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การคาดประมาณอณุหภมูิ
ผิวโลก ในอีก 100 ปี

ข้างหน้า

ช่วงที�มีการ
สังเกตการณ์

อณุหภมูผิวิโลกเพิ�มสงูขึFน 0.6±0.2°C ในรอบ 100 ปีที�ผา่นมา 
และนกัวทิยาศาสตรไ์ดค้าดประมาณอณุหภมูผิวิโลกในอนาคต...

ที�มา : IPCC

พศ
.

254
3

244
3

264
3

ในรอบ 1,000 ปีที ผา่นมา

ในรอบ 100 ปี

ผิวโลก ในอีก 100 ปี
ข้างหน้า



พาย ุคลื�นลม ถี�และรนุแรงมากขึFน 
(Katrina/New Orlean)





Hot Spot ไฟป่า
พมา่ ลาว ไทยตอนเหนอื



หมิะตกในตอนเหนอืของ
เวยีดนาม เขต จ.ลา่วกาย 

อณุหภมูลิดลงถงึ  -10 ˚C  

อากาศหนาวจดัผดิปกตใิน
เวยีดนาม

กมุภาพนัธ ์2551

อณุหภมูลิดลงถงึ  -10 ˚C  

หมิะปกคลมุนานแรมเดอืน

ทาํใหม้เีด็กเสยีชวีติ 2 คน 
ผูส้งูอายลุม้ป่วยมากกวา่ 100 คน 
ดว้ยสาเหตทุี�เกี�ยวขอ้งกบัอากาศ
หนาวเย็นผดิปกต ิ ววั ควาย ของ
ราษฎรลม้ตายไปกวา่ 1,000 ตวั

ที�มา  นสพ. ผูจ้ดัการ 15 ก.พ. 2551  
ภาพขา่ว AFP



            ผลกระทบดา้นสขุภาพอนามยั

โรคตดิตอ่จากแมลงและหน ูเชน่ 
มาลาเรยี ไขส้มองอกัเสบ ไขล้อืดออก และฉี�หน ู 
จะระบาดในบรเิวณกวา้งเนื(องจากอณุหภมูทิี(อุน่ขึ1น   
และชื1นเนื(องจากมฝีนตกมากขึ1น เป็นปัจจัยเหมาะสม
สําหรับยงุหรอืแมลงซึ(งเป็นสื(อ/พาหะของโรคมากขึ1น 

ที�มา :  WWF Thailand

สําหรับยงุหรอืแมลงซึ(งเป็นสื(อ/พาหะของโรคมากขึ1น 
คาดการณว์า่ เมื�ออณุหภมูขิองโลกเพิ�มสงูขึFนอกี  1- 3 °C 

ประชากรของโลกประมาณรอ้ยละ 45 
จะอยูอ่าศยัในพื1นที(ซ ึ(งเหมาะสมตอ่ 
การแพรก่ระจายของ โรคมาลาเรยี 

โรคอบุตัใิหม่





อนสุญัญาฯ
ความเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ
UNFCCC 1994

กลุม่ประเทศพฒันา 41 ประเทศ
(Annex I)

กลุม่ประเทศกาํลงัพฒันา
150 ประเทศ (Non-Annex I) 

พธิสีารเกยีวโต
Kyoto Protocol 

2005

พธิสีารเกยีวโต
Kyoto Protocol 

2005 กลุม่ประเทศกาํลงัพฒันา
150 ประเทศ (Non-Annex I) 

ไมม่พีนัธกรณีตอ้งลดกา๊ซฯ

กลุม่ประเทศกาํลงัพฒันา
150 ประเทศ (Non-Annex I) 

ไมม่พีนัธกรณีตอ้งลดกา๊ซฯ

กลุม่ประเทศพฒันา 41 ประเทศ
(Annex I) มพีนัธกรณีตอ้งลด

กา๊ซฯ 5%ของปี 1990
ภายในปี 2012

กลุม่ประเทศพฒันา 41 ประเทศ
(Annex I) มพีนัธกรณีตอ้งลด

กา๊ซฯ 5%ของปี 1990
ภายในปี 2012



     กา๊ซเรอืนกระจก 
    และศกัยภาพในการทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น

กา๊ซเรอืนกระจก           ศกัยภาพในการทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น     อายคุงอยูใ่นช ัFน         

                                                    (GWP) เทยีบกบั CO2                    บรรยากาศ

คารบ์อนไดออกไซด ์      CO2        GWP:         1       200 – 450  ปี

มเีทน            CH GWP:        21                11  ปี

ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน   HFCs GWP: 140 – 11,700 2 – 19 ปี

เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน     PFCs GWP: 6,500 – 9,200    มากกวา่ 1,000 ปี

ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์ SF6 GWP:    23,900  3,200 ปี

มเีทน            CH4 GWP:        21                11  ปี

ไนตรสัออกไซด ์             N2O GWP:      310    120  ปี



พธิสีารเกยีวโต(Kyoto Protocol)

� Joint Implementation (JI)
� Emission Trade (ET)
� CDM (Clean Development Mechanism)

กลไกการพฒันาที�สะอาด  ใหป้ระเทศกาํลงัพฒันารว่มลดกลไกการพฒันาที�สะอาด  ใหป้ระเทศกาํลงัพฒันารว่มลด
กา๊ซเรอืนกระจกแบบสมคัรใจบนพืFนฐานของการพฒันาที�
ย ั�งยนื และ สามารถขายปรมิาณกา๊ซฯที�ลดลงไดเ้ป็น 
“คารบ์อนเครดติ” แกป่ระเทศพฒันาที�มพีนัธกรณีตอ้งลด
กา๊ซฯตามปรมิาณที�กาํหนดในพธิสีารเกยีวโต ภายในปี
ค.ศ. 2012
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Annex I Country Non-Annex I Country
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Reduction = 20

Commitment

ปรมิาณ Carbon 
Credit ที�เกิดจาก
โครงการ CDM

การลดกา๊ซเรอืนกระจกตามพนัธกรณีผา่น CDM
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Reduction = 10

Commitment

10

ขาย Carbon Credit 
ที�เกิดจาก โครงการ CDM

Inventory ของ

ประเทศลดลง
เนื�องจากโครงการ

ตั#งอย ูใ่นประเทศไทย

ประเทศ ก

ประเทศ ก

ประเทศ ข

ประเทศ ข
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คารบ์อนเครดติ CARBON CREDIT

� แรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร ์และกลไกการตลาด ใหเ้กดิ
การดาํเนนิโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก

� ปรมิาณสทุธขิองกา๊ซเรอืนกระจกที�ลดลงไดจ้ากโครงการ 
CDM ตามพธิสีารเกยีวโต
มหีนว่ยเป็น  “ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี � มหีนว่ยเป็น  “ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี 
(tCO2e / yr)” 



CDM Principles หลกัการสาํคญั
�Voluntary : accepted by the host 

country, โครงการมลีกัษณะดาํเนนิการโดย
การ สมคัรใจ ไมม่ขีอ้บงัคบั และเป็นที�ยอมรบั
ของประเทศเจา้บา้น ทําใหต้อ้งมรีะบบการ
รบัรองโครงการรบัรองโครงการ

�Additionality : not business as usual, 
different from the baseline scenario 
ไมใ่ชก่จิกรรมที�ดาํเนนิการอยูต่ามปกต ิรเิร ิ�มทํา
โครงการเพราะมแีรงจงูใจจาก CDM เชน่ 
ประเด็นความคุม้ทนุ กจิการดาํเนนิไปตามปกติ



CDM Principles หลกัการสาํคญั
�Sustainable Development : 

In accordance to the host country’s policy on 
SD, สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาที�ย ั�งยนืของ
ประเทศเจา้บา้น การดาํเนนิโครงการโปรง่ใส 
Transparency & Accountable Transparency & Accountable 

�Certify : by UNFCCC CDM-EB 
มกีารรบัรองโดย องคก์ารสหประชาชาติ



ประเภทโครงการ CDM ตามพธิสีารเกยีวโต

1. อตุสาหกรรมพลงังาน
2. การจดัสง่พลงังาน (Energy distribution)
3. การจดัการพลงังานภาคประสงค ์
4. อตุสาหกรรมการผลติท ั�วไป 
5. อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical industries)5. อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical industries)
6. การกอ่สรา้ง (Construction)
7. การขนสง่ (Transport)
8. อตุสาหกรรมเหมอืงแร่
9. อตุสาหกรรมโลหะ
10. การจดัการร ั�วไหลของเชืFอเพลงิ (solid, oil 

and gas)



ประเภทโครงการ CDM ตามพธิสีารเกยีวโต (ตอ่)

11. การจดัการร ั�วไหลของการผลติและการใช ้ 
      สาร halocarbons and sulphur 

hexafluoride
12. การใชส้ารทําละลาย (Solvent use)
13. การจดัการและกาํจดัของเสยี
14. การปลกูป่า (Afforestation and  
13. การจดัการและกาํจดัของเสยี
14. การปลกูป่า (Afforestation and  

reforestation)
15. กจิกรรมการเกษตร 



ผูท้ ี�มบีทบาทสาํคญัในการดาํเนนิโครงการ CDM

� ผูป้ระกอบการ Project Developer และที�ปรกึษาฯ 
Consultant จดัทาํเอกสารการออกแบบโครงการ Project 
Design Document (PDD)

� หนว่ยงานรบัรองโครงการของประเทศเจา้บา้น 
Designated National Authority (DNA) ออกใบรบัรอง 
(LoA: Letter of Approval): อบก./TGO



ผูท้ ี�มบีทบาทสาํคญัในการดาํเนนิโครงการ CDM

� องคก์ร/ที�ปรกึษา รบัรองเอกสารการออกแบบโครงการ
(validation) และยนืยนัปรมิาณคารบ์อนเครดติ 
(verification) คอื Designated Operational Entity 
(DOE) เป็นบรษิทัที�ปรกึษาขึFนทะเบยีนกบั EB

� องคก์รที�ใหก้ารรบัรองปรมิาณการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
(Certified Emission Reduction: CERs) หรอื 
คารบ์อนเครดติ คอื CDM Executive Board (EB) 



เร ิ�มโครงการ / แจง้ความประสงคต์อ่ อบก. (DNA)

ผูป้ระกอบการศกึษาจดัทํา PIN/PDD
และ IEE+SDC

IEE+SDC

ยื�นคาํขอขึFนทะเบยีนโครงการที�
CDM Executive Boardการเห็นชอบจาก

DNA / อบก.
การรบัรองเอกสาร 
PDD โดย DOE (a)

€5-7/tCO2e

การตดิตามการลดกา๊ซ GHG
โดยผูป้ระกอบการ

การทวนสอบยนืยนั (verification) การลดกา๊ซ GHG
โดย DOE (b)

การรบัรองการลด GHG โดย DOE (b)

การรบัรองคารบ์อนเครดติ (ปรมิาณการลดกา๊ซ GHG) โดย CDM EB

ITL/UNFCCC €11-12/tCO2e

Holding Account
Company A/ผูซ้ืFอ

Annex I

CERs
CDM Registry



เร ิ�ม / แจง้ความประสงคต์อ่ อบก.

ยื�นคาํขอรบัรอง

ตรวจสอบเอกสาร
และวเิคราะหข์อ้มลู แจง้หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้งแจง้ ผูป้ระกอบการ

เยี�ยมสํารวจพืFนที�โครงการ

คณะกรรมการ อบก.

เอกสารรบัรองโครงการ (LoA)

180 วัน

คณะอนกุรรมการฯ



•    การพงัทลายของดนิ และการกดัเซาะการพงัทลายของดนิ และการกดัเซาะการพงัทลายของดนิ และการกดัเซาะการพงัทลายของดนิ และการกดัเซาะ
ชายฝั่งชายฝั่งชายฝั่งชายฝั่ง////ชายตลิง่ของแมน่ํ้าชายตลิง่ของแมน่ํ้าชายตลิง่ของแมน่ํ้าชายตลิง่ของแมน่ํ้า
•    การเพิม่พืน้ทีส่ีเขยีวภายใต้โครงการ การเพิม่พืน้ทีส่ีเขยีวภายใต้โครงการ การเพิม่พืน้ทีส่ีเขยีวภายใต้โครงการ การเพิม่พืน้ทีส่ีเขยีวภายใต้โครงการ 
•    อืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆ

หมวดดชันีดา้นทรพัยากรธรรมชาติหมวดดชันีดา้นทรพัยากรธรรมชาติหมวดดชันีดา้นทรพัยากรธรรมชาติหมวดดชันีดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มและสิ่งแวดลอ้มและสิ่งแวดลอ้มและสิ่งแวดลอ้ม

•    ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
•    ลดการปลอ่ยสารทีเ่ป็นมลพษิทาง   ลดการปลอ่ยสารทีเ่ป็นมลพษิทาง   ลดการปลอ่ยสารทีเ่ป็นมลพษิทาง   ลดการปลอ่ยสารทีเ่ป็นมลพษิทาง   
        อากาศอากาศอากาศอากาศ
•    มลพษิทางเสียง มลพษิทางเสียง มลพษิทางเสียง มลพษิทางเสียง 

หลกัเกณฑก์ารพฒันาที�ย ั�งยนื

•    มลพษิทางเสียง มลพษิทางเสียง มลพษิทางเสียง มลพษิทางเสียง 
•    การจดัการมลพษิทางกลิน่การจดัการมลพษิทางกลิน่การจดัการมลพษิทางกลิน่การจดัการมลพษิทางกลิน่
•    ปรมิาณความสกปรกในนํ้าทิง้ ปรมิาณความสกปรกในนํ้าทิง้ ปรมิาณความสกปรกในนํ้าทิง้ ปรมิาณความสกปรกในนํ้าทิง้ 
•    การจดัการของเสียของโครงการการจดัการของเสียของโครงการการจดัการของเสียของโครงการการจดัการของเสียของโครงการ
•    มลพษิดนิ มลพษิดนิ มลพษิดนิ มลพษิดนิ 
•    การปนเปื้อนของนํ้าใต้ดนิ การปนเปื้อนของนํ้าใต้ดนิ การปนเปื้อนของนํ้าใต้ดนิ การปนเปื้อนของนํ้าใต้ดนิ 
•    การลดปรมิาณของเสียอนัตรายการลดปรมิาณของเสียอนัตรายการลดปรมิาณของเสียอนัตรายการลดปรมิาณของเสียอนัตราย
•    ความต้องการใช้นํ้า และความต้องการใช้นํ้า และความต้องการใช้นํ้า และความต้องการใช้นํ้า และ
ประสิทธภิาพการประสิทธภิาพการประสิทธภิาพการประสิทธภิาพการใช้นํ้าของโครงการใช้นํ้าของโครงการใช้นํ้าของโครงการใช้นํ้าของโครงการ



หลกัเกณฑก์ารพฒันาที�ย ั�งยนื (ตอ่)

� สงัคม
� การมสีว่นรว่มของประชาชน 
� สนบัสนุนกจิกรรมพฒันาสงัคม วฒันธรรม และแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง
� สขุภาพอนามยัของคนงานและชุมชนโดยรอบ
� เทคโนโลยี
� การพฒันาเทคโนโลยี
� แผนการดาํเนนิงานเมื�อสิFนสดุระยะเวลา Crediting Period ที�โครงการ� แผนการดาํเนนิงานเมื�อสิFนสดุระยะเวลา Crediting Period ที�โครงการ

เลอืกไว ้
� การฝึกอบรมบคุลากร
� เศรษฐกจิ
� รายไดท้ี�เพิ�มขึFนของคนงาน
� รายไดท้ี�เพิ�มขึFนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�น เชน่ เกษตรกรมรีายไดเ้พิ�มขึFน

จากการขายวตัถดุบิ
� พลงังาน
� การเพิ�มการใชว้ตัถดุบิภายในประเทศ (local content)



Carbon Credit

- Carbon dioxide (CO2)
- Methane (CH4)
- Nitrus oxide (N2O)
- Hidrofluorocarbon (HFCs)
- Perfluorocarbon (PCFs)
- Sulfur hexafluoride (SF6)

กา๊ซเรอืนกระจก

กระบวนการผลติไฟฟ้า

คารบ์อนเครดติ

โรงไฟฟา ขนาดโรงไฟฟา ขนาดโรงไฟฟา ขนาดโรงไฟฟา ขนาด 20 MW

ลดกา๊ซเรอืนกระจก

                                แกลบแกลบแกลบแกลบ 100%

การผลติไฟฟ้า กรณีฐาน

CO2 = 73,000  Tons/year(1)

Natural Gas             70% 
Coal                          20% 
Fuel Oil 2%
Hydro                      4% 
Renewable                           2% 
Import                                 2% 

ขนาดขนาดขนาดขนาด 20 MW

Certified Emission Reduction (CERs)

(1) 73,000 – (2) 3,000 = 70,000 Tons/year 

คารบอนเครดิตคารบอนเครดิตคารบอนเครดิตคารบอนเครดิต

CO2 = 3,000 Tons/year(2)

                                แกลบแกลบแกลบแกลบ 100%

Renewable Energy Reduces Global Warming 



การประเมนิปรมิาณการลดกา๊ซเรอืนกระจก

� การคาํนวณปรมิาณการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากกจิกรรม
ประเภทตา่งๆ ตอ้งใช ้วธิคีาํนวณ(Methodology) ที�รบัรอง
โดย CDM Executive board (CDM EB)

� http://cdm.unfccc.int/methodologies

� CDM EB พจิารณาใหก้ารรบัรองวธิลีดกา๊ซเรอืนกระจกและ
การคาํนวณ (methodology) ใหม ่ทกุ 4 เดอืน



สถานการณค์ารบ์อนเครดติหรอืโครงการ CDM ใน
ประเทศไทย (มกราคม 2554)

� โครงการ CDM ในประเทศไทยไดร้บัการรบัรอง (ไดร้บั 
Letter of Approval: LoA) แลว้ จาํนวน 125 โครงการ

    (คนื 14โครงการ)

� รวมปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกที�ลดลงไดอ้ยา่งเป็นทางการ 
หรอืปรมิาณคารบ์อนเครดติประมาณ 8.03 ลา้นตนั
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี (MtCO2e/y) มมีลูคา่กวา่ 
หรอืปรมิาณคารบ์อนเครดติประมาณ 8.03 ลา้นตนั
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี (MtCO2e/y) มมีลูคา่กวา่ 
5,000 ลา้นบาท/ปี เกดิการลงทนุกวา่ 37,000 ลา้นบาท

� โครงการฯกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณา 6 โครงการ
ประมาณ 0.53 MtCO2e/y และ มจีํานวนผูแ้สดงความจํานง
กวา่ 244 โครงการ

� มโีครงการที�ข ึFนทะเบยีนแลว้ 32 โครงการ และไดร้บัการ
รบัรองจาก CDM EB แลว้ 2 โครงการ (811,400 tCO2e/y)



ประเภทโครงการ CDM ในประเทศไทย

� การผลติพลงังานจากกา๊ซชวีภาพ
� นํ Fาเสยี โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั โรงงานนํFามนัปาลม์ 
    โรงงานเอททานอล ฟารม์สกุร
� หลมุฝงักลบขยะ

� โรงไฟฟ้าพลงัชวีมวล
ความรอ้นปลอ่ยทิFงจากโรงงานปนูซเีมนต์� ความรอ้นปลอ่ยทิFงจากโรงงานปนูซเีมนต์

� โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์
� โครงการลดไนตรสัออกไซด์
� โรงไฟฟ้าพลงันํ Fาขนาดเล็ก
� โครงการประหยดัพลงังาน จากการเปลี�ยนชนดิเชืFอเพลงิ 

การปรบัเปลี�ยนกระบวนการผลติ



ผู้รบัซือ้คารบ์อนเครดติ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น ผู้รบัซือ้คารบ์อนเครดติ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น ผู้รบัซือ้คารบ์อนเครดติ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น ผู้รบัซือ้คารบ์อนเครดติ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 3 3 3 กลุม่กลุม่กลุม่กลุม่
Annex I 

Government
Carbon Fund Carbon Broker

�ประเทศองักฤษ ประเทศองักฤษ ประเทศองักฤษ ประเทศองักฤษ :    
Department for  
Environment, Food 
And Rural Affairs 
�ประเทศเยอรมนัประเทศเยอรมนัประเทศเยอรมนัประเทศเยอรมนั :    GTZ 
�ประเทศเดนมารก์ประเทศเดนมารก์ประเทศเดนมารก์ประเทศเดนมารก์ : 

กองทนุที�เกดิจากการ
รวมตวักนัของรฐับาลหรอืกลุม่
บรษิทัเอกชนที�ตอ้งการ 
Carbon Credit เชน่ 

 ธนาคารโลก เป็น
ผูจ้ดัการ Prototype 
Carbon Fund และ

ทาํงานในลกัษณะเดยีวกบั ทาํงานในลกัษณะเดยีวกบั ทาํงานในลกัษณะเดยีวกบั ทาํงานในลกัษณะเดยีวกบั 
Broker ของตลาดหุ้น ของตลาดหุ้น ของตลาดหุ้น ของตลาดหุ้น 
เช่น เช่น เช่น เช่น 

Asia Carbon 
Exchange 
((((ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร)์ ) ) ) จะจะจะจะ
ประมูล ประมูล ประมูล ประมูล CERs และและและและ

�ประเทศเดนมารก์ประเทศเดนมารก์ประเทศเดนมารก์ประเทศเดนมารก์ : 
Ministry of Foreign 
Affairs 
�ประเทศญีปุ่่นประเทศญีปุ่่นประเทศญีปุ่่นประเทศญีปุ่่น
�กลุม่ประเทศ กลุม่ประเทศ กลุม่ประเทศ กลุม่ประเทศ EU

�บรษิทั หรอืบรษิทั หรอืบรษิทั หรอืบรษิทั หรอื
อุตสาหกรรม ทีต่้องอุตสาหกรรม ทีต่้องอุตสาหกรรม ทีต่้องอุตสาหกรรม ทีต่้อง
ลดก๊าซเรอืนกระจกลดก๊าซเรอืนกระจกลดก๊าซเรอืนกระจกลดก๊าซเรอืนกระจก

Carbon Fund และ
Community 
Development Carbon 
Fund
The Netherlands 
European  Carbon 
Facility
Italian Carbon Fund 
Danish Carbon Fund 
Japan Carbon Finance 

ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์
ประมูล ประมูล ประมูล ประมูล CERs และและและและ
คดิคา่บรกิาร     คดิคา่บรกิาร     คดิคา่บรกิาร     คดิคา่บรกิาร     
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2 2 2 2 ของของของของ
รายไดจ้าก     รายไดจ้าก     รายไดจ้าก     รายไดจ้าก     
การขาย การขาย การขาย การขาย CERs     
Traditional 
Finance  Service 
((((ประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษ))))



สถานการณ์คารบ์อนเครดติท ั�วโลก
(มกราคม 2554)

� โครงการ CDM ที� ข ึFนทะเบยีนแลว้ ท ั�วโลกมจีาํนวน
ประมาณ 2,802 โครงการ (432.97 MtCO2e/y) ประเทศ 
อนิเดยี และจนี มจีาํนวนโครงการและ CERs มากที�สดุ

� โครงการ CDM ที�กาํลงัพฒันามจีาํนวนกวา่ 5,600 โครงการ� โครงการ CDM ที�กาํลงัพฒันามจีาํนวนกวา่ 5,600 โครงการ
� จาํนวน CERs รวมที�คาดวา่จะไดเ้มื�อส ิFนสดุปี 2012 

ประมาณ 4,640 MtCO2e/Y



คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิโครงการ CDM
� คา่จดัทาํเอกสารออกแบบโครงการ (PDD)+ Validation ~ 

1 – 2 M฿
� คา่ธรรมเนยีม วเิคราะหร์บัรองโครงการ และตดิตามผลจาก 

อบก. 0.075 - 0.9 M฿
� Registration Fee at CDM EB

� Annual <15,000 tCO2e : US$ 0.1/CER
� Annual > 15,000 tCO2e: US$ 0.2/CER� Annual > 15,000 tCO2e: US$ 0.2/CER
� Maximum charge –US$ 350,000

� Monitoring ~ 0.3 – 1 M฿
� Verification ~ 1 – 2 M฿
� Certification ~
� Levy 2% of CERs for Adaptation Fund
� รวมประมาณ 4 - 8 ลา้นบาท/โครงการ



การรวมโครงการขนาดเล็ก เพื�อความเป็นไปได้
ในการดาํเนนิโครงการ CDM

� BUNDLE Approach
โครงการดาํเนนิการ เร ิ�มพรอ้มกนั เลกิพรอ้มกนั

+              +             +             +             +

� PROGRAMATIC Approach � PROGRAMATIC Approach 
� (Programatic of Activities: PoA)

โครงการไมต่อ้งดาํเนนิการพรอ้มกนั เพิ�มโครงการเมื�อใดก็ได้

28 ปี



คณุลกัษณะของโครงการแบบ PoA

CDM CDM small scale 
Bundling 

CDM PoA

� โครงการเดยีว
� ที�ต ัFงไดแ้หง่เดยีว

� ดาํเนนิการได้
คร ัFงละ 1 โครงการ

� มจีํานวนโครงการไดม้าก
� มที ี�ต ัFงไดห้ลายแหง่

� ดาํเนนิการไดค้ร ัFงละ
หลายโครงการ แตต่อ้งเร ิ�ม

� มจีํานวนโครงการไดม้าก
� มที ี�ต ัFงไดแ้บบไรพ้รมแดน ท ัFงใน
ประเทศ และหลายประเทศรว่มกนั
� ดาํเนนิการไดม้ากโครงการ โดย
เพิ�มโครงการไดภ้ายใตแ้ผนงานคร ัFงละ 1 โครงการ

� ม ีcrediting 
period ของตนเอง
� โครงการแบบ
สมคัรใจ
� รูต้วัผูด้าํเนนิ
โครงการกอ่น
� Additionality

หลายโครงการ แตต่อ้งเร ิ�ม
และเลกิพรอ้มกนั
� crediting period ของ
แตล่ะโครงการเทา่กนั
� โครงการแบบสมคัรใจ

� รูต้วัผูด้าํเนนิโครงการ
กอ่น
� Additionality

เพิ�มโครงการไดภ้ายใตแ้ผนงาน
ตามกรอบเวลาของอายแุผนงาน
� แตล่ะโครงการ (CPA) ม ี
crediting period ของตวัเอง
� โครงการ (CPA) เป็นไดท้ ัFงแบบ
สมคัรใจ และแบบภาคบงัคบั 
(mandatory)
� ไมรู่ต้วัผูด้าํเนนิโครงการกอ่น 
(ยกเวน้ CPA รายแรก)
� Additionality ท ัFงระดบั PoA 
และ CPA



คณุสมบตัขิอง Coordinating/Managing Entity 
(C/ME)

� คณุสมบตัอิงคก์รหรอืหนว่ยงานบรหิารโครงการ PoA
1. หนว่ยงานของรฐั องคก์าร สถาบนัการศกึษา หรอื สถาบนัภายใต้

การกํากบัของรฐั หรอื
2. นติบิคุคลที�ไดร้บัการจดทะเบยีนตามกฎหมายไทย และไดร้บัการจด

ทะเบยีนเป็นที�ปรกึษากบักระทรวงการคลงั หรอื
3. นติบิคุคลที�ไดร้บัการจดทะเบยีนตามกฎหมายตา่งประเทศ ที�ม ี3. นติบิคุคลที�ไดร้บัการจดทะเบยีนตามกฎหมายตา่งประเทศ ที�ม ี

สาํนกังานในประเทศไทย
4. องคก์ร/หนว่ยงานขา้งตน้ จะตอ้งมบีคุลากรเป็นนกัวชิาการ

ผูเ้ชี�ยวชาญมปีระสบการณท์ี�เกี�ยวขอ้งอยา่งนอ้ย 3 ปี จาํนวนอยา่ง
นอ้ย 2 คน และไมเ่คยถกูพกั/ถกูเพกิถอน Letter of 
Authorization เวน้แตร่ะยะไดผ้า่นมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี



การดาํเนนิงานโครงการ CDM-PoA

C/ME แจง้ความจาํนง (LoI) ตอ่ DNA, CDM EBC/ME แจง้ความจาํนง (LoI) ตอ่ DNA, CDM EB

C/ME จดัเตรยีมเอกสาร PDD 
ระดบัแผนงานและระดบัโครงการ 

(CPAโครงการที� 1) 
(CDM-PoA-DD และ CDM-CPA-DD)

C/ME จดัเตรยีมเอกสาร PDD 
ระดบัแผนงานและระดบัโครงการ 

(CPAโครงการที� 1) 
(CDM-PoA-DD และ CDM-CPA-DD)

C/ME จดัเตรยีมเอกสารการประเมนิผล
กระทบฯและดชันชีีFวดัการพฒันาที�ย ั�งยนื 
ระดบัแผนงานและระดบัโครงการ
(CPAโครงการที� 1) 

(IEE-SDC-PoA และ IEE-SDC-CPA)

C/ME จดัเตรยีมเอกสารการประเมนิผล
กระทบฯและดชันชีีFวดัการพฒันาที�ย ั�งยนื 
ระดบัแผนงานและระดบัโครงการ
(CPAโครงการที� 1) 

(IEE-SDC-PoA และ IEE-SDC-CPA)(IEE-SDC-PoA และ IEE-SDC-CPA)(IEE-SDC-PoA และ IEE-SDC-CPA)

อบก.ให้
LoA

อบก.ให้
LoA

Validation
by DOE1

Validation
by DOE1

ขึFนทะเบยีนโครงการ PoA

ดาํเนนิโครงการและตดิตามฯ
Implementation and Monitoring

ดาํเนนิโครงการและตดิตามฯ
Implementation and Monitoring

Verification by DOE2Verification by DOE2

CER Issuance by CDM EB

CPA 2,..CPA 2,..

อบก. แจง้ EB
ขอถอน CPA 
ไดภ้ายใน 1 ปี

หลงัขึFนทะเบยีน

อบก. แจง้ EB
ขอถอน CPA 
ไดภ้ายใน 1 ปี

หลงัขึFนทะเบยีน

อบก. แจง้ EB
ขอถอน CPA 

ไดภ้ายใน 6 เดอืน
หลงัไดร้บั CER

อบก. แจง้ EB
ขอถอน CPA 

ไดภ้ายใน 6 เดอืน
หลงัไดร้บั CER



แนวโนม้ของตลาดคารบ์อน 
และพธิสีารเกยีวโต

� สหภาพยโุรปและญี�ปุ่ นจะลดกา๊ซเรอืนกระจก 20% และ 
25% ภายในปีค.ศ. 2020 แตจ่าํกดัการซืFอ CERs

    (จากเดมิ 5% ภายในปี 2012)

� สหรฐัฯจะลดกา๊ซเรอืนกระจก 17% และ 80% ภายในปี
ค.ศ. 2020 และ 2050 ตามลําดบั ข ึFนกบัการเมอืงค.ศ. 2020 และ 2050 ตามลําดบั ข ึFนกบัการเมอืง

� ตลาดคารบ์อนจะยงัคงอยูแ่ละดาํเนนิการตอ่ไปหลงัปี
ค.ศ. 2012 แตร่าคาไมแ่นน่อน

� กลไกที�เพิ�มข ึFน : 
� Reformed CDM, Bilateral Agreement
� การอนรุกัษป์่าไม ้(REDD+) 
� กลไกนโยบายของรฐั (NAMA)
� กลไกควบคมุภาคการผลติรายสาขา (Sectoral Approach)



ปี ค.ศ. 2012 ทกุสายการบนิที�เขา้ EU ตอ้งลดกา๊ซเรอืนกระจกให้
ไดเ้ทา่กบัคา่เฉลี�ยที�ปลอ่ยในระหวา่งปี ค.ศ. 2004 – 2006 (ใหซ้ืFอ 
EUA/CERs มาเป็นเครดติในการลดได)้
โดยปี 2012: 82% ใน 97%ของคา่เฉลี�ยฯสามารถปลอ่ยไดฟ้ร ี
โดย 15%(ของ97%) ตอ้งซืFอ EUA/CERs หรอืจากรายที�ลดได้
มากกวา่คา่เฉลี�ยฯ สว่นอกี 3% สํารองไวส้ําหรบัสายการบนิใหม่
ในปี 2013-2020 สดัสว่นการปลอ่ยฟรลีดเหลอื 95% 

CARBON AVIATION
EU Directive on Carbon Aviation: EU Directive on Carbon Aviation: EU Directive on Carbon Aviation: EU Directive on Carbon Aviation: 2012201220122012



โครงสรา้งตลาดคารบ์อน

ตลาดทางการ 
(Regulated Market)

ตลาดทางการ 
(Regulated Market)

ETET

ตลาดภาคสมคัรใจ
(Voluntary Market)

JI CSRCSR
Carbon Neutral

Policy
Carbon Neutral

Policy

CDMCDMCDMCDM



ตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจ 
Voluntary Carbon MarketVoluntary Carbon MarketVoluntary Carbon MarketVoluntary Carbon Market

� การซืFอขาย VERs มมีากขึFนแตร่าคาตํ�าลง

� CCX: Chicago Climate Exchange
� $0.5 - 0.9/tCO2e :2003-2008
� $0.5 – 4/tCO2e :2009-2010

� Over-the-Counter, ราคาขึFนกบั Vintage and Location� Over-the-Counter, ราคาขึFนกบั Vintage and Location
� Gold Standard: €8-9/tCO2e
� โครงการป่าไม:้ $ 4-7 /tCO2e
� Voluntary Carbon Standard: 

� North America $5/tCO2e
� Southeast Asia and South America $4-5/tCO2e
� China and India <$2.5-3.5/tCO2e

Source: MF Global Weekly



กา๊ซชวีภาพ
จากฟารส์กุร

15,000 – 58,000 tCO2e/Y



โครงการ CDM กา๊ซชวีภาพจาก
หลมุฝงักลบขยะ บ.เจรญิสมพงษ ์จก.หลมุฝงักลบขยะ บ.เจรญิสมพงษ ์จก.

47,185 – 93,320 tCO2e/y 



กา๊ซชวีภาพจากอตุสาหกรรมนํFามนัปาลม์
15,000 – 61,000 tCO2e/y



กา๊ซชวีภาพจากนํ Fาเสยีโรงงานแป้งมนัสมัปะหลงั
27,,,,000 –––– 349,125 tCOtCOtCOtCO2222e/ye/ye/ye/y



โรงไฟฟ้าชวีมวล(ชานออ้ย) โรงไฟฟ้าชวีมวล(ชานออ้ย) 
6,000 – 151,000 tCO2e/y



โครงการผลติพลงังานจากลมรอ้นปลอ่ยทิFง 
โรงปนูซเีมนต ์ 29,300 – 64,200 tCO2e/y



EGAT Energy 
Saving Project

โครงการเปลี�ยน
หลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังาน

100 ลา้นหลอด
(1 MtCO2e/y)



มอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า ในวนิมอเตอรไ์ซค์
มอเตอรไ์ซค์

ไฟฟ้าแทนมอเตอร์
ไซคน์ํ Fามนั ในวนิ

มอเตอรไ์ซค ์
ในเขต กทม.
ซึ�งมปีระมาณ
3-4 ลา้นคนั3-4 ลา้นคนั

ลด GHG ได.้.?

มอเตอรไ์ซค ์
คนัเกา่ ?



เตาประหยดัพลงังาน

เตาประหยดัพลงังาน 
ใชเ้ชืFอเพลงินอ้ยกวา่
เตาประหยดัพลงังาน 
ใชเ้ชืFอเพลงินอ้ยกวา่ใชเ้ชืFอเพลงินอ้ยกวา่

เตาปกตทิี�ใชฝ้ืน
ประมาณ 80 % 

จาํนวน 30,000 เตา
ลดการปลอ่ย CO2 

ไดป้ีละประมาณ
 50,000 tCO2e/y

ใชเ้ชืFอเพลงินอ้ยกวา่
เตาปกตทิี�ใชฝ้ืน
ประมาณ 80 % 

จาํนวน 30,000 เตา
ลดการปลอ่ย CO2 

ไดป้ีละประมาณ
 50,000 tCO2e/y



สว้มสาธารณะในอนิเดยี
 

(Maharashtra, Sulabh) CDM Project,
The world largest toilet complex with biogas production



แนวนโยบาย
� การจดัการมลพษิ : ขยะ ฟารม์สกุร
� การประหยดัพลงังาน / พลงังานหมนุเวยีน

� การปลกูป่า
� โครงการ SME /PoA� โครงการ SME /PoA

� มาตรการสง่เสรมิ
� Adder Cost
� ยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs 3 ปี
� การจดัต ัFงกองทนุ Thailand Carbon Fund



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(Public Organization)
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิอาคาร B ช ัFน 19 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิอาคาร B ช ัFน 19 
120 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี� กทม. 10210
Tel.  02 141 9790      Fax 02 143 8400

www.tgo.or.th


