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การปลูกป่า A/R CDM ดาเนินการได้ รูปแบบ
การปลูกป่าใหม่ Afforestation
เป็นการปลูกป่าบนพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2532

เริ่มต้นโครงการ

การปลูกพื้นฟูป่า Reforestation
เป็นการปลูกป่าบนพื้นที่ที่เคยเป็นป่ามาก่อนแต่ถูกทาลายจนไม่มีสภาพความเป็นป่า
ณ ปี 2532

เสื่อมโทรม

พ.ศ. 2532 เริ่มต้นโครงการ
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นิยามป่าไม้ ของ CDM
ประเทศนอกกลุ่ม Annex I ต้องตั้งนิยาม"ป่าไม้" ก่อนทีจ
่ ะดาเนินการ A/R CDM
ประเทศไทยได้กาหนดนิยาม "ป่าไม้" ตาม A/R CDM
พื้นที่เรือนยอดของต้นไม้ปกคลุมมากกว่า 30 % ของพื้นที่
ต้นไม้มีความสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
ขนาดของพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
ป่าไม้

พื้นที่ >= 1 ไร่

เรือนยอด >=30 % บนพื้นที่ >= 1 ไร่

เรือนยอด >=30 %

ความสูง >= 3 เมตร

ความสูง >= 3 เมตร

ขนาดของโครงการ
โครงการ A/R CDM สามารถแบ่งตามขนาดโครงการได้
โครงการขนาดเล็ก ทีมีปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก < 1600 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการขนาดใหญ่ ทีมีปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก >= 1600 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
โดยโครงการขนาดเล็กจะขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่ซับซ้อน และมีหลักการ
ดาเนินการที่ง่ายกว่าเช่น
เสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนน้อยกว่า
ไม่ต้องจ่าย 2% ให้กองทุน Adaptation Fund
 คิดปริมาณการดูดซับเฉพาะ Above and under ground Biomass
 ใช้วิธีคิด Leakage แบบง่ายเฉพาะกิจกรรม ที่ทดแทนการเพราะปลูก
และเลี้ยงสัตว์
 ดาเนินการ validation/Verification และ Certification โดย DOE
เดียวกันได้
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สิทธิประโยชน์สาหรับการดาเนินโครงการ CDM ขนาดเล็ก

•
•
•
•
•
•
•

มีการใช้เอกสารประกอบโครงการที่ได้ปรับให้ง่ายขึ้น
ใช้วิธีการคานวณการลดก๊าซเรือนกระจกและวิธีการในการติดตาม
ตรวจสอบปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ง่ายขึ้น
สามารถควบรวมโครงการหลายโครงการเข้าด้วยกัน (bundle)
ได้รับการผ่อนปรนเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนต่ากว่าโครงการทั่วไป
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนสั้นกว่า
สามารถใช้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ ก ารในการตรวจสอบ (Designated
Opera-tional Entities, DOE) ที่ได้รับมอบหมายในขั้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (validation) และการทวนสอบ
การลดก๊าซเรือนกระจก (verification) รายเดียวกัน

ระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตและประเภทของเครดิต
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โครงการ A/R CDM อาจประกอบพื้นที่ย่อยหลายๆ พื้นที่

แหล่งสะสมคาร์บอนในโครงการ A/R CDM
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A/R CCDM
Baseline

ถ้าไม่มีโครงการ A/R CDM

A/R CDM Project

Leakage
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การดาเนินงานเพิ่มเติมจากการดาเนินงานตามปกติ
หรือส่วนเพิ่ม (Additionality)

Additionality

ไ ผาน

ขั้นที่ 0 คัด ลื ก บื้ งตน โด ต วจ บวันที่ ่ ดา นน
โค งกา วา ่ หลังวันที่ 31 ธันวาค 2542 ห ื ไ

โค งกา ไ ีคณ
ุ บัต
ป็นโค งกา A/R CDM
ื่

ขั้นที่ 1 ะบุทาง ลื กในกา ใชที่ดนข งโค งกา

ูทธ์วาไ ได ป็นโค งกา ที่ดา นนกา
ตา กฎ ะ บี บห ื กฎห า ใดๆ
ซึ่ง ป็นกา ดา นนกา ตา ปกต

ทาง ลื กในใชกา ใชที่ดนซึ่ง ูในข บ ขตข งโค งกา และ ป็น
กา ดา นนตา กฎ ะ บี บและกฎห า ทีป่ ะกา ใช
ลื กก ณีฐานตา วธีกา ัฒนาข ูลฐาน
ไดก ณีฐานกา ใชที่ดนข งโค งกา
ื่

ขั้นที่ 2 ว ค าะห์กา ลงทุน
ผาน

ขั้นที่ 3 ว ค าะห์ ุป

ไ ผาน
ไ ผาน
โค งกา ไ ี Additionality
ไ ผาน

ขั้นที่ 4 ว ค าะห์ผลก ะทบจากกา ขึ้นทะ บี น ป็นโค งกา
ผาน CDM

ค

ูทธ์วาไ จูงใจให กดกา ลงทุน
และ ี ุป คในกา ดา นนงาน
หากไ ใชโค งกา CDM

ผาน
ื่

ูทธ์วาหากไ ไดขึ้นทะ บี น
ก็ไ า า ถดา นนกา
โค งกา ปลูกป่าได

ป็นโค งกา ปลูกป่าที่ ีป ะโ ชน์ วน ่ /กา
ดา นนงาน ่ ต จากกา ดา นนงานปกต
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Estimation for Leakage

Baseline

ถ้าไม่มีโครงการ A/R CDM

กา คานวณป าณ CERs

Estimate of
Sink ,Baseline, Leakage

กรณีจะดาเนินโครงการ
Monitoring of
Sink ,Baseline, Leakage

กรณีที่ดาเนินโครงการแล้ว
CER
CER
CER

Net anthropogenic
GHG removal

ริม ณ GHG
ซั จริ

ริม ณ GHG
ซั จ กกรณฐ น

Leakage
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ข้อจากัด
•

•

ความซับซ้อนของกฏหมายป่าไม้และที่ดินของไทย
ความไม่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ เช่น วิธีการคิดคานวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
Methodology
–

ใช้ Methodology ที่ยอมรับแล้ว

–

สร้าง Methodology ใหม่

•

เรื่องความโปร่งใส ข้อมูลฐาน

•

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
Process

US$

Baseline Study
Monitoring Plan
Validation
ERPA Preparation
Registration
Verification

18,000-23,000
7,000-15,000
15,000-30,000
23,000-38,000
10,000-30,000
7,000/ visit

ตัวอย่างการเพิม่ พูนคาร์บอนเหนือพืน้ ดินในไม้บางชนิด
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ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม
ค่าขาย CERs > ค่าจัดทา CDM (Transaction Cost)
ตัวอย่าง ไม้โกงกาง ดูดซับ CO2 = 2.75 ton/ไร่/ปี
ราคา CERs = 10$ = 300 บาท
Transaction Cost =
4000000
ค่าของเงินอีก 30 ปี
=
10000000
ขนาดพื้นที่โครงการ
=
2003 ไร่
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