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หลกัการของ A/R CDM

พื้นท่ีท่ีไม่ถือว่าเป็นป่า กิจกรรมการปลกูของมนุษย์

กิจกรรมโครงการกลไกการพฒันาท่ี
สะอาดในการปลูกป่าใหม่/การปลูกป่า

ทดแทน
ปริมาณการลดกา๊ซเรือน

กระจกท่ีได้รบัการรบัรองแล้ว

ออกให้โดย
UNFCCC

การดแูล
รกัษาอย่าง

ยัง่ยืน
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คณุลกัษณะของ A/R CDM

 ความไม่ถาวร

การกกัเกบ็คารบ์อนโดยต้นไม้เป็นสิง่ทีไ่ม่ถาวร

 ความไม่แน่นอน

เป็นการยากทีจ่ะประมาณปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือน

กระจกโดยแหล่งกกัเกบ็

 ระยะเวลาในการดาํเนินงานท่ียาวนาน

การดดูซบักา๊ซเรือนกระจกโดยป่าไม้จะต้องใช้เวลา
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นิยาม

ป่าไม้
“มีขนาดพ้ืนทีต่ํา่ทีส่ดุ 0.05-1.0 เฮกแตร ์และการปกคลุมเรือนยอด (หรือ
เท่ากบัระดบัในการกกัเกบ็)ของต้นไม้มากกว่าร้อยละ 10-30 และมีความ
เป็นไปได้ว่าต้นไม้จะมีความสูง 2-5 เมตรเมือ่เจริญเติบโตเต็มที ่ป่าไม้
อาจประกอบด้วยป่าเปิดทีมี่ต้นไม้ทีมี่ความสงูหลายระดบัและพ้ืนดินส่วน
ใหญ่ปกคลุมด้วยพืชคลุมดิน หรือป่าเปิดทีมี่พืชข้ึนตามธรรมชาติและ
ต้นไม้ยงัมีเรือนยอดปกคลมุไม่ถึงร้อยละ 10-30  และความสูงยงัไม่ถึง 2-
5เมตร ในพ้ืนที ่เป็นพ้ืนทีส่่วนหนึง่ของป่าซึง่ไม่ได้กกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก
ชัว่คราวเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นการเก็บเกีย่วหรือสาเหตุ
ธรรมชาติ แต่คาดว่าจะกลบัมาเป็นพ้ืนทีป่่าได้
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ภาคผนวกของมติ 16/CMP.1 (การใช้ท่ีดิน การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน และป่าไม้), ย่อหน้า 1(a)
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นิยาม ป่าไม้

สาํหรบัประเทศไทย
 พืน้ท่ี: 1 ไร่ หรือ 0.16 เฮกแตร์
 การปกคลมุเรือนยอด:ร้อยละ 30
 ความสงูของต้นไม้: 3 เมตร

3 เมตร
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นิยาม

โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดสาํหรบัการปลกูป่า

50 ปี

ปัจจบุนั

“การปลกูป่า คือ การเปลีย่นแปลงทีดิ่นโดยกิจกรรมของมนุษย ์โดยการปลกูต้นไม้ 
เพาะเมลด็พนัธุ์ และ/หรือการส่งเสริมการเพาะเมลด็ตามธรรมชาติบนพ้ืนทีที่ไ่ม่เคย
เป็นป่ามาอย่างน้อย 50 ปี”
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นิยาม

โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดสาํหรบัการฟ้ืนฟปู่า

“การปลกูป่าทดแทน คือ การเปลีย่นแปลงพ้ืนทีที่ไ่ม่ได้เป็นป่าให้เป็นพ้ืนทีป่่า หรือ
พ้ืนทีที่เ่คยเป็นป่าแต่ถกูทาํลายไป สาํหรบัช่วงพนัธกรณีทีห่นึง่กิจกรรมการปลกูป่า
ทดแทนกาํหนดให้เป็นการปลกูป่าทดแทนทีเ่กิดบนพ้ืนทีที่ไ่มไ้ด้เป็นป่าตัง้แต่วนัที ่31 
ธนัวาคม 2532”

ปัจจบุนั31 ธนัวาคม 2532
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ชีวมวลเหนือพืน้ดิน

ชีวมวลใต้ดิน

ไม้ท่ีถกูตดั

เศษขยะ

อินทรียส์ารในดิน

แหล่งกกัเกบ็คารบ์อน
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ื ้ ี่ ี่ ้ ั ใ์ ํ ิพืน้ท่ีท่ีเข้าหลกัเกณฑใ์นการดาํเนิน
โครงการ

การปลกูป่า: กิจกกรมการปลกูป่าบนพืน้ท่ีท่ีไม่ได้เป็นป่ามาอย่างน้อย 50 ปี

การปลกูฟ้ืนฟปู่า: กิจกรรมการปลกูป่าบนพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นป่าก่อน 31 ธนัวาคม 
2532

50 ปี

ปัจจุบนั

ปัจจบุนั31 ธนัวาคม 2532
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การแสดงพืน้ท่ีท่ีเข้าหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินโครงการ

ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 

ร่วมกบัข้อมูลอ้างอิงบน
พื้นดิน

ข้อมูลการใช้ท่ีดินหรือส่ิงท่ี
อยู่บนพื้นดินจากแผนท่ี 
หรือชุดขอ้มูลเชงิพืน้ที่แบบ

ดจิติอล

ข้อมูลการสํารวจบนพืน้ดิน (การใช้ท่ีดินหรือ
ส่ิงท่ีอยู่บนพื้นดิน จากใบอนุญาติ แผนหรือ
ข้อมูลจากทะเบียนในท้องถ่ิน เช่น เอกสาร

สิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน)

หรือ หรือ

ทางเลือก 1

การยืนยนัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามวิธีการการประเมนิสภาวะชนบทแบบมี
สว่นรว่ม (PRA) หรือวิธีการ PRA ท่ีมีการปฏิบตืัในประเทศท่ีโครงการตัง้อยู่

ทางเลือกท่ี 2 (ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํตามทางเลือกท่ี 1 ได้)

หรือ

 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปริมาณการกักเกบ็คาร์บอนภายในแหล่งกักเกบ็คาร์บอนในพืน้ท่ีโครงการในอดีตท่ีมี
อยู่
 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการกักเกบ็คาร์บอนภายในแหล่งกักเกบ็คาร์บอนในพืน้ท่ีโครงการจากการใช้ท่ีดนิใน
กรณีท่ีมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์สูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาอุปสรรคทางด้านการลงทุน
 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการกักเกบ็คาร์บอนภายในแหล่งกักเกบ็คาร์บอนในพืน้ท่ีโครงการ จากกจิกรรมการ
ใช้ท่ีดนิท่ีทีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีเร่ิมต้นโครงการ
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กรณีฐาน
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“กรณีท่ีสามารถแสดงการเปล่ียนแปลงของปริมาณการกกัเกบ็คารบ์อนภายในแหล่งกกั
เกบ็คารบ์อนในพืน้ท่ีโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีไม่มีการดาํเนินงานโครงการ A/R CDM 
ได้อย่างสมเหตสุมผล”

โครงการจะถือว่าเป็นส่วนเพ่ิมเติมจาก
การดาํเนินงานตามปกติด้วยเหตผล
ดงัน้ี:
 การปลูกต้นไมไ้มใ่ชเ่รือ่งปกติ

(อุปสรรคทางประเพณี)
 พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่สือ่มโทรมและไม่
เหมาะสม (อุปสรรคทางระบบนิเวศ)
 พืน้ทีอ่ยูห่่างไกลจากโรงงานและไมคุ่ม้
คา่ทีจ่ะปลูกพชื (อุปสรรคด้านการลงทุน)

โครงการไม่มีส่วนเพ่ิมเติมจากการ
ดาํเนินงานตามปกติ
ปา่ไมส้ามารถเกดิขึน้ได้โดยไมม่โีครงการ
A/R CDM

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ส่วนเพ่ิมเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ 12
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 อปุสรรคทางด้านการลงทนุ ท่ีนอกเหนือจากอปุสรรคทางเศรษฐศาสตร/์การเงิน

- ไม่สามารถกู้ยืมเงินสาํหรบักิจกรรมโครงการประเภทน้ีได้;

- ไม่สามารถเข้าถึงตลาดทนุนานาชาติเน่ืองจากความเส่ียงท่ีมีอยู่จริงหรือคาดว่ามีอยู่ท่ี

เก่ียวข้องกบัการลงทนุระหว่างประเทศในประเทศท่มีการดาํเนินโครงการ;

- ไม่สามารถเข้าถึงเครดิต

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

การประเมินส่วนเพ่ิมเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ
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สาํหรบัโครงการ A/R CDM ขนาดใหญ่และขนาดเลก็

 อปุสรรคท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร

- ความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือกฎหมายของรฐับาล;

- ขาดการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัป่าไม้และการใช้ท่ีดิน

 อปุสรรคทางด้านเทคโนโลยี

- ขาดการเข้าถึงอปุกรณ์ในการปลูก;

- ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานในการนําเทคโนโลยีมาใช้;

 อปุสรรคท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีท้องถ่ิน

- ความรู้ท้องถ่ินหรือการขาดกฎหมายและประเพณี และสภาวะตลาด;

- อปุกรณ์ท้องถ่ินและประเพณี;

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

การประเมินส่วนเพ่ิมเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ
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สาํหรบัโครงการ A/R CDM ขนาดใหญ่และขนาดเลก็

 อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานทั่วไป

- กจิกรรมโครงการที่เป็น “การดาํเนินงานครัง้แรก” ไม่มีกจิกรรมโครงการประเภทนี ้

ในการดาํเนินงานทั่วไปในภมูภิาคหรือประเทศที่โครงการตัง้อยู่;

 อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพของระบบนิเวศน์ในท้องถิ่น

- ดินเสื่อมโทรม (เช่น การกัดเซาะดิน/นํา้ ดินเค็ม);

- ภัยพบิตัิทางธรรมชาติ และ/หรือกิจกรรมที่เกิดจากการกระทาํของมนุษย์ (เช่น ดินถล่ม ไฟ);

- สภาวะอุตุนิยมวิทยาที่ไม่พงึประสงค์ (เช่น นํา้ค้างแข็งช้า/เร็ว แล้ง);

- พนัธ์ุพชืที่ขึน้เร็วที่กีดกันไม่ให้ต้นไม้ขึน้ใหม่ (เช่น หญ้า วัชพชื);

- เหตุการณ์ทางนิเวศน์วิทยาที่ไม่พงึประสงค์;

- ความกฎดันทางชีววิทยาในแง่ของการกินหญ้า และการเก็บอาหารเพื่อเลีย้งสัตว์ ฯลฯ

การประเมินส่วนเพิ่มเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ 15

สาํหรับโครงการ A/R CDM ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 อปุสรรคเน่ืองจากสภาวะทางสงัคม

- ความกฎดนัของประชากรในพื้นท่ี (เช่น ความต้องการใช้ท่ีดิน
เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของประชากร);

- ความขดัแย้งทางสงัคมระหว่างกลุ่มในภมิูภาคท่ีกิจกรรมโครงการตัง้อยู่;
- การกระทาํผิดกฏหมายท่ีทาํกนัอย่างแพร่หลาย (เช่น การทาํปศสุตัวใ์น

พื้นท่ีท่ีผิดกฎหมาย การลกัลอบตดัไม้และการนําผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ไม้
ออกมา);

- ขาดแรงงานมีฝีมือ และ/หรือได้รบัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม;
- ขาดการรวมกลุ่มของชุมชนในท้องถ่ิน;
- อปุกรณ์และเทคโนโลยีแบบเดิม;
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การประเมินส่วนเพ่ิมเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ
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สาํหรบัโครงการ A/R CDM ขนาดใหญ่และขนาดเลก็

สาํหรับโครงการ A/R CDM ขนาดใหญ่
 อุปสรรคทางการครอบครองที่ดิน ความเป็นเจ้าของ การสืบทอดมรดก และกรรมสิทธ์ิที่ดิน

-เจ้าของที่ดินในชุมชนที่มลีําดับชัน้ของสิทธิสําหรับผู้มส่ีวนได้เสียที่แตกต่างกัน ข้อจาํกัด ของ
แรงจงูใจที่จะดําเนินการกิจกรรม A/R; 

- ขาดความเหมาะสมของกฎหมายถือครองที่ดินและกฎหมายสนับสนุนความมั่นคงของการถือ
ครอง; 

- ขาดความชัดเจนและกฎหมายกรรมสิทธ์ิที่ดินที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตและบริการจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ;

- ระบบการถือครองที่ดินทัง้ในและนอกระบบที่เพิ่มความเสี่ยงในการกระจายตัวของการถือครอง
ที่ดิน; 

- อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับตลาด การขนส่ง แบะการเก็บรักษา; 
- ตลาดที่เป็นระเบยีบและเป็นทางการสําหรับไม้, ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้และบริการที่กีดกันการส่ง

ข้อมลูที่มปีระสิทธิภาพเพื่อให้ผู้พฒันาโครงการ;

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
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17

 อปุสรรคทางการครอบครองท่ีดิน ความเป็นเจ้าของ การสืบทอดมรดก และ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน

- ความห่างไกลของพืน้ท่ีกิจกรรมA/R และถนนท่ียงัไม่ได้รยัการพฒันา ซ่ึงทาํให้ต้อง
ลงทนุในโครงการพืน้ฐานท่ีต้องมีการลงทนุสงู เช่น โครงการการขนส่งขนาดใหญ่ ซึง
ส่งผลให้การแข่งขนั และกาํไรท่ีจะได้จากการทาํไม้และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีไม่ใช่ไม้ของ
กิจกรรมโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดลดลง; 

- มีความเป็นไปได้ว่าความเส่ียงของราคาของจากการทาํไม้และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีไม่ใช่ไม้
อาจขึน้ลงภายในช่วงระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ ถ้าหากว่าขาดตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพและกลไกท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนั; 

- ขาดสถานท่ีในการเปล่ียน เกบ็ หรืเพ่ิมมลูค่าให้กผัลิตภณัฑจ์ากโครงการกลไกการ
พฒันาท่ีสะอาด จาํกดัความเป็นไปได้ในการเกบ็ค่าเขช่าจากพืน้ท่ีภายใต้กิจกรรม
โครงการ A/R CDM

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

การประเมินส่วนเพ่ิมเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ
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สาํหรบัโครงการ A/R CDM ขนาดใหญ่
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N = T – B – L - P

N = ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีกกัเกบ็ได้สุทธิ

T = กา๊ซเรือนกระจกท่ีกกัเกบ็ได้ทัง้หมด

B = ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีกกัเกบ็ได้ในกรณีฐาน

L = ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองจากโครงการ 

CDM หากแต่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขโครงการ

P = ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินโครงการ

ซ่ึง:

การประมาณการกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
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ระยะเวลาดาํเนินโครงการ
20

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

วนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการ

 วนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการ A/R CDM คือวนัท่ีเร่ิมเพาะเมลด็พนัุ์หรือปลกูเมลด็พนัธุ์ลงดิน

 หน่วยปฏิบติัการตรวจสอบจะขอหลกัฐานยืนยนัการเร่ิมดาํเนินโครงการ

- ใบสาํคญัรบัเงินจากคนงาน

21

tCER (CER ชัว่คราว):

tCER จะได้รบัการรบัรองตามปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีกกัเกบ็ได้โดยกิจกรรม
โครงการตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการ โดย tCER จะหมดอายใุนช่วงพนัธกรณี
ถดัจากช่วงพนัธกรณีถดัไปท่ีได้มี
การรบัรอง

tCER & lCER

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

22

lCER (CERระยะยาว):

lCER จะได้รบัการรบัรองตามปริมาณกา๊ซเรือนกระจกสทุธิท่ีโครงการกกัเกบ็ได้
สาํหรบัแต่ละช่วงท่ีมีการยืนยนัความถกูต้อง  โดยท่ี lCER จะหมดอายใุนช่วง
พนัธกรณีนัน้ หรือหลงัจากท่ีได้
มีการต่อระยะเวลาในการดาํเนนิงาน

tCER & lCER

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
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โครงการ A/R CDM ขนาด
เลก็

ประโยชน์/ข้อเสียเปรียบ

จาํกดัปริมาณการ
กกัเกบ็กา๊ซเรือน
กระจกสูงสุด

สูงสุด 16,000 ตนัCo2/ปี • ราคาในการผลิตคารบ์อนเครดิตอาจเพ่ิมขึน้ ($/เครดิต)
• ปริมาณคารบ์อนเครดิตท่ีได้น้อยกว่าท่ีจะได้จากโครงการ
ขนาดใหญ่

เอกสารประกอบ
โครงการและ
วิธีการคาํนวณ

ใช้เอกสารประกอบโครงการและ
วิธีการคาํนวณท่ีมีความซบัซ้อนน้อย
กว่าโครงการขนาดใหญ่

• มีความซบัซ้อนในการพฒันาโครงการน้อยกว่าโครงการขนาด
ทัว่ไป
• จาํนวนค่าท่ีจะต้องตรวจวดัน้อยกว่า
• ราคาในจดัเตรียมและพฒันาเอกสารลดลง

การมีส่วนร่วมของ
ชมุชนท่ีมีรายได้
ตํ่า

ชมุชนท่ีมีรายได้ตํ่าท่ีกาํหนดโดย
ประเทศท่ีโครงการตัง้อยู่ ควรมีส่วน
ร่วมในโครงการ

• มีส่วนในการพฒันาชนบท
• บางครัง้เป็นกย็ากท่ีชมุชนในท้องถ่ินจะพฒันาโครงการขึ้นได้
เอง

โครงการ A/R CDM ขนาดเลก็
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โครงการ A/R CDM ขนาดเลก็
โครงการ A/R CDM ขนาดเลก็ ประโยชน์/ข้อเสียเปรียบ

การตรวจสอบเอกสาร การ
ยืนยนัความถกูต้อง และ
การรบัรองการลดกา๊ซ
เรือนกระจก

มีความเป็นไปได้ท่ีจะหลายโครงการเข้าด้วยกนัใน
กระบวนการตรวจสอบเอกสาร การยืนยนัความ
ถกูต้อง การรบัรองการลดกา๊ซเรือนกระจก และการ
ติดตามประเมินผล

สามารถใช้หน่วยปฏิบติัการตรวจสอบเดียวกนัได้ใน
กระบวนการตรวจสอบเอกสาร และการยืนยนัความ
ถกูต้อง

ลดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขึ้น
ทะเบียน

ตํา่กว่าโครงการ A/R CDM ขนาดปกติ ลดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ($/โครงการ)

ยกเว้นการแบ่งรายได้เพ่ือสนับสนุนประเทศกาํลงั
พฒันา (อตัราปกติคือ 2%) การแบ่งรายได้เพ่ือการ
บริหารจดการของคณะกรรมการกลไกการพฒันาท่ี
สะอาดลดลง

1. ประเดน็เหล่าน้ีจะต้องได้รบัการอธิบายไว้ในเอกสารประกอบโครงการ

*  กิจกรรมโครงการ A/R CDM จะต้องมีส่วนสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
ประเทศท่ีโครงการตัง้อยู่ตามหลกัการของกลไกการพฒันาท่ีสะอาด

*  จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสงัคมถ้าหากว่ามีการตรวจ
พบผลกระทบเชิงลบอย่างรนุแรง จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

*  ผู้พฒันาโครงการจะต้องปฏิบติัตามความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้เสีย
*   ผู้พฒันาโครงการจะตีความ ‘การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องเงินช่วยเหลือ

ในการพฒันาจากต่างประเทศ’ ตามนิยามของประเทศท่ีโครงการตัง้อยู่

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

26
ข้อสงัเกตขุอง A/R CDM

2. ผู้พฒันาโครงการจะจดัตัง้ระบบในการดาํเนินงานและติดตาม
ตรวจสอบท่ีดีเพ่ือปกป้องป่าไม้จากไฟป่าและการลกัลอบตดัไม้ใน
ระหว่างระยะเวลาดาํเนินโครงการ

ข้อสงัเกตขุอง A/R CDM

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

27

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

(14)  การปลูกป่าใหม่และการปลูกป่าทดแทน  21

การขึน้ทะเบียนของ A/R CDM

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

29
โครงการ A/R CDM ท่ีได้รบัการขึน้ทะเบียนแล้ว

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

วนัท่ีขึน้ทะเบียน ประเทศท่ีโครงการ

ตัง้อยู่

ขนาด ปริมาณการกกัเกบ็กา๊ซ
เรือนกระจกเฉล่ีย

(ตนัCO2e/ปี)

10 พ.ย. 06 จีน ใหญ่ 25,795

30 ม.ค. 09 มลัโดวา ใหญ่ 179,242

23 มี.ค. 09 อินเดีย เลก็ 11,592

28 เม.ย. 09 เวียตนาม เลก็ 2,665

05 มิ.ย. 09 อินเดีย ใหญ่ 57,792

11 มิ.ย. 09 โบลิเวีย เลก็ 4,341

21 ส.ค. 09 ยกูนัดา เลก็ 5,564

06 ก.ย. 09 ปารากวยั เลก็ 1,523

30
โครงการ A/R CDM ท่ีได้รบัการขึน้ทะเบียนแล้ว
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วนัท่ีขึน้ทะเบียน ประเทศท่ีโครงการ

ตัง้อยู่

ขนาด ปริมาณการกกัเกบ็กา๊ซ
เรือนกระจกเฉล่ีย

(ตนัCO2e/ปี)

16  พ.ย. 52 จีน ใหญ่ 23,030

16  พ.ย. 52 เปรู ใหญ่ 48,698

07  ธ.ค. 52 เอทิโอเปีย ใหญ่ 29,343

02  ม.ค. 53 อลัเบเนีย ใหญ่ 22,964

15  ม.ค. 53 อินเดีย เลก็ 3,594

16 เม.ย. 53 โคลมัเบีย ใหญ่ 37,783

27 พ.ค. 53 ชิลี เลก็ 9,292

31
โครงการ A/R CDM ท่ีได้รบัการขึน้ทะเบียนแล้ว

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

วนัท่ีขึน้ทะเบียน ประเทศท่ีโครงการ

ตัง้อยู่

ขนาด ปริมาณการกกัเกบ็กา๊ซ
เรือนกระจกเฉล่ีย

(ตนัCO2e/ปี)

21 ก.ค. 53 บราซิล ใหญ่ 75,783

15 ก.ย. 53 จีน ใหญ่ 87,308

03 ธ.ค. 53 อรูไุกว ใหญ่ 21,957

07 ม.ค. 54 บราซิล ใหญ่ 157,635

11 ก.พ. 54 อารเ์จนตินา ใหญ่ 66,038

18 ก.พ. 54 คองโก ใหญ่ 54,511

โครงการ A/R CDM ท่ีได้รบัการขึน้ทะเบียนแล้ว
32

โครงการทดลอง
การปลกูป่าชายเลนทดแทนเพือ่การกกัเกบ็
คารบ์อนในจงัหวดัจนัทบรีุ ประเทศไทย

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

33 34การใช้ท่ีดินของลุ่มน้ําเวฬใุนปี 2532 (Landsat 5 TM)

35การใช้ท่ีดินของลุ่มน้ําเวฬใุนปี 2542 (Landsat 5 TM) 36การใช้ท่ีดินของลุ่มน้ําเวฬใุนปี  2552 (Landsat 5 TM)
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1. เตรียมเอกสารประกอบโครงการและรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น

2. เตรียมเอกสารเก่ียวกบัการพิจารณาโครงการก่อนวนัท่ีเร่ิม

ดาํเนินการ

3. ปลกูต้นในพื้นท่ีโครงการ

4. หาหน่วยปฏิบติัการตรวจสอบสาํหรบักระบวนการตรวจสอบเอกสาร

สถานะของโครงการทดลอง

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

37

ขอบคณุ
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�����������
��	
�����������

%������������()�!
(CERs)

��������	����
������

����*�$������+  ���%�,�(����&�
'��(���

�����
����$������
���!+�!���������

(VERs)

�������������������

�������������

10

�&#��������(��)���!��

���
��� �
���� ����������
• �������
	
����
• ��������������
��
• ������������
• ��������

CERs ���
�����	

CERs ���
�����

��

CERs ���
�����	

• ������
• ��
�
• ����
!��������
• ��������
• ������
������
•��"��

• ��#$%&��'
(�'��
• ��#$%&�)�
)�'
�'�
��* �+� 
�������&+� 
��-��� &�
�
������&+�

����� (������)
����!���������-: �!+(��.���$��������$�!����, �(���-�/�
��0; ���1���2���+ ;

 ,��3�)�����!�
�����: Carbon Finance, Point Carbon, Reuters Etc., 
���-�/����+��-:�(����&�����3)�����&�
�(�$����%����-�/���������

11

�������	���
����������
�

� ���������	
��������
� EU-ETS

� �������������������
� RGGI

� WCI

� MGGA

� CCX

� VERs ��������	
����
� US ETS

出典：環境省資料

EU-ETS (2005～)
RGGI,CCX

12

���������	
�������������	��
��
����������������� (EU-ETS)

���������

� 	
������������������������������ 2540

� ��������������!"��#��$��� I ���%��&%�'� -
5.2%

� �����������(��� 15 ����!"%�%� 8% #����� 
2555

� )��!�����*+,��������%����*��+�����/����
�#�	�(��� (EU-ETS) /����,��1,���� 2548 �	+'���
���%(�������
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QUELROs of KP (EU: -8%)

���������������������������! (2541)

"������: -21%, �#��$%: -12.5%, "�"&�����	: -6%

EU-ETS ������� 2 (2551-2555)

����������	�
��� (EC) ����������
����	����������	��	���
�	����������� ����!
��	"��������#	$%��	�������$&'"	(� (NAP) (	������
�$����������)(	���	���
�	������
�����

)*�����&�������! !��"�+��,��

����������	
��������������

��������������
�����
��	����������	����������

!��"�������#	��	�����-#	������,��
������'�!$��������+

��	
��������$��)��(�&�
��

�����������������	
�����������
��	��
�������������������

����� : Dr. Kazuhito YAMADA, JICA expert team 

14

��������	
��� EU-ETS

� ������ I (2548-2550): +8.3% (2548) - ��������
� �����	������ 15 �����	 

� �������: ���������������� CO
2

(���!������ "������#��$����
��������%�!�������'� ()���������* 11,500 ���)

� ������: 40 �'+�/#��-CO
2

� ������ II (2551-2555): -5.6% (2551)

� �����	������ 27 �����	  "���,�-)� .��"��� ������.#� "��
����,�

� �������: ���������������� CO
2

(���!������ "������#��$����
��������%�!�������'� ()���������* 11,000 ���)

� %�� 2555 �,���������� incl. aviation sector ���%�+�������,�

� ������: 100 �'+�/#��-CO
2

15

�����������	
����������	��������� EU-ETS

� ���������	���!��"���#����	�!�� EU-ETS (������ 
II) $%		&����!'(�)���)����	���* )���+��,���	

� ��������$��	�-!�!��������������+

� !��%��������%�����&�	��!��	+�	�������!��-�������
	�0����	��	�����%���������

� -���+����(����!��	�	&�����+��,�������#1��+������
!��-�������	�0����	��	�����%���������

‘	�����	�0����	��	���3��’ * ‘�������#1��+’

16

������������� EU-ETS

� ����!����������+�"�������� EU-ETS : �+��,	�0
����	��	�����#1��+������!����"���#)� (European 
Union Allowances: EUAs)

EU-ETS ������ II:

� 1 EUAs = 1 ��� CO2-��������

� �+��,	�0����	��	�����6�-��6���	������:

� �����������#���+��������������������,� (ERUs) "����.����
!�2���������� (CERs) (1 EUA = 1 CER = 1 ERU)

� ��3���+������������(��3����������-'�������+���5$��������3��6 %�
�����	���������%$���������!�7��������,+#

� .���������������#����������+������+��.88���,�����"�����%������� 
����������"������%������� "����.�

17

�����!���	
��������"���#�� 2551-2552

2551        2552
��������������

������� 2551-2552
����������

[Mt] [€ mil.] [Mt] [€ mil.] [Mt] [€ mil.] [€/t]

EU ETS 3,091 66,993 5,646 72,787 83% 9% 12.89

CDM 1,609 24,172 1,590 17,520 -1% -28% 11.02

JI 72 720 44 399 -38% -45% 9.00

AAU 43 330 138 1,379 221% 318% 9.99

RGGI 71 178 765 1,773 979% 897% 2.32

!"��# 34 119 75 284 118% 139% 3.80

��$ 4,920 92,511 8,258 94,143 68% 2% 11.40

�����: Point Carbon & Tisco Securities Co., Ltd.

18

������������������� EU-ETS ��	����������?

� ECX: EUA/CER  

(������(3;�%����<*�
8,�������$���)

� Bluenext: EUA  

(������(3;� * �,����;�)

Sweden

Iceland

Finland

Russia

Ukraine

Poland

Belarus

Germany

France

UK

Denmark

Romania

Bulgaria

Estonia

Latvia

Norway

Netherlands

Belg ium

Luxemburg

Lichtenstein
Swis s

Czech

Austria

Slovakia

Hungary

Moldova

Slovenia
Croat ia

Serbia
Bosnia  

Herzegovina

MontenegroAndorra
Monaco San Marino

Italia

Nord Pool

Norway (Oslo)

BlueNext

France (Paris)

ECX

UK (London)

EEX
Germany (Leipzig)
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�������	
������� EU-ETS

EU29

14.9%

Others

19.2%

India

5.2%
Russia

5.5%

Thailand

0.9%

Mexico

1.5%

S. Africa

1.4%

Korea, R.

1.6%

Canada

1.9%

Iran

1.6%

Japan

4.4%

China

21.1%

United States

20.7%

Italy

10.8%

France

10.5%

Spain

8.7%

Others

20.8%

UK

12.6%

Germany

18.8%

Poland

7.8%

Czech Rep.

3.0%

Netherlands

4.1%

Romania

3.0%

EU-ETS (29) GHG (2550) World (212) CO
2

(2549)

����� : Dr. Kazuhito YAMADA, JICA expert team 

20

�������� EU-ETS

� ������� III (2556-2563): -21% (2548)

� ������ CO2, N2O, ��	 PFCs

� 
�������, 
������������ (����� ����������, 
���������), ������

� �!"���: ��#������$%&�#�� (����!�'"����"��'��(�)

� ���
���������������
������
� CERs !�'������ 1 ������ 2556 �����������(����

��+��!�'�	��� !�',�&�!	�������� 1 ������ 2556 ������
-#(��� 31 ������ 2558

Source: Directive 2003/87/EC (OJ L 275, 25.10.2003, p. 32)

21

�������� EU-ETS (2)
� CERs, �����*�������(��3���������������);�$��� 31 7��,��� 2555 

���+��������.����!�2��������������);����������� 1 ������ 
2556 �����-%�.���-)� 2563

� CERs �����*�������(��3���������������);���� 31 7��,��� 2555 
���+��������.����!�2��������������);��������$��� 31 7��,��� 
2555 �����-%�.�-�CERs ����������	���!�2��

� .������� �����#��������+���������%������� ����������"������%�
������ "����.�

����%� Directive 2003/87/EC. ����.��E#��������������-�����������#��
��#�����$,�������	�����,�������������"������!�'������	�����'

��$,����������"�������.�����������"�������,��$��!�+����F��
�5$�����������,���

�����: Directive 2003/87/EC (OJ L 275, 25.10.2003, p. 32)

22

����������	�
����������������� (RGGI)

� ��
����
������������������������������� CO2 
�������������

� ��������"���������
��������������#�����"���
���$%�������������'�"�����$�

� �������������(���
)���  ���������� ������ �� 
���������   ���'�*+'�� ����,�*��� ���$��'�� 
������� -��)����� ���������

� RGGI ��������.�
����
�*: 1 ������ 2552

23

��������� RGGI

� ���������"��� CO2 ,�������. (���������) ��%'����/ ��
"����0���"��� CO2  ������	���(�����	 10 ���!�'��
������'���

� ������-�4�4��������(77���������-����9������"���
(� 3 " $�'�"�#��������

� -����	��-��������	���"�	���-�����

� ���(�!�'����,�&�������"�	���-����9������"����	���("-#
-����!�����������%'�����$��%����	��

� "����0��$��%����	��!�'��(�!�'�����������-#(� (�����
���"�����$��%����	�� ��%������������=���$��%����	��
���
�����4��������(77�) ��%'�#��-����>�!��/ �����
,�������-������

24

��������������������� RGGI

� ������$���: +��.88������3;��!���8��(����������������F��#������$�3�
����,� 25 ����,�## (()���������+��.88������* 225 +�� %��'�����)

� ��������� CO
2
 %��'�����: 188 ���#�����$�����;������G

� �����*������� CO
2
 ���.������
�#� �������'�: ���.#���� ������,����

����'�������������#���5$�����$,�� ������� "��7��,��� 2551

� ����,��%������ CO
2
 ��$,��: 2552-2557, �������������%$�����%��,� 

2558-2561, ������%$�������������� 2.5 %�"#���

� ������������ CO
2
 ���-'��������,�: ����� 10 ��������*�������%�� 

2552

� �,������,��%��������������#���5$���: ����, �,������,��%����
����������#���5$���%��,�"�� 2551 – 2554

� �����* CO
2
 �����.�"�������-�����%�: ��������������(��3�������

���+���������������F��#.88���������-�,�%$+��.88�����������
#���5$���������$��
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��������!��"���#�$����� (WCI)

� ����������	
�������������������	��������������������������� 23 
�	����� 2551   

� �������� WCI: 

� �!�	"������: #����$	� ������� ����%������ ����'�� ��#��'�
�� ���� ������

� ������: 
��$�����	�
�� �����
� ��������� ��#�
(�

� )	�*��+��#: �)��������-�."���������#��������/��/�����'
����������������3/������/������/�����)�������-

� ��������������������
4#���/ 2558 '7�����
��8����
����� 90 

���/���+���/��/�����'�������������	"����	�!#	�������
�#�	
 WCI ���������!��/���+���/�����'����������3�$���
�#������15���/���+���/��/�����/ 2563

26

������ WCI ���$�����"���

� �������������	�������: ����������������	���������
������������	��

� ����������	�: ����������!�����������	�����	��
"��#���$��������%��&�"�#���' (��)' ��*�����')

� �$����"���"�&�: ��	������$�������+ ���"�'��,
�����������!'���)����$������������	���-.��	����
�	������� �	�	���/��������������	�������
�1�*����"�����! (����-��'���"��2�%�-����/-	����� 
'�������,������'������"����!�	�' -	���������� �	�
'�������/.���-	�����������)

�����: http://www.westernclimateinitiative.org/

27

���������������������	�
��������
���������������� (MGGRA)

� 3��	
�#��!(���
��	9������������� ):-������ 2550 �� �##���9 
#�����'�� ���������-�$������	"�����$�#	�$�$������!�
��� ���;�/������	"��������!�7�����

� #	$48/�����: �)����	�$	9�����������$�#	�$�$�����������#�	

��#����������
� ���#�;�+�����������������(��3�������%���������������(��3��

����������G�������,�
� ���#�;��*�������%����%$���"�����%��������������#����#���

� ���))�9���������$�#	�$�$������:

� �8$��!���!�	���������.$���� ����!)�9�������4
��9�/�
)�9��������)7��)�4��!���������8����������!���

� �!�;��$)�	������������	
�����������������/�;���������
��3�;�����
�������/������/�����)�������-

28

�������%$������ MGGRA

� ������: ��	�
�, ��������, ������, ����	���, ������, ����	�
��, 
��������

� �������������: ��������, 	��!	�, �������	�, ��	������"�

� �#�%������������'����()��(���*���*��: ���$���������, �3�
���� 60% -)� 80% #����,��������%������������

� "F�
� ���������	
�������������������������������������������

� 	�� �!"���� #� ���������#��$���������&��������	�

� �
��'��������(���) �)� �� �+���)�!����#"������ �
� �����)�����������&
��������	�

� +�������,�#�+�����.�����/���"�*���*����,�(%
����1���"�
�%��1�������"�����
���������#�������'����()� ��()(
���/��2����������3���/*�"�  30 ��'��

29

�!�"#$�����%"#$	��'��)�� RGGI/WCI/MGGA

�����: World Resources Institute

30

�%��%��&%	
'������*���� (CCX)

� �����������	

�������	������������������
������������������
����������	������������
� ���
!"����������� !��

� CCX ����������������������������	����
$��%��&�'��" �����"���'(���'���
��"�

*���+�����$�����
���,�����������������
��������������	����'�	�

� �� �*��"��
���"���' : ��00�*�� Carbon 
Financial Instrument® (CFI®)
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��������� CCX

� ��������	���������������������������������
��������������� ��������������������!����"#��
�������$%�&����!��'!����(����!��#���������������	��
���������!����#"��	)���"#&�)�!*���%%�(�) CCX 

Carbon Financial Instrument® (CFI®) �'!�+�����$
&���������

� The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, 

��!����& NASD) �������������)����#,�#����$..���
���+�����!��������������!����#"�

32

&�$�'*��	
�"*��+$,����+� CCX

� ���������	
������������: ��������������������, 	
����������
������������������������

� �����"���#��$����%��������&������'�����(�����������
%��
)���(		�������

� ���'%�����*�+,�����������������%���%��-�.(+$�(� �+����%������� 
�'�	����"��/�/�

� �������������%����"����0�������#��$����%����	(�	� ���
��*����*%

� �"����.�����������3���)�������$4�&��-����"5��������6�%���
���%��"�������0%���

� ��������������������������,�-�'����������#��$����%����
"�������0���7 �����
���������	��������������#��$����%�
���������)�

33

�$��+�����%$�+������	'� (T-CAT)

+#����,:

� �������: 13 �����, F��#��*K�,��,����%������	 (2549): 815 

!������$���
�$��G

� ����#��������� CO
2
 �'��);������,���E,%���������

2533

(Mt-CO
2)

2543

(Mt-CO
2)

2549

(Mt-CO
2)

2549/2533

���������	 9.8 6.8 5.2 -47.0%

���
� 15.7 18.9 20.6 +31.1%

������ 13.0 14.3 14.4 +11.0%

������ 14.8 17.6 14.7 -1.1%

���� 1.0 1.2 1.0 -0.5%

��	 54.4 58.8 55.9 +2.8%

����� : Dr. Kazuhito YAMADA, JICA expert team 

34

���������	
��		
� T-CAT

� �����: 1  �����	 2553

� 
��������: CO2 ����
�������
��������	

� 
�����
����������：!"�	�#
��
�� 1,400 $�� (�&����� 
'��
�� 1,100 $�� $�#(����	��)!��
��� 300 $��)

� !"�	���������: ��
��*+�+,-������ ������	$�# .//� 
>1,500 ��	��)�/ (��������
��	-����	���)

� �#�#����*	
��2���)�)��: 5  
� �,�"��: 2553 to 2557

� �,�������: 2558 to 2562

35

���������	
��		
� (2)

� ����*	
��2���)�)��:

 �#�#����*	
��2���)�)��+��$�
 : 6% ��,� 8%

* 6% !������(�������)!��
��� ($�#��������*+������	��

�#�����������	$�#������5	���)

* 8% !������������,�	6

 �#�#����*	
��2���)�)��+�����!�� : 17% ($7	)

� 
��)��)��$�#�����	7�: ��


� ����(��:

!������79���.�!����"2���)�)��.��#)����
�����
����,�	

�#�
�� 1.3 �������#�#����
��2���)�)��*	+��)�.
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�����������	�
����������������������� T-CAT

� 
����
*��	�:�)�
�����
����,�	
�#�
 :


�����
����,�	
�#�
*	;�	* × ���	*	
��2���)�)�� × 
�#�#����*	
��2���)�)�� (5 )

*
�����
����,�	
�#�
*	;�	: ����=
�����
����,�	

�#�
�>���� 3 ���7�	��

Ave 10, 667

Ave 10, 000

Ave 9,667

Ave 11, 000

�����; Tokyo 
Metropolitan
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US-ETS
��������	

���
���	������� (�������� Kerry-Lieberman)

� ����������	� 
����� 2553

� �����������: ������������������!���� 17% "������!�������#�� 2548 
��#�� 2563 %�� 80% #�� 2593 &����!!"�����%����

� �������)���#������:

� �*
��+,-.	�.���������
�/�,���� -- ���� 25,000 ������!����� -- "����
�0�!�������
�	�!�������)���#������

� &��466�"��������%��-.	"��,�"�����

� +,+���-.	�.���#:
�������,� "����������4�#��.�)��;��)�� (2559). 

� ���)�������,����%���	�����;��#!���=������������
�/

� �>)���;����?!������"����������)���0)���;����?

� �>)����.@"����=���#)��?:��A������������-.	"�;���"���@�����4����� 75 4��
"��:��A�;���� ���"���.@��?#����.���.��-D�-.	"���!��@����;���"���@����� ��)��
�����������!����)��"����;���"���������"���+����-!�������%�� ��?-.	�.���
���=���#)-.���;���"��"��.��!���4������ 37.5 ;�����4�"�����;���"���
�	�
����������:��A�%����!!������:��A�
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��������	
���	��������������������������
����������
�� !����	" # 2553

� �);���'�����"������� (��,2������� 100 ��� "��#��.������"������� 60 

�����)

� �.��E����:�� 100 -�� %�����4���!��%����.�� 60 ��.�� �
�	�+������>)���

� �,������$E����L�#�����: ����5$���N�����;������.��'��,�,�����
"������!����������'��);�()����F������#��	�<G�������$��G�������

� ���$�3�����!���"� 40 ,�� %��Q����"����������$��������E�%$,2�������
#������

� ��������;��������,%���,������%$����5$��������,������!�'������	��;.�.�
����,���$E����

-�$��,2�������F������5$��������,������!�'������	��.�������#���
%���������������(��3�������%��$��G����������������������"����
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����������	�
��������������	�

����
����� ‘�����������’

� ‘
�����
��$�#��’ �	�,-	;�	���$	����*	
���������	

� 
���������	����	��'�
��������=
�����
����,�	

�#�
������#!��'�A��"���
��79���
����,�	
�#�
��
���
*	(�
����,�
�	

� $)
���������	
5.�!����"�����
����.� $�#�	�����$�
�#���	&��*	
��������=
�����
����,�	
�#�
*	(�


� �����������=�
����
$�����
��������#!�!������
����
�����	 ��,���#.�.��� ‘79$�’ $�# ‘79+	#’ ��

���������	
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Thailand Greenhouse Gas Organization 

(Public Organization)

��������	
�������������������� 

(�������
���)

��������	
������
���
������
�����������������
����� ����	
����� 5 ����� 2553

����������	
�������������

�	������	��������������� (UNFCCC)

���������	
�:

� �������	

������

����
���	���������������
�
����
�����	

��������� !�����"��
���	 !�
$���%�������
& 
�&���������� !��$�
���)
��)�
�		%"�*����� ��

����
���	������� 
)���+���*���
��
������������!���� !�����
�		
�*���$
�	)���������	��
�$�!���&$��,%��
%"�*����� �����$�-

�.�)* (��)
� 2)

3

���������: 	
������

���������� 	
����
�������
��������
���������������������������� !����
"#$�%��
������!�&�'����(��(�)�����*

�	
���+��)��,�-��%�� !����-�) “Earth 

Summit” �)����
����./(�+) 2535 '��)!0�
���+��1-�)��� �./(�+) 2537

��%%����)!(�+!�)�-�� 194 ���� * (193 

���� * '�� 1��+���"��*�/���%��)1�
(�)�(�+)

4�����: http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php
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�������������������� (1)

���� *(�+! ������ *:

�	�/.!����
����
���&��.�)*
�
�����&��.�)*
�0�
���
����
�$�!���&$��,%��%"�*�����&��.�)*

���3��4!"������ *1�(�+0��� !� 1
����+��0�	��&����)
��
����
����
�$�!���&$��
,%��%"�*��������. 0���!�����������������$
*��1
��
$��$�������
����
�����"��
���	��!����	��

$��$��������$ 2533 %����$ 2543 (��)
� 4.2 (�) 

&�� (�))
9

�������������������� (2)

���3��4!"������ *1�(�+0��� !� 2 

�����
,��	,��� �������
��*�&�$
�� ��+����
��3���������
�+���*��*��

�������
����
���
%���)���,�//�4 &�������.����$
�� ������!5
,���
$
�	)��)�6��
� 	�.*��	�����

�$�!���&$��,%��%"�*�����7�

�,��,
*����!��
��3��&���� �������������	�
�
������	�������,"$
�� � !��!��
$
�	�$�!��� ��
��
�8�*�&��$
�� ��+������3��

10

��������	�
�� : ���������

�7�
�	��
��9�.�	����
$
�.��,��..�$
�� �%��!
�
�5� !� 3 �����$ 2540 1 �������!��0) $
�� �/!�$�� 

&���!6�	����	�.��$ 2548

��*-!,�
4 ���!6�	����	�.7�)������ %��!,��.*�%���)
���,�//�4 7������� 55 $
�� � ����
����� 

&��$
*��1��
	��7����7�� �5�������$
�� � !�
�����)���!7�������
���� 55 ���$
*��1��

$�����$ 2533 (��)
� 25)

��+������$
�� ���%��6��� 1 ��$
*��1��

$��$�������
����
���
�����7�������
���� 5 

�����
$�����$ 2533 %����.�����-�
1! !� 1 

�����$ 2551�� 2555

�$���	���!%��!,��.*�����*-!,�
��!��0) 191 $
�� �
&���!$
*��1��
$��$���� !�	� ���	
���� 63.7
���$
*��1��
$������$
�� ���%��6��� 1

11�����: http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php

������
��	����	�����
	��
�����	���	�������� 	�������

	���	!�"	#������

12�����: http://unfccc.int/re�����/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
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CDM & ���&���������	 CDM

� ��������	
��
 CDM (��������	�
�� ����12.2)
� �������	
������������������� I ����������������������������

������
��!�"���
�	���������#$%�����&(�)�*�������+&

� �������	
���������	���������� I ���������,$����(�-�����������
.�������!�*�����&	�*�	���&,�
��*��#	�	��*�00�1 

� ������������������ 1 �������	��	�������	�����������
��������	�����
	�������	�!�	"�
� 
��!�"��3���	����������4� ���
�&��������
��!�"�����&��4����

��������� CDM = ��������!��"����������#���%���
��%��
 (CERs) ��&��)��� ���
���)%�����%��!
���%��#����#!�/�

� 
����������������� I *�!��,�� CERs ��4�����(��	�����(��)��"�
����&(�)�*�������+&

15

���&���������	 CDM

Scientific Assessment

�
�
��
�
�

�
�
�

�
�


�
�
�

��
�

�

�
�
��

�
�
��

�
�
�
�
�
�
�

�
�


�
�
��
�
�

�
�
�

�
�


�
�
�
��

C
E
R

������������
�
��
��������
�

��������������
����
�
�����
����������

����
� CERs 
����������
��
�
������
����
��
�
������������
�
���!"
#�
��$�%��

���������
�������	
�����
��������
�����
����
��
����
���� 1  

��������	
��
��	����
� 1 �����
�����������
������	�����
�
��!��� CERs. (#�$

%���
���& ��&�� 

12.3())

��������	��
��	����
� 1 ����� 
CERs '��%����(��
�#)�����%��!�+��,��
���-�������&��
#��$�.


����
��
��������
������
���!"
#�

��$�%��&������'
(
��)�(
�*������ 1

�����: IGES (June 2010) 16

�����������	
��� CDM

�������� 

CDM 

⌧ #������%��������
⌧ #�����)#��,�������
⌧ #�����,-��.������

$%��!	�&	��'����	(�"�
�����������������	��"�
��������	����	�����)�����

������ CDM 
� �����%��������
� ����)#�	���
� ����,-��.������

$%��!	�&	��'����	(�
�����������������	��"�

/�
#00�
2����-

�����: IGES (2008) 17

�������������������������������
�����1. 	�&*�����!���(������

2. ���*�.���������(������
3. ���!&	����(������
4. 	�&*�����!������&
5. 	�&*�����!��!�
6. ����	*���
7. ���#�*�
8. �������!�	�.�
9. ������&+���
10. ���
�	���3���	�����������������%	�(���
11. ���
�	���3���	��������������.�����&�6+�����	�.�� SF

6

12. *���������
13. ���������.��������#	��*��
14. ���
�7�
���! .�����
�7�
��.�
15. �����9&����!

18
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������� CDM ��	
���������������������������������

19�����: http://cdm.unfccc.int/Statistics/Registration/RegisteredProjByScopePieChart.html

��������	
�������������
�����������	����������������� ���������� 28 

������� �.�. 2537 �!��"�����#���$� ����������� 28 
"%���� 2545

��%�#����"���'�	#��#�)�����#��'# (��#.) ���
����%������	�����������,���'��#�����'��
$��%#�����#!�##����-��������	 (DNA) /�%
���������

��������������0�/������#��!	��"��1#���!��
#�)�����#��'#$	�#��'�	�,�$��%#�����#!�##��
��-��������	

�/1���2��$��%#�� CDM ����	���������3�4���!� 111 

$��%#�� )5�%�"	�����"��1#�)�����#��'#���!	�	  
6,947,295 ���CO2e/�

20

21

��������������	
���������������
��������������������������� !��
���
�����"����#���� ������������� ���������	
���������� 

(DNA)#�%���&��

DNA ��������	
��
����������������� 111 ������� (���:��! 2553)

�����������������!��"#$�
� � 6.95 $��%����"����� CO
2
/�

��������	 6

���
�� 20.13%

���� 12.28%

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=30&Itemid=40

	����������
���	������
���
�����
��������	, 21

����� "�����	,

1 	�������������	�������#$�, 5
���
��"
�����
���&
���
', 1

	����������
������
�����	, 45

	������
����������

��, 15

	������
�������
�
��)�#�,

9

	����������
���	������
�&��)��", 2

	������
���
�����
��������	,

7

	������
���
��
������
��,

2

	����������
���	���������

��������
��,

1

���*	��

���&�)+���
	���,�
	������, 2

22

��������������	
���������������
��������������
�
������������������������	
����������


�-�������������	�.��)��&��',����*)/�)"�'��0���12#�)�*0�"���� 36 -������ 

(������� 2553)

���
�4���*��������)���'�' � 2.13 ������*)�"0*)� CO
2
/�

��������  65.06%
���	�
 23.44%

���� 11.50%

�����"��������&
���', 1

	����������
������
�����	, 15

	������
����������

��, 7

	������
�������
�
��)�#�,

3

	������
���
�����
��������	,

3

	����������
���	������
���
�����
��������	, 7

24

��������	
�������������������� (�������
���)

�������������	����������	� 
120 
��!�" 3 ��#�  9 �������$%����&�'��� 
(��)��+�,�� )-+�!.�&��
�� �-�
���&�" 
��.��!��
���� 10210 %���!�/!�
3!�: 0-2141-9816     )4��: 0-2143-8401

www.tgo.or.th
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���������	�
���������������	
�������������	�
���������������	
���� ( (COP &  CMP)COP &  CMP)

����������������������������������������������"���#�#������������������������������������������������"���#�#�� ( (AWGAWG--

LCA) LCA) 

���������������������������������������
�$����%
�&�'����)���+���������������������������������������
�$����%
�&�'����)���+
��"�������	����
,������
-��.)���"�������	����
,������
-��.)�  (AWG(AWG--KP)KP)

/�0�)�.���1�/�0�)�.���1� ( (Cancun AgreementCancun Agreement))

��������	
�������������������� (�������
���)

����������������������	����	�������

���������		
�����
�
���
����
������������
��
������
�
 

UNFCCC : ��������

���������	
���������

���)���+�������������������

AWG - LCA

���	
��

	�������

���	�������
�������

�����������

���������	
������������ 
(NAMA ����������
�����������������)

�������"�����������������������$����"�
������������&���'��"�

�����������
��������
��������

�����������
� �����
��!��
������"

#��
	��$%��&�����
��

AWG - KP

�$�����(��(�������)�����(��"�'������"
�������������������


������������,� / CDM

������������
���� ����������
���������
���� �������

#����'�(	��!�!"

��������	
�������������������� COP ��� CMP

"����+��-�����

"����+�$������-��
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��
�����!�"��#������$%�&���" ��� �����%�&������
��������������)��*������� �%*
��	
������+��,��
���	�-.��/�0�%0
�,!#�1���0�  2  ��$�)��)	��

(��������: AOSIS �	������0����'�2)�/������������1�����3�/45�&����� 

1.5c)

Source: EU

� ��������	
�������������
��
���
���������
���������!����
�����

� �����"�����#
 Green Climate Fund %&"
�������

����#
��"��
�
�����
�'������
�����(
%�� 
UNFCCC

���������
���������������������"����#$����������
��%: �	���&�� '$�('�� ��	
�� 
��	 �	������)(�� (�����%��� /���	*�+�/ ������+���)

���������
���������������������"����#$����������
��%: �	���&�� '$�('�� ��	
�� 
��	 �	������)(�� (�����%��� /���	*�+�/ ������+���)

����������	
�����
���������������������������� ����������	
�����
���������������������������� 

���������	
���������������������������������������������	
������������������������������������  

(LCA): (LCA): ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������
�����!�!�
���������������������������������
�����!�!�

����	���+���� : IPCC’s AR4����	���+���� : IPCC’s AR4

%��%�*����
(���+,�'$�(
-���%.��&��/�
������� 2 C

%��%�*����
(���+,�'$�(
-���%.��&��/�
������� 2 C

����� “
�����%.������1��(/�
�	%	%�� ���)2� 
�����% 1.5

○
C 

����� “
�����%.������1��(/�
�	%	%�� ���)2� 
�����% 1.5

○
C 


(������%�%��/��������4
�"��
��	��

(������%�%��/��������4
�"��
��	��

��	
����������+�������������
���%��4�%��
.�.�
��	
����������+�������������
���%��4�%��
.�.�

��������	�
����������	�
��

�������� “���#���
�����$�������

������������
�����
%�

&���'�(&���”

���������	�
��	�
��	�
�
��������������	�

�����������	
����:
•  �����!�� & ������#� $%��	%�&����	�������&
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