
� นยิามป่าไมข้องโครงการ CDM ของประเทศไทย
� พื6นที2 ใบปกคลมุ 30%
� ความสงูตน้ไม ้3 เมตร
� พื6นที2 1 ไร่

� พื6นที2โครงการฟื6 นฟปู่า (Reforestation) ตอ้งไมเ่คยเป็น
ป่าในปี ค.ศ.1990ป่าในปี ค.ศ.1990

� พื6นที2โครงการปลกูป่าในที2ไมเ่คยเป็นป่า (Afforestation)
ตอ้งไมเ่คยเป็นป่าในชว่ง 50 ปีที2ผา่นมา

� การยนืยนั (Verification) จาํนวน CERs กระทาํทกุ 5 ปี



ภาพถา่ยทางอากาศ
หรอืภาพถา่ย

ดาวเทยีมควบคูก่บั
ขอ้มลูอา้งองิ
ภาคสนาม

ขอ้มลูการใช้
ประโยชนท์ี2ดนิหรอื

การปกคลมุที2ดนิจาก
แผนที2หรอืฐานขอ้มลู

ขอ้มลูการสํารวจ
ภาคสนามจาก

หนว่ยงานที2เก ี2ยวขอ้ง
เชน่ หนว่ยงาน
ทะเบยีนทอ้งถิ2น

หรือ หรือ

Option1

ภาคสนาม ทะเบยีนทอ้งถิ2น

รายงานคาํบอกเลา่ของคนในพื6นที2ตามวธิกีารวเิคราะหช์ุมชนแบบมสีว่นรว่ม
(Participatory Rural Appraisal, PRA) หรอืวธิกีารมาตรฐานอื2นๆ ของประเทศเจา้

บา้น

Option 2



� ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก < 16,000 tCO2e/y

� เป็นโครงการที2ดาํเนนิการโดยชุมชนหรอืบคุคลที2มรีายไดต้ํ2า

� คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํโครงการนอ้ยกวา่

� สามารถรวม (bundle/PoA) โครงการหลายๆ โครงการ ที2ม ี� สามารถรวม (bundle/PoA) โครงการหลายๆ โครงการ ที2ม ี
รปูแบบในการดาํเนนิการเหมอืนกนัเขา้ดว้ยกนัได้
◦ สามารถใช้ DOE หนว่ยงานเดยีวกนัไดใ้นข ั6นตอน validation 

และ verification

� คา่ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนตํ2ากวา่โครงการ A/R CDM 
ท ั2วไป





การแสดงถงึการเปลี2ยนแปลงปรมิาณการสะสมคารบ์อนในแหลง่สะสม
คารบ์อนท ั6ง 5 ภายในขอบเขตของพื6นที2โครงการ เมื2อไมม่กีารดาํเนนิ
โครงการ ซึ2งปรมิาณคารบ์อนที2เกดิในกรณีฐานนี6จะตอ้งนํามาหกัออกจาก
ปรมิาณคารบ์อนที2เกดิจากโครงการ โดยสามารถเลอืกรปูแบบที2มคีวาม
เหมาะสมกบักจิกรรมของโครงการจากแนวทางใดแนวทางหนึ2งตอ่ไปนี6

���� การเปลี2ยนแปลงปรมิาณการสะสมคารบ์อนในแหลง่สะสมจากขอ้มลูในอดตีที2
ผา่นมา

���� การเปลี2ยนแปลงปรมิาณการสะสมคารบ์อนในแหลง่สะสมจากการใชท้ี2ดนิที2ม ี
ความนา่จะเป็นในเชงิเศรษฐกจิ

���� การเปลี2ยนแปลงปรมิาณการสะสมคารบ์อนในแหลง่สะสมจากการใชท้ี2ดนิใน
ขณะที2เร ิ2มโครงการ



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเก็บคารบ์อนฯ
(kgCO2e/tree/yr)

สกั Teak เหมาะสมมาก 21212121....6666

เหมาะสมปานกลาง 17171717....20202020

เหมาะสมนอ้ย 13131313....6666



พนัธุไ์ม ้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเก็บ
คารบ์อนฯคารบ์อนฯ

(kgCO2e/tree/yr)

ยคูาลปิตสั
Ucalyptus

เหมาะสมมาก 22222222....81818181

เหมาะสม
ปานกลาง

17171717....87878787

เหมาะสมนอ้ย 11111111....80808080



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเก็บคารบ์อนฯ
(kgCO2e/tree/yr)

กระถนิเทพา เหมาะสมมาก 34343434....21212121

เหมาะสม
ปานกลาง

24242424....72727272

เหมาะสมนอ้ย 22222222....47474747



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเก็บคารบ์อนฯ
(kgCO2e/tree/yr)

กระถนิ
ณรงค์

เหมาะสมมาก 24242424....72727272

เหมาะสม
ปานกลาง

19191919....55555555

เหมาะสมนอ้ย 12121212....75757575



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเก็บ
คารบ์อนฯ

(kgCO2e/tree/yr)

กระถนิ
ยกัษ์

เหมาะสมมาก 24242424....31313131

เหมาะสม
ปานกลาง

17171717....98989898

เหมาะสมนอ้ย 2222....88888888



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะ
พื6นที2

ปรมิาณกกัเก็บพนัธุไ์ม้ ลกัษณะ
พื6นที2

ปรมิาณกกัเก็บ
คารบ์อนฯ

ตน้โกงกาง - 30303030....09090909 kgCOkgCOkgCOkgCO2222e/tree/yre/tree/yre/tree/yre/tree/yr

165165165165....5 5 5 5 –––– 238238238238....2    2    2    2    
tCOtCOtCOtCO2222e/ha/yre/ha/yre/ha/yre/ha/yr



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเก็บ
คารบ์อนฯ

(kgCO2e/tree/yr)

ยางพารา --- 47474747....42424242



พนัธุไ์ม้ ลกัษณะพื6นที2 ปรมิาณกกัเกบ๊
คารบ์อนฯ

(kgCO2e/tree/yr)

ปาลม์นํ 6ามนั --- 27272727....98989898



1)  สามารถลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกได้

2)  การวเิคราะหก์ารลงทนุ 
(Investment Analysis)
���� IRR will exceed benchmark  by 

selling CERs

3) การวเิคราะหอ์ปุสรรคทางเทคนคิ
(Barrier Analysis)

4)  การวเิคราะหว์ธิปีฏบิตัทิ ั2วไป
(common practice analysis)
� discuss prevalence of 

similar activities



• การพฒันาโครงการฯแบบตอ่อาย ุไดค้ร ั6งละ 20 ปี รวมขาย  
  คารบ์อนฯได ้60 ปี
• การพฒันาโครงการแบบคงที2 ขายคารบ์อนฯได ้30 ปี 



วนัที2 ประเทศ ประเภท ปรมิาณที2ลด
ได ้

(tonCO2e/y)

10 Nov 06 China Large 25,795
30 Jan 09 Moldova Large 179,242
23 Mar 09 India Small 11,592
28 Apr 09 Viet Nam Small 2,665
05 Jun 09 India Large 57,792
11 Jun 09 Bolivia Small 4,341
21 Aug 09 Uganda Small 5,564
06 Sep 09 Paraguay Small 1,523



วนัที2 ประเทศ ประเภท ปรมิาณที2ลด
ได ้

(tonCO2e/y)

16  Nov 09 China Large 23,030
16  Nov 09 Peru Large 48,69816  Nov 09 Peru Large 48,698
07  Dec 09 Ethiopia Large 29,343
02  Jan 10 Albania Large 22,964
15  Jan 10 India Small 3,594
16 Apr 10 Colombia Large 37,783
27 May 10 Chile Small 9,292



วนัที2โครงการไดข้ ึ6น
ทะเบยีน

28 เมษายน 2552

ลกัษณะโครงการ
     ประเภทโครงการ
     ขนาดโครงการ
     กจิกรรมที)ดําเนนิการ    

การปลกูป่าบนพื1นที)ทุง่หญา้ใหเ้ป็นพื1นที)ป่า และการ
ปลกูป่าบนพื1นที)เพาะปลกูใหเ้ป็นพื1นที)ป่าขนาดเล็ก

     กจิกรรมที)ดําเนนิการ    
     และเทคโนโลยทีี)ใช ้ สวนป่ากระถนิเทพาและกระถนิณรงคเ์พื)อผลผลติ

เนื1อไม ้
Site-species matching โดยการแนะนําจาก
ผูเ้ชี)ยวชาญดา้นการป่าไม ้

สถานที2ต ั6ง
     ประเทศ
     จังหวดั/เมอืง

เวยีดนาม
Cao Phong district, Hoa Binh province



แผนการดาํเนนิงาน
     อายโุครงการ
     วนัเริ)มตน้โครงการ
     ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 
     (crediting period)

30 ปี
1 มนีาคม 2552
16 ปี

การคาํนวณปรมิาณการลดกา๊ซเรอืน
กระจก  กระจก
     ปรมิาณกา๊ซที)ลดไดเ้ฉลี)ยตอ่ปี
     ปรมิาณกา๊ซที)ลดไดต้ลอดระยะเวลา
     ดําเนนิงาน (16 ปี)

 
2,665 tCO2e

42,640 tCO2e



กรณีฐานในการ
พจิารณา
     การพจิารณาความ
เหมาะสมของพื1นที) 
(eligibility of land)

นยิามป่าไมข้องเวยีดนาม
-  ตอ้งมเีนื1อที)อยา่งนอ้ย 0.5 เฮกแตร์
-  มพีื1นที)ปกคลมุเรอืนยอดไมต่ํ)ากวา่ 30%
-  มคีวามสงูไมต่ํ)ากวา่ 3 เมตร
ประเด็นที2พจิารณา
1)  การพจิารณาพื1นที)โครงการวา่ไมเ่ป็นป่าขณะ1)  การพจิารณาพื1นที)โครงการวา่ไมเ่ป็นป่าขณะ
เริ)มโครงการ
     � พื1นที)โครงการไมไ่ดเ้ป็นพื1นที)ป่าแตเ่ป็น
พื1นที)ที)ปกคลมุไปดว้ยหญา้และไมพุ้ม่
2)  การพจิารณาพื1นที)โครงการวา่ไมเ่ป็นพื1นที)ป่า

ตั 1งแตว่นัที) 31 ธ.ค. 2532
     � สมัภาษณ์คนในชมุชนที)อาศยัอยู่
ใกลเ้คยีงพื1นที)โครงการมานานกวา่ 20 ปี โดยใช ้
PRA และภาพถา่ยดาวเทยีม



กรณีฐานในการ
พจิารณาประโยชนส์ว่น
เพิ2ม(additionality)

พจิารณาประเด็นตา่งๆ ดงันี1
- อปุสรรคเงื)อนไขทางนเิวศในทอ้งถิ)น  เป็นพื1นที)

ป่าไมท้ี)ถกูทําลายลงเป็นจากการขยายพื1นที)
เพาะปลกู และดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ ในพื1นที)เชน่ 
เผา ถาง เลี1ยงสตัวเ์ป็นตน้ ทําใหด้นิมคีวามเสื)อม
โทรมลงโทรมลง

- อปุสรรคเงื)อนไขทางสงัคม พื1นที)ดงักลา่วอยูใ่น
เขตพื1นที)ป่าไมเ้พื)อการผลติในแผนการใช ้
ประโยชนท์ี)ดนิ แตข่าดความน่าสนใจในการ
ลงทนุ และขาดความสามารถในการจัดหาแหลง่
เงนิทนุของประชาชนทอ้งถิ)น

- อปุสรรคดา้นการลงทนุ การที)ประชาชนสว่นใหญ่
ไมท่ําการปลกูป่าเนื)องจากขาดแคลนการลงทนุ
ดา้นป่าไม ้และสภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคม
ของประชาชนทอ้งถิ)น รัฐบาลมงีบประมาณ
สนับสนุนนอ้ย



การพฒันาที2ย ั2งยนื
     ดา้นสิ)งแวดลอ้ม

     ดา้นสงัคม

พื1นที)เดมิของโครงการเป็นพื1นที)ป่าที)ถกูทําลาย 
ดนิมคีวามเสื)อมโทรมมากทําใหม้พีชืพรรณปกคลมุ
ดนินอ้ย ดงันั1นการปลกูตน้ไมใ้นพื1นที)เป็นการเพิ)ม
ชนดิพรรณอยา่งนอ้ย 2 ชนดิ

     ดา้นสงัคม
ทําใหเ้กดิการประสานงานกนัของหลายภาคสว่น
ทั 1งหน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา องคก์ร
ความรว่มมอื และชมุชนทอ้งถิ)น ชว่ยใหก้ารดําเนนิ
โครงการเป็นไปอยา่งครบถว้นและชว่ยลดความ
ขดัแยง้ในเรื)องของการจัดสรรผลประโยชน ์
เนื)องจากมกีารจัดตั 1งคณะกรรมการ การจัดการ
โครงการขึ1นมาดแูลรับผดิชอบโดยตรง



การพฒันาที2ย ั2งยนื
     ดา้นเศรษฐกจิ การปลกูสรา้งสวนป่าเพื)อผลผลติเนื1อไม ้รว่มกบั

การปลกูตน้ไมเ้พื)อไวเ้ป็นอาหารเลี1ยงสตัวเ์ป็นการ
ชว่ยเพิ)มรายไดใ้หก้บัผูป้ลกู ทั 1งจากการขายเนื1อไม ้
การขายคารบ์อนเครดติ รวมทั 1งเป็นการลด
คา่ใชจ้า่ยในการซื1อขายอาหารเลี1ยงสตัว ์อกีทั 1งมีคา่ใชจ้า่ยในการซื1อขายอาหารเลี1ยงสตัว ์อกีทั 1งมี
การแบง่ปันและกระจายรายไดไ้ปสูเ่กษตรกร
ทอ้งถิ)น



ตลาดทางการ 
(Regulated Market)

ETETETET

ตลาดภาคสมคัรใจ
(Voluntary Market)

JIJIJIJI CSRCSRCSRCSR
Carbon NeutralCarbon NeutralCarbon NeutralCarbon Neutral

PolicyPolicyPolicyPolicy

CDMCDMCDMCDM



เร ิ2มโครงการ 
เลอืกมาตรฐานฯ-ตดิตอ่องคก์รของมาตรฐานฯ

ผูป้ระกอบการศกึษาจดัทําเอกสาร PIN/PDD
ตามแนวทางของมาตรฐานฯที2ใช้

ยื2นคาํขอขึ6นทะเบยีนโครงการที2
องคก์รของมาตรฐานฯ: VCS, 

Gold Standard, etc.
การรบัรองเอกสาร 

PDD โดย DOE 

การตดิตามการลดกา๊ซ GHG
โดยผูป้ระกอบการ

VERsVERsVERsVERs

ผูซ้ื6อ

การตรวจยนืยนั 
(verification) การ

ลดกา๊ซ GHG
โดย DOE 



� การซื6อขาย VERs VERs VERs VERs มมีากขึ6นแตร่าคาตํ2าลง
� CCX: Chicago Climate Exchange
◦ $0.5 - 0.9/tCO2e :2003-2008
◦ $0.5 – 0.75/tCO2e :2009-2010

� Over-the-Counter, ราคาขึ6นกบั Vintage and Location� Over-the-Counter, ราคาขึ6นกบั Vintage and Location
◦ Gold Standard: €8-9/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:Source:Source:Source: MF GlobalMF GlobalMF GlobalMF Global WeeklyWeeklyWeeklyWeekly



� ผูพ้ฒันาโครงการสบัสนระหวา่งตลาดทางการ กบั 
ตลาดสมคัรใจ
◦ ระบขุ ั6นตอนผดิ
◦ ไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานใดในการพฒันาโครงการ

� อา้งที2จะใหค้า่ตอบแทนสงูเกนิความเป็นจรงิ
� สถานภาพองคก์รไมน่า่เชื2อถอื – ฐานะทางนติบิคุคล ที2ต ั6ง 

บคุคลที2ตดิตอ่

� ผูซ้ื6อไมม่ตีวัตน
� สมาชกิรว่มโครงการตอ้งจา่ยเงนิ



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization)

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิอาคาร B ช ั6น 19 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิอาคาร B ช ั6น 19 
120 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี2 กทม. 10210
Tel.  02 141 9790      Fax 02 143 8400

www.tgo.or.th


