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ตลาดคาร์บอนเครดติสําหรับป่าไม้...

� ตลาดทางการ หรอืตลาดตามพนัธกรณี

�  CDM

� ตลาดภาคสมคัรใจ

VCS
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�  VCS

� CCX



คาร์บอนเครดติจากป่าไม้...

� เป็นการขายปริมาณคาร์บอนในรูปของคาร์บอนได-
ออกไซดเ์ทียบเท่า ที�ป่าไมด้ึงจากบรรยากาศมาเกบ็สะสม
ในแหล่งต่างๆ

� ที�ดินและพืชพรรณที�อยูใ่นที�ดิน
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� ที�ดินและพืชพรรณที�อยูใ่นที�ดิน
ยงัคงเป็นสิทธิของเจา้ของที�ดิน 



ลกัษณะเฉพาะของคาร์บอนเครดติจากป่าไม้...

� มีความไม่ถาวร (non permanence)

� มีความไม่แน่นอน (uncertainty)

� มีระยะเวลาการใหค้าร์บอนเครดิตยาวนาน (long term 
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มีระยะเวลาการใหค้าร์บอนเครดิตยาวนาน (long term 
crediting period)



ความหมาย...ความหมายของการปลูกป่า...
Afforestation
เป็นการปลูกป่าในพืIนที�ที�ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน ในช่วงเวลา 50 ปี
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Reforestation
เป็นการปลูกป่าขึIนมาใหม่ในพืIนที�ที�เคยเป็นป่าแต่ถูกทาํลายไป  โดยไม่มี
สภาพเป็นป่าตัIงแต่ 31 ธนัวาคม 2532



นิยาม ““““ป่าไม้””””
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เงื5อนไข...

� ตอ้งมีหลกัฐานแสดงวา่พืIนที�ดาํเนินการไม่มีสภาพเป็นป่ามา
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 ปี  (afforestation) หรือเป็นป่าที�ถูก
ทาํลายก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม 2532 (reforestation)
ความไม่เป็นป่ามิไดเ้กิดขึIนเพียงชั�วคราว เช่น การเกิดภยั
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ทาํลายก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม 2532 (reforestation)
� ความไม่เป็นป่ามิไดเ้กิดขึIนเพียงชั�วคราว เช่น การเกิดภยั

ธรรมชาติ

� ตอ้งเป็นการดาํเนินการเพิ�มเติมจากปกติ (additionality)  หรือ 
ไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติ (business as usual)



การพจิารณา additionality...

จดัว่ามี additionalityadditionalityadditionalityadditionality
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จดัว่าไม่มี additionalityadditionalityadditionalityadditionality



ตัวอย่างการวเิคราะห์ additionalityadditionalityadditionalityadditionality
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การกาํหนดระยะเวลาของคาร์บอนเครดติ...

แบบต่ออายุได้
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แบบคงที5



การพจิารณาประเภทของคาร์บอนเครดติ...
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CER แบบชั5วคราว (tCER) จะหมดอายเุมื�อ
สิIนสุดพนัธกรณีต่อจากพนัธกรณีที�มีการ
ออกใบรับรอง แต่สามารถไดร้ับการรับรอง
ใหม่เมื�อไดร้ับการทวนสอบ (verification)

CER แบบระยะยาว (lCER) จะหมดอายเุมื�อ
สิIนสุดระยะเวลาของการคิดคาร์บอนเครดิต 
(20 หรือ 30 ปี) โดยตอ้งมีการทวนสอบ 
(verification) ทุกๆ 5 ปี



การพจิารณาแหล่งสะสมคาร์บอน...
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การคาํนวณคาร์บอนเครดติ...
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N   =   A – B – L - E



ขนาดของโครงการปลูกป่า...

o โครงการปลูกป่าปกติ
� สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกวา่ 16,000 ตนั 

CO2/ปี
o โครงการปลูกป่าขนาดเลก็ 
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o โครงการปลูกป่าขนาดเลก็ 
� สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดไ้ม่เกิน 16,000 ตนั

CO2/ปี
�  ดาํเนินการโดยชุมชนที�มีรายไดน้อ้ย
�  ตอ้งไม่ใช่โครงการที�แตกยอ่ยจากโครงการปกติ



เครื5องมอืและวธิีการ...

Methodology Full name Type

AR-AM0001 Reforestation of degraded land Large

AR-AM0002 Restoration of degraded lands through A/R Large

AR-AM0004 Reforestation/afforestation of land 
currently under agricultural use

Large
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AR-AM0008 Reforestation/afforestation on degraded 
land  for sustainable wood production

Large

AR-AMS0001 Reforestation/afforestation on grasslands 
or croplands

Small

AR-AMS0002 Reforestation/afforestation on settlements Small

AR-AMS0003 Reforestation/afforestation on wetlands Small



การประเมนิผลกระทบต่อสิ5งแวดล้อม เศรษฐสังคมเบื�องต้น...
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หลกัเกณฑ์การพฒันาที5ยั5งยนื...

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ5งแวดล้อม

• การกกัเกบ็ก๊าซเรือนกระจก

• ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

• การอนุรักษท์รัพยากรนํIา

ด้านสังคม

• การมีส่วนร่วม

• การจดัสรร
ผลประโยชน์

• การพฒันาคุณภาพ

ด้านการพฒันา/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การพฒันาเทคโนโลยี

• การฝึกอบรมบุคลากร

• การดาํเนินงานเมื�อ
สิIนสุดโครงการ

ด้านเศรษฐกจิ

• การจา้งงาน

• รายไดต้่อครัวเรือน

• แหล่งเงินทุน
สนบัสนุน
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• การอนุรักษท์รัพยากรนํIา

• การอนุรักษท์รัพยากรดิน

• การจดัการและเทคโนโลยี
การปลูกป่า

• การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต

• การใชท้รัพยากร
ธรรมชาติใน
ทอ้งถิ�น

• สุขอนามยั

สิIนสุดโครงการ สนบัสนุน



Cao Phong Reforestation Project, Vietnam...

เป็นโครงการปลูกป่าขนาดเลก็
ปลกูป่าบนพืIนที�ทุ่งหญา้และพืIนที�
เกษตร

ขึ$นทะเบียนโครงการเมื'อวนัที' 28282828 เมษายน พ.ศ. 2552ขึ$นทะเบียนโครงการเมื'อวนัที' 28282828 เมษายน พ.ศ. 2552

18

เกษตร
ปลกูสวนป่ากระถินเทพาและกระถิน
ณรงคเ์พื�อผลิตเนืIอไมข้นาด 365 ha
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 16 ปี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที�ลดได ้
2,665 ตนั CO2/ปี หรือ 42,645 ตนั 
CO2 ตลอดโครงการ



???
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โครงการปลกูป่าสาํหรบัประเทศไทย ???


