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ค าน า 

               “ประเทศ ไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ต่อประชาคมโลกในการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะ เรือนกระจก ณ ขณะน้ีถือได้ว่า
ไทยเป็นประเทศที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความสนใจจากประเทศพัฒนา แล้วหลายปร ะเทศเพื่อร่วมด าเนิน
โครงการ CDM เน่ือง จากไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังน้ัน
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและส่วนรวม... 
                เอกสาร “คู่มือ CDM การแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วม” เป็นผลมาจาการศึกษา
ของโครงการ “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการด าเนินโครงการ CDM”... เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการด าเนิน CDM 
ตลอดจนการพิจารณาโครงการ CDM ของประเทศไทยต่อไป”... 
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บทที่ 1 

บทน า 

           ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าเป็นจากการใช้พลังงาน การเกษตร การ
พัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรม การขนส่ง รวมถึงการตัดไม้ท าลายป่าและการท าลายสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบอ่ืนๆ ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งการด ารงชีวิตของ
มนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในระบบต่างๆ จนก่อให้เกิดการเสียหายต่อท้ัง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ ที่ครอบคลุมไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทย จาก
รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change : IPCC) ระบุว่าในช่วงระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2513 - 2543) อุณหภูมิมิ
ผิวโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ย 0.2 องศาต่อทศวรรษ ท าให้ธารน้ าแข็งในบางพื้นที่ลดลงถึง 1 ใน 4  
หิมะที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย แอนดีสและคิริมานจาโร ลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ปริมาณน้ าฝน
ทางซีกโลกเหนือมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ซีกโลกใต้มีปริมาณลดลง นอกจากน้ี ในรายงานยังระบุถึงการ
โยกย้ายของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดพันธ์ุเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ขั้วโลกมากขึ้น โดยเฉลี่ยเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
ทุกๆ 10 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงฤดูการใบไม้ผลิ ดอกไม้บาน และการวางไข่ที่เร็วขึ้นกว่าเดิม 

            จากสถานการณ์และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและถาวะโลกร้อนดังกล่าวจึง
กลายเป็นแรงผลักดันจึงท าให้นาๆประเทศหันมาร่วมกันผลักดันและแก้ไข พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ
ในการรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ดังน้ันจึงมีการจัดตั่ง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้น เพื่อก าหนดพันธกรณีให้
ประเทศต่างๆหันมาร่วมมือและด าเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง  เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงเป็นแนวทางและกรอบความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากภาวการณ์เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนร่วมกับ
นานาประเทศ จึงได้ตกลงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  โดยลง
นามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 
2537 และลงนามให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2545 จากการให้สัตยาบันครั้งน้ัน
ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกลการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism : CDM) บนพื้นฐานของภาคความสมัครใจได้ ประเทศไทยจึงได้จัดตั่ง
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องค์การบริหารการจัดการณ์ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)  ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารเกี่ยวกับก๊าซ
เรือนกระจกและการด าเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโตให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดสากล และปัจจุบันประเทศไทยได้มีการก าหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสภาวะโลกร้อนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ด้วยการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก าหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์
ต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลงทางการค้าที่มีประเด็นเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวก็เพื่อตอบสนองต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสร้างความม่ังคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

              ดังน้ันแนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่10 จึงได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง จึงส่งผลให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่ายงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน รวมทัง้องค์กรต่างๆเกิดความตระหนักและแสดงเจตนารมณ์และการมีส่วนร่วม
ต่อการรับรู้ พร้อมกับร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลต่อการแก้ไขปัญหาการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อนของประเทศอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทที่2 

หลักการและความเป็นมาของโครงการ CDM 

               ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหารวมกันระหว่างประเทศต่างๆ โดยสาเหตุส่วน
หน่ึงมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ปัญหาน้ีได้รับความสนใจและ
หว่ันวิตกว่าอาจเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ท าให้เป็นหน้าที่เร่งด่วนของประชาคมโลกในการรวมกัน
แก้ปัญหา แนวทางหน่ึงคือ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยอนุสัญญาฯฉบับ
น้ีได้กล่าวถึงข้อผูกพันธ์ของกลุ่มประเทศในภาคผนวกที ่1 (Annex I) ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมี
พันธกรณีในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยได้เพิ่มความเข้มข้นของพันธกรณีผ่านพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ซึ่งก าหนดให้มีข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาฯโดยมีกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เป็นกลไกเดียวภายใต้พิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ที่ให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถด าเนินการร่วมกับประเทศก าลังพัฒนานอกภาคผนวก 1 
(Non Annex I) เพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อให้เกิดการลงทุนของประเทศพัฒนาแล้วในประเทศก าลังพัฒนา  
ในการด าเนินกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอย่ายั่งยืน ทั้งน้ีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประเทศพัฒนาแล้วสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
โดยมีต้นทุนในการลดที่ต่ าลง และส่งเสริมให้ประเทศก าลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหา
สภาวะโลกร้อน ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความสนใจจากประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศเพื่อร่วมด าเนินโครงการ CDM เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ส าหรับการด าเนินโครงการ CDM เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ส่วนรวม   

           กลไกการพัฒนาที่สะอาดเปรียบเสมือนแรงจูงใจให้ประเทศก าลังพัฒนา หันมาใช้เทคโนโลยี
สะอาดเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งหากไม่มีแรงจูงใจจากกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดแล้ว ประเทศนอกภาคผนวกที่ I จะยังคงใช้เทคโนโลยีแบบเดิมที่มีต้นทุนต่ าและมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก โดยแรงจูงใจที่กล่าวถึงคือ CERs ที่ผู้ด าเนินโครงการจะได้รับ และ
สามารถน าไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรมได้น่ันเอง ส่วนประเทศเจ้าบ้าน จะได้รับผลประโยชน์คือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ผู้เก่ียวข้องแต่ละฝ่ายจะได้รับในการด าเนินโครงการ CDM ได้แสดงใน
รูปน้ี 

 

รูปที1่: ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ผู้เก่ียวข้องแต่ละฝ่ายจะได้รับในการด าเนินโครงการ CDM 

2.1 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 

Climate Change: IPCC) 

           ในช่วงปี พ.ศ. 2503 – 2522 นักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานที่แสดงว่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะโลกร้อน
ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation 
Environment Programme : UNEP) ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 
Organization : WMO) จึงได้ร่วมจัดต้ัง “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)” น้ีขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เพื่อ
รับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เพื่อรับมือกับหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนในปี พ.ศ. 2533 IPCC ได้จัดท ารายงานครั่งแรกขึ้น
เรียกว่า “First Assessment Report”1 ที่ผ่านการทบทวนและวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
จ านวนมากกว่า 400 คน ซึ่งถือเป็นการยืนยันด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั่ง
แรก 

             ปัจจุบัน IPCC มีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ 
ทบทวนและวิจารณ์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากทั่วโลก เพื่อจัดท าเป็นรายงานสรุปเพื่อเป็นหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อเถือและอ้างอิงได้ เสนอต่อประชาคมโลกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
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เปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศ ข้อมูลดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการน าไปจัดเตรียมมาตรการรับมือและกลยุทธ์
ที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังมีส่วนผลักดันให้
การจัดท าพิธีสารเกียวโตส าเร็จบรรลุตามเป้าได้ 

2.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) 

              จากความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดสภาวะโลกร้อน 
ท าให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อเผชิญกับปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2533 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจึงได้เห็นชอบให้มีการ
เจรจาจัดท าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดต้ังคณะกรรมการ
เพื่อการเจรจาระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Negotiating Committee) ขึ้น คณะกรรมการเพื่อการ
เจรจาระหว่างรัฐบาลได้มีการด าเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2535 จึง
ได้จัดท าร่างอนุสัญญาฯส าเร็จและได้เปิดให้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาฯในการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development: 
UNCED) หรือการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2535 และมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534 หรือ 90 วันหลังจากที่มีประเทศ
ต่างๆให้สัตยาบันครบ 50 ประเทศ 

              อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีวัตถุประสงค์สูงสุด คือ การ
รักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกให้คงท่ีและอยู่ในระดับท่ีไม่รบกวน
ระบบภูมอิากาศและปลอดภัยจากการแทรกแซงจากกิจกรรมของมนุษย์ อนุสัญญาฯยังระบุไว้ด้วยว่า  การ
ควบคุมให้ได้ระดับดังกล่าวต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถปรับตัวกับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ม่ันใจว่าการผลิตอาหารของโลกไม่ถูก
คุกคามรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

2.3 พิธีสารโตเกียว (Kyoto Protocol) 

              ผลจากการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี พ .ศ. 2538 ประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ได้เริ่มเจรจาเพื่อจัดท าพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯขึ้น อันเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศภาคีว่า
ด้วยพันธกรณีต่างๆท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาฯ ซึ่งต่อมาในปี พ .ศ. 2540 พิธีสาร
โตเกียว ก็ได้รับการยกร่างและรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ และมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 
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              พิธีสารโตเกียว มีสาระส าคัญในการก าหนดพันธกรณีของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิด 
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน (HFCs) มีศักยภาพท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warning Potential: GWP) แตกต่างกัน โดย
ประเทศภาคีจะมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค านาณเป็นปริมาณเทียบเท่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide equivalent)  

              ภายใต้พิธีสารเกียวโต การก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกัน
ของแต่ละประเทศ โดยส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีเป้าหมายบังคับ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ -8 ถึง 
+10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ ปี พ.ศ. 2523 ของประเทศนั้นๆท้ังน้ีเป้าหมายสูงสุด
ของพิธีสารเกียวโต คือภายใต้ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 หรือที่เรียกว่าในช่วงพันธกรณีแรก 
(First Commitment Period) จะต้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกให้ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ ปี พ.ศ. 2533 ในขณะที่พันธกรณีส าหรับในช่วงพันธกรณีที่
สอง (Second Commitment Period) ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังปี พ.ศ. 2555 ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP) 

              และเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ พิธีสารเกียวโตได้ก าหนดกลไกที่ยืดหยุ่น (Flexible 
Mechanisms) ซึ่งเป็นกลไกลความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การซื้อขายก๊าซ
เรือนกระจก (Emission Trading: ET) การด าเนินการร่วมกัน (Joint Implementation: JI) และกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ด้วยกลไกทั้งสามน้ีจะช่วยให้ประเทศที่มี
พันธกรณีสามารถบรรลุเป้าหมายในการก าจัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิผลของการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งน้ีกลไกการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (ET) และการ
ด าเนินการร่วมกัน (JI) น้ันเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีพันธกรณี ในขณะที่กลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) น้ันเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีพันธกรณีและประเทศที่ไม่มี
พันธกรณีได้ร่วมกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก ดังน้ันกลไกการพัฒนาที่สะอาดจึงเปิด
โอกาสให้การพัฒนาโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศก าลังพัฒนา ได้รับการตอบแทน
ในทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้นในรูปแบบของโครงการพัฒนาที่สะอาดอีกด้วย 
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ก๊าซเรือนกระจก 1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
2. ก๊าซมีเทน (CH4) 
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
5. ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 
6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) 

สาขาพลังงาน (Energy) 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน
กระบวนการแปรรูปพลังงานจากอุตสาหกรรมต่างๆ (Fuel 
Combustion) 
     - อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปพลังงาน (Energy Industries) 
     - อุตสาหกรรมผลิตและการก่อสร้าง (Manufacturing 
Industries and construction) 
     - ขนส่ง (Transport) 
     - อื่นๆ เช่น ภาคครัวเรือน พาณิชยกรรม เป็นต้น 
2. การเล็ดลอดของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพลังงาน
ในรูปต่างๆ (Fugitive emissions From Fuels) 
      - เชื้อเพลิงของแข็ง (Solid Fuels) 
      - น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas) 
      - อื่นๆ 

สาขากระบวนการอุตสาหกรรม 
(Industrial Processes) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรมไม่รวมถึง 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงาน โดยรวมอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น 
     - การถลุงแร่ (Mineral Products) 
     - อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) 
     - การผลิตโลหะ (Metal Production) 
     - กระบวนการผลิตอ่ืนๆ (Other Production) 
     - การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต และการใช้สาร 
Halocarbons และ SF6  (Production and Consumption of 
Halocarbons and sculpture Hexafluoride) 
     - อื่นๆ 

สาขาการท าหรือการใช้สารละลาย 
(Solvent and Other Product use) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้สารละลาย ได้แก่ 
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม (Agriculture) 
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     - การปศุสัตว์ เกิดจากการหมักหมมภายในล าไส้ของสัตว์ 
(Enteric Fermentation) 
     - การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management) 
     - การเพาะปลูกข้าว (Rice Cultivation) 
     - การใส่ปุ๋ยในดิน (Agricultural Solid) 
     - การเผาท่งหญ้า (Prescribed burning of savannas) 
     - การเผาเศษพืชจากการท าเกษตรกรรม (Field burning of 
agricultural residues) 
     - อื่นๆ 
2. การจัดการของเสีย (Waste) 
     - การจัดการขยะมูลฝอย (Solid waste disposal on land) 
     - การจัดการน้ าเสีย (Waste water Handing) 
     - การเผาขยะ (Waste Incineration) 
     - อื่นๆ 

ตารางที่1: ก๊าซเรือนกระจกและการแบ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียว
โต 

2.4 กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanisms: CDM) 

         กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเสมือนเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศที่
มีพันธกรณีที่มีภาระต้นทุนในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สูงสามารถบรรลุเป้าหมายของพิธีสารเกียว
โต โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศก าลังพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซึ่งมีต้นทุนในการด าเนินการต่ ากว่าได้ ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด ประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถลงทุนเพื่อด าเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศก าลังพัฒนา และได้รับ
ประโยชน์ในรูปของปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว (Certified Emission 
Reductions: CERs) ซึ่งจะนับไปนับรวมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในพันธกรณี 

          กลไกพัฒนาพลังงานที่สะอาดยังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและการ
สนับสนุนเงินลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่ก าลังพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการด าเนินโครงการดังกล่าวในประเทศเหล่าน้ัน อีกทั้งยังเป็นกลไก
ที่ช่วยให้การด าเนินโครงการที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง มีความเป็นไปได้และมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้นอีกด้วย 
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ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์ 
2531 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC) ได้รับการก่อตั้งขึ้น 
2533 IPCC เผยแพร่รายงานฉบับแรก 
2533 การประชุมสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งท่ี1 (First World Climate Conference) 
2534 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการเจรจาระหว่างรัฐบาล 

(Intergovernmental Negotiating Committee) เพื่อการเจรจาจัดท าอนุสัญญาสหประชาชาติ 
2535 ยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ “(United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC )” โดยส าเร็จและได้เปิดให้มีการลง
นามรับรองอนุสัญญาฯในการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) 

2538 การประชุมสมัชชาประเทศภาคีฯอนุสัญญาฯ ครั้งที1่ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
2539 การประชุมสมัยที่2 ณ กรุงเจนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
2540 การประชุมสมัยที่3 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยได้ร่วมกันยกร่างพิธีสารเกียวโต 

(Kyoto Protocol) และมีการบรรจุกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ไว้เป็นมาตราหน่ึงในร่างพิธีสารดังกล่าวด้วย 

2541 การประชุมสมัยที่4 ณ กรุงบัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา  
2542 การประชุมสมัยที่5 ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 
2543 การประชุมสมัยที่6 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
2544 การประชุมสมัยที่7 ณ กรุงมาราเคช ประเทศโมรอคโค โดยได้ยกร่างหลักเกณฑ์ความ

ร่วมมือระหว่างสหประชาชาติภายใต้กรอบของอนุสัญญาฯและพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการด าเนินโครงการ CDM ที่เรียกว่า Marrakesh Accords ขึ้น 

2545 การประชุมสมัยที่8 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยได้ร่วมยกร่างหลักเกณฑ์ความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการ CDM  

2546 การประชุมสมัยที่9 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการด าเนินโครงการด้านป่าไม้ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด ได้แก่ โครงการ
ประเภทการปลูกป่า (Afforestation) และประเภทการฟื้นฟปู่า (Reforestation)  

2547 การประชุมสมัยที่10 ณ กรุงบัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โดยในที่ประชุมได้มีการ
หารือเก่ียวกับประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้แก่ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้มาตรการปรับตัว การน านโยบายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไปใช้และได้ผลท่ีได้รับ รวมทั้งประเด็นที่เก่ียวกับเทคโนโลยีอีกด้วย  

2548 การประชุมสมัยที่11 ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยถือเป็นการประชุมครั้งส าคัญ
เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตก าลังจะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ 
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2549 การประชุมสมัยที่12 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยมีการร่วมหารือของคณะท างาน
เฉพาะกิจหรอื Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
Under the Kyoto Protocol (AWG) เพื่อวางแผนและก าหนดรูปแบบพันธกรณีส าหรับ
ประเทศภาคีภายใต้พิธีสารเกียวโตเม่ือช่วงพันธกรณีแรกหมดลง ทั้งน้ีเป็นการหารือครั้งท่ี2 
นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2548 ระหว่างการประชุมสมัยที่11 

ตารางที่2: สรุปเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับการจัดการกับสภาวะโลกร้อนในระดับประชาคมโลก 
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บทที่3 

ประเภทและขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

             ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมหรือโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ท าให้เรา
จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดของโครงการ CDM ประเภทต่างๆอาทิหลักการในการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องและบทบาทหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนในการด าเนิน
โครงการ ระยะเวลาของโครงการประเภทต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า CDM และถ้าหากท าก็จะได้ด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ ผู้ที่เก่ียวข้อง และประเทศชาติ 

3.1 หลักการของโครงการ CDM 

โครงการที่จะสามารถด าเนินการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดได้น้ันจ าเป็นต้องมีลักษณะดังน้ี 

      1. ปริมาณการปล่อยก๊าซที่ลดได้จากโครงการ CDM น้ีจะต้องได้รับการรับรอง (Certify) โดยหน่วย
ปฏิบัติการ (UNFCCC) CDM – Executive Board Designated Operational Entry: DOE และ Designated 
National Authority: DNA) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (COP/MOP) 

      2. จะต้องเป็นการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ (Voluntary Participation) โดยได้รับความเห็นชอบ
จากภาคีที่เก่ียวข้อง รวมถึงความเห็นชอบของประเทศที่ตั้งโครงการ 

     3. จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงและตรวจวัดได้ เป็นประโยชน์ระยะยาวท่ีจะบรรเทากับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะต้องเป็นปริมาณที่ลดลงที่ได้เพิ่มเติม (Additionality) จากปริมาณการ
ปล่อยก๊าซปกติในกรณีที่ไม่มีการด าเนินโครงการ CDM ที่ได้รับการรับรอง 

     4. จะต้องเป็นโครงการที่มีการด าเนินการเพิ่มเติมจากธุรกิจปกติ (Business as usual) ในด้านต่างๆเช่น 
ด้านการเงิน (Financial) การลงทุน (Investment) เทคโนโลยี (Technology) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

      5. จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งเป็นประเทศภาคีที่ตั้ง
โครงการ 

     6. กระบวนการต่างๆจะต้องมีความโปรงใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตรวจสอบได้ (Accountability) โดยผ่านการตรวจสอบ (Auditing) และการตรวจพิสูจน์ (Verification) ได้
อย่างมีอิสระ 
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3.2 ลักษณะและประเภทของโครงการ CDM 

       เพื่อให้การด าเนินโครงการ CDM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงได้มีการแบ่งประเภท
ของโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

     - โครงการ CDM ทั่วไป 

     - โครงการ CDM ด้านป่าไม้ 

     - โครงการ CDM ขนาดเล็ก 

      ส าหรับ CDM ด้านป่าไม้และโครงการ CDM ขนาดเล็กจะเป็นประเภทโครงการที่มีลักษณะพิเศษกว่า
โครงการทั่วไป ทั่งในส่วนของรายละเอียดโครงการและช่วงระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 

1. โครงการ CDM ทั่วไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDD เวอร์ชั่นล่าสุด (โครงการ CDM ทั่วไป) และคู่มือใน
การจัดท า PDD ที่น่ี 

      โครงการที่อยู่ในข่าย 15 ประเภทโครงการที่รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (COP/MOP) ก าหนดขึ้นมีดังน้ี 

     1. อุตสาหกรรมด้านพลังงาน (จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน) Energy Industries 
(Renewable/non Renewable Sources) 

     2. อุตสาหกรรมการจ าหน่ายพลังงาน (Energy Distribution) 

     3. การใช้พลังงาน (Energy Demand) 

     4. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) 

     5. อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industries) 

     6. การก่อสร้าง (Construction) 

     7. การขนส่ง (Transport) 

       8. เหมืองแร่และการถลุงแร่ (Mining)/Mineral Production) 

       9. การผลิตโลหะ (Metal Production) 

     10. การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง (ของแข็ง น้ ามัน และก๊าซ) Fugitive Emission and 
Consumption of Halocarbons and Sulphurhexafluoride   

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
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      12. การใช้สารละลาย (Solvent use) 

      13. การจัดการขยะและของเสีย (Waste Handing and disposal) 

      14. การปลูกป่า และการฟื้นฟูป่า (Afforestation and reforestation) 

      15. การเกษตรกรรม (Agriculture) 

2. โครงการ CDM ด้านป่าไม้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDD เวอร์ชั่นล่าสุด (โครงการ CDM ด้านป่าไม้) 
และคู่มือในการจัดท า PDD ที่น่ี 

             ส าหรับการด าเนินโครงการ CDM ด้านป่าไม้น้ัน ป่า หมายถึงพื้นที่ท่ีมีขนาดขั้นต่ า 0.05 - 1.0     
เฮกเตอร์ (500 – 1000 ตารางเมตร) โดยมีต้นไม้ปกคลุมมากกว่าร้อยละ 10 – 30 โดยต้นไม้เหล่าน้ีต้องมี
ศักยภาพที่เติบโตและมีความสูงไม่น้อยกว่า 2 – 5 เมตร 

            ทั้งน้ีกิจกรรมด้านป่าไม้ท่ีสามารถด าเนินการเป็นโครงการ CDM ด้านป่าไม้จะได้จ ากัดอยู่เฉพาะ
การปลูกป่า (Afforestation) และการฟื้นฟูป่า (Reforestation) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 

            - การปลูกป่า หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่กระท าโดยมนุษย์ จากพื้นที่ท่ีไม่เคยมี
ป่ามาก่อนในระยะเวลา 50 ปี ให้กลายเป็นป่า โดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ 

            - การฟื้นฟูป่า หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่กระท าโดยมนุษย์จากพื้นที่ท่ีครั้งหน่ึง
เคยเป็นป่าแต่ถูกแปลงสภาพไปใช้ประโยชน์อื่น ให้กลับกลายเป็นป่าอีกครั้ง โดยการปลูกหว่านเมล็ด หรือ
การส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ โดยในช่วงพันธะกรณีแรกจะจ ากัดอยู่เฉพาะโครงการที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ท่ีไม่เป็นป่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2532 

 

3. โครงการ CDM ขนาดเล็ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDD เวอร์ชั่นล่าสุด (โครงการ CDM ขนาดเล็ก) และ
คู่มือในการจัดท า PDD ที่น่ี 

             โครงการ CDM ขนาดเล็กเป็นโครงการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วช่วยร่นระยะเวลา
ในการขอขึ้นทะเบียนเน่ืองจากมีขั้นตอนที่ง่ายและกระชับขึ้น โดยกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมกับโครงการ 
CDM ขนาดเล็ก สามารถแบ่งเป็น 4 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ 

             - โครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีการผลิตสูงสุดไม่เกิน 15 MW 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
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             - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่เกิน 60 GWh ต่อปี 

             - โครงการอื่นๆท่ีสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์โดย
โครงการดังกล่าวมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

               - โครงการปลูกป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าขนาดเล็กที่มีการดูดซับก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 8,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หากมีการดูดซับเกินกว่านี้ส่วนที่เกิดจะไม่ถูกนับเป็นคาร์บอน
เครดิต 

               ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาการด าเนินโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับ
โครงการ CDM ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ โดยโครงการ
ที่คณะกรรมการองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณาให้การรับรอง ได้แก่ 

             1. โครงการด้านพลังงาน ได้แก่ การผลิตพลังงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน เช่น โครงการพลังงานทดแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง โครงการแปลงกากของอุตสาหกรรมเป็น
พลังงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท าความเย็น และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานในอาคาร เป็นต้น 

             2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน โครงการแปลงน้ าเสียเป็น
พลังงาน เป็นต้น 

             3. โครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งและการใช้
พลังงาน 

             4. โครงการด้านอุตสาหกรรม เช่น โครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการอุตสาหกรรม 

              ส าหรับโครงการด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะก าหนดเพิ่มเติม 

              ดังน้ันโครงการที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จะพิจารณาให้รับค าร้อง
ต้องเป็นโครงการที่เหมาะสมและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต้องเป็น
โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการ
พิจารณาโครงการพัฒนากลไกที่สะอาด ดังรายละเอียดท่ีแสดงใน ตารางที3่ 
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มิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดัชนีชี้วัดการพิจารณา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก าหนดโดยพิธีสารเกียวโตของโครงการ 
- ลดการปล่อยสารที่เป็นมลพิษทางอากาศตามประกาศมาตรฐานมลพิษ
ทางอากาศ 
- มลพิษทางเสียง 
- การจัดการมลพิษทางกลิ่น 
- ปริมาณความสกปรกในน้ าทิ้ง 
- การจัดการของเสียของโครงการ 
- มลพิษทางดิน 
- การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน 
- การลดปริมาณของเสียอันตราย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความต้องการใช้น้ า และประสิทธิภาพการใช้น้ าของโครงการ 
- การพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตล่ิงของแม่น้ า 
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ 
- ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity) 
- ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) 
- การใช้/น าเข้าชนิดพันธ์ุที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO)  และ/หรือสัตว์
ต่างถ่ิน (Alien Species) ในบริเวณพื้นที่โครงการ 

ด้านสังคม - กรณีส่วนร่วมของประชาชน 
- สนับสนุนกิจกรรมและสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ด้านสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนโดยรอบ 

ด้านการพัฒนาและ/หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- การพัฒนาเทคโนโลยี 
- การพัฒนาแผนการด าเนินงานเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา Crediting Period ที่
โครงการเลือกไว้ 
- การฝึกอบรมบุคลากร 

ด้นเศรษฐกิจ 1. รายได้ที่เพิ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    - รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนงาน 
    - รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้สาวนเสียอื่นๆ 
2. ด้านพลังงาน 
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    - การใช้พลังงานทดแทน 
    - ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
3. การเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 

ตารางที่3: ประเด็นการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ CDM 

              การด าเนินโครงการ CDM มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากมาย และมีบทบาทหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
ของโครงการแตกต่างกันออกไป แสดงรายละเอียดของหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับโครงการ CDM ได้
ดังน้ี 

        3.3.1 คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board: CDM EB) 

                  คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยที่ประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 10 คน ซึ่งสมาชิกในจ านวนน้ี
จะเป็นผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ 5 ภูมิภาค ตามการแบ่งขององค์การสหประชาชาติภูมิภาคละ 1 คน (ภูมิภาค
แอฟริกา ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ภูมิภาคละตินอเมริกาและเขตทะเลแคริบเบียน ภูมิภาคยุโรปกลางและ
ตะวันออก และภูมิภาคยุโรปตะวันตกและกลุ่มอื่นๆ) สมาชิกจากกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
เล็กจ านวน 1 คน สมาชิกจากประเทศในภาคผนวกที่ I จ านวน 2 คน และสมาชิกจากประเทศนอก
ภาคผนวกที่ I อีก 2 คน  

                คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติ
โครงการ CDM และให้การรับรองปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission 
Reduction: CERs) หรือคาร์บอนเครดิต นอกจากน้ีคณะบริหารงานกลไกการพัฒนาที่สะอาดยังมีหน้าที่
บริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมและบริหารกองทุนเพื่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Adaptation Fund) จัดเก็บข้อมูลปริมาณคาร์บอนเครดิตของประเทศก าลังพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการ CDM รวมทั้งตรวจสอบ แต่งต้ังและเพิกถอน Designated Operational Entities (DOE)              
(ดูหัวข้อ       3.3.3) ตลอดจนตรวจรับและพิจารณาวิธีที่ใช้ค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับโครงการ CDM อีกด้วย 

          3.3.2 หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated 
National Authority: DNA) 
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               ประเทศนอกภาคผนวกที่ I หรือประเทศก าลังพัฒนาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ CDM น้ัน 
จ าเป็นจะต้องด าเนินการแต่งต้ังหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาดขึ้นในประเทศของตนเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานละว่างการพิจารณา และการอนุมัติ
โครงการ CDM ของประเทศ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:/cdm.unfccc.int/DNA/index.html) โดยมีหน้าที่
พิจารณาให้การเห็นชอบโครงการที่ประสงค์จะเข้าร่วมกลไกการพัฒนาที่สะอาดว่ามีส่วนช่วยในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศหรือไม่ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว DNA เป็นผู้พิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสม ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “องค์การบริหารงานก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (อบก.)” เพื่อท าหน้าที่เป็น DNA ในการประสานการด าเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ของประเทศ 

          3.3.3 หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: 
DOE) รายชื่อ DOEs จาก CDM website 

            หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ หรือ DOE เป็นหน่วยงานหรือองค์กรอิสระภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ (ดูจากรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:/cdm.unfccc.int/DNA/index.html) ที่ได้รับการรับรอง
และแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริหารกลไกพัฒนาที่สะอาด หน่วยวานปฏิบัติการในการตรวจสอบจะต้องมี
ประสบการณ์และความช านาญและท างานอย่างโปรงใส ทั้งน้ีหน้าที่หลักของ DOE ประกอบด้วย 

            - ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) ให้มีความถูกต้องตามกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศเจ้าของโครงการและเสนอโครงการเพื่อรับการอนุมติจากคณะกรรมการการ
บริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งปรกติจะใช้เวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม 

           - ยืนยันและรับลองความถูกต้องของปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ด าเนินโครงการ (Verification) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อให้มีการ
รับรอง (Certification) ปริมาณ CERs ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 15 วัน หากไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

3.4 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ CDM 

            การด าเนินโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน รายละเอียดแสดงดัง
รูปที1่ สามารถอภิบายรายละเอียดได้ดังน้ี 

http://cdm.unfccc.int/DOE/list
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           1. การออกแบบโครงการ (Project Design) ผู้ด าเนินโครงการจะต้องออกแบบลักษณะของโครงการ
และจัดท าเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document: PDD) โดยมีการก าหนดขอบเขตของ
โครงการ วิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก วิธีการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

         2. การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) ผู้ด าเนินโครงการจะต้องว่าจ่างหน่วยงาน
กลางที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ หรือที่เรียกว่า (Designated 
Operational Entity: DOE) ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการจากประเทศเจ้าบ้านด้วย 

         3. การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เม่ือ DOE ได้ท าการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ
และลงความเห็นว่าผ่านข้อก าหนดต่างๆครบถ้วน จะส่งรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM EB) เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ 

         4. การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring) เม่ือโครงการได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโครงการ CDM แล้ว ผู้ที่ด าเนินโครงการจึงด าเนินโครงการตามที่แสดงไว้ในเอกสารประกอบ
โครงการ และท าการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามท่ีได้เสนอไว้ 

         5. การยืนยันการลดก๊าซเรือนกระจก (Verification) ผู้ด าเนินโครงการจะต้องว่าจ่างหน่วยงาน DOE 
ให้ท าการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก 

         6.การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (Certification) เม่ือหน่วยงาน DOE ได้ท าการตรวจสอบการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว จะท ารายงานรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ด าเนินการ
ได้จริงต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อขออนุมัติให้ออกหนังสือรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ หรือ CDRs ให้ผู้ด าเนินโครงการ 

          7. การออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Issuance of CER) เม่ือ
คณะกรรมการบริหารฯได้รับรายงานรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก จะได้พิจารณาออกหนังสือรับรอง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หรือ CERs ให้ผู้ด าเนินโครงการต่อไป 
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การออกแบบโครงการและจัดท าเอกสารประกอบโครงการ (PDD) 

ผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที2่: ขั้นตอนพิจารณาโครงการ CDM 

การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 

DOE (A) 

การอนุมัติจากประเทศเจ้าบ้าน 

DNA 

การขึ้นทะเบียนโครงการ 

CDM EB 

การตามการลด GHG 

ผู้ด าเนินโครงการ 

การยืนยันการลด GHG 

DOE (B) 

การรับรองการลด GHG 

DOE (B) 

การออกแบบใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

CDM EB 
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ทั้งน้ีหน่วยงานกลาง (DOE) ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบเองสารประกอบโครงการ (Validation) และการ
ยืนยันการลดก๊าซเรือนกระจก (Verification) น้ัน จะต้องเป็นหน่วยงานคนละหน่วยงานกัน 

          การพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย เป็นการด าเนินงานตามขั้นตอน
ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการพิจารณาค ารองว่าเป็น
โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2550 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวปรกอบด้วยการพิจารณา
เอกสารประกอบโครงการเพื่อตรวจสอบว่าโครงการที่เสนอน้ัน เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา
อย่างยั้งยืนของประเทศหรือไม่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆท่ี องค์การบริหารการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีรูปแบบขั้นตอน
พิจารณาโครงการ CDM ดั้งรูปที3่ 
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รูปที3่: ขั้นตอนการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย 

 

เริ่ม 

ยืน่ค าขอ 

ตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าของโครงการ 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รับข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เสนอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการและอุนุฯ 

คณะกรรมการ
อบจ. 

 

ผลการพิจารณา 

ออกหนังสือรับรอง 

จบ 

แจ้งผลพิจารณา 
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จากรูปที่3 สามารถแสดงรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาโครงการ CDM ของประเทศไทยดังน้ี 

1. ผู้ด าเนินโครงการจัดส่งเอกสารประกอบโครงการ พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้กับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการ 
ทั้งน้ี ได้มีการก าหนดเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา ดังน้ี 

      - เอกสารประกอบโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (PDD) 

      - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) 

      - แบบสอบถามสถานะโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

     - แบบการประเมินโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส าหรับผู้ด าเนินโครงการ 

2. องค์การริหาการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การหมาชน) จะด าเนินการพิจารณาความครบถ้วนของ
เอกสารต่างๆตามที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบโครงการและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการต่อไป 

3. องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดส่งเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องพร้อมทั้ง
ความเห็นจากกระทรวงที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
พิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้ใครรับรองโครงการ 

4. คณะกรรมการองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกจะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่
ด าเนินโครงการทราบ ทั้งน้ีหากผลการพิจารณาพบว่า การด าเนินโครงการนั้นเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะมีการน าผลกาพิจารณา
ดังกล่าวแสนอให้กับประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
ต้องด ารงต่ าเหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าออกจดหมายรับรองโครงการให้กับเจ้าของโครงการ 
เพื่อให้เจ้าของโครงการน าไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB ต่อไป 

             คณะกรรมการองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกจะน าแสดงผลจากการพิจารณาต่างๆ 
เสนอต่อคณะกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับทราบผลการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
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 รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยืนยันต่อคณะกรรมการองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก
ประกอบการพิจารณาโครงการ CDM แสดงดังน้ี 

รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ CDM 

1. ผลการประเมินข้อเสนอโครงการโดยผู้พัฒนาโครงการตามแบบการประเมิน (Self – Assessment Form) ดังนี ้

      - แบบสอบถามสถานะโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (แบบสอบถาม 1 - 2550) จ านวน 30 ชุด 

      - แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบสอบถาม 2 – 2550) จ านวน 30 ชุด 
(เกณฑ์การพิจารณาที่ยั้งยืนส าหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด) 

     - แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3 - 2550) จ านาน 30 ชุด 

2. เอกสารประกอบโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Project Design Document: PDD) จ านวน 30 ชุด 

3. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื่อต้น (IEE) จ านวน 30 ชุด หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) จ านวน 30 ชุด (ในกรณีที่โครงการเข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่จะต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ผู้ยื่นค า
ขอจะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนะโยบาย
และแผนธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาพร้อมกับค าขอด้วย) 

4. รายงานผลการประชุมร่วมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ จ านวน 30 ชุด 

5. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ไฟล์เอกสารรายการที่ 1 – 4 จ านวน 5 แผ่น 

ตารางที่4: รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ CDM 

3.5 ระยะเวลาของโครงการ 

            จากรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินโครงการ CDM ที่แตกต่างกันตามประเภทต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ ท าให้ระยะเวลาโครงการ CDM แต่ละประเภทไม่เท่ากัน รายละเอียดดังน้ี 

            โครงการ CDM ทัว่ไป 

                         ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ CDM ผู้ยื่นค าขอจะต้องระบุระยะเวลาที่ท าการขาย 
Carbon Credit ที่ก าหนดไว้ให้เลือก 2 ประเภท คือ 



กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

      ส ำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ  องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้                                                 

 

29 

                     1. ระยะเวลา 7 ปี และสามารถต่ออายุระยะเวลาในการคิดค านวณเครดิตได้มากที่สุด 2 ครั้ง 
รวม 21 ปี 

                     2. ระยะเวลามากที่สุด 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ 

                     ทัง้น้ีผู้ยื่นค าขอพิจารณากรณีพื้นฐานของโครงการว่าการยื่นค าขอเพื่อรับรองเป็นโครงการ 
CDM น้ันจะ valid อยู่ก่ีปี ถ้าอีกใน 7 ปี ข้างหน้าโครงการยังสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายและยังสามารถ
ลดก๊าซเรื่อนกระจก ได้อยู่ก็จะสามารถยื่นค าขอเป็นโครงการ CDM ได้อีก แต่ถ้าหากพิจารณาแล้วว่าในอีก 
7 – 10 ปี ข้างหน้า โครงการดั่งกลาวจะเป็นการด าเนินงานตามปกติ และไม่สามารถยื่นค าร้องขอเป็น
โครงการ CDM ได้อีกก็จะเลือกเป็น 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุโครงการได ้

              โครงการ CDM ป่าไม ้

                        โดนในการคิดช่วงเวลาเพื่อหาคาร์บอนเครดิต จะเริ่มนับจากวันเริ่มต้นกิจกรรมการปลูกป่า 
หรือฟื้นฟูป่า ภายใต้กลไกลการพัฒนาที่สะอาด โดยผู้ด าเนินการสามารถเลือกช่วงเวลาในการคิดคาร์บอน
เครดิตส าหรับโครงการ CDM ด้านป่าไม้ จาก 2 ทางเลือกคือ 

               1. ช่วงเวลาต่ออายุได้ (Renewable Crediting Period) เป็นเวลาสูงสุด 20 ปี แต่สามารถต่ออายุได้ 
2 ครั้ง หาก baseline ของโครงการยังคงใช้ได้อยู่หรือได้ยังมีการปรับปรุงให้เข้ากับข้อมูลใหม่ รวม
ระยะเวลาสูงสุดในการคิดคาร์บอนเครดิต 60 ปี 

                2. ช่วงเวลาคงท่ี (Fixed Crediting Period) เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ 

                 อย่างไรก็ตามคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการด าเนินโครงการด้านป่าไม้ จะแตกต่างจากโครงการ 
CDM ทั่วไป ซึ่งสามารถเลือกคิดแบบใดแบบหน่ึง คือ 

                - tCERs (Temporary CER) จะคิดปริมาณคาร์บอนเครดิตไปจนถึงสิ้นสุดพันธกรณีในแต่ละช่วง 
(the end of the Commitment Period)  

                - lCERs (Long – Term CER) จะคิดปริมาณคาร์บอนเครดิตไปจนถึงเวลาที่สิ้นสุดช่วงเวลาใน
การคิดเครดิต (the end of the Crediting Period) 
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3.6 ประโยชน์ของโครงการ CDM 

              กลไกลการพัฒนาที่สะอาดเปรียบเสมือนแรงจูงใจให้กับประเทศที่ก าลังพัฒนา หันมาใช้
เทคโนโลยีที่สะอาดเพิ่มมากขึ้น อันส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งหากไม่มีแรงจูงใจจาก
กลไกการพัฒนาที่สะอาดแล้วประเทศนอกภาคผนวกที่ I จะยังคงใช้เทคโนโลยีแบบเดิมที่มีต้นทุนต่ าและมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก โดยแรงจูงใจที่กล่าวถึงคือ CERs ที่ผู้ด าเนินโครงการจะได้รับ 
และสามารถน าไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรมได้น้ันเองส่วนประเทศเจ้าบ้าน จะได้รับผลประโยชน์
คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5 

 

 ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ระดับท้องถิ่น มีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับชุมชนในพื้นที่โครงการ 

ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดย
การน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน 

ลดการใช้ทรัพยากรเชื่อเพลิงที่ไม่
สามารถทดแทนได้ 

กรณีที่เป็นโครงการด้าน
พลังงานทดแทนจะช่วยให้
น าผลิตผลทางการเกษตร 
เช่น ปาล์ม มะพร้าว 
ทานตะวัน ผลสบู่ด า ฯลฯ มา
เป็นวัตถุดิบในการด าเนิน
โครงการ CDM 

กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้เกิดการจ้างงานมาก
ขึ้น 

มีการผลิตสินค้าด้วยวิธีการที่
สะอาดขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นโดยเฉพาะด้านสุขภาพ
อนามัยจากคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

เพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบกิจการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสภาวะ
แวดล้อม 

ระดับประเทศ คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของ
ประเทศดีขึ้น 

มีการถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่สะอาดทั่งจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศ 

ลดการพึ่งพาการน าเข้า
เชื้อเพลิงพลังงาน 

กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชาติ
และเพิ่มความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 

มีบทบาทในเวทีโลกในการ
แก้ไขปัญหาระดับ
นานาชาติ 

ท าให้เพิ่มอ านาจการต่อรอง
ในการเจรจาระหว่าง
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มีรายได้จากภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากการซื้อขาย CERs 
ลดภาระของประเทศที่
ภาครัฐจะต้องลงทุนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงาน 

ประเทศ 

ตารางที่5: ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการ CDM 

 

3.7 ตัวอย่างโครงการ CDM 

      1. ตัวอย่างโครงการ CDM ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียโรงแป้ง 

           โครงการ : ท าระบบ Biogas + ใช้แทนน้ ามันเตา + ปั่นไฟฟ้า 

           ก าลังการผลิต  : ~800 ตันแป้ง/ปี  

           ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น : 8,400 m3/วัน  

           COD น้ าเสีย : ~28,000 mg/l 

           คาร์บอนเครดิต : ~ 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 

           ประมาณการรายได้จากคาร์บอนเครดิต : 110.4 ล้านบาท/ปี 

           (ประมาณราคาขายที่ 8 Euro/ ตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

 

      2. ตัวอย่างโครงการ CDM ผลิตผลิตไฟฟ้าจากทะลายปาล์ม (EFB) 

            โครงการ : Surat Thani Green Energy (Biomass-Cogan) 

             ก าลังการผลิต  : 9.9 MW gross (8.8 MW net)  

             เชื้อเพลิงที่ใช้ : EFB 132,000 ton/year 

             คาร์บอนเครดิต : 196,314 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 
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             ประมาณการรายได้จากคาร์บอนเครดิต : 72.24 ล้านบาท/ปี 

             (ประมาณราคาขายที่ 8 Euro/ ตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

 

      3.ตัวอย่างโครงการ CDM ผลิตผลิตไฟฟ้าจากแกลบ 

          โครงการ : A.T. Bio Power 

           ก าลังการผลิต  : 22 MW gross (20 MW net)  

           เชื้อเพลิงที่ใช้ : แกลบ 144,558 ton/year 

           คาร์บอนเครดิต :  70,772 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 

           ประมาณการรายได้จากคาร์บอนเครดิต : 72.24 ล้านบาท/ปี 

           (ประมาณราคาขายที่ 8 Euro/ ตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

      ส ำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ  องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้                                                 

 

33 

บทที่ 4 

                                                               การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
            การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอัน
เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อมและที่
เพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่จะต้อง
ปรบัตใัห้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริเวณที่สิ่งมีชีวิตน้ันอาศัยอยู่ 
            เราเริ่มได้ยินการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่อยขึ้นในปัจจุบันเน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศก าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล 
(fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง 200 ปีท่ีผ่านมา เป็นสาเหตุ
ส าคัญท่ีให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (global warming) 
ภาวะโลกร้อนน้ีมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากอุณหภูมิโดยรวมสูงขึ้น ท าให้ฤดูกาลต่างๆ 
เปล่ียนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตายลง
และอาจสูญพันธ์ุไปในที่สุด ส าหรับผลกระทบต่อมนุษย์น้ัน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจท าให้บางพื้นที่
กลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ าดื่ม บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหนักเน่ืองจาก
ฝนตกรุนแรงขึ้น น้ าแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ท าให้ปริมาณน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลได้รับผลกระทบโดยตรง อาจท าให้บางพื้นที่จมหายไปอย่างถาวร ดังน้ัน ปัญหาด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาส าคัญที่มวลมนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันป้องกัน  และเสริมสร้าง
ความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
                มารู้จักกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากผลการศึกษาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ถึง
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะพิสูจน์ว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้น
จริงหรือไม่ สถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะนี ้ โลกเราเป็นอย่างไรแล้ว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต
และมวลมนุษยชาติทั้งในระดับโลก และผลกระทบที่ส าคัญในประเทศไทย และปิดท้ายด้วยผลการศึกษา
สิ่งที่ประเทศไทยควรเร่งด าเนินการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ความรู้พื้นฐานภูมิอากาศของโลก 
            ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลังงานจากดวงอาทิตย์  พลังงานน้ีส่วนใหญ่เข้ามาสู่
โลกในรูปแสงแดด ประมาณร้อยละ 30 ของพลังงานที่เดินทางมาสู่โลกได้ สะท้อนกลับไปสู่ห้วงอวกาศ 
แต่อีกร้อยละ 70 ได้ถูกดูดซับโดยผ่านชั้นบรรยากาศลงมาให้ความอบอุ่นกับพื้นผิวโลก 
โลกต้องส่งพลังงานเหล่าน้ีกลับสู่อวกาศในรูปของแสงอินฟราเรด  เน่ืองจากโลกมีบรรยากาศที่เย็นกว่าดวง

http://www.onep.go.th/CDM/cmc_basic.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_today.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_globaleff.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_globaleff.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_effectthai.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_development.html
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อาทิตย์มาก จึงไม่สามารถส่งพลังงานในรูปแสงได้เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์  แต่จะส่งกลับพลังงานในรูป
ของอินฟราเรดหรือรังสีความร้อน การที่โลกได้สะท้อนเอาความร้อนออกไปบ้างช่วยท าให้โลกไม่ร้อน
จนเกินไปซึ่งคล้าย ๆ กับการที่เราดึงเอาถ่านร้อน ๆ ออกจากเตาก่อนที่เหล็กที่วางอยู่บนเตาจะร้อนจนแดง
น่ันเอง "ก๊าซเรือนกระจก" ในบรรยากาศเป็นสิ่งขวางก้ันแสงอินฟราเรดที่โลกสะท้อนกลับจากพื้นผิวสู่
บรรยากาศได้เหมือนกับแสงสว่าง ดังน้ัน พลังงานที่ส่งออกจากพื้นผิวของโลกจึงเป็นการส่งออกโดย
กระแสลมและเมฆที่อยู่บนชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นไปด้วยก๊าซเรือนกระจก  

           ปรากฏการณ์ที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศนี้ เป็นที่รู้จักกันว่า "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" 
(Greenhouse Effect) เน่ืองจากเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกที่
ใช้ส าหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้ 
แต่กระจกสามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้  จึงสามารถคงอณุหภูมิภายในเรือน
กระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนภายนอกได้  

  

 

 
           หลังจากที่ได้รู้จักกับก๊าซเรือนกระจกกันแล้ว ลองมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันว่าก๊าซเรือน
กระจกน้ีเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ และการเพิ่มขึ้นน้ี ท าให้การเกิดการเปล่ียนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศของโลก
อย่างไร เราแน่ใจเพียงใดว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆ 

 

4.2 ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร 
            ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือ
รังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงท่ี ซึ่งหาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะ
ท าให้อุณหภูมิในตอนกลางวันน้ันร้อนจัด และในตอนกลางคืนน้ันหนาวจัด เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีดูดคลื่น
รังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท าให้อุณหภูมิใน
บรรยากาศโลกไม่เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน 
 
มีก๊าซจ านวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
มีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญคือ ไอน้ า ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซเีอฟซ ีเป็นต้น แต่ก๊าซเรือนกระจกที่ถูก

ควบคุมโดยพิธีสำรเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

(anthropogenic greenhouse gas emission) เท่าน้ัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน 

http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_what.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_change.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_change.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_tempchange.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_tempchange.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_makesure.html
http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html
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(CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่
ส าคัญอีกชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารท าความเย็นและใช้ใน
การผลิตโฟม แต่ไม่ถูกก าหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารที่ถูกจ ากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออล
แล้ว 
           การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกน้ัน ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความ
ร้อนได้มากขึ้น ผลท่ีตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกน้ัน ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น  อีกทั้งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
ยังมีศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) ทีแ่ตกต่างกัน ค่า
ศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนน้ี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุล 
และขึ้นอยู่กับอายุของก๊าซน้ันๆ ในบรรยากาศ และจะคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี โดยค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจก
ต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี ของก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เป็นดังน้ี  

ก๊าซเรือนกระจก 
อายุในชั้นบรรยากาศ 

(ปี) 

ศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 

(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์) 

คาร์บอนไดออกไซด์ 200-450 1 

มีเทน 9-15 23 

ไนตรัสออกไซด์ 120 296 

CFC-12 100 10,600 

เตตระฟลูออโรมีเทน 50,000 5,700 

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 3,200 22,000 

ตารางที่6: ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดยังมีศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming 
Potential: GWP) 

4.3 ก๊าซเรือนกระจกเปลี่ยนแปลงเพียงใด 
           ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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มากกว่าร้อยละ 60 ในป ีพ.ศ. 2534 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดถึง 26.4 พันล้านตัน การ
เปล่ียนแปลงน้ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าการเปล่ียนแปลงก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 10,000 ปีก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีไม่ถึงร้อยละ 10 และธรรมชาติ
สามารถปรับปรุงให้สมดุลกับการเปล่ียนแปลงน้ันได้ แต่ช่วงระยะเวลาเพียง 200 ปีท่ีผ่านมาระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 และถึงแม้บางส่วนถูกดูดซับไปโดยมหาสมุทรและพืช 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในทุก ๆ 20 ปี 
การท าการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวในนาที่มีน้ าขังและการปศุสัตว์เป็นเหตุส าคัญท่ีท าให้ปริมาณก๊าซ
มีเทนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากน้ี การฝังกลบขยะ การท าเหมืองถ่านหินและการผลิตก๊าซธรรมชาติก็
ปล่อยก๊าซมีเทนเช่นกัน คาดกันว่าประมาณร้อยละ 15-20 ของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากก๊าซมีเทน 
           ในปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นน้ัน ประมาณร้อยละ 20 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของไนตรัส
ออกไซด ์CFCs และโอโซน ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 เน่ืองจากการท า
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสาร CFCs น้ันก็ได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออล  

 
รูปที4่: การเปล่ียนแปลงของก๊าซเรือนกระจก (ที่มา: IPCC Third Assessment Report 2001) 
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            จากการศึกษาขององค์กรระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญใน
บรรยากาศ ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด ์(N2O) ได้เพิ่มปริมาณขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียง 200 ปีท่ีผ่านมา นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป โดยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มปริมาณขึ้นจาก 280 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในป ีค.ศ. 1800 เพิ่มขึ้นเป็น 360 

ppm ในป ีค.ศ. 2000 เช่นเดียวกับก๊าซมีเทน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800 จาก 750 ส่วนใน
พันล้านส่วน (ppb) เป็น 1,750 ppb ในป ีค.ศ.2000 ส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์น้ันเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ตั้งแต่มีการปฏิวัติการท าเกษตรกรรม แต่อัตราการเพิ่มขึ้นน้ันน้อยมากเม่ือเทียบกับช่วงหลังปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ท าให้ความเข้มข้นของก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้นจาก 270 ppm ในราวปี ค.ศ.1800 เป็น 

310 ppm ในป ีค.ศ.2000 
 

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้ส่งผลให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
และคาดว่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นต่อไป โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 300 ppm ในปัจจุบัน เป็น 600 ppm หรืออาจสูงถึง 900 ppm ภายใน 100 ปีข้างหน้า ในขณะที่ความ
เข้มข้นของก๊าซมีเทน อาจเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,750 ppb ในปัจจุบัน เป็น 3,500 ppb ภายในป ีค.ศ.2100 

     

รูปที5่: ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ (ที่มา: UNEP, Vital Climate Change Graphics, 
February 2005) 
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4.4 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
           ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นท าให้ระบบภูมิอากาศของโลกต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลของ  "งบ
พลังงาน" ของโลก ในระยะยาว โลกต้องเพิ่มขีดความสามารถในการก าจัดพลังงานดวงอาทิตย์ เน่ืองจาก
ก๊าซเรือนกระจกที่หนาแน่นขึ้นลดอัตราการส่งกลับพลังงานไปสู่อวกาศ  ภูมิอากาศของโลกจึงปรับตัวเพื่อ
รักษาระดับความสมดุลระหว่างพลังงานที่เข้าและออกจากโลก 
การปรับตัวดังกล่าวรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับ "สภาวะโลกร้อน" ของพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศล่าง
ของโลก การเพิ่มความร้อนเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดส าหรับสภาพภูมิอากาศในการปลดปล่อยพลังงาน
ส่วนเกิน แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงน้อยนิดท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างอื่นตามมาด้วย  เช่น การ
ปกคลุมของเมฆ กระแสทิศทางลม เป็นต้น การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีบางอย่างเป็นการกระตุ้นให้มี
ผลกระทบต่อเน่ืองและท าให้ร้อนมากขึ้น ในขณะที่อีกบางส่วนมีผลให้ร้อนน้อยลง 
ข้อมูลสถิติได้ชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิของโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2403 สูงขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับท่ี
ใกล้เคียงกบผลจากแบบจ าลองที่คาดการณ์อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน  และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกันระดับน้ าทะเลเฉลี่ยได้สูงขึ้นประมาณ 10-25 เซนติเมตร ระดับท่ีสูงขึ้นน้ีสอดคล้องกับ
แบบจ าลองที่พบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียสจะท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นระหว่าง 10-25 
เซนติเมตร อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบดีว่าแบบจ าลองไม่ได้ครอบคลุมปัจจัยท้ังหลายที่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน ผลท่ีใกล้เคียงกัน ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าการเปล่ียนแปลงน้ันเกิดจากก๊าซ
เรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น 

 
รูปที6่: การเปล่ียนแปลงของก๊าซเรือนกระจก (ที่มา: IPCC Third Assessment Report 2001) 
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จากการรวบรวมข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 20 เพิ่มสูงขึ้น
กว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 1,000 ปีท่ีผ่านมา ประมาณ 1 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจดูเหมือนการเพิ่มขึ้นที่ไม่มาก
นัก แต่การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อย สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศเป็น
อย่างมาก ซึ่งหากมองย้อนกลับไป 400,000 ปีก่อน จะพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกน้ันมีการเปล่ียนแปลง
อยู่หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งอาจเปลี่ยนแปลงมากถึง 10-12 องศาเซลเซียส 

 

 

รูปที7่: การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก (ที่มา: UNEP, Vital Climate Change Graphics, February 2005) 
 
  จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกน้ัน      มี
ความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  โดยความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น และความเข้มข้นของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิท่ีลดลง  แต่เป็นที่น่าสนใจว่าทุกครั้งที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น สภาพอากาศอาจไร้เสถียรภาพของช่วงก่อนยุคน้ าแข็งและท าให้อุณหภูมิลดต่ าลงอย่างมาก ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์ก าลังพิสูจน์ทฤษฎีน้ีอยู่และยังไม่รู้ว่าอุณหภูมิดังกล่าวอยู่ระดับใด  
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รูปที8่: การเปล่ียนแปลงของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ที่มา:UNEP, Vital Climate 
Change Graphics, February 2005) 
 
  แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์กันว่าหากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเป็น
เช่นปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮด์) ในปี พ.ศ. 2643 
(เน่ืองจากผลจากแบบจ าลองยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงคาดว่าอยู่ในระหว่าง 1 ถึง 
3.5 องศาเซลเซียส) การคาดการณ์น้ีค านึงถึงผลของก๊าซแอโรโซลและผลของความเฉ่ือยของมหาสมุทร
เอาไว้แล้ว ผลของความเฉ่ือยจากมหาสมุทรหมายความว่าพื้นผิวโลกและบรรยากาศระดับล่างจะยังคงร้อน
ต่อไปประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าปริมาณการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกจะหยุดลงในปี พ.ศ. 2643 
ดังน้ัน ถึงแม้จะมีการบดการปล่อยก๊าซลงและระดับก๊าซในบรรยากาศจะไม่เพิ่มขึ้นก็ตาม  การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหน่ึง ดังน้ัน ผลกระทบที่ส าคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ระดับน้ าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเกิดขึ้นนานกว่าที่เราคาดเดาได้ 
  ความจริงแล้ว ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีตโดยเฉพาะที่เพิ่มขึ้นต้ังแต่สมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเม่ือร้อยกว่าปีก่อนก็ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันแล้ว  ถึงแม้ว่า
การชี้ถงึผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจะเป็นไปได้อย่างยากยิ่งก็ตาม  แนวโน้มของ
อุณหภูมิในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาก็แสดงความสอดคล้องกับแนวโน้มของการเกิดสภาวะโลกร้อนที่
คาดการณ์โดยแบบจ าลองแนวโน้มเหล่าน้ีไม่ได้เกิดจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว 
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า "จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยรวมแสดงให้เห็นว่าการกระท าของมนุษย์มีอิทธิพลต่อ
สภาพภูมิอากาศโลก" 
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สภาพภูมิอากาศของโลกได้ปรับตัวตามการเพิ่มของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาแล้ว และคงจะปรับตัวต่อไปตามปริมาณการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกในอนาคต แต่ประเด็นส าคัญท่ีต้อง
ค านึงถึงก็คือการปรับตัวเป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากเพียงไร ประชาคมโลกจะปรับตัวอย่างไร 

  

 

ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อว่าสภาพภูมิอากาศได้เริ่มเปล่ียนแปลงตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ขนาดของการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากก๊าซ
เรือนกระจกดังกล่าวยังไม่ชัดเจน ส่วนหน่ึงเน่ืองจากข้อมูลในอดีตมีไม่เพียงพอและอีกส่วนหน่ึงก็เน่ืองจาก
ขีดความสามารถของแบบจ าลองเอง นอกจากน้ี การจะก าหนดภาพจ าลอง (Scenarios) ของสภาพ
ภูมิอากาศที่มีการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติก็ไม่อาจท าได้ (นอกจากจะสมมุติให้ปริมาณก๊าซคงท่ี) 
ดังน้ันการคาดการณ์ผลของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นต่อขนาดและอัตราการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ผ่านมาจึงยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก 

4.5 เราแน่ใจเพียงใดว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
           รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
ปรากฏการณ์หลายประการแสดงให้เห็นว่าในระยะหลังน้ีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคุกคามต่อการด ารงชีพของมนุษย์ แต่ไม่มีใครแน่ใจว่าผลกระทบใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน คาดว่าการตอบสนองต่อการคุกคามน้ีจะมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากเป็นอย่างยิ่ง 
             อย่างไรก็ด ีในขณะที่ประชาคมโลกส่วนใหญ่หวั่นวิตกว่าผลกระทบจะมีความรุนแรงมหาศาล แต่
บางคนยังถกเถียงว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งท่ีบุคคลเหล่าน้ันกังวลว่าจะเกิดขึ้นน้ันจะมี
จริง นอกจากน้ัน ยังไม่มีความชัดเจนว่าภูมิภาคใดของโลกจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ถึงแม้การ
คาดการณ์ต่าง ๆ ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่หากมวลมนุษย์ในโลกยังรอให้ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
แล้ว อาจจะสายเกินไปในการด าเนินการตอบสนอง เราควรจะท าอย่างไรดีกับกรณีเช่นน้ี 
ในวงการนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่น้ัน ประเด็นเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกไม่ได้อยู่ท่ีว่า
เป็นปัญหาส าคัญหรือไม่ แต่เป็นเรื่องเก่ียวกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันมีที่มาที่ไปอย่างไร  ผลกระทบจะเป็น
อย่างไร และจะติดตามผลกระทบเหล่าน้ันได้ดีที่สุดอย่างไร แบบจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออ่ืน ๆ ที่
สามารถจ าลองความซับซ้อนของระบบภูมิอากาศของโลกยังไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนปราศจากความ
คลุมเครือได ้อย่างไรก็ด ีในขณะที่ค าถามว่า เม่ือไร ที่ไหน และอย่างไรยังมีความไม่แน่นอน ภาพรวมที่ได้
จากแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศทั้งหลายชี้ให้เห็นสิ่งที่มนุษยชาติต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เช่น 
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           - คาดการณ์ว่าสภาพฝนในภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลง วงจรการระเหยของน้ าในระดับโลกจะเร็วขึ้น 
หมายความว่าจะมีฝนตกมากขึ้น แต่ฝนก็จะระเหยเร็วขึ้น ท าให้ดินแห้งแล้งมากขึ้นในช่วงส าคัญของฤดู
ปลูกพืช สภาวะแห้งแล้งใหม่หรือที่แห้งแล้งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศยากจน จะท าให้ปริมาณน้ า
สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคน้อยลงส่งผลเสียต่อสุขอนามัยประชาชน เน่ืองจากภาพจ าลองระดับภูมิภาค
ยังมีความไม่แน่นอนสูง นักวิทยาศาสตร์จึงยังไม่สามารถประเมินความเสี่ยงต่อปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้นหรือ
น้อยลงในระดับภูมิภาคได้ อย่างไรก็ดี ในระดับโลกการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจสังคมได้
ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ าอยู่แล้ว อันตรายของปัญหาทรัพยากรน้ าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน  

                - สภาพภูมิอากาศและเขตพื้นที่ท าการเกษตรอาจเคลื่อนย้ายไปยังขั้วโลก  หากโลกร้อนขึ้น 1-3 
องศาเซลเซียส ความแห้งแล้งในฤดูแล้งที่เพิ่มขึ้นจะลดผลผลิตต่อไรของพืชในแถบอบอุ่น  โอกาสที่พื้นที่
การเกษตรที่ส าคัญบางพื้นที่ (เช่น พื้นที่ราบลุ่มในอเมริกา) จะได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งมากขึ้น 
เขตภูมิอากาศและเขตเกษตรในภูมิภาคที่เป็นเขตอบอุ่นจะเคลื่อนย้ายไปในทิศทางสู่ขั้วโลกเป็นระยะทาง
ระหว่าง 150-550 กิโลเมตร ดังน้ัน พื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างรอยต่อของเขตอบอุ่นกับขั้วโลก ภาคเหนือ
ของแคนนาดา สแกนดิเนเวีย รัสเซีย ญี่ปุ่นในเขตซีกโลกเหนือ และชิลีตอนใต้แลอาเจนตินาในเขตซีกโลก
ใต้ อาจได้รับผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

               - ภูเขาน้ าแข็งละลายและการขยายตัวของน้ าทะเลอาจท าให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันตราย
ต่อพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง  

โลกร้อนขึ้นจะท าให้ระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นอีกระหว่าง 15-95 เซนติเมตร ภายในปี พ.ศ. 2643 (ระดับ
คาดการณ์ที่ดีท่ีสุดอยู่ท่ี 50 เซนติเมตร) พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดคือพื้นที่ท่ีไม่มีการป้องกัน พื้นที่ใน
บริเวณชายฝั่งของประเทศยากจนที่มีประชากรหนาแน่น เช่น บังคลาเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่พื้นที่ชายฝั่ง
อยู่ในเขตอุทกภัยมีโอกาสจะได้รับผลกระทบดังกล่าวมาก ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อย เช่น 
มัลดีฟ ก็มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบดังกล่าวมากเช่นกัน  

  

 

ภาพจ าลองเหล่าน้ีน่ากลัวพอท่ีจะเรียกร้องความสนใจและความห่วงใยจากมนุษยชาติ แต่ความไม่แน่นอน
ของภาพจ าลองที่มีอยู่มากก็ท าให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ตัดสินใจได้ล าบากเช่นกัน ภาพที่ออกมาจาก
ภาพจ าลองน้ันวุ่นวายสับสนและบางครั้งไม่น่าเชื่อถือรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มีปัญหาเฉพาะหน้าด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้แก้ไขมากมายอยู่แล้ว การตัดสินใจเชิงนโยบายในปัญหาระยะยาวนาน
กว่าปกติ ห่างไกลจากชีวิตประจ าวันของประชาชนและท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูง จึงยากล าบากอย่าง
ยิ่งรัฐบาลบางประเทศจึงไม่ได้ใส่ใจในปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังนัก  
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4.6 สถานการณ์ปัจจุบัน 
           สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นปรากฏการณ์ที่ตรวจวัดได้จริงท้ังส่งผลชัดขึ้น
เรื่อยๆ ในปัจจุบัน แบบจ าลองภูมิอากาศโลก (General Circulation Model) ที่ใช้ในการสร้างภาพเหตุการณ์
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของสถาบันวิจัยนานาชาติหลายสถาบัน บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลก ความแปรปรวนของหยาดน้ าฟ้า (precipitation) และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล 
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันท าให้อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุดเพิ่มขึ้น 
จ านวนวันที่ร้อนจัด และคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้น กว่าร้อยละ 98 ของนักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่า โลกของ
เราร้อนขึ้น เน่ืองมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ สถานการณ์โลกร้อนน้ีจะยิ่งแย่ลง 
หากไม่มีมาตรการที่จะควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
            คลื่นความร้อนที่หนักที่สุดในช่วงหน้าร้อนปี 2546 ได้คร่าชีวิตกว่า 20,000 ชีวิตในทวีปยุโรป ภัย
แล้งและน้ าท่วม ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากภาวะที่โลกร้อนขึ้นมีผลต่อความสมดุลและวัฎจักร
ของน้ าของโลก ข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องค์การสหประชาชาต ิชี้ว่าในศตวรรษท่ี 21 น้ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.4 – 5.8 องศา
เซลเซียส และระดับน้ าทะเลจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.09 เมตร และอาจสูงถึง 0.88 เมตร การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิและระดับน้ าทะเลน้ี แม้ว่าจะอยู่ในระดับท่ีต่ าที่สุดของการคาดการณ์ ก็มีส่วนท าให้เกิดน้ าท่วม
เกาะต่างๆ สามารถท าลายแนวปะการัง และมผีลให้เกิดการละลายของภูเขาน้ าแข็งในแถบขั้วโลกเหนือ
และใต้ได้ ส่วนการเพิ่มของอุณหภูมิ และระดับน้ าทะเลในระดับท่ีสูงขึ้นน้ัน จะน ามาซึ่งหายนะทั้งต่อ
อารยะธรรมมนุษย์ และความหลากหลายทางชีววิทยาตามธรรมชาติ เม่ือไม่นานมาน้ี งานศึกษาชิ้นหน่ึง
แสดงให้เห็นว่าภาวะโลกร้อน สามารถท าให้เศษหน่ึงส่วนสี่ของสายพันธ์ุสัตว์และพืชเกือบสูญพันธ์ุได้
ก่อนปี 2050 
             เขตที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างมาก อยู่ในแถบป่าชื้นอะเมซอน 
คอมพิวเตอร์จ าลองสภาพของ UK-based Center แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน 
และฝนที่ตกน้อยลง ท าให้ป่าอะเมซอนซึ่งเป็นเคยป่าชื้น เปล่ียนสภาพเป็นป่าสวันนา และทะเลทราย 
เห็นได้ว่าการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี้ มีผลต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในแง่ต่างๆ เราควรตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาอันเกิดจากผลของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบอย่างต่อเน่ือง หากชาติขาดความตระหนักและเตรียมการ
วางแผนรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.7 ผลกระทบระดับสากล 
          ภัยแล้ง พายุฝนรุนแรง น้ าท่วม คลื่นความร้อน พืชผลการเกษตรเสียหาย การระบาดของโรคภัยต่างๆ 
ที่รุนแรงขึ้น เหล่าน้ีเป็นเพียงตัวอย่างของความเสียหายที่สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น และสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของมนุษย์ทุกชาติ 

           บรรยากาศโลกและสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการร่วมกันมายาวนาน กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงน้ันๆ ได้ แต่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมตั้งแต่ ค.ศ. 1750 เป็นต้นมา ท าให้มีการน าพลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เช่น ถ่านหิน น้ ามัน 
ซึ่งเปน็สารประกอบท่ีมีคาร์บอนมาใช้ การใช้พลังงานเหล่าน้ีท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ปริมาณก๊าซน้ีเพิ่มขึ้นจาก 270 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ในช่วงก่อน 
ค.ศ. 1750 เป็น 356 ppm” ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 เท่า (700 ppm) ภายใน ค.ศ. 2100 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ เช่นมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีอยู่ในบรรยากาศ
โลกในปริมาณน้อย มีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อน จึงเรียกว่าก๊าซเรือนกระจก เม่ือก๊าซ
เหล่าน้ีมีปริมาณมากขึ้น บรรยากาศโลกจึงดูดกลืนพลังงานความร้อนไว้เพิ่มขึ้น จากปกติที่ควรแผ่รังสี
พลังงานความร้อนคืนกลับออกไปนอกบรรยากาศโลก ส่งผลให้สมดุลของพลังงานโลกเปล่ียนแปลงไป  
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อเน่ืองนานัปการ เช่น ฤดูกาลและปริมาณน้ าฝนเปล่ียนแปลง 
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นเน่ืองจากน้ าแข็งขั้วโลกละลาย น้ าทะเลขยายตัวเน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดพายุและ
ภัยพิบัติท่ีรุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น เป็นต้น  

 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ( IPCC, 2001 )  

ความเปลี่ยนแปลงช่วงศตวรรษที่ 21  ตัวอย่างของผลกระทบ  

วันอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น กระแสคลื่นความร้อน
รุนแรงขึ้น  

- ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้น 
- สัตว์ป่าและสัตว์เล้ียงเกิดความเครียดจากอากาศร้อน 
- พืชผลเสียหาย  

เกิดเหตุการณ์รุนแรงด้านภูมิอากาศมากขึ้น  - น้ าท่วม ดินถล่ม 
- การกัดเซาะหน้าดิน 
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- พืชผลเสียหาย 

พายุเขตร้อนทวีความรุนแรงขึ้น  
- เพิ่มความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิต 
- เกิดโรคระบาด 
- พืชผลเสียหาย 

ภัยแล้งและน้ าท่วมรุนแรงขึ้น  
- ผลิตผลการเกษตรลดลง 
- ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานลดลง 

ภูมิอากาศในฤดูมรสุมหน้าร้อนเขตเอเชีย
แปรปรวนมากขึ้น 

- เกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นในเขตเอเชียและเขต
อบอุ่น 

ตารางที่7: ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (IPCC, 2001) 

 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการสืบเผ่าพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติ  
การเกษตรเพื่อผลิตอาหารของมนุษย์ สุขภาพอนามัย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรุนแรง
ของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แต่ละประเทศได้รับจะแตกต่างกันตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร ์และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ  
 
เน่ืองจากภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชีวภาพและการด ารงชีพของมนุษย์อย่างกว้างขวาง ตัวแปรของภูมิอากาศที่
ส าคัญคือ ปริมาณฝน อุณหภูมิ และปริมาณแสงแดด การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การ
เปล่ียนแปลงปริมาณและความถี่ของตัวแปรดังกล่าว สาขาใดท่ีผูกพันกับตัวแปรเหล่าน้ีมากก็ยิ่งมีโอกาส
ได้รับผลกระทบมาก ซึ่งได้แก่  
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          - พื้นที่ชายฝั่งทะเล  

          - สาขาเกษตร ซึ่งรวมทั้งกสิกรรมและปศุสัตว์  

          - ทรัพยากรน้ า  

          - ทรัพยากรขีวภาพ และระบบนิเวศ  

          - สุขภาพของมนุษย์  

          - โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์  

 

4.8 ผลกระทบในประเทศไทย 
            ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Non-Annex I คือไม่มีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เน่ืองจากเม่ือเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม และประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ แล้วประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในสัดส่วนที่น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของการปลดปล่อยก๊าซชนิดน้ีจากทั่วทุกประเทศ อีก
ทั้งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายหัวของไทย (per capita emission) มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก 
เป็นเรื่องน่ายินดีท่ีประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยมาก  แต่อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้น้อยอย่างปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ไทยปลดปล่อย ทั้งน้ีก็เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปรากฏการณ์ที่สร้าง
ผลกระทบอย่างต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ โดยมีสภาวะแวดล้อมและภูมิประเทศเป็นตัวก าหนดความรุนแรงของ
ผลกระทบ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย สามารถจ าแนกเป็นหัวข้อ
หลักๆ ได้ดังน้ี ได้แก่ ระดับน้ าทะเล อุณหภูมิ สุขอนามัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความแห้งแล้ง น้ า
ท่วม 

 

 

 

4.9 ส่ิงที่ไทยควรเร่งด าเนินการ 

http://www.onep.go.th/CDM/cmc_coast.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_agriculture.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_freshwater.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_biodiversity.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_humanhealth.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_infrastructure.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_sea.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_tempurature.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_healthy.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_various.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_dry.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_flood.html
http://www.onep.go.th/CDM/cmc_flood.html
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        1. จัดต้ังหน่วยงานหรือองค์กรที่ท าหน้าที่บริหาร และประสานการศึกษาวิจัยด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงข่ายงานวิจัยอยู่ในสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการวิจัย ด าเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อจะได้วางแผนรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดได้อย่างทันท่วงที  
        2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของการด าเนินงานด้านอนุสัญญาและการเจรจาทางการเมือง  และการวิจัยให้
ชัดเจน เน่ืองจากการเจรจาและการวิจัยใช้ทักษะและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน แต่ให้มีการประสานความ
ร่วมมือและข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข้งและผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 
        3. มีแผนแม่บทการวิจัยแบบบูรณการเชิงรุก เพื่อให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 
        4. พัฒนาบุคลากรด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแบบบูรณการ 
        5. ไทยควรเร่งท าวิจัยในเรื่องดังต่อไปน้ี  

          - จัดการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างแบบจ าลองภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับประเทศ เพื่อท่ีจะได้
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างแม่นย า สามารถแจง้ให้ประชาชนทราบก่อน
ล่วงหน้า และตั้งรับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  

             - ในส่วนของภาคเกษตรกรรม ควรศึกษาวิจัยเพื่อหาและปรับปรุงพันธ์ุพืชให้สามารถทนต่อความ
หลากหลายของสภาพอากาศได้ เช่น พันธ์ุข้าวท่ีทนต่ออากาศที่มีอุณหภูมิสูง และทนต่อสภาพที่แห้งแล้ง
และน้ าท่วม  

             - จดบันทึกผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  เพื่อท่ีจะได้
หามาตรการป้องและบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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ภาคผนวก 

สรุป 

 การปลูกป่าเพื่อขายเครดิตคาร์บอนแม้ว่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากในเรื่องพื้นที่ปลูก วิธีการและการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ผู้เขียนเองได้พยามยามมากว่า 10 ปี ตั้งแต่พิธีสารเกียวโตยังไม่มีผลบังคับใช้แต่ให้
ด าเนินการปลูกป่าไปก่อนได้ ถ้าหากปลูกป่าหลังปี 2533 (1990) และเข้าหลักเกณฑ์ CDM และสามารถ
ลงทะเบียนกับ EB-CDM ได้ก่อนปี 2550 ก็สามารถคิดเครดิตคาร์บอนย้อนหลังได้ แต่รัฐบาลก็ยังไม่
สนับสนุน เนื่องจากองค์กรพัฒนาเอกชนไม่เข้าใจ ความมีประโยชน์ของโครงการ CDM ด้านป่าไม้ 
พยายามขัดขวางมาตลอด รัฐบาลเองก็ไม่สนับสนุนแม้แต่โครงการ CDM ด้านพลังงานที่รัฐบาลเห็นชอบ
ให้การสนับสนุนได้ ยังต้องผ่านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นกรณีๆ ไป (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 
2545) ส าหรับโครงการ CDM ด้านป่าไม้ รัฐบาลเพิ่งเปิดไฟเขียวให้ด าเนินการได้ โดยให้ค านิยามของป่า
ไปยัง UNFCCC เม่ือเร็วๆ นี้ (กันยายน 2551) การปลูกป่า CDM จึงจะด าเนินการได้ อย่างไรก็ดีเม่ือรัฐบาล
เห็นด้วย แต่ว่าวิธีการปลูกป่าแบบ Reforestation ก็ยังยุ่งยากเรื่องพื้นที่และตามค านิยามของป่า แต่การปลูก
ป่าแบบ Afforestation จะง่ายกว่า เพราะสามารถด าเนินการได้กับพื้นที่เอกชนท่ีท าการเกษตรมาแล้วเป็น
เวลานาน คือไม่เป็นป่ามาก่อนเม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าตามที่ในหลวงทรง
ตรัสไว้ว่าปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ข้าพเจ้าขอแถมให้อีกอย่างคือได้ค่าตอบแทนจากการขาย
คาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเป็น 5 อย่าง ดังน้ันการปลูกป่าโครงการ CDM จึงน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง 
ส าหรับรัฐบาลเองในขณะนี้มีการรณรงค์ให้รักษาป่า ป้องกันการท าลายป่าในอนาคตก็จะได้เงินชดเชย
หรือเป็นคาร์บอนเครดิตได้อีกทางหน่ึง เนื่องจากเวลาน้ีมีการเจรจาเรื่องการลดการท าลายป่าและการท าให้
ป่าเสื่อมโทรมในประเทศที่ก าลังพัฒนา (REDD, Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in the Developing countries) อย่างกว้างขวาง ก็จะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อีกทาง
หน่ึง 
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4. ดร. เจษฎา เหลืองแจ่ม. 2551โครงการปลูกป่า CDM ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ 

5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/ 

6. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) http://www.tgo.or.th/ 

7. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/ 
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