
ระบายน้ํ า ทิ้ ง ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุม
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
เจาทา กรมชลประทาน เปนตน
- การนําน้ําทิ้งที่บําบัดแลวไปให

ระดับเสียงในพื้นที่โครงการ หมายเหตุ:
มลพิษทางเสียงมี 3 มาตรฐาน คือ
1) ระดับเสียงทั่วไป
2) ระดับเสียงที่มีผลตอสุขภาพ
ผูปฏิบัติงานภายในบริเวณโครงการ
3) ระดับเสียงรบกวน

มลพิษทางกลิ่น
ที่เกิดจากสารอินทรีย ตามมาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง
(loading)

ฉ-3

คะแนน

เหตุผลสนับสนุน

ที่มาของขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน

เกษตรกร ไมถือเปน zero discharge
แตใหถือเปนการบริการทางสังคม
6) การจัดการของเสียของโครงการ ของเสีย (waste) จากโครงการ ตอ
หมายเหตุ: ของเสีย หมายถึง สิ่งที่ไม
วัตถุดิบปอนเขาโครงการ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกและ
เปนภาระในการจัดการ
7) มลพิษดิน (ตามมาตรฐานทาง มลพิษดิน
ราชการ)
ตามมาตรฐาน
หมายเหตุ : มาตรฐานมลพิ ษ ดิ น ให ของทางราชการ
เป น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.
2547) ออกตามความในพรบ. สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน และรวมถึงมาตรฐานอื่นใด
ที่ประกาศเปนกฎหมายโดยหนวยงาน
รับผิดชอบ
8) การปนเปอนของน้ําใตดิน

การปนเปอนของน้ําใตดิน

9) การลดปริมาณของเสียอันตราย ปริมาณของเสียอันตราย
หมายเหตุ : ของเสียอันตราย ใหอางอิง
ถึ ง กฎหมายที่ ป ระกาศโดยหน ว ยงาน
รับผิดชอบ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ
10)
ความต อ งการใช น้ํ า และ ปริมาณความตองการใชน้ําและ
ประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ ประสิทธิภาพการใชน้ําของโครงการ
11) การพังทลายของดิน และการ
การพังทลายของดิน และ การกัดเซาะ
กัดเซาะชายฝง/ชายตลิ่งของแมน้ํา ชายฝ ง /ชายตลิ่ ง ของแม น้ํ า ในบริ เ วณ
โครงการ
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และแหลงสืบคน
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12) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต
โครงการ
(ดูสถิติพื้นที่สีเขียวของจังหวัด)
หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริมการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงไมมีคะแนนติดลบ
ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาจเปนการเพิ่ม
ในบริเวณหรือนอกบริเวณโครงการก็ได
แตเปนการดําเนินงานภายใตโครงการ
ทั้ ง นี้ ดู ค วามหมายและลั ก ษณะของ
พื้นที่สีเขียวทายตาราง
13) ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ (ecosystem diversity)
เชน พิจารณาจากการเปลี่ยนพื้นที่น า
เปนพื้นที่ดินถม หรือ การเปลี่ยนจาก
พื้นที่ดินถม พื้นที่เสื่อมโทรม เปนพื้นที่ที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
14) ความหลากหลายของชนิดพันธุ
(species diversity)

เกณฑการใหคะแนน
พื้นที่สีเขียว

ผลกระทบต อ ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ขนาดของประชากรพืช/สัตว
(population size) และ ชนิดของพันธุ
พืช/สัตว
15) การใช/ นําเขาชนิดพันธุที่มีการ ชนิดพันธุที่มีการตัดแตงพันธุกรรมและ/
ตัดแตงพันธุกรรม (GMO) และ/หรือ หรือ ชนิดพันธุตางถิ่น
ชนิดพันธุตางถิ่น (alien species )
ในบริเวณพื้นที่โครงการ
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2. หมวดดัชนีดา นสังคม
1) การมีสวนรวมของประชาชน
(วัดจากระดับการมีสวนรวมที่จัดขึ้น)
2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริมให
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน จึงไมมี
คะแนนติดลบ ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธดังกลาว อาจเปนการ
ดําเนินงานในบริเวณหรือนอกบริเวณ
โครงการก็ได แตเปนการดําเนินงาน
ภายใตโครงการ
3) สุขภาพอนามัยของคนงานและ
ชุมชนโดยรอบ

เกณฑการใหคะแนน

การมีสวนรวมของประชาชน
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน
- โครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การคุมครองมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม
- การใหทุนการศึกษา
- กิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
- สงเสริมดานสุขภาพอนามัย
- พัฒนาศูนยเด็กเล็ก
- จัดหาน้ําดื่ม
- ฯลฯ
แผนการจั ด การสุ ข ภาพอนามั ย ของ
คนงานและชุมชนโดยรอบ

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

การพัฒนา/นําเขาเทคโนโลยี
แผนการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ห รื อ สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า Crediting
Period ที่โครงการเลือกไว
จํานวนลูกจางที่มีทักษะการทํางานดี

4. หมวดดัชนีดา นเศรษฐกิจ
1) รายไดทเี่ พิ่มขึ้นของผูมีสวนได
สวนเสีย
1.1) รายไดที่เพิ่มขึ้นของคนงาน
หมายเหตุ : รายไดของคนงาน หมายถึง

คาเฉลี่ยจากผลรวมของคะแนนใน 1.11.2
รายไดของคนงานตอป
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เกณฑการใหคะแนน

คาจาง คาแรง คาลวงเวลา ซึ่งเปน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1.2) รายไดที่เพิ่มขึ้นของผูมีสวนได รายไดของ
สวนเสียอื่น เชน เกษตรกรมีรายได ผูมีสวนไดสวนเสีย
เพิ่มขึ้นจากการขายวัตถุดิบ
หมายเหตุ ผูพัฒนาโครงการจะตองระบุ
วาใครคือผูมีสวนได สวนเสีย ในการ
ขายวัตถุดิบใหกับโครงการ
2) พลังงาน
คาเฉลี่ยจากผลรวมของคะแนนใน
2.1-2.2
2.1) การใชพลังงานทดแทน
การใชพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง/
พลังงานหมุนเวียนในประเทศ
(ton of oil equivalent)
2.2) ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
รอยละของประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
3) การเพิ่มการใชวัตถุดิบ
สัดสวนมูลคาการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ (local content)
ภายในประเทศ
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ภาคผนวก ช
แบบสรุปรายละเอียดโครงการ

แบบสอบถามเลขที่ 3-2550/_________
โครงการ……...........................................................................................…….
ตั้งอยูที่ ............................... จังหวัด……...........………..
โครงการ……………..… เกิดจาก……….......... ในจังหวัด………..… [ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ
ของโครงการ เชน มีกําลังการผลิตขนาด ……….. เมกกะวัตต โดยไฟฟาที่ไดจะถูกนํามาใชในการ…….…. ]
เพื่อ…………… [เชน เปนการชวยประเทศลดการน้ําเขาเชื้อเพลิงพาณิชย เปนตน]
โครงการนี้ จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการ…….. ได ประมาณ ……. ตัน
เทียบเทาคารบอนไดออกไซด (CO2 equivalent) ตอป
ขอมูลทางดานเทคนิค
ลักษณะและผลผลิตของโครงการ
อายุโครงการ (ป)
วัตถุดิบที่ใช

…….. ป

ปริมาณที่ใชตอป
แหลงที่มาของวัตถุดิบ

…………….. ตัน

Methodology ที่ใช
วันที่ Methodology Panel ภายใต
Executive Board อนุมัติ
ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได ตอป ……. ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอป
(CO2e/ year)
สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตและวิธีการ
จัดการ (กาซและของแข็ง)
เทคโนโลยี ที่ ใ ช (จุ ด เด น ของเทคโนโลยี
หรือประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเมื่อ
เทียบกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ)
แหลงที่มาของเทคโนโลยี
ประเทศ………….
สถานะในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการรับฟงความ
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)
……..%
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ราคาของ CER ที่ขายได (พรอมเงื่อนไข)
ประเทศที่รับซื้อ CER
ปที่ไดตกลงซื้อขาย CER ได
ประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 ระดับประเทศ

1.2 ระดับทองถิ่น
การสรางงาน(คนตอป)
รายไดเฉลี่ยจากการจางงานตอป
2. ดานสังคม
2.1 ระดับประเทศ

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

ชวงกอสราง ……..คน ชวง Operation ……. คน
เฉลี่ย ……… … บาท/คน/เดือน รวม ……..ลานบาทตอป

2.2 ระดับทองถิ่น

3. สิ่งแวดลอม
3.1 ระดับประเทศ
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ
การถายทอดเทคโนโลยี
3.2 ระดับทองถิ่น
คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
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ภาคผนวก ซ
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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ภาคผนวก ฌ
โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM
ภายใตขอบขายการทําเหมืองแรและกระบวนการผลิตแร

โครงการที่มีวิธีการการดําเนินโครงการ CDM ภายใตขอบขายการทําเหมืองแร
และกระบวนการผลิตแร
ลําดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Host
Parties

Other Parties

Methodology

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

31 Mar 07

Pansan Coal Mine
Methane Utilisation and
Destruction Project

China

Switzerland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 2

07 Apr 07

Yangquan Coal Mine
Methane Advanced
Industrial Furnace
Utilisation Project

Registered

Title

China

Yangquan Coal Mine
Methane (CMM)
22 May 07
Utilization for Power
Generation Project,
Shanxi Province, China
Jiangxi Fengcheng
24 Sep 07
Mining Administration
CMM Utilization Project
Shanxi Liulin Coal Mine
06 Oct 07
Methane Utilization
Project
Shanxi Yangcheng Coal
11 Dec 07
Mine Methane Utilization
Project
Shanxi Coal Transport
Market Co., Ltd.
22 Feb 08
Yangquan Branch CMM
Utilization Project
Zhengzhou Coal
Corrections
Industry (Group) Co.,
(following request for Ltd. Coalmine Methane
review)
Utilization Project
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China

Switzerland
Netherlands
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
Switzerland
Netherlands
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0008 ver. 2

ACM0008 ver. 2

China

Netherlands

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

China

Switzerland
Netherlands

ACM0008 ver. 3

China

Netherlands

ACM0008 ver. 3

China

Switzerland
Netherlands

ACM0008 ver. 3

China

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

ลําดับ
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Registered

Host
Parties

Title

Yima Coal Industry
02 Aug 08
(Group) Co., Ltd. CMM
China
utilization project
Pingdingshan Coal
(Group) Co., Ltd.
22 Aug 08
Methane Utilization
China
Project, Henan Province,
China
Shanxi Datuhe Coal
Corrections(following
Mine Methane Utilization China
request for review)
Project
Jilin Liaoyuan Meihe coal
12 Sep 08
mine methane power
China
generation project
Review Requested

Nantong Coalmine
Methane

China

Duerping Coal Mine
Review Requested Methane Utilization
Project
Huainan Panyi and
Minor
Xieqiao Coal Mine
corrections(following
Methane Utilization
request for review)
Project
Jincheng Fengrun CMM
Utilisation from Nine
Review Requested
Mines in Jincheng City
Shanxi Province China

China

Other Parties

Methodology

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

Netherlands

ACM0008 ver. 3

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0008 ver. 3

ACM0008 ver. 3

ACM0008 ver. 3

China

Austria

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

China

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

Review Requested

Jincheng Sihe Coal Mine
China
CMM Generation Project

Japan Netherlands
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0008 ver. 3

Review Requested

Jiaozuo Coal Mine
Methane (CMM) Power
Generation Project of
Jiaozuo Coal Industrial
Group Co. Ltd., Jiaozuo
City, Henan Province

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0008 ver. 3

ฌ-2

China

ลําดับ

Registered

20

Requesting
Registration

21

Requesting
Registration

22

Requesting
Registration

23

Requesting
Registration

Host
Parties

Title
Tiefa Coal Industry
Group CMM Utilization
Project
Daning Coal Mine
Methane Power
Generation Project in
Jincheng City Shanxi
Province, China
Fuxin CMM/CBM
Utilization Project in
Liaoning Province
Jinling Coal Mine
Methane (CMM) Power
Generation Project of
Dengfeng City, Henan
Province

ฌ-3

Other Parties

Methodology

China

Japan

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

China

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

China

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

China

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0008 ver. 3

ภาคผนวก ญ
โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM
ภายใตขอบขายอุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต

โครงการที่มีวิธีการดําเนินโครงการ CDM
ภายใตขอบขายอุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต
ลําดับ

Registered

1

20 Feb 06

2

07 Apr 06

3

18 May 06

4

21 May 06

5

29 May 06

6

18 Jun 06

7

8

Title
“Optimal Utilization of Clinker” project at
Shree Cement Limited (SCL), Beawar,
Rajasthan
Replacement of Fossil Fuel by Palm
Kernel Shell Biomass in the production
of Portland Cement
Partial replacement of fossil fuel by
biomass as an alternative fuel, for PyroProcessing in cement plant of Shree
Cements Limited at Beawar in
Rajasthan, India
ACC Blended cement projects at New
Wadi Plant, Tikaria Cement Plant,
Chanda Cement Works, Kymore
Cement Works, Lakheri Cement Works
and Chaibasa Cement Works
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.
Optimum utilisation of clinker by PPC
production at Binani Cement Limited,
Rajasthan

Host
Parties

Other Parties

Methodology

India

Germany / UK of
Great Britain and
Northern Ireland

ACM0005 ver. 1

Malaysia

France

ACM0003 ver. 1

India

India

United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland

ACM0005 ver. 2

India

Germany
United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland

ACM0003 ver. 1

India

Germany

ACM0005 ver. 2

24 Jun 06

Taishan Cement Works Waste Heat
Recovery and Utilisation for Power
Generation Project

China

28 Jul 06

Optimum utilisation of clinker by
production of Pozzolana Cement at
UltraTech Cement Ltd. (UTCL), Andhra
Pradesh

India

ญ-1

ACM0003 ver. 2

Switzerland UK
of Great Britain
and Northern
Ireland
United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland

AM0024 ver. 1

ACM0005 ver. 2

ลําดับ

9

Registered

Title

27 Aug 06

“Blended cement with increased blend”
at Orient cement’s Devapur and
Jalgaon plants in India

10

11 Sep 06

11

Rejected

12

26 Oct 06

13

27 Oct 06

14

13 Nov 06

15

Rejected

Host
Parties

Other Parties

Methodology

India

United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland

ACM0005 ver. 2

Optimal utilization of clinker:
Substitution of Clinker by Fly ash in
India
Portland Pozzolana Cement blend at
OCL, India
Increasing the Additive Blend in cement
production by Jaiprakash Associates
India
Ltd
Century Textiles & Industries Ltd
blended cement projects at: • Century
India
cement • Manikgarh cement • Maihar
cement
Indonesi
Indocement Blended Cement Project
a
Optimal utilization of clinker:
Substitution of Clinker by Slag in
India
Portland Slag Cement at OCL,
Rajgangpur, Sundargarh, Orissa.
Blended Cement Project with Fly Ash –
India
Lafarge India Private Limited

16

07 Jan 07

Energy efficiency project in the Ramla
Cement Plant in Israel through
instalment of new grinding technology

17

08 Jan 07

GACL Blended Cement Projects in India India

18

13 Jan 07

Mysore Cements Limited Portland Slag
Cement project

19

11 Feb 07

20

18 Feb 07

Israel

India

Substitution of clinker with fly ash in
Portland Pozzolana Cement at Lafarge India
India Pvt. Ltd. - Arasmeta Cement Plant
“Optimal Utilization of Clinker” project at
Dalmia Cement (Bharat) Limited
India
(DCBL), Dalmiapuram , Tamilnadu.

ญ-2

ACM0005 ver. 2

ACM0005 ver. 2
United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland
Netherlands
Finland

ACM0005 ver. 3

ACM0005 ver. 3

ACM0005 ver. 3

ACM0005 ver. 3
United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland
UK of Great
Britain & Northern
Ireland
UK of Great
Britain & Northern
Ireland

AMS-I.D. ver. 9
AMS-II.D. ver. 7

ACM0005 ver. 2

ACM0005 ver. 3

ACM0005 ver. 3

ACM0005 ver. 3

ลําดับ

Registered

21

Rejected

22

03 Mar 07

23

Rejected

24

Rejected

25

Rejected

26

Rejected

27

28

Rejected

29 Apr 07

29

04 May 07

30

08 Jun 07

31

Corrections

32

Corrections

Host
Parties

Title
Use of blast furnace slag in the
production of blended cement at
Votorantim Cimentos
Grasim Cement: Energy efficiency by
up-gradation of clinker cooler in cement
manufacturing
Vikram Cement: Energy efficiency by
up-gradation of clinker cooler in cement
manufacturing
Production of blended cement with
blast furnace slag at Cimento Mizu
Optimum utilisation of clinker for
Pozzolana Portland Cement (PPC)
production at Birla Plus Cement in
Bathinda, Punjab, India.
GHG emission reduction by energy
efficiency improvement of clinker cooler
in cement manufacturing at Rajashree
cement at District Gulbarga, Karnataka
India
ACEL Blended cement project at
Sankrail grinding unit
"Replacement of fossil fuel by biomass
in Pyro-Processing" in Rajasthan by M/s
JK Lakshmi Cement Limited (JKLCL)
Ningguo Cement Plant 9100KW Waste
Heat Recovery and Utilisation for
PowerGeneration Project of Anhui
Conch Cement Co. Ltd
Vikram Cement (VC): Energy efficiency
improvement by up gradation of
preheater in cement manufacturing
ENERGY EFFICIENCY MEASURES AT
CEMENT PRODUCTION PLANT
ENERGY EFFICIENCY MEASURES AT
CEMENT PRODUCTION PLANT IN
CENTRAL INDIA

ญ-3

Other Parties

Methodology

Brazil

ACM0005 ver. 3

India

AMS-II.D. ver. 7

India

AMS-II.D. ver. 7

Brazil

ACM0005 ver. 3

India

ACM0005 ver. 3

India

AMS-II.D. ver. 7

India

UK of Great
Britain & Northern
Ireland

India

China

ACM0005 ver. 3

ACM0003 ver. 4
Switzerland
UK of Great
Britain & Northern
Ireland

AM0024 ver. 1

India

AMS-II.D. ver. 8

India

AMS-II.D. ver. 8

India

AMS-II.D. ver. 8

ลําดับ
33

34

35
36

37

38
39

40

41

42

43

44

Registered

Host
Parties

Title

Modification of clinker cooler for energy
22 Jun 07
efficiency improvement in cement
manufacturing at Binani Cement Limited
Optimal utilization of clinker by
increasing the additives in cement
Rejected
production at Holcim Lanka Ltd (HLL),
Sri Lanka
Partial substitution of fossil fuels with
24 Aug 07
biomass in cement manufacture
Partial substitution of fossil fuels with
14 Sep 07
biomass in cement manufacture
Emission reduction through partial
substitution of fossil fuel with alternative
fuels like agricultural byproducts &
30 Nov 07 Municipal Solid Waste (MSW) in the
manufacturing of portland cement at
Vikram Cement (VC), Neemuch (MP),
India.
Reducing the Average Clinker Content
Rejected
in Cement at CEMEX Mexico
Operations.
CEMEX Costa Rica: Use of biomass
05 Jun 08
residues in Colorado cement plant
Emission reductions through partial
substitution of fossil fuel with alternative
Corrections
fuels in the 2 cement plants of PT
Holcim Indonesia Tbk
CEMEX Colombia: Biomass project at
26 Aug 08
Caracolito cement plant.
Emission reductions through partial
substitution of fossil fuel with alternative
Under Review
fuels in three cement plants of Holcim
Philippines Inc.
Fuel Switching at Atocongo Cement
Minor
Plant and Natural Gas Pipeline
Corrections
Extension, Cementos Lima, Peru.
KCP Waste Heat Recovery Project in a
Minor
Cement Plant by The KCP Limited
Corrections
(Cement Unit), India

ญ-4

Other Parties

India

Sri
Lanka

Methodology
AMS-II.D. ver. 7

Switzerland

ACM0005 ver. 3

Uruguay

Spain

ACM0003 ver. 4

Argentin
a

Spain

ACM0003 ver. 4

India

ACM0003 ver. 4

Mexico

ACM0005 ver. 3

Costa
Rica

ACM0003 ver. 4

Indonesi
a

Switzerland

Colombi
a
Philippin
es

ACM0003 ver. 4

ACM0003 ver. 4

Switzerland

ACM0003 ver. 4

Peru

ACM0003 ver. 5

India

AM0024 ver. 1

ลําดับ

Registered

45

Review
Requested

46

Review
Requested

47
48

Requesting
Registration
Requesting
Registration

Host
Parties

Title
Jiangsu Jiaoqiao Cement Plant’s Low
Temperature Waste Heat Power
Generation Project
Yixing Shuanglong Cement Plant’s Low
Temperature Waste Heat Power
Generation Project
Zhonglian Julong Cement Waste Heat
Recovery as Power Project
Reduction in clinker usage in the
production of cement through the
increase in the use of additives at
Lafarge Malayan Cement Berhad
(LMCB)

ญ-5

Other Parties

Methodology

China

Japan

AM0024 ver. 1

China

Japan

ACM0012 ver. 1

UK and Northern
Ireland
Malaysia France
China

ACM0012 ver. 2
ACM0005 ver. 3

ภาคผนวก ฎ
โครงการ CDM ของประเทศไทย
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว

โครงการ CDM ของประเทศไทย
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-Executive Board แลว
Registered

Title

Host
Parties

Other Parties

Methodology *

Switzerland
United
Kingdom of
Thailand
Great Britain
and Northern
Ireland

AM0022 ver. 4

310843

1040

ACM0006 ver. 4

70772

1026

ACM0006 ver. 4

61449

1036

16 Jun 07

Korat Waste To
Energy

18 Jun 07

A.T. Biopower Rice
Husk Power
Thailand
Project in Pichit,
Thailand

Japan

Reductions ** Ref

27 Jul 07

Khon Kaen Sugar
Power Plant

United
Kingdom of
Thailand Great Britain
and Northern
Ireland

19 Oct 07

Dan Chang BioEnergy
Cogeneration
project (DCBC)

United
Kingdom of
Thailand Great Britain
and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0006 ver. 4

93129

1020

19 Oct 07

Phu Khieo BioEnergy
Cogeneration
project (PKBC)

United
Kingdom of
Thailand Great Britain
and Northern
Ireland

ACM0002 ver. 6
ACM0006 ver. 4

102493

1024

ฎ-1

Host
Parties

Other Parties

Methodology *

Thailand

Japan

ACM0001 ver. 5

47185

1413

Denmark

AMS-I.D. ver. 10
AMS-III.D. ver.
11

23556

1558

Denmark

AMS-I.D. ver. 10
AMS-III.D. ver.
11

15958

1552

Denmark

AMS-I.D. ver. 10
AMS-III.D. ver.
11

32092

1554

Surat Thani
Biomass Power
10 May 08
Thailand
Generation Project
in 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,
Thailand
Kalasin, Thailand
(CWTE project)

Japan

AM0022 ver. 4

87586

2110

Registered

Title

14 Mar 08

Jaroensompong
Corporation
Rachathewa
Landfill Gas to
Energy Project

24 Mar 08

Ratchaburi Farms
Biogas Project at
SPM Farm

27 Mar 08

Ratchaburi Farms
Biogas Project at
Nong Bua Farm

28 Mar 08

Ratchaburi Farms
Biogas Project at
Veerachai Farm

Thailand

Thailand

Thailand

ฎ-2

Reductions ** Ref

Registered

Title

Host
Parties

01 Feb 09

Univanich
Lamthap POME
Biogas Project

09 Feb 09

Chumporn applied
biogas technology
for advanced
Thailand
waste water
management

Other Parties

Thailand

Methodology *

Reductions ** Ref

AM0022 ver. 4

43650

2076

Germany

AM0013 ver. 4

23448

2148

Japan

AM0028 ver. 4

152838

2232

Chao Khun Agro
Biogas Energy
Project

United
Kingdom of
Thailand Great Britain
and Northern
Ireland

AM0022 ver. 4

48167

2138

16 Mar 09

Jiratpattana
Biogas Energy
Project

United
Kingdom of
Thailand 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

Catalytic N2O
Abatement Project
Corrections
in the tail gas of
(following
Thailand
the Caprolactam
review)
production plant in
Thailand

09 Mar 09

ฎ-3

Registered

Title

Host
Parties

Other Parties

Methodology *

Reductions ** Ref

Japan

AM0013 ver. 4
AMS-I.C. ver. 12

98372

1993

Austria

AMS-I.D. ver. 13
AMS-III.D. ver.
14

31032

2218

and electricity
generation Project,
Thailand

15 Apr 09

Siam Quality
Starch Wastewater
Treatment and
Energy Generation Thailand
Project in
Chaiyaphum,
Thailand

V.P. Farms Pig
Manure
Review Methanisation,
Thailand
Requested Methane Recovery
and Energy
Production Project

* 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)

ที่มา : http://cdm.unfccc.int/Projects/)

ฎ-4

ภาคผนวก ฐ
โครงการ CDM ที่ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
และออกหนังสือรับรองโครงการตามผลมติ ครม.

โครงการ CDM ที่ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
และออกหนังสือรับรองโครงการ (LOA) ตามผลมติ ครม.
อายุ
โครงการ
(ป)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูพัฒนา
โครงการ

รายละเอียด
โครงการ

1

Dan Chang BioEnergy
Cogeneration
Project

Dan Chang
Bio-Energy
Co., Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากกากออยและ
ใบออย

2

Phu Khieo BioEnergy
Cogeneration
Project

Phu Khieo
Bio-Energy
Co., Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากกากออยและ
ใบออย

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

21

93,129

41

LOA แลว
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
• ออกหนังสือรับรอง

21

102,493

41

LOA แลว
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
• ออกหนังสือรับรอง

3

Korat Waste to
Energy Project,
Thailand

Korat Waste
to Energy Co.
Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง

15

312,774*
714,546**

3

LOA แลว
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
• Issuance of CERs
(10 Sep 2008)
• ออกหนังสือรับรอง

4

A.T. Biopower Rice
Husk Power Project

5

Rubber Wood
Residue Power Plant
in Yala, Thailand

6

Khon Kaen Sugar
Power Plant

7

Wastewater
treatment with
Biogas System in a

A.T. Biopower
Co. Ltd.

Gulf Electric
Public Co.,
Ltd. (Gulf)
Thailand
Khon Kean
Sugar
Industry
Public Co.,
Ltd
Sima
Interproduct
Co.,Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากแกลบ

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากเศษไม
ยางพารา

25

77,292*
100,678**

20

LOA แลว
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
• Issuance of CERs
(4 Jun 2008)
• ออกหนังสือรับรอง

25

60,000

20.2

LOA แลว
• ยกเลิกโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากกากและใบ
ออย
ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียโรงงานผลิต

ฐ-1

20

61,449

30

LOA แลว
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
• ออกหนังสือรับรอง

20

31,454

1.8

LOA แลว
• กําลังตรวจสอบ

ลําดับ

8

ชื่อโครงการ
Starch Plant for
Energy and
Environment
Conservation in
Nakorn Ratchasima
Wastewater
Treatment with
Biogas System in a
Starch Plant for
Energy and
Environment
Conservation in
Chachoengsao

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

แปงมันสําปะหลัง

สถานะโครงการ
ขอมูลโดย DOE

Sima
Interproduct
Co.,Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนจากน้ําเสีย
โรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง

Surat Thani
Green Energy
Co. Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากทะลายปาลม
เปลา

9

Surat Thani Biomass
Power Generation
Project in Thailand

10

Natural Palm Oil
Company Limited –
1 MW Electricity
Generation and
Biogas Plant Project

Natural Palm
Oil Co., Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสีย
โรงงานผลิตน้ํามัน
ปาลม

11

Northeastern Starch
(1987) CO.,Ltd. -LPG Fuel Switching
Project

Northeastern
Starch (1987)
Co. Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง

12

Chumporn Applied
Biogas Technology
for Advanced Waste
Water Management,
Thailand

Chumporn
Palm Oil
Industry
Public Co.
Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนจากน้ําเสีย
โรงงานผลิตน้ํามัน
ปาลม

Surin Electric
Co., Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากกากและใบ
ออย

• ออกหนังสือรับรอง

20

20

19,369

173,359*

-

9.95

LOA แลว
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ออกหนังสือรับรอง
LOA แลว
ขอขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB
• ออกหนังสือรับรอง

15

17,533

1

LOA แลว
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

20

27,321

1

LOA แลว
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

20

23,436

-

LOA แลว
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

13

Surin Electricity
Company Limited

ฐ-2

20

12,197

10

LOA แลว
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ลําดับ

ชื่อโครงการ

14

Jaroensompong
Corporation
Rachathewa Landfill
Gas to Energy
Project in Thailand

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

Jaroensompo
ng Co. Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากหลุมฝงกลบ
ขยะ

20

47,185

* ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดตามเอกสาร PDD ที่ยื่นตอองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
** ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB
(ที่มา : http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=29)

ฐ-3

1

LOA แลว
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว

ภาคผนวก ฑ
โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก.
พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ

โครงการ CDM ที่ คณะกรรมการ อบก.
พิจารณาใหความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ (LOA)
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

1

Ratchaburi Farms
Biogas Project at
Nongbua Farm

Nong Bua
Farm &
ผลิตพลังงานไฟฟา
Country Home จาก น้ําเสียฟารม
Village
สุกร
Co.,Ltd

20

15,958

1.38

LOA แลว
(5 พ.ย. 2550)
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
(27 มี.ค. 2551)
• ออกหนังสือรับรอง

2

Ratchaburi Farms
Biogas Project at
Veerachai Farm

V.C.F. Group
Co.,Ltd

ผลิตพลังงานไฟฟา
จาก น้ําเสียฟารม
สุกร

20

32,092

950 kW

LOA แลว
(5 พ.ย. 2550)
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
(28 มี.ค. 2551)
• ออกหนังสือรับรอง

3

4

5

Ratchaburi Farms
Biogas Project at
SPM Farm

Jiratpattana Biogas
Energy Project

Kitroongruang
Biogas Energy
Project

SPM Feedmill
Co.,Ltd

Jiratpattana
Co.,Ltd

Thai Biogas
Energy
Company

ผลิตพลังงานไฟฟา
จาก น้ําเสียฟารม
สุกร

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียจาก
โรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียจาก
โรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง

ฑ-1

20

23,556

480 kW

LOA แลว
(5 พ.ย. 2550)
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
(24 มี.ค. 2551)
• ออกหนังสือรับรอง

20

46,758

1.4

LOA แลว
(26 ก.พ. 2551)
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
(16 มี.ค. 2552)
• ออกหนังสือรับรอง

25

19,578

1.4

LOA แลว
(26 ก.พ. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ลําดับ

6

ชื่อโครงการ

Chao Khun Agro
Product Energy
Project

อายุ
โครงการ
(ป)

ผูพัฒนา
โครงการ

รายละเอียด
โครงการ

Thai Biogas
Energy
Company

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียจาก
โรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

25

55,319

1.4

LOA แลว
(26 ก.พ. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

7

8

9

10

Cassava Waste To
Energy Project,
Kalasin, Thailand

Cassava
Waste To
Energy
Co.,Ltd

ผลิตพลังงานความ
รอนจากน้ําเสียจาก
โรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง

Organic Waste
ผลิตปุยชีวมวลจาก
Composting at
Vichitbhan
ทะลายปาลมเปลา
Vichitbhan
Plantation
และน้ําเสียของ
Plantation,
Co.,Ltd
โรงงานสกัดน้ํามัน
Chumporn Province,
ปาลมดิบ
Thailand
V.P. Farms Pig
Manure
Foxsys
ผลิตพลังงานไฟฟา
Methanisation,
Co.,Ltdรวมกับ
จากน้ําเสียจาก
Methane Recovery
V.P.F Group
ฟารมสุกร
and Energy
Co.,Ltd
Production Project
Catalytic N2O
Abatement Project in
Thai
the Tail Gas of the
ลดการปลดปลอย
Caprolactam
Caprolactam
กาซไนตรัสออกไซด
Public Co.,Ltd
production plant in
Thailand

12

81,502

-

LOA แลว
(26 ก.พ. 2551)
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
(31 ม.ค. 2552)
• ออกหนังสือรับรอง

20

397,500

-

LOA แลว
(26 ก.พ. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

10

38,067

2.16

LOA แลว
(26 ก.พ. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

25

168,887

-

LOA แลว
(27 ก.พ. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

11

Univanich Lamthap
POME Biogas
Project in Krabi,
Thailand

Univanich
Palm Oil
Public Co.Ltd

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียจาก
โรงงานผลิตน้ํามัน
ปาลม

ฑ-2

25

47,673

952 kW

LOA แลว
(10 มี.ค. 2551)
• ขึ้นทะเบียนกับ
CDM EB แลว
(1 ก.พ. 2552)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

12

Power Prospect 9.9
MW Rice-Husk
Power Plant

Power
Prospect
Company
Limited

13

Biomass thermal
and electricity
generation project
for Thai Urethane
Plastic

บริษัท ไทยยูรี
เทน พลาสติก
จํากัด และ
บริษัท ทียูพี
เอ็นเนอรยี่
จํากัด

14

Siam Cement
(Thung Song) Waste
Heat Power
Generation Project
Thailand (TS5
Project)

15

Siam Cement (Ta
Luang) Waste Heat
Power Generation
Project Thailand
(TL5&6 Project)

16

17

Siam Cement
(Kaeng Khoi) Waste
Heat Power
Generation Project
Thailand (KK6
Project)
Wastewater
Treatment with
Biogas Technology
in a Tapioca
processing plant at
P.V.D. International
Company Limited,
Thailand

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากแกลบ

21

33,788

9.9

LOA แลว
(10 มี.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

ผลิตกระแสไฟฟา
และพลังงานความ
รอนจากชีวมวล

10

18,150

2

LOA แลว
(10 มี.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท อนุรักษ
พลังงานซิเมนต
ไทย จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากลมรอนทิ้ง
(waste heat)

20

25,373

7.88

LOA แลว
(9 มิ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท อนุรักษ
พลังงานซิเมนต
ไทย จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากลมรอนทิ้ง
(waste heat)

20

44,138

16.65

LOA แลว
(9 มิ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท อนุรักษ
พลังงานซิเมนต
ไทย จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากลมรอนทิ้ง
(waste heat)

20

29,301

9.1

LOA แลว
(9 มิ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

P.V.D
International
Co.,Ltd

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสีย
โรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง

ฑ-3

20

48,481

2.8

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ลําดับ

18

19

ชื่อโครงการ
Wastewater
Treatment with
Biogas Technology
in a Tapioca
processing plant at
Roi Et Flour
Company Limited,
Thailand
CYY Biopower
wastewater
treatment plant
including biogas
reuse for thermal oil
replacement and
electricity generation
project, Thailand

20

N.E. Biotech
wastewater
treatment and power
production project

21

Bangna Starch
wastewater
treatment and
biogas utilization
project

22

Siam Quality Starch
Wastewater
Treatment and
Enegy Generation
Project in
Chaiyaphum,
Thailand

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ

• ออกหนังสือรับรอง

Roi-Et Flour
Co.,Ltd

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง

CYY Bio
Power Co.,
Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียจาก
กระบวนการผลิต
แปงมันสําปะหลัง

N.E. Biotech
Co., Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียจาก
กระบวนการผลิต
แปงมันสําปะหลัง

20

38,920

1.4

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

30

99,399

1.95

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

30

50,951

0.96

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท พี แอนด
ปภพ รีนิวเอ
เบิล จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิต
แปงมันสําปะหลัง

30

51,085

2.6

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท สยาม
ควอลิตี้ สตารช

ผลิตพลังงานความ
รอนจากน้ําเสียจาก
โรงงานแปงมัน
สําปะหลัง

ฑ-4

12

98,839

-

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ลําดับ

23

24

ชื่อโครงการ
C.P.A.T tapioca
processing
wastewater biogas
extraction and
utilization project,
Nakhonratchasima
Province, Kingdom
of Thailand
Eiamburapa
Campany Ltd.
Tapioca starch
wastewater biogas
extraction and
utilization project,
Sakaeo Province,
Kingdom of Thailand

25

Grid-connected
Electricity
Generation from
Biomass at Advance
Bio Power

26

Grid-connected
Electricity
Generation from
Biomass at Bua Yai
Bio Power

27

Green to Energy
Wastewater
Treatmant Project in
Thailand (the
project)

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ

• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท คอรน
โปรดักส อํา
มาดาศ
(ประเทศไทย)

ผลิตพลังงานความ
รอนจากน้ําเสีย
โรงงานแปงมัน
สําปะหลัง

บริษัท เอี่ยม
บูรพา จํากัด

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียโรงงานแปง
มันสําปะหลัง

30

149,975

-

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

30

114,262

2.2

LOA แลว
(16 ก.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

Advance Bio
Power Co.,
Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากเศษไมยูคา
ลิบตัส

25

28,096

9.5

LOA แลว
(24 ก.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

Bua Yai Bio
Power Co.,
Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากแกลบ

25

23,579

7.5

LOA แลว
(24 ก.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท กรีน ทู
เอ็นเนอยี่ จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

ฑ-5

15

29,876

978 kW

LOA แลว
(24 ก.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

28

Biogas from Ethanol
Wastewater for
Electricity
Generation

Bio Natural
energyCompa
ny Limited

ผลิตกระแสไฟฟา
จากน้ําเสีย
โรงงานผลิตเอทา
นอล

14

24,578

1,063 kW

LOA แลว
(24 พ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

29

TBEC Tha Chang
Biogas

Thai Biogas
Energy Co.,
Ltd.

โครงการผลิตไฟฟา
จากโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมและ
ยาง

25

54,497

1.4 MW

LOA แลว
(24 พ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

30

Thailand AEP
Livestock Waste
Management Project

บริษัท แอด
วานซ เอ็นเนอร
ยี่ พลัส จํากัด

ผลิตกระแสไฟฟา
จากน้ําเสียฟารม
สุกร

20

57,993

1.19 MW

LOA แลว
(24 พ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

31

TPI Polene Waste
Heat Recovery
Power Plant Project,
Thailand

Tpi Polene
Power Co.,
Ltd

โครงการผลิตไฟฟา
จากลมรอนทิ้งของ
โรงงานปูนซีเมนตที
พีไอโพลีน

20

89,517

32 MW

LOA แลว
(24 พ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

32

Mungcharoen Green
Power-9.9 MW Rice
Husk Fired Power
Plant Project

33

Wastewater
Treatment with
Biogas System in
Palm Oil Mill at
Sikao, Trang,
Thailand

Mungcharoen
Green Power
Co., Ltd.

โครงการผลิต
พลังงานไฟฟาจาก
แกลบ

21

38,033

9.9 MW

LOA แลว
(24 พ.ย. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท โอทาโก
จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

ฑ-6

20

15,431

1 MW

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

ลําดับ

34

35

36

37

38

39

ชื่อโครงการ
Wastewater
Treatment with
Biogas System in
Palm Oil Mill at
Saikhueng, Surat
Thani, Thailand
Wastewater
Treatment with
Biogas System in
Palm Oil Mill at
Sinpun, Surat Thani,
Thailand
Wastewater
Treatment with
Biogas System in
Palm Oil Mill at
Bangsawan, Surat
Thani, Thailand
Wastewater
Treatment with
Biogas System in
Palm Oil Mill at
Kanjanadij, Surat
Thani, Thailand
Eiamheng Tapioca
Strach Industry
Co.,Ltd. Tapioca
strach wastewater
biogas extraction
and utilization
project,
Nakhonratchasima
Provice, Kingdom of
Thailand
Bionersis Project
Thailand 1

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท ไทย
ทาโลว แอนด
ออยล จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

20

18,739

1 MW

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท เอส.พี.
โอ. อะโกร
อินดัสตรี้ส
จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

20

18,155

1 MW

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท ไทย
ทาโลว แอนด
ออยล จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

20

18,396

1 MW

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

บริษัท แสงศิริ
อุตสาหกรรม
เกษตร จํากัด

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

Eiamheng
Tapioca
Strach
Industry Co.,
Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและไฟฟาจาก
น้ําเสียจาก
กระบวนการผลิต
แปงมันสําปะหลัง

Bionersis
(Thailand)
Ltd.

20

18,359

1 MW

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

21

394,125

1.4 MW
X 2 Units

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

• ออกหนังสือรับรอง

ผลิตไฟฟาจากหลุม
ฝงกลบขยะ

ฑ-7

10

71,474

2 MW

LOA แลว
(13 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูพัฒนา
โครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

รายละเอียด
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
ขอมูลโดย DOE

40

41

Green Glory
Wastewater
Treatment and
Electricity
Generation in
Suratthani, Thailand
Southern Palm
Wastewater
Treatment and
Electricity
Generation in
Suratthani,
Thailand

42

Biomass gasification
for electricity
generation in Lop
Buri Province by
A+Power Co.,Ltd.

43

Pitak Palm Wastewer
Treatment and
Biogas Utilization
Project

• ออกหนังสือรับรอง

Green Glory
Co.,Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

12

17,132

500 KW X 2
Units

LOA แลว
(30 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

The Southern
Plam (1978)
Co.,Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

12

18,343

500 KW X 2
Units

LOA แลว
(30 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

A+Power
Co.,Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากตนกระถินยักษ

30

6,240

0.9 MW X 2
Units

LOA แลว
(30 ม.ค. 2551)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

44

45

Chok Chai Starch
Wastewater
Treatment and
Energy Generation
Project in Uthai
Thani, Thailand
Avoidance of
methane emission
from the wastewater
treatment facility in
K.S. Bio-Plus Co.,
Ltd., Thailand

Pitak Palm Oil
Co.,Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟา
จากน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม

Chok Chai
Starch Co.,
Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและ
กระแสไฟฟาจาก
โรงงานแปงมัน
สําปะหลัง

15

12,116

1063 KW

LOA แลว
(30 ม.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

15

60,826

0.45 MW

LOA แลว
(31 มี.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

K.S. Bio-Plus
Co., Ltd.

ผลิตกระแสไฟฟา
จากโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง

ฑ-8

20

59,505

LOA แลว
0.952 MW x (31 มี.ค. 2552)
3 Units
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

รายละเอียด
โครงการ

T.H. Pellet
Co., Ltd.

ผลิตพลังงานความ
รอนและ
กระแสไฟฟาจาก
โรงงานแปงมัน
สําปะหลัง

ลําดับ

ชื่อโครงการ

46

T.H. Pellet
Wastewater
Treatment and Heat
and Electricity
Generation in
Nakhon Ratchasima,
Thailand

47

Siam Cement
(Kaeng Khoi) Waste
Heat Power
Generation Project
(KK3-5 Project)

Cementhai
Energy
Conservation
Co., Ltd.

48

Siam Cement
(Thung Song) Waste
Heat Power
Generation Project
(TS46 Project)

Cementhai
Energy
Conservation
Co., Ltd.

49

Siam Cement (Ta
Luang) Waste Heat
Power Generation
Project, Khaw Wong
Plant (KW Project)

Cementhai
Energy
Conservation
Co., Ltd.

50

Siam Cement
(Lampang) Waste
Heat Power
Generation Project
(LP Project)

Cementhai
Energy
Conservation
Co., Ltd.

51

52

UPOIC Forced
Methane Organic
Waste-Water
Treatment Plant for
energy generation in
production process
Univanich TOPI
Biogas Project

อายุ
โครงการ
(ป)

ผูพัฒนา
โครงการ

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
• ออกหนังสือรับรอง

10

49,088

0.952 MW

LOA แลว
(31 มี.ค. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

โครงการผลิตไฟฟา
จากลมรอนทิ้งของ
โรงงานปูนซิเมนต

10

64,209

25 MW

LOA แลว
(30 เม.ย. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

โครงการผลิตไฟฟา
จากลมรอนทิ้งของ
โรงงานปูนซิเมนต

10

52,252

25 MW

LOA แลว
(30 เม.ย. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

โครงการผลิตไฟฟา
จากลมรอนทิ้งของ
โรงงานปูนซิเมนต

10

50,033

18 MW

LOA แลว
(30 เม.ย. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

โครงการผลิตไฟฟา
จากลมรอนทิ้งของ
โรงงานปูนซิเมนต

10

26,784

12 MW

LOA แลว
(30 เม.ย. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

United Palm
Oil Industry
PLC.

โครงการผลิตไฟฟา
จากน้ําเสียของ
โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม

10

35,448

1.904 MW

Univanich
Palm Oil

โครงการผลิตไฟฟา
จากน้ําเสียของ

7

41,174

2.856 MW

ฑ-9

LOA แลว
(30 เม.ย. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE
• ออกหนังสือรับรอง

LOA แลว

ลําดับ

53

54

55

56

57

58

59

ชื่อโครงการ

อายุ
โครงการ
(ป)

ผูพัฒนา
โครงการ

รายละเอียด
โครงการ

Public
Company Ltd.

โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม

Chantaburi Starch
ผลิตพลังงานความ
Wastewater
Chantaburi
รอนและไฟฟาจาก
Treatment and
Starch Power น้ําเสียกระบวนการ
Biogas Utilization
Co., Ltd.
ผลิตแปงมัน
Project
สําปะหลัง
Advanced
โครงการผลิตไฟฟา
Rajburi
wastewater
จากน้ําเสียของ
Ethanol Co.,
management at
โรงงานผลิตเอทา
Ltd.
Rajburi Ethanol Plant
นอล
Thachana Palm Oil
โครงการผลิตไฟฟา
Company
Thachana
จากน้ําเสียของ
Wastewater
Palm Oil Co.,
โรงงานสกัดน้าํ มัน
Treatment Project in
Ltd.
ปาลม
Thailand
Boiler Fuel Switching
to Biomass at
Ajinomoto
ผลิตพลังงานความ
Kamphaeng Phet Co.,(Thailand) รอนจากเชื้อเพลิง
Factory, Ajinomoto
Ltd.
ชีวมวล (แกลบ)
Thailand
โครงการผลิต
Biogas project,
Cargill Siam
กระแสไฟฟาจาก
Cargill Siam Borabu
Ltd.
น้ําเสียของโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง
เพิ่มประสิทธิภาพ
Energy efficiency
Electricity
การผลิตพลังงาน
improvement of Mae Generating
ไฟฟา โดยการ
Moh power plant
Authority of
ติดตั้ง Low
through retrofitting
Thailand
Pressure Turbine
the turbines
(EGAT)
ชนิด Retrofit
Srijaroen Palm Oil
ผลิตพลังงานไฟฟา
Wastewater
Srijaroen Palm จากน้ําเสียของ
Treatment Project in
Oil Co.,Ltd.
โรงงานสกัดน้ํามัน
Krabi Province,
ปาลม
Thailand

ฑ-10

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ
(30 เม.ย. 2552)
• กําลังตรวจสอบ
ขอมูลโดย DOE

15

15

15

30

41,034

อยูระหวางดําเนินการ
0.950 MW x
ออกหนังสือใหคํา
2 Units
รับรองโครงการ

70,557

อยูระหวางดําเนินการ
ออกหนังสือใหคํา
รับรองโครงการ

-

28,052

อยูระหวางดําเนินการ
1.063 MW x
ออกหนังสือใหคํา
2 Units
รับรองโครงการ

151,502

อยูระหวางดําเนินการ
ออกหนังสือใหคํา
รับรองโครงการ

-

58,926

อยูระหวางดําเนินการ
1.364 MW x
ออกหนังสือใหคํา
2 Units
รับรองโครงการ

13

29,041

300 MW

อยูระหวางดําเนินการ
ออกหนังสือใหคํา
รับรองโครงการ

15

21,525

1.063 MW

อยูระหวางดําเนินการ
ออกหนังสือใหคํา
รับรองโครงการ

21

ลําดับ

60

61

ชื่อโครงการ
Chaiyaphum Strach
Plant Wastewater
Treatment and
Energy Generation
Project in Thailand
Sangpetch Tapioca
Flour Wastewater
Treatment and
Energy Generation
Project in Thailand

อายุ
โครงการ
(ป)

ผูพัฒนา
โครงการ

รายละเอียด
โครงการ

Mama
Developemnt
Co., Ltd.

ผลิตไฟฟาและ
ความรอนจากน้ํา
เสียของโรงงานแปง
มันสําปะหลัง

15

Mama
Developemnt
Co., Ltd.

ผลิตไฟฟาและ
ความรอนจากน้ํา
เสียของโรงงานแปง
มันสําปะหลัง

15

ฑ-11

ลด GHG
ไดตอป
(ton CO2/yr)

ไฟฟา
ที่ผลิตได
(MW)

สถานะโครงการ

57,177

1 MW

อยูระหวางดําเนินการ
ออกหนังสือใหคํา
รับรองโครงการ

55,718

1 MW

อยูระหวางดําเนินการ
ออกหนังสือใหคํา
รับรองโครงการ

ภาคผนวก ฒ
ตัวอยางโครงการ CDM ของไทยที่ไดรับ CERs แลว
และตัวอยางเอกสาร Verification and Certification Report

ตัวอยางรายละเอียดโครงการ
โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand
วันที่โครงการไดขึ้นทะเบียนกับ CDM EB
18 มิถุนายน 2550
ลักษณะโครงการ
1 : Energy industries (renewable - / non-renewable
โครงการจัดอยูใ นประเภท
sources)
ขนาดโครงการ
ขนาดใหญ
กาซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการ
คารบอนไดออกไซด (CO2) และมีเทน (CH4)
โรงงานไฟฟาทีใ่ ชแกลบเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยมีระบบไฟฟาติดตั้ง
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ขนาด 22 MW และไดทําสัญญาขายไฟฟาระยะเวลา 25 ป กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
Suspension-fired boilers ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่กอใหเกิดขี้เถา
เทคโนโลยีที่ใช
คุณภาพดีจากการเผาไหม ขี้เถาที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชเปน
สวนผสมของปูนซีเมนต
สถานที่ต้งั
ประเทศ
ไทย
จังหวัด/เมือง
จังหวัดพิจิตร
ผูดําเนินโครงการ
ผูดําเนินโครงการ 1
บริษัท เอ ที ไบโอพาวเวอร จํากัด (ประเทศไทย)
ผูดําเนินโครงการ 2
Chubu Electric Power Co, Inc. (ประเทศญี่ปุน)
ผูดําเนินโครงการ 3
Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุน)
แผนการดําเนินงาน
อายุโครงการ
อยางนอย 25 ป
วันเริ่มตนโครงการ
5 มกราคม 2547
ประเภท crediting period
Renewable (7 ป)
วันเริ่มตน crediting period
21 ธันวาคม 2548
การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
ปริมาณกาซที่จะลดไดเฉลี่ยตอป
70,772 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ปริมาณกาซที่จะลดไดตลอด ระยะเวลา
495,405 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
crediting period
พลังงานไฟฟา
ระบบผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ดําเนินการอยูแลวและที่อยูใน
กรณีฐานในการพิจารณา
แผนการดําเนินงานตอในอนาคต

ฒ-1

โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand
การใชประโยชนจากแกลบ
การนําแกลบไปทิ้งใหยอยสลายเองหรือเผาทิ้งกลางแจง โดย
ไมไดใชประโยชนทางดานพลังงานแตอยางใด
- ความเสี่ยงในการนําเทคโนโลยีใหมมาใชกับโครงการ เชน
ปญหาจากการใช boiler กับคุณลักษณะเฉพาะของแกลบใน
ประเทศไทยปญหาจากบุคลากรที่ขาดประสบการณกับการใช
เทคโนโลยี
- ความไมแนนอนของวัตถุดิบ (แกลบ) เนื่องจากโรงไฟฟา A.T.
Biopower ไมมีผูจัดสงวัตถุดิบหลัก เมื่อเทียบกับโรงไฟฟาแกลบ
เดิมที่มีอยู แตรับวัตถุดิบจากผูจัดสงรายยอยจํานวนมาก
- เนื่องจากผูดํา เนินโครงการตองการลดผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากขีเ้ ถา โดยการลดปริมาณขี้เถาที่เกิด
Additionality
จากเผาเชื้อเพลิงชีวมวลใหมากที่สุดผานการจําหนายขี้เถาใหกับ
ผูผลิตปูนซีเมนต จึงเกิดความเสี่ยงในเรื่องของคุณลักษณะของ
ขี้เถาวาจะเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตเพียงพอ
หรือไม
- แมวาโรงงานไฟฟาแกลบจะเกิดขึ้นมากอนแลว 9 โครงการใน
ประเทศไทย แตโรงไฟฟาที่เกิดขึ้นแลวทั้งหมดตั้งขึ้นใกลกับหรือ
เปนเจาของโดยโรงสีขาวหรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
โรงไฟฟาเหลานั้นมีผูจัดสงวัตถุดิบหลักจึงมีความเสี่ยงทางดาน
การขาดแคลนวัตถุดิบต่ํา
ACM 0006 (version 04) “Consolidated baseline
Methodology ที่ใช
methodology for grid-connected electricity generation
from biomass residues”
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
- มลพิษทางอากาศ ในรูปของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ
ฝุนละอองในอากาศ
- น้ําเสียจากกิจกรรมของโครงการ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
- ขี้เถาที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
- เสียงรบกวน
แนวทางในการปองกัน/ลดผลกระทบขางตน
- แผนการเฝาติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศอยางตอเนื่อง
- ติดตามตรวจสอบระดับเสียงตามจุดตางๆ ใกลพื้นที่โรงงาน
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โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand
ไฟฟา
- แมจะไมมีการปลอยน้ําเสียออกนอกบริเวณโรงงาน โดยปลอย
ใหน้ําเสียในบอกักเก็บระเหยเอง ผูดําเนินโครงการจะจัดใหมีการ
ตรวจวัดน้ําเสียในบอ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ํา
- หากขี้เถาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการเหลือจากการขาย
จะมีการฝงกลบในพื้นที่โครงการ
วิธีการ การจัดประชุมและการสํารวจความคิดเห็นจากผูนําชุมชน
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจาก
โครงการ
และผูอยูอาศัยในชุมชนรอบขาง
- การสํารวจความคิดเห็น รอยละ 87 เห็นดวยกับโครงการ และ
รอยละ2.7 ไมเห็นดวย
- การจัดทําประชาพิจารณ รอยละ 89 เห็นดวยกับการจัดทํา
ความคิดเห็นที่ไดรับ
โครงการซึง่ ผลการสํารวจทั้ง 2 ครั้ง อยูในระดับที่สูงกวาเกณฑที่
เปนที่เห็นชอบทั้งในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
การเขารวมโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) กับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
- ผูดําเนินโครงการไดจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ
- การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบ
โครงการประกอบดวย การจางงานในชุมชนระหวางการกอสราง
และการดําเนินงานของโครงการ การพัฒนาฝมือแรงงาน การปน
แนวทางในการมีสวนรวมกับ
ไอน้ําจากโครงการบางสวนเพื่อใชในการอบขาว การเพิ่มมูลคา
ชุมชน
แกลบ เปนตน
- นอกจากนี้ ผูดําเนินโครงการไดจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนโดยกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูนําชุมชน ตัวแทนผู
ดําเนินโครงการ และที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก โดย
กองทุนนี้จะไดใชประโยชนทางดานการศึกษาของเยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในชุมชน
ผลจากโครงการตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย (ประเทศเจาบาน)
- ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานชีวมวล ชวยลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล
- ชวยเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟาในประเทศ
- สอดคลองกับนโยบายของประเทศในการสงเสริมการพัฒนาทางดานพลังงานทดแทน
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ตัวอยางเอกสาร Certification Report
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ที่มา: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
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ภาคผนวก ณ
ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินโครงการ CDM ปาไม

ตัวอยางโครงการปลูกปา CDM ประเทศจีน
การปลูกปาใหมในพื้นที่เสื่อมโทรม (Reforestation of degraded land)
สวนที่ 1 สรุปการเสนอโครงการ ขอมูลฐานและวิธีการดําเนินการ
1. ทําการคัดเลือกฐานขอมูลตามวิธีการและหลักการของกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2. โครงการที่ไดรับรองวิธีการ
¾ ไมเปนโครงการซ้ําซอนที่เคยเสนอไวกอนหนานี้
¾ พื้นที่เปนพื้นที่เสื่อมโทรมตามชื่อโครงการและไมเปนปาตามคํานิยามของปา
¾ สภาพสิ่งแวดลอมและมนุษยไมเอื้อใหบุกรุกปาธรรมชาติทําใหเสื่อมโทรม
¾ พื้นที่ปลูกปาใหมปลูกโดยกลาไมหรือหวานเมล็ด
¾ การเตรียมพื้นที่ไมมีผลกระทบตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระยะยาวของคารบอนในดิน
¾ สวนปาสามารถตัดฟนไดทั้งระยะสั้นและยาวและสามารถสืบพันธุใหมไดดวยการปลูกใหมหรือ
การแตกหนอ
¾ ปริมาณคารบอนของสารอินทรียในดิน เศษไม ซากพืชที่ตายแลวคาดหวังวาจะลดนอยลง
เนื่องจากการพังทลายของดิน กิจกรรมมนุษยเพิ่มขึ้นนอยเนื่องจากไมมีโครงการเมื่อเปรียบเทียบ
กับการมีโครงการ
¾ การตัดหญาจะไมเกิดขึ้นในโครงการที่ดําเนินการ
¾ การมีโครงการในพื้นที่เสื่อมโทรมนี้ทําใหปริมาณคารบอนเปลี่ยนแปลงจากขอมูลฐาน
3. ปริมาณคารบอนที่จะนํามาคิดคํานวณ
¾ ปริมาณคารบอนเหนือพื้นดิน
¾ ปริมาณคารบอนใตพื้นดิน
¾ ไมคิดซากไม
¾ ไมนับเศษไม
¾ ไมคิดปริมาณคารบอนในดิน (ทั้งนี้เปนขอตกลงที่ทําขึ้นระหวางประเทศจีนผูปลูกกับประเทศที่
ซื้อเครดิต ซึ่งบางประเทศตองการคิดก็ไดแตตองมีวิธการคิดคํานวณที่เปนที่รับรองวิธีการจาก
EB)
4. สรุปขอมูลฐานและวิธีการดําเนินการ
ขั้นตอนวิธีคิดขอมูลฐาน
วิธีการที่ใชพิจารณาจากพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ที่ถูกละทิ้งไวไมทําประโยชน พื้นที่ที่ใชปลูกปา
จะตองนําเสนอแผนที่การใชประโยชนที่ดิน และภาพถายดาวเทียมของป 1990 (2533) และภาพถายปจจุบันมา
แสดงกอนทําการปลูกปา นอกจากนี้จะตองมีแผนที่ดิน แผนที่พืชพรรณ และแผนที่ปฏิรูปที่ดิน ประกอบดวย เพื่อ
นํามาประเมินขอมูลฐานของมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดินโดยประเมินวาพื้นที่เสื่อมโทรมดังกลาวมีการดูดซับ CO2
เทากับศูนย หรือถามีตนไมหลงเหลือเจริญเติบโตอยูก็ใหประเมินคาการดูดซับตามวิธีการของ IPCC ในขอแนะนํา
การปฏิบัติที่ดี ของการใชประโยชนที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและการปาไม (GPG-LULUCF) ใน
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กรณีโครงการของจีนนี้ คิดปริมาณคารบอนเฉพาะมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดิน สําหรับสารอินทรียในดิน ซากไม
เศษไม ไมนํามาประเมินดวย
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการ
• บอกขอบเขตของโครงการ และความสําเร็จของการดําเนินการปลูกปาและการจัดการปาไม
ที่ปลูก
• คิดคํานวณกาซเรือนกระจกสุทธิจากการดูดซับและการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในเขต
ของโครงการอันเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ เปนตนวาการใสปุยไนโตรเจน การใชเครื่องจักร
ในการเตรียมพื้นที่ การตัดสางขยายระยะและการทําไม การเคลื่อนยายพืชพรรณที่ไมใช
ตนไม หรือการเผามวลชีวภาพ และกิจกรรมการเผาตางๆ เพื่อเตรียมพื้นที่
• การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกเนื่องจากการใชยานพาหนะของเจาหนาที่ การขนสงกลาไม
ไม และผลิตผลของปา ออกจากโครงการที่ดําเนินการ
• แผนการควบคุมและประกันคุณภาพ การจัดการกับการวัดพื้นที่ การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะห กระบวนการตางๆ สามารถประกันคุณภาพได
และมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 2 รายละเอียดคําอธิบายวิธีการคิดขอมูลฐาน
1. พื้นที่ที่สามารถนํามาใชปลูกปาเพื่อกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2. ขอบเขตของโครงการมีขอบเขตที่แนชัดทางภูมิศาสตร อาจไมติดตอกันก็ได พื้นที่ดินแสดงเปนรูป
polygon มีขอบเขตที่แจงชัด และแสดงกิจกรรมที่เปนแหลงปลดปลอยกาซเรือนกระจกไว เชนแหลง
การเผาเชื้อเพลิง การเผามวลชีวภาพ การใชปยุ เปนตน
3. การดําเนินการคัดเลือกกรอบโครงการขอมูลฐานที่ดี
• ขั้นแรก วิเคราะหทางเลือกการใชประโยชนที่ดิน อนาคตของกิจกรรมที่จะมีของสาธารณชน
และเอกชน บนพื้นที่เสื่อมโทรมแหงนี้ พิจารณานโยบายของชาติ และหรือสวนภูมิภาคใน
การใชประโยชนที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบตอพื้นที่โครงการ มีขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมด และแหลงขอมูลอื่นๆ
• ขั้นที่สอง สาธิตความเปนไปไดของการวิเคราะหในขั้นแรก ถาหากยังคงไมมีการดําเนินการ
ใดๆ ในพื้นที่เสื่อมโทรมที่นํามาใชปลูกปา CDM เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดกับ
ผูดําเนินการ ผูมีสวนไดสวนเสียระหวางมีโครงการ กับไมมีโครงการ โดยวิเคราะหอุปสรรค
ดังนี้
1) ทั่วๆ ไปสาธิตอุปสรรคดานการเงิน การใชประโยชนที่ดิน
2) ทางเลือกการปลูกปา วิเคราะหการลงทุน อุปสรรคตางๆ การประเมิน additionality
สาธิตถาไมมีโครงการ CDM แลวไมมีใครสนใจจะดําเนินการในพื้นที่แหงนี้
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3) การใชประโยชนที่ดินทางดานการเกษตร อื่นๆ สาธิตวามีความจําเปนที่จะใชพื้นที่เพื่อ
การปลูกปาเทานั้น ถาใชกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ แลวไมไดผลหรือไมคุมคาทางดาน
การลงทุน
• ขั้นที่สาม สนับสนุนใหมีการปลูกปาในพื้นที่เสื่อมโทรมจากการสาธิตในขอ 2 วิเคราะห
ประวัติของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ การเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
เสื่อมโทรมแหงนี้ ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดิน โดยใชขอมูลตางๆ แผนที่ตางๆ แผน
ที่ดาวเทียม ในป 1990 (2533) และกอนที่จะเริ่มโครงการ CDM วิเคราะหเจาของที่ดิน
วิเคราะหประวัติความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยดูจาก
1) การเสื่อมโทรมของพืชพรรณ จํานวนพืชพรรณลดลง
2) การเสื่อมโทรมของดิน การพังทลายของดิน การลดปริมานอินทรียวัตถุในดิน
• สาธิต ไมมีตนไมเกิดใหมเนื่องจาก
1) สาธิตใหเห็นวาไมมีเมล็ดพันธุในพื้นที่แหงนี้ทําใหไมมีการสืบพันธุตามธรรมชาติ
2) สาธิตใหเห็นวาไมมีแหลงเมล็ดพันธุจากภายนอกที่จะปลิวเขามาทําใหเกิดการสืบพันธุ
ธรรมชาติ
3) สาธิตใหเห็นวาไมมีพรรณไมที่จะทําใหเกิดการแตกหนอใหมได
4) สาธิตใหเห็นวาไมมีกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการสืบพันธุตามธรรมชาติในพื้นที่แหงนี้โดย
มีขอมูลสํารวจประกอบทุก 2 ป ตลอดระยะเวลา 10 ป เพื่อสนับสนุนการสาธิตนี้
5) มีหลักฐานอื่นๆ
ที่สนับสนุนใหเห็นวาพื้นที่แหงนี้ไมสามารถใหมีการสืบพันธุตาม
ธรรมชาติได
4. ประเมินขอมูลฐานสุทธิการดูดซับกาซเรือนกระจก
• ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนรวมในระดับตางๆ
1) จากระดับของการเจริญเติบโตของตนไมที่เริ่มจากมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดินเปนศูนย
2) จากระดับการเจริญเติบโตของตนไมที่เจริญเติบโตแตละปจากขอมูลแบบจําลอง
• วิธีการคิดคํานวณโดยหาสูตรและวิธีการประกอบการประเมิน
5. Additionality วิธีการที่ใชหา 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)
• พิสูจนการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอน
แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนจากมวลชีวภาพเหนือ-ใตพื้นดินของตนไมที่มีชีวิต
อยู โดยมีสูตรการคิดคํานวณ
• การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
กิจกรรมปลูกปามีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนตนวา CO2, CH4 และ NO2 เนื่องจาก
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1) การเตรียมพื้นที่ปลูก การตัดสางขยายระยะ และการทําไม
2) การลดลงของปริมาณคารบอน ของไมที่ปลูกโดยเกิดจากมีการแขงขันสูง การแกงแยก
ของวัชพืช การชิงเผา
3) การปลดปลอยกาซที่ไมใชกาซเรือนกระจกอันเนื่องจากการเผา การเตรียมพื้นที่
4) การใสปุยกอใหเกิดกาซ NO2
7. การรั่วไหล (Leakage)
การรั่วไหลปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกจากโครงการเนื่องจากการตั้งสมมุติฐานที่ผิด
การใชปจ จัยที่มา
ประเมินผิด ทําใหเกิดมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกมาภายหลัง นอกจากนี้การเริ่มโครงการแลวไมมีการ
ดูแลรักษาที่ดี หรือมีกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ มาแทรก หรือมีการปลดปลอยสัตวเขาไป นอกจากนี้การปลูกปา
เพิ่มเติม ตองไมมีการทําลายปาในแหลงอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทําใหขอมูลฐานเปลี่ยนไป ตลอดจนมีการตัดกิ่ง นําของปา
ออกจากพื้นที่โครงการจนเกินปริมาณที่เสนอโครงการไว
8. ปริมาณการดูดซับกาซเรือนกระจกสุทธิที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย (Ex-ante net anthropogenic
GHG removal by sinks)
ปริมาณสุทธิคารบอนไดเกิดจากกิจกรรมมนุษยที่ไดจากการปลูกปา มาจากปริมาณสุทธิคารบอนที่
ดูดซับไดแทจริง หักออกจากปริมาณสุทธิคารบอนจากขอมูลฐานที่ดูดซับไดและคาการรั่วไหลของ
กาซเรือนกระจกของโครงการ
9. ความไมแนนอน (Uncertainties)
สวนที่ 3 รายละเอียดวิธีการดําเนินการ
1. ขอบเขตโครงการที่ดําเนินการและการนําโครงการไปดําเนินการ
1.1 ขอบเขตที่นําเสนอโครงการ AR-CDM
• สํารวจขอมูลสนามที่เกี่ยวของ ขอบเขตที่เปนจริงของกิจกรรมปลูกปาแตละพื้นที่
• ทําตําแหนงขอบเขตของแปลงปลูกปาตามเสนรุงและเสนแวงดวยเครื่องมือ GPS
• สํารวจขอบเขตของโครงการวาเปนไปตามหลักของโครงการปลูกปาที่นําเสนอใน CDM-ARPDD
• ถาหากขอบเขตจริงเกินเลยไปนอกขอบเขตที่นาํ เสนอในโครงการปลูกปา
CDM-AR-PDD
ขอมูลเพิ่มเติมนั้นจะตองมีประกอบ และตองพิสจู นไดวา พื้นที่ที่เกินเลยสามารถดําเนินการ
ตามโครงการได มิฉะนั้นพื้นที่ที่เกินเลยนี้ไมสามารถนํารวมเขาโครงการได และขอบเขต
ดังกลาวตองแจง DOE เพื่อรับรองดวย
• แตละแปลงจะตองแสดงขอบเขตทางภูมิศาสตรดวยระบบ GIS และคํานวณหาพื้นที่แตละ
แปลงไวดวย
• ขอบเขตของโครงการจะตองถูกติดตามประเมินเปนระยะๆ ชวงการคิดเครดิตดวยระบบ GIS
ถาหากพื้นที่ปา เปลี่ยนแปลงชวงการคิดเครดิต เปนตนวา ปาถูกทําลายในขอบเขตของ
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โครงการ
พื้นที่ปาที่ถูกทําลายจะตองถูกตรวจสอบหรือการปลูกปาลมเหลวก็ตองมีบันทึก
เอาไว
1.2 การติดตามตรวจสอบปาทีป่ ลูก
• ยอมรับวามีการดําเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกตามที่เสนอไวในโครงการ CDM-AR-PDD ถามี
การตัดฟนพืชพรรณออก เผาทิง้ และการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกจะตองบันทึกไว
• ยอมรับวาการเตรียมพื้นที่จะไมมีผลตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากดินในระยะยาว
• การตรวจสอบการรอดตายไมที่ปลูกถาต่ํากวา 90% ตองปลูกใหมและตรวจสอบใหม หลังจาก
ปลูก 3 ป ซึ่งการตรวจสอบการรอดตายกําหนดใชแปลงปลูกปาถาวรเปนแหลงตรวจสอบ
• ตรวจสอบการถางวัชพืช และยอมรับวาเปนไปตามโครงการ CDM-AR-PDD ทีด่ ําเนินการ
• สํารวจและตรวจสอบชนิดพันธุไมที่ปลูกแตละแปลงยอยวา เปนไปตามที่เสนอไวในโครงการ
CDM-AR-PDD
1.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการปา
• การติดตามตรวจสอบการตัดสางขยายระยะ สถานที่ พื้นที่ ชนิดไม ปริมาณการตัดสางขยาย
ระยะ ปริมาณมวลชีวภาพที่นําออกไป
• การทําไม สถานที่ทําไมออก พืน้ ที่ ชนิดไม ปริมาณมวลชีวภาพที่นําออก
• การใสปุย ชนิดไม สถานที่ ปริมาณและชนิดของปุย ที่ใส
• ตรวจสอบและยอมรับการทําไมออกแลวมีการปลูกใหมหรือหวานเมล็ดใหมทันทีถาปลูกดวย
เมล็ด
• ตรวจสอบและรับประกันวามีการสืบพันธุตามธรรมชาติเมื่อมีการทําไมออก
2. การจําแนก และการเก็บตัวอยางเพือ่ นํามาคํานวณ
2.1 การจําแนกขอบเขต
ถาโครงการมีพื้นที่ไมสม่ําเสมอแตกตางกันทัง้ สภาพภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณที่ปกคลุม ชนิดพันธุ
ไม และปที่ปลูก จําเปนตองจําแนกพื้นที่โครงการออกเพื่อใหทําการวัดและติดตามตรวจสอบไดถูกตอง คาใชจายถูก
ลง ขั้นตอนการจําแนกมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอปริมาณคารบอน ทัง้ เหนือพื้นดินและใตพื้นดิน ปจจัยที่
เกี่ยวของเปนตนวาลักษณะของดิน ภูมิอากาศของดินและแปลงทดลอง ลักษณะของพื้นที่ เชนความสูง และความ
ลาดชันชนิดพันธุไมที่ปลูก การจัดการเกี่ยวกับคนที่อยูอ าศัย
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปจจัยของขั้นตอนที่ 1 โดยไดจากการรวบรวมขอมูล
• การแบงชัน้ พื้นที่ และแผนที่ แลวทําเปนตาราง
• ใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่ใหมลาสุดจากแผนที่ปกคลุมจากภาพถายดาวเทียม ภาพถาย
ทางอากาศ
• ลักษณะของดิน แหลงกําเนิดของดิน แผนที่ดนิ
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• การพังทลายของดิน
• ปจจัยอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
ขั้นตอนที่ 3 การจําแนกควรดําเนินการตามลําดับชั้นความสําคัญของปจจัยที่เปนกุญแจชีก้ ารเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคารบอน ถามีการจัดเปนรูปแบบ GIS ที่เปนแผนที่ซอ นๆ กันแลวจัดลําดับอาจไมจําเปน
ขั้นตอนที่ 4 สํารวจการเก็บตัวอยางตามชั้นที่จําแนก
• ตนไมที่มีอยู ชนิด ชั้นอายุ จํานวนตนไม ความโต (DBH) โดยสุมในพื้นที่ 400 ม2 อยางนอย 3
แปลง ตอชั้นการจําแนก
• ไมมีตนไมปกคลุม ไมพุมควรมีการสุมตัวอยางบนพื้นที่ 4 ม2 อยางนอย 10 แปลงตอชัน้ การ
จําแนก
• พื้นที่และปจจัยดิน ชนิดของดิน ความลึกของชัน้ ดิน ความลาดชัน การรุนแรง การพังทลายของ
ดิน ระดับน้ําใตดิน มีการสุมดูตัวอยางดิน ดูปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
• การแทรกแซงของมนุษย มีการเผา การนําไม เพาะเลี้ยงสัตว การกอเชือ้ เพลิง การเก็บสมุนไพร
และอื่นๆ
• วิเคราะหตัวแปรตางๆ ของขอมูลที่เก็บมาขางบน
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบขั้นตอนที่ 4 ดูคาไหนมีนอย
ตรวจสอบขัน้ ตอนที่ 4 ดูคาไหนมีนัยยะ
ขั้นตอนที่ 6 สรางชั้นการจําแนกยอยโดยใชชนิดไมที่ปลูกเปนฐาน ตามคําอธิบายของ CDM-AR-PDD
ขั้นตอนที่ 7 สรางชั้นจําแนกของแผนที่โดยใชระบบ GIS โดยมีชั้นการจําแนกดังนี้
• ขอมูลการติดตามตรวจสอบการปลูกปา และขอบเขตของโครงการ เชนขอบเขตของโครงการที่
เปนจริง การเตรียมดิน ชนิดไมที่ปลูกแตละป
• ขอมูลการติดตามตรวจสอบการจัดการปาไม เชน การตัดสางระยะ และการใสปุย
3. การคํานวณขอมูลฐาน ขั้นสุดทายของปริมาณสุทธิของกาซเรือนกระจกที่ดูดซับได (ถามีความ
ตองการ)
4. ขอมูลที่รวบรวมและไดรับทางขอมูลฐานสุทธิปริมาณกาซเรือนกระจกจากการดูดซับกาซเรือนกระจก
5. การคํานวณกาซเรือนกระจกที่ดูดซับสุทธิที่แทจริง
6. ขอมูลที่รวบรวมและขอมูลสุทธิของกาซเรือนกระจกที่ไดจากการดูดซับ
7. การรั่วไหล (Leakage)
ถามีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นตามขอบเขตนอกโครงการ A/R CDM จะตองมีสวน
เกี่ยวของกับโครงการ A/R CDM ดวย สําหรับกิจกรรมของโครงการ ยานพาหนะที่ใชสําหรับขนสงกลาไม
คนงาน พนักงาน ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวภายในโครงการถือวาเปนการปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวย
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมระยะทางตางๆ ที่ใชยานพาหนะและชนิดของเชื้อเพลิง
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปจจัยคาปลดปลอยแบบตางๆ ของยานพาหนะและเชื้อเพลิง คาแปรนี้เปนตัวเลข
เฉพาะของแตละประเทศ แตสามารถนํามาดัดแปลงใชได โดยใชคาที่เปนกลางที่นํามาจากขอแนะนําการ
ปฏิบัติที่ดีของ IPCC ป 2000 ได ถาหากไมมีขอมูลที่หาไดจากขอมูลทองถิ่น
8. ขอมูลที่รวบรวมและเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของกาซเรือนกระจก
9. ปริมาณสุทธิกาซเรือนกระจกที่ไดจากการดูดซับที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย
10. ความไมแนนอน
10.1 พิจารณาคาความไมแนนอน
วิธีการนํามาจากขอแนะนําการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินและการปาไมของ IPCC ป 2000 และกฎระเบียบของโครงการ A/R CDM ที่มีการประเมินขอมูล
ฐานสุทธิการดูดซับกาซเรือนกระจกที่ดูดซับ และคาสุทธิการดูดซับกาซคารบอนที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย ศักยภาพ
ความไมแนนอนเกิดจากปจจัยคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดจากการสํารวจเปนตนวา
1) ความไมแนนอนเพิ่มขึ้นจากปจจัยการขยายตัวของมวลชีวภาพ (Biomass Expansion
Factors, BEFs) หรือความหนาแนนของไมทําใหคาที่คํานวณออกมาไดไมแนนอน
2) ความไมแนนอนเกิดจากการสํารวจ มีการสํารวจผิดพลาดแตละขั้นตอนที่จําแนกการสุม
ตัวอยางออกมา
10.2 การประเมินคาความไมแนนอนโดยใชสมการที่มีผูใชอยูแลว
ทั้งหมดนี้เปนรายละเอียดสวนหนึ่งที่เปนวิธีการปลูกปาที่คดิ เครดิตคารบอนในพื้นที่เสื่อมโทรม
(Reforestation of degraded land) ของประทศจีนที่เสนวิธีการกับ EB และไดรับการรับรอง

ณ-7

ภาคผนวก ด
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต
ของอุตสาหกรรมเหมืองแรชนิดตางๆ

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมเหมืองแรชนิดตางๆ
1. การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรทองคํา
การแปลผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะเปนการวิเคราะหผลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนคือ วัสดุที่ใชจนกระทั่งการนําไปใชในงานนั้นๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ
ประเมินดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการวิเคราะหวงจรชีวิต
ของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทําเหมืองนั้น
สวนใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในขั้นตอนของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทํา
เหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักจะเปนน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และ
รถบรรทุก ในกระบวนการขุดขนและบด พลังงานไฟฟาในกระบวนการบดทั้งหมดและกระบวนการชะละลาย
สารเคมีที่ใชในกระบวนการชะละลาย กระบวนการระเบิด และกาซแอลพีจีในกระบวนการจับโลหะทองคําและเงิน
โดยผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดและในแตละกระบวนการดังที่จะกลาวดังตอไปนี้จะเปนผลกระทบรวมโดยขอมูล
ทางดานผลกระทบจากที่มาของวัสดุจะเปนขอมูลรองและขอมูลดานการนําวัสดุไปใชในกระบวนการทําเหมืองจะ
เปนขอมูลหลัก ซึ่งเปนผลกระทบหลักในกระบวนการวิเคราะห เชนผลกระทบจากการใชน้ํามันดีเซลในกระบวนการ
เจาะรูระเบิดที่ตองใชรถเจาะก็จ ะเปนผลกระทบหลักจากกระบวนการเผาไหมน้ํามัน ดีเซลในรถเจาะมากกวา
ผลกระทบจากการผลิตน้ํามันดีเซลเปนตน
กระบวนการเจาะรูระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะรูระเบิดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน
หลายๆ ดา น ซึ่ง สามารถวิ เคราะห ไ ด โ ดยแบง ออกเปน วัตถุ ดิบ และกรรมวิธี ใช วัต ถุดิ บ สํ า หรั บ วั ตถุ ดิบ ที่ใช ใน
กระบวนการเจาะระเบิดคือน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากภาพรวมกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามัน
ดีเซล จากกราฟจะเห็นไดวาผลกระทบดาน Ozone depletion เปนผลกระทบหลักโดยมีคาถึง 267.6 หนวย
รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 93.2 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการเจาะรู
ระเบิ ด ซึ่ ง กอ ให เกิ ดผลกระทบหลากหลายดา นโดยผลกระทบที่เ กิ ดมากที่สุ ดคื อ ด า น 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 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดรวมทั้งกาซเรือนกระจกอื่นๆ ที่คิดเทียบใหเปน
หนวยคารบอนแลวจากกระบวนการเจาะรูระเบิดมีคาเทากับรวม 512.56 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาขั้นตอนการเผาไหมของดีเซลในเครื่องยนต
-

ด-1

จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนในกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14%
ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
กระบวนการระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการระเบิดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในหลายๆ
ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมกันระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซลโดยสัดสวน
94% และ 6% ตามลําดับ ซึ่ง ANFO เมื่อเกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม
ซึ่งวัตถุระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากที่สุดโดยมีคา 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
สําหรับน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากภาพรวมในการผลิตน้ํามันดีเซลจะเปนผลกระทบดาน Ozone
depletion สูงสุดโดยมีคา 101.1 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO
ผลกระทบดา นกรรมวิธีใชวัตถุ ดิบ ในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํา มั นดีเซลในเครื่อ งยนต ซึ่ง กอ ให เกิด
ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) โดยมีคา 52.4
หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 49.4 หนวย ซึ่งมีคานอยมากเมื่อเทียบกับ
ผลกระทบที่เกิดกับ ANFO ในกระบวนการระเบิด
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการระเบิด
ทั้งหมดมีคาเทากับ 4,018.68 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวา ANFO จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคา
ถึงเกือบ 99% สวนการเผาไหมของน้ํามันดีเซลและน้ํามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 1% ของปริมาณกาซที่ทําให
เกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
-

กระบวนการขุดขน
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนกอใหเกิดผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน
หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถแบงออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการขุดขนคือ
น้ํามันดีเซลและผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลลวนจะเปนผลกระทบดาน Ozone depletion โดยมีคา 2,170.5
หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 756.2 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคา
เล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบดา นกรรมวิธีใชวัตถุ ดิบ ในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํา มั นดีเซลในเครื่อ งยนต ซึ่ง กอ ให เกิด
ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน Ozone formation (Vegetation) มีคาถึง 1,124.1
หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Ozone formation (Human) มีคา 1,060.4 หนวย ผลกระทบดาน Terrestrial
-

ด-2

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 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการขุดขน
ทั้งหมดมีคาเทากับ 4,157.46 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาขั้นตอนการเผาไหมของดีเซลในเครื่องยนต
จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% ของปริมาณกา ซที่ทํา ใหเกิดผล
กระทบดาน Global warming ทั้งหมด
กระบวนการบด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการบดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน
ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซึ่งเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง
ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหิน โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากน้ํามันดีเซล เปนตน
โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงในเหมือง
เทานั้น สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มากที่สุดโดย
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 ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลหลักๆแลวจะเปนผลกระทบดาน Ozone depletion
โดยมีคา 475.7 หนวย และผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 165.7 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคา
เล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ Electricity Thailand
ผลกระทบดา นกรรมวิธีใชวัตถุ ดิบ ในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํา มั นดีเซลในเครื่อ งยนต ซึ่ง กอ ให เกิด
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 มีคานอยมากเมื่อเทียบกับ
ผลกระทบของ Electricity Thailand
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการบดทั้งหมด
มีคาเทากับ 1,691.22 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming โดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวา Electricity Thailand จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมี
คาประมาณ 52.5% สวนการเผาไหมของน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 41% และน้ํามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 6.5%
ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
ด-3
-

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตได
สงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซึ่งเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง
ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหิน โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากน้ํามันดีเซล เปนตน
โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงในเหมือง
เทานั้น สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มากที่สุดโดย
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
สําหรับโซเดียมไซยาไนดที่มีการใชเพื่อทําการชะละลายทองนั้นมีผลกระทบสูงรองลงมาจาก Electricity
Thailand ซึ่งมีผลกระทบตางๆ ดังนี้ ผลกระทบดาน Radioactive waste มีคา 2,962.1 หนวย ซึ่งสูงที่สุด สําหรับ
คา Radioactive waste นี้เกิดจากกระบวนการผลิตโซเดียมไซยาไนต 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
คานอยเมื่อเทียบกับ Electricity Thailand
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโซดาไฟจะคิดการกระทบตั้งแตตัววัสดุ การผลิตโซดาไฟและการนํา ไปใช ซึ่ง
ประกอบไปดวยผลกระทบดาน Human toxicity water มีคา 799.3 หนวย ซึ่งสูงที่สุด รองลงมาเปนผลกระทบดาน
Ozone depletion และ Human toxicity soil ซึ่งมีคา 263 หนวย และ 191 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นๆ มีคา
นอยมากเมื่อเทียบกับ Electricity Thailand
ผลกระทบจากถานกัมมันตประกอบไปดวยผลกระทบดาน Ozone depletion โดยมีคา 274.8 หนวย สวน
ผลกระทบดานอื่นๆ มีคา นอยมากเมื่อเทียบกับ Electricity Thailand
ผลกระทบจากออกซิเจนเหลว ปูนขาว และกรดไฮโดรคลอริก มีคานอยมากเมื่อเทียบกับสารอื่นๆ ที่ใชใน
กระบวนการ
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการชะละลาย
และดึงโลหะออกจากถานกัมมันตทั้งหมดมีคาเทากับ 9,861.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ป โดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวา Electricity Thailand จะกอใหเกิด
ผลกระทบมากโดยมีคา ประมาณ 58% โซเดียมไซยาไนดจ ะกอใหเกิดผลกระทบโดยมีคา ประมาณ 32% สวน
ออกซิเจนเหลวและโซดาไฟมีคาเพียงประมาณ 4% และ 3% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global
warming ทั้งหมด
-

ด-4

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 เมื่อเทียบกับทุกกระบวนการ
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการจับโลหะ
ทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาทั้งหมดมีคาเทากับ 5.14 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
-

ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรทองคํา บริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด
จากกราฟในรูปที่ 1 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวาในการทําเหมืองทองคําซึ่งมีกระบวนการ
ตางๆที่จะทําใหเกิดผลกระทบดานภาวะโลกรอนและดานอื่นๆที่เกี่ยวของได โดยเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบใน
ภาพรวมในกระบวนการตางๆสามารถเรียงลําดับการกระทบสูงสุดไปต่ําสุดไดดังนี้คือ กระบวนการชะละลายและ
ดึงโลหะออกจากถานกัมมันตไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมมากที่สุดคือมีปริมาณผลกระทบรวมเทากับ 20,500
หนวย โดยชนิดของการกระทบสูงสุดคือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ ความเปนพิษ
ตอดิน (Human toxicity soil) และความเปนพิษตอน้ํา (Human toxicity water) ตามลําดับ สวนกระบวนการที่มี
ผลกระทบมากรองลงมาคือกระบวนการขุดขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด กระบวนการเจาะรูระเบิด และ
กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟาสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในภาพรวมนอยที่สุด
-

ด-5

ด-6
รูปที่ 1 ผลกระทบโดยรวมจากการทําเหมืองแรทองคํา

จากกราฟดั ง กล า วจะเห็นไดวา ผลกระทบจากทุก กระบวนการหรื อขั้น ตอนของการทํ าเหมือ งจะเปน
ผลกระทบจากการรวมผลกระทบในกระบวนการยอ ยทั้งหมดในแตละขั้นตอน ซึ่ง ในภาพรวมแสดงใหเห็น วา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงสุดคือผลกระทบจาก 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 ซึ่งคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวากระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตกับกระบวนการระเบิดมีคาในการทําใหเกิด Global Warming ใกลเคียงกัน โดยกระบวนการชะละลายและดึง
โลหะออกจากถานกัมมันตจะกอใหเกิดผลกระทบมากที่สุดโดยมีคาประมาณ 42% สวนกระบวนการระเบิดมี
คาประมาณ 36% กระบวนการขุดขนมีคาประมาณ 14.5% กระบวนการบดมีคาประมาณ 6% และกระบวนการ
เจาะระเบิดมีคาประมาณ 1.5%

ด-7

ด-8
รูปที่ 2 ผลกระทบดาน Global Warming จากการทําเหมืองแรทองคํา

2. การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองหินปูน
2.1 การแปลผลกระทบที่ เ กิ ด จากกระบวนการทํ า เหมื อ งหิ น ปู น บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย
(แกงคอย)จํากัด
ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะเปนการวิเคราะหผลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนคือ วัสดุที่ใชจนกระทั่งการนําไปใชในงานนั้นๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ
ประเมินดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการวิเคราะหวงจรชีวิต
ของกระบวนการตางๆของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทําเหมืองนั้นสวน
ใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในขั้นตอนของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง
โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักจะเปนน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถเจาะ และรถบรรทุก ใน
กระบวนการขุดขน พลังงานไฟฟาในกระบวนการบดทั้งหมด
ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะทําการวิเคราะห
ในแตละหนวยยอยหรือแตละกระบวนการทําเหมืองกอนแลวจึงทําการแปลผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของ
เหมือง ซึ่งเปนการรวมเอาทุกหนวยที่วิเคราะหไดจากกระบวนการยอยในแตละกระบวนการ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการพัฒนาพื้นที่ไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน
หลายๆดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงกระบวนการพัฒนาพื้นที่ออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ
สําหรับวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการพัฒนาพื้นที่คือน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากภาพรวมกระบวนการผลิต
หรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซล จากกราฟจะเห็นไดวาผลกระทบดาน Ozone depletion เปนผลกระทบหลักโดยมีคา
ถึง 536 หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 187 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมี
คาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการพัฒนา
พื้ น ที่ ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบหลากหลายด า นโดยผลกระทบที่ เ กิ ด มากที่ สุ ด คื อ ด า น 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 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการพัฒนา
พื้นที่ทั้งหมดมีคาเทากับ 1,026.62 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาขั้นตอนการเผาไหมของดีเซลในเครื่องยนต
จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนในกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14%
ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
-

ด-9

กระบวนการเจาะและระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะและระเบิดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน
หลายๆดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมกันระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซลโดยสัดสวน
94% และ 6% ตามลําดับ ซึ่ง ANFO เมื่อเกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 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
สําหรับน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากภาพรวมในการผลิตน้ํามันดีเซลจะเปนผลกระทบดาน Ozone
depletion สูงสุดโดยมีคา 787 หนวย สวนผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO
ผลกระทบดา นกรรมวิธีใชวัตถุ ดิบ ในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํา มั นดีเซลในเครื่อ งยนต ซึ่ง กอ ให เกิด
ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน 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
ผลกระทบนอกจากนั้นมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดกับ ANFO ในกระบวนการระเบิด
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการระเบิด
ทั้งหมดมีคาเทากับ 6,032.52 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวา ANFO จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคา
ถึงเกือบ 90% สวนการเผาไหมของน้ํามันดีเซลและน้ํามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ 9% และ 1% ของปริมาณกาซที่
ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
-

กระบวนการขุดขน
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนกอใหเกิดผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน
หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถแบงกระบวนการขุดขนออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการขุดขนคือ น้ํามันดีเซลและผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลลว นแลวจะเปนผลกระทบดาน Ozone
depletion โดยมีคา 3,780 หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1,320 หนวย สวน
ผลกระทบดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบดา นกรรมวิธีใชวัตถุ ดิบ ในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํา มั นดีเซลในเครื่อ งยนต ซึ่ง กอ ให เกิด
ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน 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 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการขุดขน
ทั้งหมดมีคาเทากับ 7,245.32 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาขั้นตอนการเผาไหมของดีเซลในเครื่องยนต
จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14% ของปริมาณกา ซที่ทํา ใหเกิดผล
กระทบดาน Global warming ทั้งหมด
กระบวนการบด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการบดไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน
ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซึ่งเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง
ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหิน โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากน้ํามันดีเซล เปนตน
โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงในเหมือง
เทานั้น สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน Ozone depletion มากที่สุดโดย
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 ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากการใชไฟฟา
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการบดหินปูน
ทั้งหมดมีคาเทากับ 6,574 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
-

ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย)
จํากัด
จากกราฟในรูปที่ 3 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 จะเห็นไดวาในการทําเหมืองหินปูนซึ่งมี
กระบวนการตางๆที่จะทําใหเกิดผลกระทบดานภาวะโลกรอนและดานอื่นๆที่เกี่ยวของได โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ผลกระทบในภาพรวมในกระบวนการตางๆสามารถเรียงลําดับการกระทบสูงสุดไปต่ําสุดไดดังนี้คือ กระบวนการขุด
ขนไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมมากที่สุดคือมีปริมาณผลกระทบรวมเทากับ 14,253 หนวย โดยชนิดของการ
กระทบสูงสุดคือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ Ozone formation (Vegetation),
Ozone formation (Human) และ Terrestrial eutrophication ตามลําดับ สวนกระบวนการที่มีผลกระทบมาก
รองลงมาคือกระบวนการบดหินปูน กระบวนการเจาะและระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในภาพรวมนอยที่สุด
-
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จากกราฟดั ง กล า วจะเห็นไดวา ผลกระทบจากทุก กระบวนการหรื อขั้น ตอนของการทํ าเหมือ งจะเปน
ผลกระทบจากการรวมผลกระทบในกระกวนการยอ ยทั้งหมดในแตละขั้นตอน ซึ่งในภาพรวมแสดงใหเห็น วา
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 อันเปนผลเนื่องมาจากมีการใชน้ํามันดีเซลและไฟฟาในกระบวนการมากที่สุด
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รูปที่ 3 ผลกระทบโดยรวมจากการทําเหมืองหินปูน

จากกราฟในรูปที่ 4 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน
Global warming โดยเฉพาะ ซึ่งคาที่ออกมานั้นแสดงใหเห็นวากระบวนการเจาะและระเบิดมีคาในการทําใหเกิด
Global Warming สูงที่สุด ซึ่งมีคาประมาณ 45% รองลงมาเปนกระบวนการบดหินปูนมีคาประมาณ 28%
กระบวนการขุดขนมีคาประมาณ 24% และกระบวนการพัฒนาพื้นที่มีคาประมาณ 3%
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รูปที่ 4 ผลกระทบดาน Global Warming จากการทําเหมืองหินปูน

2.2 การแปลผลกระทบที่เ กิ ดจากกระบวนการทํา เหมือ งหิน ปูน บริษัท ที พี ไอ โพลีน จํา กั ด
(มหาชน)
ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะทําการวิเคราะห
ในแตละกระบวนการทําเหมืองกอน แลวจึงทําการแปลผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของการทําเหมือง ซึ่งเปนการ
รวมทุกกระบวนการมาวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการทําเหมืองหินปูน
กระบวนการเจาะรูระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะรูระเบิดไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิดออกเปนผลกระทบจากน้ํามัน
ดีเซล และผลกระทบจากกระบวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล ใหผลกระทบดังนี้ ผลกระทบจากน้ํามันดีเซลมีผลกระทบ
ดาน Ozone depletion มีคา 1,174.53 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 409.21
หนวย สวนผลกระทบอื่นๆ มีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการเจาะรูระเบิดทั้งหมดมีคา 2,597.75 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา ขั้นตอนการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต
กอใหเกิดผลกระทบคิดเปน 88% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และผลกระทบจาก
น้ํามันดีเซลคิดเปน 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
-

กระบวนการระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการระเบิดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาน
ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบไดดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซล มีสัดสวน 94%
และ 6% ตามลําดับ เมื่อ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม ซึ่งวัตถุ
ระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากที่สุด 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) เปนวัตถุระเบิดอีกชนิดหนึ่งที่มีการใชงานโดยผูรับเหมา ซึ่งมี
ผลกระทบดาน Global warming มากที่สุด 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
สําหรับน้ํามันดีเซลมีผลกระทบดาน Ozone depletion สูงสุด มีคา 35.15 หนวย สวนผลกระทบดานอื่น
จะมีคานอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการระเบิด กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน โดย
ผลกระทบที่เกิดมากที่สุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 21.41 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน
Ozone formation (Human) มีคา 20.20 หนวย ซึ่งมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช ANFO ในกระบวนการระเบิด
การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ
มีเทนที่ไดจากกระบวนการระเบิดทั้งหมดมีคา 5,213.7 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี 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% และผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลและการเผาไหมน้ํามันดีเซลเมื่อ
รวมกันแลวไมคาไมถึง 1% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
กระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรสงผลกระทบตอ
สิ่ ง แวดล อ มหลายๆ ด า น ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จากน้ํ า มั น ดี เ ซล การเผาไหม น้ํ า มั น ดี เ ซลใน
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
สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการยอยนั้น กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน
โดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุด 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการขุดขนดินทั้งหมดมีคา 204.27 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การเผาไหมน้ํามันดีเซลคิดเปน 88% และผลกระทบ
ที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
ด-17
-

กระบวนการขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยาง
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดตักดวยรถขุดหรือรถตักลอยางสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํา มันดีเซลใน
เครื่องยนต และการขุดหินปูนออกจากธรรมชาติไดดังนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือผลกระทบดาน 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 สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการขุดและขนดินนั้น 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการขุดขนถานทั้งหมดมีคา 11,556.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การเผาไหมน้ํามันดีเซลคิดเปน 88% และผลกระทบ
ที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
-

กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททายสงผลกระทบตอ
สิ่ ง แวดล อ มหลายๆ ด า น ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จากน้ํ า มั น ดี เ ซล การเผาไหม น้ํ า มั น ดี เ ซลใน
เครื่องยนต และการใชไฟฟาในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 5221.92 หนวย
รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1819.35 หนวย สวนผลกระทบอื่นๆ มีคาเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตนั้น 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการแตงแรและขนสงแรทั้งหมดมีคา 11,544.72 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การเผาไหมน้ํามันดีเซลคิดเปน 88% และผลกระทบ
ที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
-

ด-18

ผลกระทบรวมที่ เ กิ ด จากกระบวนการทํ า เหมื อ งหิ น ปู น บริ ษั ท ที พี ไ อ โพลี น จํ า กั ด
(มหาชน)
จากรูปที่ 5 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวาในการทําเหมืองหินปูนตองประกอบดวย
กระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน
หรือ ดา นอื่ น ๆ ซึ่ง จากการวิเ คราะห ขอ มูล ในกระบวนการตา งๆ ที่ผ า นมาแลว ข า งตน แล ว นํา มาเปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจากกระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุด ได
ดังนี้ กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง.สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 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 และกระบวนการการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอรสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
จากรูปดังกลาวเปนการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ และแสดงถึงผลกระทบแต
ละดานที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นๆ หากพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการทําเหมือง
หินปูนพบวาผลกระทบดังกลาวคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Ozone
formation (Vegetation) และ Ozone formation (Human)
-

ด-19

ด-20
รูปที่ 5 ผลกระทบโดยรวมจากการทําเหมืองหินปูน

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ
เรือนกระจกอื่นๆ ที่ไดจากการทําเหมืองหินปูนทั้งหมดมีคา 31,150.40 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาใน 1 ป
จากรูปที่ 6 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา กระบวนการระเบิดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก
ที่สุด มีคา 34.82% รองลงมาคือขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง มีคา 29.08% กระบวนการขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเททายมีคา 29.05% กระบวนการเจาะรูระเบิดมีคา 6.53% และกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรก
เกอรมีคา 0.51%

ด-21

ด-22
รูปที่ 6 ผลกระทบดาน Global Warming จากการทําเหมืองหินปูน

3. การประเมินวัฏจักรชีวิตเหมืองแรลิกไนต
3.1 การแปลผลกระทบที่ เ กิ ด จากกระบวนการทํ า เหมือ งแร ลิ ก ไนต บริ ษั ท เอสซี จี ซิ เ มนต
จํากัด
ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะเปนการวิเคราะหผลกระทบรวม
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนคือ วัสดุที่ใชจนกระทั่งการนําไปใชในงานนั้นๆ ซึ่งจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ
ประเมินดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการวิเคราะหวงจรชีวิต
ของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทําเหมืองนั้น
สวนใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในขั้นตอนของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทํา
เหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักจะเปนน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก และรถบรรทุก ใน
กระบวนการเปดเปลือกดิน พลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตถานลิกไนตทั้งหมด
ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะทําการวิเคราะห
ในแตละหนวยยอยหรือแตละกระบวนการทําเหมืองกอนแลวจึงทําการแปรผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของ
เหมือง ซึ่งเปนการรวมเอาทุกหนวยที่วิเคราะหไดจากกระบวนการยอยในแตละกระบวนการ
กระบวนการเปดเปลือกดิน
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเปดเปลือกดินไดสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอมใน
หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงกระบวนการเปดเปลือกดินออกเปนวัตถุดิบและกรรมวิธีใชวัตถุดิบ
สําหรับวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการพัฒนาพื้นที่คือน้ํามันดีเซล ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากภาพรวมกระบวนการผลิต
หรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซล จากกราฟจะเห็นไดวาผลกระทบดาน Ozone depletion เปนผลกระทบหลักโดยมีคา
ถึง 14,330.1 หนวย รองลงมาจะเปนผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 4,992.7 หนวย สวนผลกระทบดาน
อื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบดานกรรมวิธีใชวัตถุดิบในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการเปด
เปลือกดิน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน 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
ดินทั้งหมดมีคาเทากับ 27,448.9 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ในชวง 100 ปโดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาขั้นตอนการเผาไหมของดีเซลในเครื่องยนต
จะกอใหเกิดผลกระทบมากโดยมีคาถึง 86% สวนในกระบวนการผลิตหรือตัววัสดุของน้ํามันดีเซลมีคาเพียง 14%
ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
-
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กระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนตไดสงผลกระทบตอ
วิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
Electricity Thailand เปนไฟฟาที่ใชกันภายในประเทศซึ่งเกิดจากการการผสมผสานของไฟฟาจากโรง
ผลิตไฟฟาหลายๆกรรมวิธีเชน โรงไฟฟาจากถานหินลิกไนต โรงฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากน้ํามันดีเซล
เปนตน โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหถึงผลของการผลิตไฟฟาดวยซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบไมจํากัดเฉพาะเพียงใน
เหมืองเทานั้น สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชไฟฟาจะประกอบดวยผลกระทบดาน 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
สํ า หรั บ น้ํ า มั น ดี เ ซล ซึ่ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากน้ํ า มั น ดี เ ซลหลั ก ๆ แล ว จะเป น ผลกระทบด า น Ozone
depletion โดยมีคา 4,812.7 หนวย และผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 1,676.8 หนวย สวนผลกระทบ
ดานอื่นจะมีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ Electricity Thailand
ผลกระทบดา นกรรมวิธีใชวัตถุ ดิบ ในที่นี้หมายถึงการเผาไหมน้ํา มั นดีเซลในเครื่อ งยนต ซึ่ง กอ ให เกิด
ผลกระทบหลากหลายดานโดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดาน 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
มากเมื่อเทียบกับผลกระทบของ Electricity Thailand
วิธี EDIP 2003 ไดคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนที่ไดจากกระบวนการบดทั้งหมด
มีคาเทากับ 38,801.97 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming โดยเฉพาะ สําหรับคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวาการเผาไหมของน้ํามันดีเซลจะกอใหเกิดผลกระทบมาก
โดยมีคาประมาณ 69.5% สวน Electricity Thailand มีคาประมาณ 27.5% และน้ํามันดีเซลมีคาเพียงประมาณ
3% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming ทั้งหมด
-

ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
จากกราฟในรูปที่ 7 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 จะเห็นไดวาในการทําเหมืองถานหินลิกไนตซึ่งมี
กระบวนการตางๆ ที่จะทําใหเกิดผลกระทบดานภาวะโลกรอนและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของได โดยเมื่อเปรียบเทียบ
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
-

ด-24

กระบวนการที่มีผลกระทบมากรองลงมาคือกระบวนการเปดเปลือกดินที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม
ใกลเคียงกับกระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนต
จากกราฟดั ง กล า วจะเห็นไดวา ผลกระทบจากทุก กระบวนการหรื อขั้น ตอนของการทํ าเหมือ งจะเปน
ผลกระทบจากการรวมผลกระทบในกระกวนการยอ ยทั้งหมดในแตละขั้นตอน ซึ่งในภาพรวมแสดงใหเห็น วา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงสุดคือผลกระทบจาก 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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รูปที่ 7 ผลกระทบโดยรวมจากการทําเหมืองถานหินลิกไนต

วิ ธี EDIP 2003 ได คํ า นวณปริ ม าณก า ซคาร บ อนไดออกไซด แ ละก า ซเรื อ นกระจกอื่ น ๆ ที่ ไ ด จ าก
กระบวนการทําเหมืองแรทองคําทั้งหมดมีคาเทากับ 66,250.87 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
จากกราฟในรูปที่ 8 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหผลกระทบดาน
Global warming โดยเฉพาะ ซึ่งคาที่ออกมานั้นจะเห็นไดวากระบวนการผลิตและจัดสงถานหินลิกไนตมีคาในการ
ทําใหเกิด Global Warming สูงที่สุด ซึ่งมีคาประมาณ 59% และกระบวนการเปดเปลือกดินมีคาประมาณ 41%
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รูปที่ 8 ผลกระทบดาน Global Warming จากการทําเหมืองถานหินลิกไนต

3.2 การแปลผลกระทบที่เกิดจากกกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
ในการประเมินผลกระทบโดยวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองนั้นจะวิเคราะหผลกระทบรวมทั้งหมด
ตั้ง แตเริ่มต น คือ วัส ดุที่ใช จ นกระทั่ง การนํา ไปใช ในงานนั้น ๆ ซึ่ ง จากวัตถุป ระสงคห ลั ก ของโครงการ คื อ การ
ประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นจึงเปนวัตถุประสงค และขอบเขตในการวิเคราะห
วงจรชีวิตของกระบวนการตางๆ ของการทําเหมือง ซึ่งจากขอมูลที่นําไปวิเคราะหในทุกกระบวนการของการทํา
เหมืองนั้นสวนใหญจะเปนขอมูลดานการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ในขั้นตอนของเครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชใน
การทําเหมือง โดยจะเห็นไดวาพลังงานหลักที่ใชคือน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต รถขุด รถตัก รถ
เจาะ และรถบรรทุกที่อยูในกระบวนการขุดขน แตงแร พลังงานไฟฟาในกระบวนการบด และกระบวนการสงแรสู
โรงไฟฟ า ด ว ยระบบสายพาน สารเคมี ที่ ใ ช อ ยู ใ นกระบวนการระเบิ ด โดยผลกระทบในภาพรวมทั้ ง หมดและ
ผลกระทบในแตละกระบวนการดังที่จะกลาวตอไปนี้ จะเปนผลกระทบรวมที่เกิดจากการผลิตถานหิน ซึ่งมีเชื้อเพลิง
เข า มาเกี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ข อ มู ล ของเชื้ อ เพลิ ง จะอาศั ย ฐานข อ มู ล ที่ มี อ ยู แ ล ว ในโปรแกรม SimaPro อยู แ ล ว โดย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่อยูในฐานขอมูลจะเปนขอมูลตั้งแตการเริ่มกระบวนการหาวัตถุดิบที่นํามาทํา
เชื้อเพลิง จนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อใหไดเปนเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซลที่ใชในรถเจาะรูระเบิด เมื่อนําน้ํามัน
ดีเซลมาวิเคราะหผลกระทบจะตองวิเคราะหตั้งแตกระบวนการหาวัตถุดิบ และกระบวนการกลั่นเพื่อใหไดเปน
น้ํามันดีเซล รวมไปถึงการเผาไหมน้ํามันดีเซลเมื่อมีการใชงาน ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากการใชน้ํามันดีเซลในรถ
เจาะรูระเบิดคือ ผลกระทบของการผลิตน้ํามันดีเซลรวมกับผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลขณะใชงานรถ
เจาะรูระเบิดดวย เปนตน ทั้งนี้ผลกระทบของการผลิตน้ํามันดีเซลเปนผลกระทบที่ตองเกิดขึ้นอยูแลว เนื่องจากผูใช
เปนผูเลือกเชื้อเพลิงซึ่งการใชเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งจะตองมีผลกระทบเกิดขึ้นอยูเสมอ ดังนั้นหากไมตองการ
ใหผลกระทบดังกลาวเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ผูใชจําเปนตองเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิง หรือเลือก
เชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ไมมีผลกระทบ ซึ่งเปนเรื่องยากหากจะหาเชื้อเพลิงที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเลยมาใชใน
กระบวนการผลิต
ในหัวขอการแปลผลจากการวิเคราะหวงจรชีวิตของการทําเหมืองที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะทําการวิเคราะห
ในแตละกระบวนการทําเหมืองกอน แลวจึงทําการแปลผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของการทําเหมือง ซึ่งเปนการ
รวมทุกกระบวนการมาวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการทําเหมืองถานหินลิกไนต
กระบวนการเจาะรูระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการเจาะรูระเบิดไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดโดยแบงผลกระทบจากกระบวนการเจาะรูระเบิดออกเปนผลกระทบจากน้ํามัน
ดีเซล และผลกระทบจากกระบวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล ใหผลกระทบดังนี้ ผลกระทบจากน้ํามันดีเซลมีผลกระทบ
ดาน Ozone depletion มีคา 2,244.71 หนวย รองลงมาคือผลกระทบดาน Human toxicity soil มีคา 782.07
หนวย สวนผลกระทบอื่นๆ มีคาเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการเจาะรูระเบิดทั้งหมดมีคา 4,962.75 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การใชไฟฟาในกระบวนการนี้กอใหเกิดผลกระทบ
มากที่สุด คิดเปน 87% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming สวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล
คิดเปน 12% และผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 2% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน
Global warming
กระบวนการระเบิด
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการระเบิดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาน
ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบไดดังนี้
ANFO เปนวัตถุระเบิดที่เกิดจากการผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันดีเซล มีสัดสวน 94%
และ 6% ตามลําดับ เมื่อ ANFO เกิดการระเบิดจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 54.74 กรัมตอกิโลกรัม ซึ่งวัตถุ
ระเบิดจะกอใหเกิดผลกระทบดาน Global warming มากที่สุด 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) เปนวัตถุระเบิดอีกชนิดหนึ่งที่มีการใชงานโดยผูรับเหมา ซึ่งมี
ผลกระทบดาน Global warming มากที่สุด 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
สําหรับน้ํามันดีเซลมีผลกระทบดาน Ozone depletion สูงสุด มีคา 399.26 หนวย สวนผลกระทบดานอื่น
จะมีคานอยเมื่อเทียบกับผลกระทบของ ANFO
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการระเบิด กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน โดย
ผลกระทบที่เกิดมากที่สุด คือ ดาน Ozone formation (Vegetation) มีคา 243.27 หนวย รองลงมาคือผลกระทบ
ดาน Ozone formation (Human) มีคา 229.49 หนวย ซึ่งมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบดานตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการใช ANFO ในกระบวนการระเบิด
การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ
มีเทนที่ไดจากกระบวนการระเบิดทั้งหมดมีคา 115,661.46 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การใช ANFO ในกระบวนการระเบิดกอใหเกิด
ด-30
-

ผลกระทบมากที่สุด คิดเปน 88.84% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และการใช
Slurry explosion สงผลกระทบคิดเปน 10.85% และผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลและการเผาไหมน้ํามันดีเซล
เมื่อรวมกันแลวไมคาไมถึง 1% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
กระบวนการขุดขนดิน
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนดินสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลายๆ
ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต และการใชไฟฟา
ในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ 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 สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการขุดและขนดินนั้น กอใหเกิดผลกระทบ
หลายดาน โดยผลกระทบที่เกิดมากที่สุด 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 เปนผลกระทบที่เริ่มพิจารณาตั้งแตการหาวัตถุดิบ
เพื่อการผลลิตไฟฟา ซึ่งไฟฟาที่ใชในปจจุบันมาจากการผสมผสานของไฟฟาจากโรงผลิตไฟฟาหลายๆ แหง เชน
โรงไฟฟาจากถานหิน โรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาจากน้ํามันดีเซล เปนตน อีกทั้งโรงไฟฟาแตละแหงจะ
สงผลกระทบในแตละดานแตกตางกันออกไป ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการขุดขนดินเนื่องมาจากการใช
ไฟฟาในระบบสายพานเพื่อขนดินไปยังที่ทิ้งดิน เครื่องบดดิน และเครื่องโปรยดินกอนทิ้งดิน ใหผลกระทบตางๆ
ดังนี้ ผลกระทบที่มากที่สุดคือ 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการขุดขนดินทั้งหมดมีคา 410,470.05 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การใชไฟฟาในกระบวนการนี้กอใหเกิดผลกระทบ
มากที่สุด คิดเปน 87% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming สวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล
คิดเปน 12% และผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 2% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน
Global warming
-
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กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการขุดขนถานหินลิกไนตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลายๆ ดาน ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซล การเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต และการ
ขุดถานหินลิกไนตออกจากธรรมชาติไดดังนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือผลกระทบดาน 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 สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบดาน Ozone depletion
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตที่ใชในการขุดและขนดินนั้น 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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการขุดขนถานทั้งหมดมีคา 12,065.36 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา ขั้นตอนการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต
กอใหเกิดผลกระทบคิดเปน 88% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming และผลกระทบจาก
น้ํามันดีเซลคิดเปน 12% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming
-

กระบวนการแตงถานหินลิกไนต และการขนสง
จากการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวากระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสง สงผลกระทบตอ
สิ่ ง แวดล อ มหลายๆ ด า น ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จากน้ํ า มั น ดี เ ซล การเผาไหม น้ํ า มั น ดี เ ซลใน
เครื่องยนต และการใชไฟฟาในระบบสายพานลําเลียงดินไดดังนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากน้ํามันดีเซลคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion มีคา 23.46 หนวย
สวนผลกระทบดานอื่นมีคานอยมากเนื่องจากในกระบวนการนี้ มีการใชน้ํามันดีเซลในปริมาณที่นอยมาก เนื่องจาก
มีการใชไฟฟาเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนในระบบสายพานลําเลียง เครื่องบดถาน เครื่องโปรยถาน เปนตน
ผลกระทบจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตนั้น 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
ผลกระทบจากการใชไฟฟาในกระบวนการแตง ถานหินลิกไนตและขนสง ซึ่งมีการใชไฟฟาจากระบบ
สายพานลําเลียง เครื่องบดแร เครื่องโปรยแร เปนตน ใหผลกระทบในดานตางๆ ดังนี้ ผลกระทบที่มากที่สุดคือ
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
มีเทนที่ไดจากกระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสงทั้งหมดมีคา 28,226.45 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ใน 1 ป
ทั้งนี้จากการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา การใชไฟฟาในกระบวนการนี้กอใหเกิดผลกระทบ
มากที่สุด คิดเปน 99.86% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผลกระทบดาน Global warming สวนการเผาไหมน้ํามัน
ดีเซลคิดเปน 0.13% และผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันดีเซลมีคาประมาณ 0.02% ของปริมาณกาซที่ทําใหเกิดผล
กระทบดาน Global warming
ผลกระทบรวมที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
จากรูปที่ 9 เปนการวิเคราะหดวยวิธี EDIP 2003 พบวาในการทําเหมืองแรลิกไนตตองประกอบดวย
กระบวนการตางๆ โดยแตละกระบวนการจะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบดานภาวะโลกรอน
หรือ ดา นอื่ น ๆ ซึ่ง จากการวิ เคราะห ขอ มูล ในกระบวนการตา งๆ ที่ผ า นมาแลว ข า งตน แล ว นํา มาเปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ สามารถเรียงลําดับจากกระบวนการที่สงผลกระทบมากสุดไปนอยสุด ได
ดังนี้ กระบวนการขุดขนดิน.สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด มีคาผลกระทบรวมเทากับ 1,502,738.44 หนวย
โดยชนิดของผลกระทบที่มากที่สุด คือ การลดลงของกาซโอโซน (Ozone depletion) รองลงมาคือ ความเปนพิษตอ
ดิน ( Human toxicity soil) และ Ozone formation (Vegetation) ตามลําดับ สวนกระบวนการที่สงผลกระทบ
รองลงมาคือ กระบวนการระเบิด กระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟา กระบวนการขุดขนถาน และ
กระบวนการเจารูระเบิดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
จากรูปดังกลาวเปนการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ และแสดงถึงผลกระทบแต
ละดานที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นๆ หากพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการทําเหมือง
ถานหินพบวาผลกระทบดังกลาวคือ ผลกระทบดาน Ozone depletion รองลงมาคือ ผลกระทบดาน Human
toxicity soil และ Global warming 100a
-

ด-33

ด-34
รูปที่ 9 ผลกระทบโดยรวมจากการทําเหมืองถานหินลิกไนต

การวิเคราะหผลกระทบโดยวิธี EDIP 2003 สามารถคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ
มีเทนที่ไดจากการทําเหมืองถานหินทั้งหมดมีคา 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน 1 ป
จากรูปที่ 10 เปนการวิเคราะหดวยวิธี IPCC 2007 GWP 100a ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดาน Global
warming ที่จะเกิดในชวง 100 ป สําหรับผลกระทบที่ไดพบวา กระบวนการขุดขนดินสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มากที่สุด มีคา 60.07% รองลงมาคือกระบวนการระเบิด มีคา 33.63% กระบวนการแตงถานหินลิกไนตและขนสงสู
โรงไฟฟา มีคา 4.28% กระบวนการขุดขนถาน มีคา 1.43% และกระบวนการเจาะรูระเบิดมีคา 0.59%

ด-35

ด-36
รูปที่ 10 ผลกระทบดาน Global Warming จากการทําเหมืองถานหินลิกไนต

¾

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบงานโครงการ
กําหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด
1. คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
1) นางดวงตา
โลเจริญรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
2) นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
3) นายอนุวัต
นพชํานาญ นายชางเหมืองแรชํานาญงาน
4) นายทินวัฒน
แกวสวี
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
5) นางสุวรรณ
หัสวายุกุล
2. คณะกรรมการตรวจสอบงาน
1) นายธวัช
ผลความดี
2) นายชัยวิทย
อุณหศิริกุล
3) นายดุสติ
จันทรกานต
4) นางสาววรรณพร ความสุข

¾

ผูอํานวยการสํานักบริหารสิง่ แวดลอม
วิศวกรเหมืองแรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ

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

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

