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 คู่มือ “พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ 
เบื้องต้นด้านภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้   
สามารถศึกษาเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานก่อนท่ีจะศึกษาความรู้ด้านกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเนื่องจากข้อมูลประกอบคู่มือหลายๆ ส่วน เป็นข้อมูลที่มาจาก 
ภาษาอังกฤษ จึงต้องมีการอ้างอิงและกล่าวถึงศัพท์ภาษาอังกฤษ   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ถูกต้องตรงกันเป็นสากล และเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง  
มีความเข้าใจด้านพื้นฐานกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง 
หน่วยงานของตนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
 

   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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1. รู้จัก อบก.

 ปัจ จุบันปัญหาสภาวการณ์โลกร้อนและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ทวีความรุนแรง    
และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น   ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น 
การปรับตัวต่อผลกระทบ และการลดก๊าซเรือนกระจก 
จึงเป็นเรื่องจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาที่จะต้องมี  
การพัฒนาโครงการที่จะนำไปสู่การลดการปล่อย         
ก๊าซเรือนกระจกโดยอาจจะอาศัยกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM) 

ซึ่งเป็นกลไกภายใต้พิธีสารเกียวโตในการทำให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ตลอดจน 
พัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนและภาคส่วนที่  
เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบให้จัดตั้งองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการดังกล่าว มีความเป็นเอกภาพและคล่องตัวในการดำเนินงาน 
รวมท้ังเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ 
ระหว่างประเทศ
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 31 ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2550 และได้มีการจัดตั้ง “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” 
เรียกโดยย่อว่า “อบก.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TGO”  
ขึ้นภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ - ภารกิจ
 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.  วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ 

ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง
 2.  ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซ้ือขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ที่ได้รับการรับรอง
 3.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
 4.  จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการ 
แห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด

 5.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 6.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 7.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีภารกิจดังนี้
 1.  พัฒนาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
 2.  เสนอแนะประเภทและขนาดโครงการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แบบ และวิธีการ 

ขอรับความเห็นชอบโครงการ
 3.  วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการ 

ลดก๊าซเรือนกระจก และการให้ความเห็นชอบโครงการ
 4.  ส่งเสริมการพัฒนาโครงการและการตลาดสำหรับการซื้อขายปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการดำเนินงาน 

ด้านการจัดการภาวะเรือนกระจก
 6.  ติดตามประเมินผลโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบและโครงการท่ีได้รับการรับรอง
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พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 7. ประสานและจัดทำระบบแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก และประสานงานกับแหล่งทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจในประเทศไทย 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้

 8. เสนอแนะการกำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ  
ในการวิเคราะห์โครงการเพื่อขอการรับรองโครงการ และการตรวจสอบ 
ติดตามผลโครงการ รวมท้ังการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน 
หรือค่าบริการ

 9.  เสนอแนะการกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเรียกเก็บเงินจากค่าธรรมเนียมจาก 
การซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (Carbon Credit)   
ได้ต่างหากจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยท่ัวไป โดยเสนอคณะกรรมการ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบ

 10.เป็นศูนย์กลางข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายของประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกับนโยบาย 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และเป็นข้อมูลที่ให้บริการ
ภาคเอกชน ในการจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ข้อมูลฐาน (Base line data)

 11.พัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลให้เป็น (Clearing House) เกี่ยวกับ 
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ โครงการที่ได้รับการรับรอง โครงการที่ได้รับ 
การขึ้นทะเบียน และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง   
รวมท้ังการจัดทำบัญชีการจัดซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรองและ 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก๊าซเรือนกระจก

 12.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
 13.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยจัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
(ตามมาตรา 10 และ 11)

 14.เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์การระหว่างประเทศ



พฤษภาคม 25544

พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 รูปที่ 1 โครงสร้างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การติดต่อ 
ที่ตั้ง :  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9790 
โทรสาร : 0-2143-8400
เว็บไซต์ : http://www.tgo.or.th

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ 1 รองผู้อำนวยการ 2

สำนักอำนวยการ

สำนักยุทธศาสตร์

สำนักพัฒนาธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูล

ก๊าซเรือนกระจก

สำนักพัฒนาศักยภาพ 

และเผยแพร่องค์ความรู้

สำนักวิเคราะห์และ

ติดตามประเมินผล
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในความหมาย   
ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 
สภาวะอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันทำให้  
องค์ประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของ   
สภาวะอากาศตามธรรมชาติท่ีสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ การเปล่ียนแปลง 
ของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝนและฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ 
ของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริเวณที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ 

 ปัจจุบัน เราได้ยินการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่อยข้ึน เน่ืองจาก 
สภาพภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังจากสภาพลมฟ้าอากาศท่ีผิดแปลก 
ไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อน 
ผิดปกคิจนมีคนเสียชีวิต รวมถึงโรคระบาดชนิดใหม่ โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการ 
เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse gas) ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก๊าซเหล่านี้เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติ 
ในการดูดซับรังสีความร้อน ดังน้ันเม่ือก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน จนรังสีความร้อนไม่สามารถ 
สะท้อนกลับออกไปได้ ส่งผลอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น หรือก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
(Global warming)  

 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยปกติเมื่อรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์
ผ่านเข้ามายังชั้นบรรยากาศลงมาสู่ผิวโลก โลกจะดูดกลืนเอาไว้ด้วยพื้นน้ำ พื้นดิน พืช 
และสัตว์ต่างๆ จากนั้นก็จะคายออกมาเป็นพลังงานในรูปของรังสีคลื่นยาวอินฟาเรดซึ่ง 
เป็นคลื่นความร้อน กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลก และบางส่วนก็จะถูกกักเก็บไว้โดยก๊าซใน  
ชั้นบรรยากาศซึ่งห่อหุ้มโลกอยู่เหมือนผ้าห่ม จึงทำให้โลกมีความอบอุ่น ไม่ร้อนจัดหรือ 
เย็นจัดเกินไป โดยประมาณร้อยละ 30 ของพลังงานที่เดินทางมาสู่โลก จะสะท้อนกลับไป 
สู่ห้วงอวกาศ แต่อีกร้อยละ 70 จะถูกดูดซับโดยผ่านชั้นบรรยากาศ ดังแสดงในรูปที่ 2 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
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รูปที่ 2 สภาพภูมิอากาศของโลก

 ปรากฏการณ์ที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศนี้ เป็นที่รู้จักกันว่า 
“ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Greenhouse Effect) เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่มี     
ลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกที่ใช้สำหรับปลูกพืชในประเทศ 
เขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้ แต่กระจก
สามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้ จึงสามารถคงอุณหภูมิภายใน 
เรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนภายนอก  ดังนั้น ในภาวะปกติ ภาวะเรือนกระจกหรือ
ปรากฎการณ์เรือนกระจก จึงเป็นเสมือนกลไกทางธรรมชาติที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนห่อหุ้ม 
โลก ทำให้โลกมีความอบอุ่น ซ่ึงหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ 
ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้น 
ร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ 
ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิใน 
บรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แต่ในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มีมาก
จนเกินไป จีงส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ 
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 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) มีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โอโซน มีเทน ไนตรัสออกไซด์และสารซีเอฟซี เป็นต้น แต่ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมโดย 
พิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  
(Anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) 
ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งนี้ ยังมี  
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี (CFC 
หรือ Chloroflflflf luorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูก 
กำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว     
กิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์ กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้  ทั้งจากการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การทำการเกษตรและการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ 
ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซโอโซน รวมถึง กระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรม 
ปล่อยสารในกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และสารในกลุ่มเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFCs)
 ภาวะโลกร้อนน้ีมีผลต่อการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทำให้ 
ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด สำหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น 
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหาร 
และน้ำดื่ม บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลก
และบนยอดเขาสูงละลาย ทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับ 
ผลกระทบโดยตรง อาจทำให้บางพื้นที่จมหายไปอย่างถาวร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกนั้น จึงเป็นระบบที่มีความโยงสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกออก 
จากกันได้ ดังนั้น ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนจึงเป็น
ปัญหาสำคัญที่มวลมนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันป้องกัน และเสริมสร้างความสามารถใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2503 – 2522 นักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานที่แสดงว่าการ    
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์สู่ชั้นบรรยากาศอาจส่ง   
ผลกระทบให้การเกิดสภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 สำนักงาน 
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: 
UNEP) ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: 
WMO) ได้จัดต้ัง “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์    
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ     
เตรียมกลยุทธ์ท่ีเป็นไปได้เพ่ือรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ 
โลกร้อน โดยในปี พ.ศ. 2533 IPCC ได้จัดทำรายงานครั้งแรกขึ้น เรียกว่า “First  
Assessment Report” ที่ผ่านการทบทวนและวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักวิทยาศาสตร์ 
ทั่วโลกจำนวนกว่า 400 คน ซึ่งถือเป็นการยืนยันด้านวิทยาศาสตร์ว่ากิจกรรมของมนุษย์
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริง 

 ปัจจุบัน IPCC มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ 
และทำการวิเคราะห์ ทบทวนและวิจารณ์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากทั่วโลก เพื่อจัดทำ
เป็นรายงานสรุปที่รวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ เสนอต่อ   
ประชาคมโลกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ข้อมูลดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการนำไปให้จัดเตรียมมาตรการรับมือและกลยุทธ์ที่เป็น 
ไปได้ในการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังมีส่วน 
ผลักดันให้การจัดทำพิธีสารเกียวโตสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ได้ด้วยภารกิจและผลงาน 
IPCC  ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับนายอัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดี 
สหรัฐ ในปี พ.ศ.2550

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้
ประชาคมโลกตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อ   
หาแนวทางในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี พ.ศ. 2533 ที่ประชุม    
สมัชชาสหประชาชาติจึงได้เห็นชอบให้มีการเจรจาจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการเจรจาระหว่าง 
รัฐบาล (Intergovernmental Negotiating Committee) ขึ้น โดยได้มีการดำเนินการ 
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534   ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2535   จึงได้จัดทำร่างอนุสัญญาฯ 
สำเร็จ และได้เปิดให้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย 
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and 
Development: UNCED) หรือการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ณ นครริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
21 มีนาคม พ.ศ. 2537 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 
มีวัตถุประสงค์สูงสุด คือ การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
ของโลกให้คงที่และอยู่ในระดับที่ไม่รบกวนระบบภูมิอากาศและปลอดภัยจากการ 
แทรกแซงจากกิจกรรมของมนุษย์ อนุสัญญาฯ ยังระบุไว้ด้วยว่า การควบคุมให้ได้ระดับ 
ดังกล่าวต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถปรับตัวกับการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตอาหาร
ของโลกไม่ถูกคุกคาม รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ประเทศสามารถดำเนินไปได้ 
อย่างยั่งยืน  
 
 การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ ได้มีการแบ่งประเภทภาคีออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I และประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ I โดยกลุ่ม 
ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศท่ีอยู่ในระหว่าง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ (Countries with Economics in Transition) 
(ตารางที่ 1)   ส่วนประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ I  ประกอบด้วย ประเทศกำลัง 
พัฒนาต่างๆ (รวมถึงประเทศไทย)
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ตารางที่ 1 ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
            การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ออสเตรเลีย (Australia) กรีซ (Greece) โรมาเนีย (Romania)

ออสเตรีย (Austria) ฮังการี (Hungary) สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian 
Federation)

เบลารุส (Belarus) ไอซ์แลนด์ (Iceland) สโลวาเกีย (Slovakia)

เบลเยียม (Belgium) ไอร์แลนด์ (Ireland) สโลวีเนีย (Slovenia)

บัลแกเรีย (Bulgaria) อิตาลี (Italy) สเปน (Spain)

แคนาดา (Canada) ญี่ปุ่น (Japan) สวีเดน (Sweden)

โครเอเชีย (Croatia) ลัตเวีย (Latvia) สวิตเซอร์แลนด์ 
(Switzerland)

สาธารณรัฐเช็ก 
(Czech Republic)

ลิกเตนสไตน์ 
(Liechtenstein)

ตุรกี (Turkey)

เดนมาร์ก (Denmark) ลิทัวเนีย (Lithuania) ยูเครน (Ukraine)

เอสโตเนีย (Estonia) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) สหรัฐอเมริกา (United 
States of America)*

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรป 
(European Community) 

โมนาโก (Monaco) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ (United 
Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland)

ฟินแลนด์ (Finland) เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 

ฝรั่งเศส (France) นิวซีแลนด์ (New Zealand)

เยอรมนี (Germany) นอร์เวย์ (Norway) 

โปรตุเกส (Portugal) โปแลนด์ (Poland) 

ที่มา: http://ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=478 
หมายเหตุ  * ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I ที่ไม่เข้าร่วมในพิธีสารเกียวโต
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พิธีสารเกียวโต 
 ผลจากการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ได้เจรจาเพื่อจัดทำพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ ขึ้น   
อันเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศภาคีว่าด้วยพันธกรณีต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายของอนุสัญญาฯ โดยในการประชุมสมัยที่ 3 (3rd Conference of the Parties 
: COP 3) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่นได้มีการยกร่างพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ข้ึน 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 โดยพิธีสารจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับจากวัน 
ที่ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ไม่น้อยกว่า 55 ประเทศ และมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ของประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 55 ของปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดในปี 2533 ของประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I ทั้งหมด 
ได้มอบสัตยาบันสาร (Instrument of ratification) สารยอมรับ (Instrument of 
acceptance) สารเห็นชอบ (Instrument of approval) หรือภาคยานุวัติสาร (Accession) 
ของตนครบจำนวนสามฉบับแล้ว โดยพิธีสารมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมในพิธีสารเกียวโตรวมทั้งสิ้นกว่า 
190 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2545

 พิธีสารเกียวโต มีสาระสำคัญในการกำหนดพันธกรณีของการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 6 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัส 
ออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFCs) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) โดยก๊าซแต่ละชนิดมีศักยภาพในการ 
ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) แตกต่างกัน 
ดังแสดงในตารางที่ 1 เช่น หากสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้ 1 ตัน จะเทียบเท่าการ 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 21 ตัน เป็นต้น โดยประเทศภาคีจะมีเป้าหมาย
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คำนวณเป็นปริมาณเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ (Carbon dioxide equivalent)
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ตารางที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมภายใต้พิธีสารเกียวโตและค่าศักยภาพใน 
    การทำให้โลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพในการทำให้โลกร้อน
(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)

อายุการคงอยู่ในชั้น
บรรยากาศ

1. คาร์บอนไดออกไซด์ 
   (CO2)

1 200-450 ปี

2. มีเทน (CH4) 21 11 ปี

3. ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 310 120 ปี

4. ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
   (HFCs)

140 - 11,700 2-19 ปี

5. เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
   (PFCs)

6,500 - 9,200 มากกว่า 1,000 ปี

6. ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูโอไรด์ 
   (SF6) 

23,900 3,200 ปี

ที่มา : IPCC Second Assessment Report, 1995 ทั้งนี้ในส่วน HFCs และ PFCs จะเป็น                 

กลุ่มก๊าซเรือนกระจกหลายสาร ดังนั้นค่าในการทำให้โลกร้อนและอายุการคงอยู่จะมี 

ความแตกต่างกันตามก๊าซแต่ละชนิด
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 ภายใต้พิธีสารเกียวโต กำหนดให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I ดำเนินการ  
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคีในภาคผนวกที่ I โดยรวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากระดับการปล่อยโดยรวมของกลุ่มในปี พ.ศ. 2533 ภายในช่วง 
พันธกรณีแรกในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 (First Commitment Period) โดยที่ปริมาณ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งมีค่าระหว่าง 
ร้อยละ -8 ถึง +10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ ปี พ.ศ. 2533 
ของประเทศน้ันๆ ในขณะท่ีพันธกรณีสำหรับในช่วงพันธกรณีท่ีสอง (Second Commitment 
Period)  ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังปี พ.ศ. 2555  กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา  โดย  
ที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ

 เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ พิธีสารเกียวโตได้กำหนดกลไกที่ยืดหยุ่น 
(Flexible Mechanisms) ซ่ึงเป็นกลไกความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) 
การดำเนินการร่วมกัน (Joint Implementation : JI) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM) โดยกลไกทั้งสามเป็นกลไกทางการตลาด
ที่จะช่วยให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณี   

 ท้ังน้ี กลไกการซ้ือขายสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกลไกการดำเนินการ 
ร่วมกันน้ัน เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I  ซึ่งมีพันธกรณีจะ 
ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่กลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้น เปิดโอกาสให้
มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I ที่มีพันธกรณีและประเทศใน 
กลุ่มนอกภาคผนวกที่ I ที่ไม่มีพันธกรณีได้ร่วมกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของโลก ดังนั้นกลไกการพัฒนาที่สะอาดจึงเปิดโอกาสให้การพัฒนาโครงการที่ลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไม่มีพันธกรณี   การลดก๊าซเรือนกระจก  
ได้รับผลตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้นในรูปแบบของโครงการพัฒนาที่สะอาด 
อีกด้วย
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 เป็นกลไกยืดหยุ่นประเภทหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นกลไก
ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว 
(Annex I Countries) และประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ I หรือประเทศกำลังพัฒนา 
(Non-Annex I Countries) เพ่ือให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I สามารถบรรลุพันธกรณี  
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามท่ีกำหนดไว้ในพิธีสารเกียวโต และช่วยให้ประเทศ 
ในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ I สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สำหรับประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ I สามารถร่วม   
ดำเนินโครงการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) ได้โดยสมัครใจตามแต่ศักยภาพของประเทศ โดยผู้ดำเนินโครงการจะได้รับเครดิต 
ที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต หรือ Certifif ied Emission Reductions (CERs) สำหรับก๊าซ 
เรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้ว   คาร์บอนเครดิต หรือ CERs นี้ สามารถนำไปหักลบ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกลุ่มภาคผนวกที่ I ได้ ประเทศเหล่านี้จึงมี
ความต้องการซ้ือ CERs เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถบรรลุพันธกรณีในการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่าคาร์บอนเครดิตได้มีลักษณะเป็นสินค้า (Commodity) ที่มี
การซื้อขายในตลาดเฉพาะที่เรียกว่า “ตลาดคาร์บอน” แต่จะเป็นสินค้าที่อยู่ในลักษณะ  
ของเอกสารสิทธิ์ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้และนำไปใช้ในการคำนวณการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้

4. กลไกการพัฒนาที่สะอาด และคาร์บอนเครดิต 
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 1. ปริมาณการปล่อยก๊าซที่ลดได้จากโครงการ CDM นี้จะต้องได้รับการ 
 รับรอง (Certify) โดย UNFCCC 

 2. จะต้องเป็นการเข้าร่วมดำเนินการด้วยความสมัครใจ(Voluntary participation) 
.....................โดยได้รับความเห็นชอบจากภาคีท่ีเก่ียวข้องรวมถึงความเห็นชอบของประเทศ 
.....................ที่ตั้งโครงการ
 3. จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง ตรวจวัดได้ และเป็นประโยชน์ใน      

ระยะยาวที่จะบรรเทากับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะต้องเป็น 
ปริมาณที่ลดที่ได้เพิ่มเติม (Additionality) จากปริมาณการปล่อยก๊าซ  
ปกติในกรณีที่ไม่มีการดำเนินโครงการ CDM ที่ได้รับการรับรอง

 4. จะต้องเป็นโครงการท่ีมีการดำเนินการเพ่ิมเติมจากธุรกิจปกติ (Business as  
usual) ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน (Financial) การลงทุน (Investment)
เทคโนโลยี (Technology) และส่ิงแวดล้อม (Environment) 

 5. จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกำลัง       
พัฒนาซึ่งเป็นประเทศภาคีที่ตั้งโครงการ 

 6. กระบวนการต่าง ๆ จะต้องมีความโปร่งใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตรวจสอบได้ (Accountability) โดยผ่านการตรวจสอบ 
(Auditing) และการทวนสอบ (Verification) อย่างมีอิสระ

5. หลักการของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
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 โครงการท่ีอยู่ในข่าย 15 ประเภทโครงการ ท่ีรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (COP/MOP) 
กำหนดขึ้น มีดังนี้
 1.  อุตสาหกรรมด้านพลังงาน (จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานท่ีใช้แล้ว

หมดไป) (Energy industries (Renewable / Non-renewable sources))
 2.  การจำหน่ายพลังงาน (Energy distribution) 
 3.  การใช้พลังงาน (Energy demand) 
 4.  อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries) 
 5.  อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industries) 
 6.  การก่อสร้าง (Construction) 
 7.  การขนส่ง (Transport) 
 8.  เหมืองแร่และการถลุงแร่ (Mining/ Mineral production) 
 9.  การผลิตโลหะ (Metal production) 
 10. การร่ัวไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพลังงานต่างๆ (ของแข็ง 

น้ำมัน และ ก๊าซ) (Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas))
 11. การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้สารฮาโลคาร์บอน

และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Fugitive emissions from production 
and consumption of halocarbons and sulphurhexafluoride)

 12. การใช้สารละลาย (Solvent use) 
 13. การจัดการขยะและของเสีย (Waste handling and disposal) 
 14. การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า(Afforestation and reforestation) 
 15. การเกษตรกรรม (Agriculture)

6. ลักษณะ/ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
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7. ขั้นตอนการทำโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

การออกแบบโครงการและการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการ

การอนุมัติจากประเทศเจ้าบ้าน

DNA

การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ 

DOE (A)

CDM EB

การขึ้นทะเบียนโครงการ  

ผู้ดำเนินโครงการ

การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

DOE (B)

การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก

CDM EB

การออกคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการ CDM 

DOE (B)

การทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจก

รูปที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

หมายเหตุ 
DNA       หมายถึง หน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated  
   National  Authority for the Clean Development Mechanism)
DOE       หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities)
CDM EB หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board) 

 การดำเนินโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3
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จากรูปที่ 3 สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้
1.  การออกแบบโครงการ (Project Design) ผู้ดำเนินโครงการจะต้องออกแบบลักษณะ   

ของโครงการและจัดทำเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document : 
PDD) โดยมีการกำหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.  การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) ผู้ดำเนินโครงการจะต้อง
ว่าจ้างหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ   
บริหารฯ หรือที่เรียกว่า Designated Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบ 
เอกสารประกอบโครงการ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ หรือไม่ ซึ่งรวมถึงการได้รับ 
ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการจากประเทศเจ้าบ้านด้วย 

3.  การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เมื่อ DOE ได้ทำการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบโครงการและลงความเห็นว่าผ่านข้อกำหนดต่างๆ ครบถ้วน จะส่งรายงาน 
ไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) เพื่อขอขึ้นทะเบียน 
โครงการ 

4.  การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring) เมื่อโครงการได้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM แล้ว ผู้ดำเนินโครงการจึงดำเนินโครงการตามที่ 
เสนอไว้ในเอกสารประกอบโครงการ และทำการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกตามที่ได้เสนอไว้เช่นกัน 

5.  การยืนยันการลดก๊าซเรือนกระจก (Verififif ication) ผู้ดำเนินโครงการจะต้องว่าจ้าง 
หน่วยงาน DOE ให้ทำการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก 

6.  การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (Certifif ication) เม่ือหน่วยงาน DOE ได้ทำการ 
ตรวจสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว จะทำรายงานรับรองปริมาณการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการได้จริงต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อขอ 
อนุมัติให้ออกหนังสือรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หรือ CERs 
ให้ผู้ดำเนินโครงการ 
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7.  การออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Issuance of CER) 
เม่ือคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับรายงานรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกจะได้พิจารณา 
ออกหนังสือรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หรือ CERs ให้ผู้ดำเนิน 
โครงการต่อไป 

 ทั้งนี้ ในโครงการ CDM ขนาดใหญ่ หน่วยงานกลาง (DOE) ที่ทำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการยนืยนัการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
(Verification) นั้น จะต้องเป็นหน่วยงานคนละหน่วยงานกัน (เช่น คนละบริษัท) 
 

 โครงการที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM จะต้องแสดงให้เห็นว่า
สามารถนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได้จริง นั่นคือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เป็นผลจากการดำเนินโครงการ (Project Emission) นั้นน้อยกว่าปริมาณการปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ไม่มีโครงการ หรือกรณีฐาน (Baseline Emission)

8. การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GHG Emission Reduction (ER)

(tCO2e/y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน
Baseline emission (BE)

(tCO2e/y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ
(Project emission+Leakage)

(tCO2e/y)

 ทั้งนี้วิธีการคำนวณต่างๆ (Methodology) จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ทาง 
UNFCCC กำหนดโดยสามารถสืบค้นวิธีการคำนวณได้ที่ www.unfccc.int
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ระยะเวลา

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

กรณีฐาน (Baseline emission)

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
(Emission Reductions)

กรณีดำเนินโครงการ  (Project emission)

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) http://www.tgo.or.th

รูปที่ 4 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรณีฐานและกรณีดำเนินโครงการ

 จากสมการ

GHG Emission Reduction = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
   (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

Baseline Emission = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน
  (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

Project Emission = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนิน
  โครงการ(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

Leakage = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอันเนื่อง
  มาจากโครงการแต่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของ
  โครงการ(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
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 ในการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: 
PDD) ผู้พัฒนาโครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการคิดเครดิตของโครงการ (Crediting 
period) ซึ่งถูกกำหนดไว้ 2 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 5 ดังนี้
1.  ช่วงเวลาแบบต่ออายุได้ (Renewable crediting period) มีระยะเวลา 7 ปี และสามารถ 

ต่ออายุได้ 2 ครั้ง หากกรณีฐานของโครงการยังคงใช้ได้อยู่หรือได้มีการปรับปรุงให้ 
เข้ากับข้อมูลใหม่ รวมระยะเวลาสูงสุดในการคิดคาร์บอนเครดิต 21 ปี

2.  ช่วงเวลาแบบคงท่ี (Fixed crediting period) กำหนดเวลาสูงสุด 10 ปี และไม่สามารถ 
ต่ออายุได้

9. ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตของโครงการ

ก) ช่วงเวลาแบบต่ออายุได้   ข) ช่วงเวลาแบบคงที่
ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) http://www.tgo.or.th 
 รูปที่ 5 ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตของโครงการ CDM

 ทั้งนี้การพิจารณาเลือกระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตขึ้นอยู่กับอายุของ 
โครงการด้วย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าจะมีอายุโครงการยาวกว่าโครงการก๊าซชีวภาพ  
นอกจากน้ีผู้พัฒนาโครงการจะต้องคำนึงด้วยว่าถ้าเลือกระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 
แบบ 7 ปี เมื่อจะทำการต่ออายุนั้นจะต้องทำการศึกษา Baseline ว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
หรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับข้อมูลใหม่ และจะ 
ต้องทำการจัดส่งเอกสารต่างๆใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย
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10. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
 กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดเปรียบเสมือนแรงจูงใจให้ประเทศกำลังพัฒนาหันมาใช้ 
เทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งหาก 
ไม่มีแรงจูงใจจากกลไกการพัฒนาที่สะอาดแล้ว ประเทศนอกภาคผนวกที่ I จะยังคงใช้  
เทคโนโลยีแบบเดิมที่มีต้นทุนต่ำและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก 
โดยแรงจูงใจที่กล่าวถึงคือ CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ และสามารถนำไปขายให้
กับประเทศอุตสาหกรรมได้น่ันเองส่วนประเทศเจ้าบ้านจะได้รับผลประโยชน์คือ การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับในด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน จากโครงการ CDM

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

ระดับ
ท้องถิ่น

- มีการรักษาคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อมระดับ
  ชุมชนในพื้นที่โครงการ
- ลดปริมาณของเสียที่
  เกิดขึ้น โดยการนำมาใช้
  เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
- ลดการใช้ทรัพยากรเชื้อ
  เพลิงท่ีไม่สามารถทดแทนได้

- กรณีที่เป็นโครงการ ด้านพลังงาน  
  ทดแทนจะช่วยให้นำผลิตผลทาง     
การเกษตร เช่น ปาล์ม มะพร้าว   

  ทานตะวัน ผลสบู่ดำ ฯลฯ มาเป็น   

  วัตถุดิบในการผลิตพลังงาน

- เกษตรกรสามารถนำวัสดุเหลือใช้  

  เช่น แกลบ ใบอ้อย เศษไม้ ฯลฯ ไป 

  ขายเพื่อเป็นวัตถุดิบในการดำเนิน

  โครงการ CDM

- กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้

  เกิดการจ้างงานมากขึ้น

- มีการผลิตสินค้าด้วยวิธีการที่

  สะอาดขึ้น

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้าน

  สุขภาพอนามัยจาก

  คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ที่ดีขึ้น

- เพิ่มทางเลือกในการ

  ประกอบกิจการที่เป็น

  ประโยชน์ต่อสภาวะ

  แวดล้อม
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ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

ระดับ
ประเทศ

- คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย
  รวมของประเทศดีขึ้น
- มีการถ่ายทอดและพัฒนา
  เทคโนโลยีที่สะอาดทั้งจาก  
  ต่างประเทศและภายใน
  ประเทศ

- ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง
  พลังงาน
- กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชาติและเพิ่ม
  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- มีรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคล
  จากการซื้อขาย CERs ลดภาระ 
  ของประเทศที่ภาครัฐจะต้องลงทุน
  ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
  อนุรักษ์พลังงาน

- มีบทบาทในเวทีโลกในการ    

  แก้ไขปัญหาระดับ

  นานาชาติ

- ทำให้เพิ่มอำนาจต่อรอง

  ในการเจรจาระหว่าง

  ประเทศ

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) http://www.tgo.or.th

 “ตลาดคาร์บอน” หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Market) เริ่มมาจาก 
แนวคิดที่ใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดให้ 
“คาร์บอนเครดิต” เป็นสินค้าสำหรับการซ้ือขายได้ จึงทำให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ข้ึน  
รวมท้ังยังทำให้เกิดการกำหนดราคาของคาร์บอนเครดิตด้วย ซ่ึงตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
แล้ว กลไกการตลาดดังกล่าวจะช่วยให้ต้นทุนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ 
ที่สุด

 ตลาดคาร์บอนสามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดทางการ และตลาด 
แบบสมัครใจ 
1. ตลาดทางการ (Mandatory market/ Compliance Market/ Regulated Market)
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน Kyoto Protocol โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด
จึงมีการกำหนดกลไกต่างๆ ขึ้นมาในตลาดทางการ ได้แก่

11. ตลาดคาร์บอน
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1.1  การซื้อขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (Emissions Trading: ET) 
      เป็นกลไกที่มีเอื้อให้เกิดการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับจัดสรรระหว่างประเทศ
ในกลุ่มภาคผนวกที่ I (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย) เนื่องจากประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคี 
ในภาคผนวก 1 มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศแตกต่างกัน ปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ต้องควบคุมตามกลไกนี้ เรียกว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ 
จัดสรรและอนุญาตให้ปล่อย (Assigned Amounts Units: AAUs) โดยเริ่มมี 
ผลบังคับใช้ในปี 2551 และสิ้นสุดในปี 2555 ประเทศที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกได้มากกว่าเป้าหมายตามพันธกรณีสามารถเข้าสู่กลไก ET เพ่ือซ้ือขาย AAUs ได้

1.2.  การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน (Joint Implementation: JI)
เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I (ซึ่งไม่ 

เกี่ยวข้องกับประเทศไทย) ที่มีพันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับประเทศ 
ในกลุ่มภาคผนวก B ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของโครงการในกลไก JI จะเรียกว่า 
Emission Reduction Units (ERUs) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า

1.3.  กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
 กลไก CDM มีลักษณะเดียวกับโครงการแบบ JI เพียงแต่ประเทศที่ทำโครงการต้อง 
เป็นประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ I (เช่น ประเทศไทย) และเป็นผู้เสนอว่าโครงการจะ
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลงของโครงการซ่ึงสอดคล้องกับเง่ือนไขของกลไก CDM เรียกว่า Certififfiied Emissions 
Reductions (CERs) ซึ่งราคาต่อหน่วยของ CERs ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับราคา 
ต่อหน่วยของ ERUs แต่อย่างใด แม้ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
เทียบเท่า 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันก็ตามในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามพันธกรณี  

ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I จะต้องพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในประเทศของตนก่อนเพื่อให้การปล่อย CO2 เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศ การซื้อ 
AAUs ERUs และ CERs สามารถซื้อเป็นส่วนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้บรรลุพันธกรณี 
ของประเทศตนเอง 
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 ตัวอย่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกการตลาด เช่น ตลาด EU  
Emission Trading Scheme (EU ETS) ของสหภาพยุโรป ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 
2005 โดยการผลักดันของประเทศเยอรมนี และ สหราชอาณาจักร เพื่อทำให้ประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปบรรลุพันธกรณีภายใต้พิธีสารเกียวโต โดยที่ EU ETS กำหนดระบบ 
การค้าคาร์บอนแบบ “Cap and Trade” กล่าวคือมีการกำหนดเพดานการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและจัดสรรสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เฉพาะก๊าซ CO2) ในรูปของ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อนุญาตให้ปล่อยได้ (Emission allowance) ในอุตสาหกรรม 
ปลายน้ำ 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การผลิตพลังงานไฟฟ้า กระดาษและ 
เยื่อกระดาษ ซีเมนต์และกระจก และอุตสาหกรรมเหล็ก
 
2. ตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary market)
 ตลาดแบบสมัครใจเป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่ลดลงซึ่งเรียกว่า Verififif ied Emission Reductions  (VERs)  ซึ่งเกิดจากการพัฒนา 
โดยความสมัครใจของผู้ซ้ือและผู้ขายโดยใช้มาตรฐานท่ีมีอยู่โดยไม่ต้องขอการรับรองจาก 
หน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM  DNA) ของประเทศ 
ท่ีโครงการต้ังอยู่และไม่ต้องข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(CDM EB) ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบและทวนสอบที่เข้มงวดน้อยกว่าทำให้ VERs 
ที่มีราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า CERs 
 นอกจากนี้ในตลาดทางการบางตลาดไม่นับรวมโครงการป่าไม้เป็นโครงการ    
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถนำไปซ้ือขายคาร์บอนได้ ดังน้ัน จึงมีผู้นำโครงการ 
ป่าไม้เหล่านี้ไปขายในตลาดแบบสมัครใจได้ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเห็นว่าชุมชน
จะได้ประโยชน์ร่วมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการป่าไม้
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3. การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (เฉพาะ CERs)
 การซ้ือขาย CERs ส่วนมากทำกันแบบทวิภาคี และมีส่วนหน่ึงประมาณร้อยละ 25 
ที่ซื้อขายในตลาดสำคัญ ได้แก่ NordPool, ECX, Blue Next และ Climex ส่วนใน 
ประเทศไทยการดำเนินโครงการ CDM นั้น ผู้พัฒนาโครงการมักจะนิยมประสานงาน   
หรือติดต่อหาผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิตตั้งแต่ก่อนที่โครงการจะขึ้นทะเบียน ซึ่งโครงการ 
CDM ใดท่ีมีความก้าวหน้าของการดำเนินการมากจะมีราคาต่อหน่วยของคาร์บอนเครดิต 
ท่ีสูงกว่าโครงการท่ีเพ่ิงเร่ิมพัฒนาโครงการ ท้ังน้ีการรับซ้ือหรือการขายสามารถดำเนินการ 
ได้หลายวิธี เช่น ดำเนินการผ่านในรูปบริษัทต่างๆ หรือหน่วยงานสถานฑูตของประเทศ 
ในภาคผนวกที่ I ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิต

Annex I Government Carbon Fund Carbon Broker

-ประเทศอังกฤษ : Department 
for Environment,Food And 
Rural Affairs
-ประเทศเยอรมนี : GTZ
-ประเทศเดนมาร์ก : Ministry 
of Foreign Affairs
-ประเทศญี่ปุ่น
-กลุ่มประเทศEU

กองทุนที่เกิดจากการรวมตัวกัน  
ของรัฐบาลหรือกลุ่มบริษัทเอกชน
ที่ต้องการ Carbon Credit เช่น
-ธนาคาร โลก เป็นผู้จัดการ    
Prototype Carbon Fund
และ Community Development 
Carbon Fund
-The Netherlands European 
Carbon Facility
-Italian Carbon Fund
-Danish Carbon Fund
-Japan Carbon Finance
เกิดจากการรวมเงินทุนจาก
บริษัทเอกชนของประเทศญี่ปุ่น

ทำงานในลักษณะเดียวกัน 
กับBroker ของตลาดหุ้น เช่น
-Asia Carbon Exchange 
(ประเทศสิงคโปร์) จะประมูล 
CERs และคิดค่าบริการ
ร้อยละ 2 ของรายได้จาก
การขาย CERs
- Traditional Finance    
Service (ประเทศอังกฤษ)
-Trading Emission PLC 
(ประเทศอังกฤษ)

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) http://www.tgo.or.th
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 ในปัจจุบัน มีโครงการ CDM ของไทยที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการ 
(Letter of Approval: LoA) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน 131 
โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
8,161,639 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยสามารถแยกเป็นโครงการ CDM 
ประเภทก๊าซชีวภาพ (Biogas) 65.61% โครงการ CDM ประเภทชีวมวล (Biomass) 
18.36% และโครงการ CDM ประเภทอื่นๆ 16.03% ดังแสดงสัดส่วน ในรูปที่ 6

12. การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในประเทศไทย

รูปที่ 6 โครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการ (Letter of Approval :   
LoA) ของประเทศไทย
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 จากโครงการท่ีได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการแล้วน้ัน มีจำนวน 46 โครงการ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB แล้ว คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
2,469,683 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 โครงการ CDM ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB และปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

 จากโครงการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนกับ CDM EB แล้วน้ัน มีจำนวน 3 โครงการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554) ที่ได้รับการออกหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือน 
กระจกที่ลดได้ (Issuance of CERs) ดังนี้
 1. โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ได้รับการรับรองแล้ว เท่ากับ 100,678 ตัน
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (21 ธันวาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2550)
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 2. โครงการ Korat Waste to Energy
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ได้รับการรับรองแล้ว เท่ากับ 714,546 ตัน
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 พฤษภาคม 2546 - 16 มิถุนายน 2550)

 3. โครงการ Univanich Lamthap POME Biogas Project
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ได้รับการรับรองแล้ว เท่ากับ 4,346 ตัน
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 มีนาคม 2552)
 
 สถิติโครงการที่แสดงเจตจำนงในการพัฒนาโครงการ CDM ในประเทศไทย
มีโครงการที่ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการพัฒนาโครงการ CDM แล้ว จำนวน 251 
โครงการ โดยสามารถแยกเป็นโครงการ CDM ประเภทก๊าซชีวภาพ (Biogas) 29.08 % 
โครงการ CDM ประเภทชีวมวล (Biomass) 34.66 % และโครงการ CDM ประเภทอื่นๆ 
36.26 % (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554)

รูปที่ 8 โครงการที่แสดงเจตจำนงในการพัฒนาโครงการ CDM

 ข้อมูลการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในประเทศไทยท่ีเป็นปัจจุบัน 
รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.tgo.or.th 
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บันทึก
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