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การคาดประมาณอณุหภมูิ
ผิวโลก ในอีก 100 ปี

ข้างหน้า

ช่วงที�มีการ
สังเกตการณ์

อณุหภมูผิวิโลกเพิ2มสงูขึ6น 0.6±0.2°C ในรอบ 100 ปีที2ผา่นมา 
และนกัวทิยาศาสตรไ์ดค้าดประมาณอณุหภมูผิวิโลกในอนาคต...

ที�มา : IPCC
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ในรอบ 1,000 ปีที ผา่นมา

ในรอบ 100 ปี

ผิวโลก ในอีก 100 ปี
ข้างหน้า



อนสุญัญาสหประชาชาติอนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยความเปลี2ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ
UNFCCC 1994

กลุม่ประเทศพฒันา 41 ประเทศ
(Annex I countries)

กลุม่ประเทศกาํลงัพฒันา
159 ประเทศ 

(Non-Annex I countries) 

พธิสีารเกยีวโต
Kyoto Protocol 
2005 กลุม่ประเทศกาํลงัพฒันา

159 ประเทศ (Non-Annex I) 
ไมม่พีนัธกรณีตอ้งลดกา๊ซฯ

กลุม่ประเทศพฒันา 41 ประเทศ
(Annex I) มพีนัธกรณีตอ้งลด

กา๊ซฯ 5%ของปี 1990
ภายในปี 2012



� กลไกรว่มระหวา่งประเทศในกลุม่ประเทศพฒันา 
(Joint Implementation: JI)

� กลไกการคา้คารบ์อนเครดติในกลุม่ประเทศ
พฒันา (Emission Trade: ET)

� CDM (Clean Development Mechanism)
กลไกการพฒันาที2สะอาด  

� CDM (Clean Development Mechanism)
กลไกการพฒันาที2สะอาด  ใหป้ระเทศกาํลงัพฒันา
รว่มลดกา๊ซเรอืนกระจกแบบสมคัรใจ บนพื6นฐานของการ
พฒันาที2ย ั2งยนื และ สามารถขายปรมิาณกา๊ซฯที2ลดลง
ไดเ้ป็น “คารบ์อนเครดติ” แกป่ระเทศพฒันาที2ม ี
พนัธกรณีตอ้งลดกา๊ซฯตามปรมิาณที2กําหนดในพธิสีาร
เกยีวโต ภายในปี ค.ศ. 2012
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� แรงจงูใจทางเศรษฐศาสตรใ์หเ้กดิการดาํเนนิโครงการ
ลดกา๊ซเรอืนกระจก

� ปรมิาณสทุธขิองกา๊ซเรอืนกระจกที2ลดลงไดจ้าก
โครงการ CDM ตามพธิสีารเกยีวโต
มหีนว่ยเป็น  “ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี � มหีนว่ยเป็น  “ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี 
(tCO2e / yr)” 



กา๊ซเรอืนกระจก           ศกัยภาพในการทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น     อายคุงอยูใ่นช ั6น         

                                                    (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



1. อตุสาหกรรมพลงังาน
2. การจดัสง่พลงังาน (Energy distribution)
3. การจดัการพลงังานภาคประสงค ์
4. อตุสาหกรรมการผลติท ั2วไป 
5. อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical industries)5. อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical industries)
6. การกอ่สรา้ง (Construction)
7. การขนสง่ (Transport)
8. อตุสาหกรรมเหมอืงแร่
9. อตุสาหกรรมโลหะ
10. การจดัการร ั2วไหลของเชื6อเพลงิ (solid, oil 

and gas)



11. การจดัการร ั2วไหลของการผลติและการใช ้ 
      สาร halocarbons and sulphur 

hexafluoride
12. การใชส้ารทําละลาย (Solvent use)
13. การจดัการและกาํจดัของเสยี13. การจดัการและกาํจดัของเสยี
14. การปลกูป่า (Afforestation and  

reforestation)
15. กจิกรรมการเกษตร 



◦ โครงการฯมลีกัษณะดาํเนนิการโดยการแบบ 
สมคัรใจ ไมม่ขีอ้บงัคบั และเป็นที2ยอมรบัของ
ประเทศเจา้บา้น ทําใหต้อ้งมรีะบบการรบัรอง
โครงการ

◦ โครงการฯ ไมใ่ชก่จิกรรมที2ทาํอยูต่ามปกติ
แตม่ปีระโยชนส์ว่นเพิ2มจากการขายคารบ์อน
เครดติ (Additionality) ทําโครงการเพราะมี
แรงจงูใจจาก CDM เชน่ ประเด็นความคุม้ทนุ 
ประเด็นอปุสรรคทางเทคนคิ



◦ โครงการฯเขา้ขา่ยการพฒันาที2ย ั2งยนื สอดคลอ้ง
กบันโยบายการพฒันาที2ย ั2งยนืของประเทศเจา้บา้น 
การดาํเนนิโครงการโปรง่ใส 

 

◦ โครงการฯไดก้ารรบัรองจากหนว่ยงาน◦ โครงการฯไดก้ารรบัรองจากหนว่ยงาน
ตวัแทนสหประชาชาต ิ(Certify : by 
UNFCCC CDM-EB) 



เร ิ2มโครงการ / แจง้ความประสงคต์อ่ อบก. 

ผูป้ระกอบการศกึษาจดัทําเอกสารผูป้ระกอบการศกึษาจดัทําเอกสาร PIN/PDD
และ IEE+SDC

IEE+SDC

ยื2นคาํขอขึ6นทะเบยีนโครงการที2
สหประชาชาติ

(CDM Executive Board)
การเห็นชอบจาก

อบก. (DNA)

การรบัรองเอกสาร การรบัรองเอกสาร 
PDD โดยบรษิทัฯ

ตวัแทนสหประชาชาติ
 DOE (a)

€4-6/tCO2e

 DOE (a)

การตดิตามการลดกา๊ซ GHG
โดยผูป้ระกอบการ

การตรวจทวนสอบ (verification) การลดกา๊ซ GHG
โดย DOE (b)

การรบัรองการลดกา๊ซฯโดย DOE (b)

การรบัรองคารบ์อนเครดติ (ปรมิาณการลดกา๊ซ GHG) โดย CDM EBCERsCERsCERsCERs

ผูซ้ื6อ
€6-13/tCO2e



เร ิ2ม / แจง้ความประสงคต์อ่ อบก.

ยื2นคาํขอรบัรอง

ตรวจสอบเอกสาร
และวเิคราะหข์อ้มลู
ตรวจสอบเอกสาร
และวเิคราะหข์อ้มลู แจง้หนว่ยงานที2เก ี2ยวขอ้งแจง้ ผูป้ระกอบการ

เยี2ยมสํารวจพื6นที2โครงการ

คณะกรรมการ อบก.

เอกสารรบัรองโครงการ (LoA)

180 วนั

คณะอนกุรรมการฯ



• การพงัทลายของดนิ และการกดั
เซาะชายฝั2ง/ชายตลิ2งของแมน่ํ 6า
• การเพิ2มพื6นที2สเีขยีวภายใตโ้ครงการ 
• อื2นๆ

หมวดดชันดีา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ2งแวดลอ้ม

• ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
• ลดการปลอ่ยสารที2เป็นมลพษิทาง   
  อากาศ
• มลพษิทางเสยีง 

หลกัเกณฑก์ารพฒันาที2ย ั2งยนื

• อื2นๆ• มลพษิทางเสยีง 
• การจดัการมลพษิทางกลิ2น
• ปรมิาณความสกปรกในนํ 6าทิ6ง 
• การจดัการของเสยีของโครงการ
• มลพษิดนิ 
• การปนเปื6 อนของนํ 6าใตด้นิ 
• การลดปรมิาณของเสยีอนัตราย
• ความตอ้งการใชน้ํ 6า และ
ประสทิธภิาพการใชน้ํ 6าของโครงการ



� สงัคม
� การมสีว่นรว่มและรบัฟงัความเห็นจากประชาชน 
� สนบัสนุนกจิกรรมพฒันาสงัคม วฒันธรรม และแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง
� สขุภาพอนามยัของคนงานและชุมชนโดยรอบ
� เทคโนโลยี
� การพฒันาเทคโนโลยี
� แผนการดาํเนนิงานเมื2อสิ6นสดุระยะเวลา Crediting Period ที2โครงการ� แผนการดาํเนนิงานเมื2อสิ6นสดุระยะเวลา Crediting Period ที2โครงการ

เลอืกไว ้
� การฝึกอบรมบคุลากร
� เศรษฐกจิ
� รายไดท้ี2เพิ2มขึ6นของคนงาน
� รายไดท้ี2เพิ2มขึ6นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื2น เชน่ เกษตรกรมรีายไดเ้พิ2มขึ6น

จากการขายวตัถดุบิ
� พลงังาน
� การเพิ2มการใชว้ตัถดุบิภายในประเทศ (local content)



� การผลติพลงังานจาก
◦ นํ 6าเสยีจาก โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั โรงงานนํ6ามนัปาลม์ 
    โรงงานเอททานอล ฟารม์สกุร
◦ หลมุฝงักลบขยะ

� โรงไฟฟ้าพลงัชวีมวล
� ความรอ้นปลอ่ยทิ6งจากโรงงานปนูซเีมนต์ความรอ้นปลอ่ยทิ6งจากโรงงานปนูซเีมนต์
� โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์/ พลงัลม
� โรงไฟฟ้าพลงันํ 6าขนาดเล็ก
� โครงการลดไนตรสัออกไซด์
� โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพ (จากนํ 6าเสยีและทะลายปาลม์เปลา่)

� โครงการประหยดัพลงังาน จากการเปลี2ยนชนดิเชื6อเพลงิ 
การปรบัเปลี2ยนกระบวนการผลติ



� โครงการ CDM ในประเทศไทยไดร้บัการรบัรอง (ไดร้บั 
Letter of Approval: LoA) แลว้จาํนวน 131 โครงการ (คนื 
14โครงการ)

� รวมปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกที2ลดลงไดอ้ยา่งเป็นทางการ 
หรอืปรมิาณคารบ์อนเครดติประมาณ 8.2 ลา้นตนั
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี (MtCO2e/y) มมีลูคา่กวา่ 
5,000 ลา้นบาท/ปี เกดิการลงทนุกวา่ 37,000 ลา้นบาท5,000 ลา้นบาท/ปี เกดิการลงทนุกวา่ 37,000 ลา้นบาท

� โครงการฯกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณา 6 โครงการ
ประมาณ 0.53 MtCO2e/y และ มจีํานวนผูแ้สดงความจํานง
กวา่ 255 โครงการ

� มโีครงการที2ข ึ6นทะเบยีนแลว้ 44 โครงการ (~2.3 MtCO2e) 
และไดร้บัการรบัรองจาก CDM EB แลว้ 3 โครงการ
(0.82 M tCO2e/y)



� ปรมิาณคารบ์อนเครดติ (CERs) (CERs) (CERs) (CERs) 576 576 576 576 MtCOMtCOMtCOMtCO2222e e e e ประเทศ 
อนิเดยี และจนี มจีาํนวนโครงการและ CERs CERs CERs CERs มากที2สดุ

� โครงการ CDM CDM CDM CDM ที2 ข ึ6นทะเบยีนแลว้ ท ั2วโลกมจีาํนวนประมาณ 
2222,,,,944 944 944 944 โครงการ ((((455 455 455 455 MtCOMtCOMtCOMtCO2222e/y)e/y)e/y)e/y)

� โครงการ CDM CDM CDM CDM ที2 รอการขึ6นทะเบยีน มปีระมาณ 66 66 66 66 � โครงการ CDM CDM CDM CDM ที2 รอการขึ6นทะเบยีน มปีระมาณ 66 66 66 66 
โครงการ ((((7777....4 4 4 4 MtCOMtCOMtCOMtCO2222e/y)e/y)e/y)e/y)

� จาํนวน CERs CERs CERs CERs ที2คาดวา่จะไดเ้มื2อสิ6นสดุปี 2012 ประมาณ 
2222,,,,700700700700 MtCOMtCOMtCOMtCO2222eeee

พนัธกรณีที2ประเทศพฒันาตอ้งลด ~ 
5% หรอืประมาณ 10 GtCO2e

(10,000 MtCO2e)

ปรมิาณคารบ์อนเครดติที2
คาดวา่จะมไีด ้

~ 2,700 MtCO2e ? 



ANNEX I ANNEX I ANNEX I ANNEX I 
GovernmentsGovernmentsGovernmentsGovernments

รฐับาลประเทศพฒันา

Carbon FundCarbon FundCarbon FundCarbon Fund

กองทนุคารบ์อนในธนาคาร
Carbon Brokers

นายหนา้

� ประเทศองักฤษ : 
Department for  
Environment, Food And 
Rural Affairs 

�ประเทศเยอรมนั:GTZ 

กองทนุที2เกดิจากการ
รวมตวักนัของรฐับาลหรอื
กลุม่บรษิทัเอกชนที2
ตอ้งการ Carbon Credit 
เชน่ • ธนาคารโลก เป็นผูจ้ดัการ 

ทาํงานในลกัษณะเดยีวกบั 
Broker ของตลาดหุน้ เชน่ 

Asia Carbon Exchange 
(ประเทศสงิคโปร)์ จะ
ประมลู CERs และคดิ�ประเทศเยอรมนั:GTZ 

�ประเทศเดนมารก์ : 
Ministry of Foreign Affairs 

�ประเทศญี2ปุ่ น
�กลุม่ประเทศ EU

�บรษิทั หรอื
อตุสาหกรรม ที2ตอ้งลด
กา๊ซเรอืนกระจก

เชน่ • ธนาคารโลก เป็นผูจ้ดัการ 
Prototype Carbon Fund และ
Community Development 
Carbon Fund

The Netherlands 
European  Carbon Facility
Italian Carbon Fund 
Danish Carbon Fund 
Japan Carbon Finance 

ประมลู CERs และคดิ
คา่บรกิาร     รอ้ยละ 2 
ของรายไดจ้าก     การ
ขาย CERs  
Traditional Finance  
Service (ประเทศ
องักฤษ)



� 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
◦ Maximum charge –US$ 350,000◦ 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



� BUNDLE Approach
โครงการดาํเนนิการ เร ิ2มพรอ้มกนั เลกิพรอ้มกนั

+              +             +             +             +

� PROGRAMATIC Approach 
� (Programatic of Activities: PoA)

โครงการไมต่อ้งดาํเนนิการพรอ้มกนั เพิ2มโครงการเมื2อใดก็ได้
28 ปี

60 ปี



15,000 – 58,000 tCO2e/Y





EGAT Energy 
Saving Project

โครงการเปลี2ยน
หลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังาน

100 ลา้นหลอด
(1 MtCO2e/y)



แทนรถโดยสารดเีซล ลด GHG ...?



มอเตอรไ์ซค์
ไฟฟ้าแทนมอเตอร์
ไซคน์ํ 6ามนั ในวนิ

มอเตอรไ์ซค ์
ในเขต กทม.
ซึ2งมปีระมาณ
3-4 ลา้นคนั

ลด GHG ได.้.?ลด GHG ได.้.?

มอเตอรไ์ซค ์
คนัเกา่ ?



เตาประหยดัพลงังาน เตาประหยดัพลงังาน 
ใชเ้ชื6อเพลงินอ้ยกวา่

เตาปกตทิี2ใชฝ้ืน
ประมาณ 80 % 

จาํนวน 30,000 เตา
ลดการปลอ่ย CO2 

ไดป้ีละประมาณ
 50,000 tCO2e/y




