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ค าน าค าน า  

ในปัจจุบันโลกได้เผชิญกับวิกฤตหลายประการ หนึ่งในวิกฤตที่สําคัญคือ ปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกทุกภาคส่วน ทั้งต่อชีวิตมนุษย์ การผลิตและใช้

ทรัพยากร ปัญหาสุขภาพ และการเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งประชาคมโลกได้ริเริ่มร่วมกันในการหา

หนทางแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยพบว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดํารงชีวิตของ

มนุษย์ให้ต่ําที่สุด เช่น การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุดเท่าที่ จะ

สามารถทําได้ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวใหก้ับสังคมจากการปลูกป่า เป็นต้น ประกอบกับประเทศไทย

ได้ให้สัตยาบรรณในพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 และเมื่อพิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยจึงได้รว่มดําเนนิการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) ปัจจุบันประเทศในภาคผนวกที่ 1 จํานวนมาก ได้ให้ความ

สนใจที่จะดําเนนิโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย   

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก จงึถือเป็นการดําเนินการในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในประเทศไทยมีความรู้และ

ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนทักษะในการจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นการเพิ่ม

บทบาทและศักยภาพของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ 

และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการ  

ก๊าซเรือนกระจก เป็นสิ่งที่อ้างอิงจากภาษาต่างประเทศ และมีคําศัพท์และคําย่อเป็นจํานวนมาก ทําให้

ยากต่อการจดจํา และทําความเข้าใจ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชน นักลงทุน ที่

ปรึกษา ตลอดจนผูท้ี่สนใจได้ทราบถึงคําศัพท์และคําย่อดังกล่าวข้างต้น จึงได้ริเริ่มจัดทํา “อภิธานศัพท์

และคําย่อ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2553” 

ขึน้ และได้ปรับปรุงคําศัพท์เพิ่มเตมิในปี 2554 นี ้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษา ค้นคว้า และทํา

ความเข้าใจในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้สะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึน้ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ตอ่ผูท้ี่สนใจ รวมถึงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
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““เป็นองค์การหลักในการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์การหลักในการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน””  

 

 

เกี่ยวกับการใช้งานอภิธานศัพท์และค าย่อ ฉบับน้ี 

 อภธิานศัพท์และคําย่อฉบับนี ้ ใช้สําหรับเป็นข้อมูลและสร้างความเข้าใจเบือ้งตน้ประกอบการศกึษา

การตดิตามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น 

กรุณาอย่านําไปใช้อา้งองิในเชงิวิชาการ  

 อภธิานศัพท์และคําย่อนี ้ได้จัดเรียงศัพท์และคําย่อจากพยัญชนะ A ถึง Z ตามคําที่นยิมใช้เรยีก  

 ในอภิธานศัพท์ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ได้เพิ่มการเชื่อมต่อ (Hyperlink) ของศัพท์หรอืคําย่อบางคํา 

เพื่อที่ผูอ้่านจะสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ การเชื่อมต่อคําสามารถ Click ที่คํา

ดังกล่าว ซึ่งพิมพ์ด้วยตัวเอนและเข้ม  
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AA  
 AAUs : Assigned Amount Units [ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จัดสรรให้ประเทศในกลุ่ม

ภาคผนวกที่ 1 ที่สามารถปล่อยได้ในแต่ละปีในช่วงพันธกรณี] ถือเป็นคาร์บอนเครดิตที่ได้

จากการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ได้รับ (Emission 

Trading : ET) ภายใต้พธิีสารเกียวโต ซึ่งจะดําเนนิการระหว่างประเทศในภาคผนวกที่ 1 เท่านั้น 

 ACM : Approved Consolidated Methodology วิธีการคํานวณปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ซึ่งได้จากการควบรวมวิธีการคํานวณหลายวิธีการไว้

ด้วยกัน สําหรับโครงการทั่วไป ในปัจจุบัน มีวิธีการคํานวณแบบ ACM รวมทั้งสิ้น 18 วิธีการ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554) โดยสามารถศึกษาวิธีการคํานวณของ ACM โดยละเอียด

ได้ที่ Approved Consolidated Methodology List              

 Adaptation [การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ] หมายถึงการปรับตัว 

หรือการรับมือในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น การ

สร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น หรือ การปรับตัวของพืชให้สามารถรอด

ตาย จากอุณหภูมทิี่สูงขึน้ หรอื ฝนแล้ง 

 Adaptation fund [กองทุนส าหรับโครงการที่จะช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนารับมือกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ] เป็นเงินที่ได้จากการดําเนินโครงการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (ดูค าว่า Clean Development Mechanism : 

CDM ในเอกสารนี้เพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินดังกล่าวไปใช้ช่วยเหลือประเทศที่มี

ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นประเทศที่เป็น

เกาะขนาดเล็้ก หรอื ประเทศด้อยพัฒนา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(CDM Executive board) จะหักปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้ออกให้กับผู้พัฒนาโครงการใน

สัดส่วนร้อยละ 2 ของคาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM (CERs) เพื่อไปไว้ในกองทุนนี้   (ศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UNFCCC’s Adaptation fund)            

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/items/3659.php
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 Additionality [ส่วนเพิ่มจากการด าเนินงานตามปรกติ] ถือเป็นหัวใจสําคัญของโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งโครงการใดที่มีส่วนเพิ่มนี้ จะหมายถึงเป็นโครงการที่แสดง

ให้เห็นว่า มีการด าเนินการเพิ่มเติมจากการด าเนินงานตามปกติ (NOT Business as 

Usual) ในด้านต่างๆ เชน่ ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเงิน การลงทุน รวมถึงเป็นโครงการ

ที่มีทางเลือกอื่น และ เป็นโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการกันทั่วไป (Common practice) และเป็น

โครงการที่ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า มาตรฐาน แนวทางหรือกิจกรรมที่มี

อยู่เดิมในท้องถิ่นนั้น ที่ประเทศโครงการตั้งอยู่ (Host country) กําหนดไว้ (ในที่นี้คือ ประเทศ

ไทย)  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive board) ได้กําหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบส่วนเพิ่มจากการดําเนินการตามปรกติของโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาดไว้ที่ EB39 Annex 10 (Tool for the demonstration and assessment of 

Additionality Ver 05.2)                          

 Afforestation/Reforestation [การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า] (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A/R) 

 Alternative energy [พลังงานทดแทน] คือพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานที่

ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน (Non-traditional sources) เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม หรือ 

ก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ พลังงานทดแทนต่างจากพลังงานหมุนเวียนตรงที่ พลังงานทดแทน อาจมา

จากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปบางประเภทก็ได้ (แต่ต้องเป็นพลังงานที่ไม่ได้ใช้ในวงกว้างทั่วไป) 

เช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed natural gas) ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ 

ถ่านหิน เป็นต้น  

 AM : Approved Methodologies วิธีการที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด สําหรับโครงการ

ทั่วไป ยกเว้นโครงการด้านป่าไม้ ในปัจจุบัน มีวิธีการคํานวณแบบ AM รวมทั้งสิ้น 74 วิธีการ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554) โดยสามารถศึกษาวิธีการคํานวณของ AM โดยละเอียดได้

ที่ Approved Large scale Methodology List                           

 AMS : Approved Methodologies for Small Scale วิธีการที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง สําหรับโครงการขนาดเล็กทั่วไป (ยกเว้น

โครงการด้านขนาดเล็กด้านป่าไม้ ซึ่งจะใช้วิธีการคํานวณแบบ AR-AMS) ในปัจจุบัน มีวิธีการ

คํานวณแบบ AMS รวมทั้งสิ้น 70 วิธีการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554) โดยสามารถ

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
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ศึกษาวิธีการคํานวณของ AMS โดยละเอียดได้ที่ Approved Small scale SSC 

Methodology List                     

 Annex I Countries [ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ของ UNFCCC] ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มี

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองตามพิธีสารเกียวโต ประเทศในกลุ่ม

ภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) ภายใต้อนุสัญญาฯ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

และประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวม 41 ประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นผู้นําใน

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

ประเทศในกลุ่มนี้ยังมีพันธะการส่ง รายงานแห่งชาติ (National communication) เพื่อการ

ตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในประเทศ และสนับสนุนด้านการเงินและ

เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกลุ่มประเทศนี้ มีรวมทั้งหมด 41 ประเทศ 

ประกอบด้วย Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech 

Republic, Denmark, European Economic Community, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 

Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, 

Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, UK 

of Great Britain and Northern Ireland และ USA 

 Annex II Countries [ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 2 ของ UNFCCC] ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่

ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จํานวน 24 ประเทศ (จากจํานวน 41 ประเทศของประเทศในกลุ่ม

ภาคผนวกที่ 1 ของ UNFCCC) โดยกลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 2นี้ นอกจากจะมีเป้าหมายใน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองตามพิธีสารเกียวโตแล้ว จะต้องให้ความช่วยเหลือ

ทางดา้นการเงนิและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1ด้วย  กลุ่มประเทศนี ้

มีรวมทั้งหมด 24 ประเทศ ประกอบด้วย Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, 

European Economic Community, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, 

Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland, UK of Great Britain and Northern Ireland และ USA                           

 Annex B of Kyoto Protocol [ภาคผนวก B ของพิธีสารเกียวโต] ในพิธีสารเกียวโตได้ระบุ

ให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1ของ UNFCCC แต่ละประเทศต้องดําเนินการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยมีการระบุข้อมูลพันธกรณีเป้าหมายในปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จํากัดหรือ

ลดการปล่อยของแตล่ะประเทศในภาคผนวกที่ 1(รวม 39 ประเทศ ภายใต้พิธีสารเกียวโต) ไว้ใน

http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
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ภาคผนวก B ของพิธีสาร ทั้งนี้การลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศนี้จะมีเป้าหมายใน

ระบบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีฐานหรอืระยะเวลา                                           

 Anthropogenic climate change [การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย์ ที่ด าเนินกิจกรรมขัดต่อกระบวนการธรรมชาติ] เช่น การปล่อยมลพิษในการ

ผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ การใชน้้ํามันดีเซลในรถยนต์ 

 AOSIS : Alliance of Small Island States [กลุ่มประเทศหมู่เกาะประกอบด้วย 43 

ประเทศ] ประกอบด้วยประเทศที่อยู่ในหมู่เกาะและชายฝั่งในมหาสมุทรแปซิฟิค และทะเลแคริ

เบียน ประเทศในกลุ่ม AOSIS บางประเทศ จะโดนผลกระทบที่รุนแรงมากจากระดับน้ําทะเลที่

สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความสูงใกล้เคียงระดับน้ําทะเลปานกลาง 

เชน่  ประเทศมัลดีฟส์ และ บาฮามาส                                                      

       

 Approval [การรับรองจากประเทศเจ้าบ้าน] โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ทุก

โครงการจะต้องได้รับการรับรองจาก DNA ของประเทศนั้นๆ ซึ่งในกรณีประเทศไทย DNA คือ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  โดยออกหนังสือให้คํารับรอง

โครงการที่เรียกว่า Letter of Approval (LoA) (ดูค าว่า Letter of Approval : LoA ในเอกสารนี้

เพิ่มเติม) 

 AP6 : Asian-Pacific Partnership on Clean Development and Climate [กลุ่มประเทศ

เอเชียแปซิฟิก ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาที่สะอาดและสภาพภูมิอากาศ ] ซึ่ง

ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้แถลงวิสัยทัศน์

ในข้อตกลงว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่ ซึ่งมีการหารือในรายละเอียดใน

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานของ 6 ชาติภาคี ที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2548  

 A/R : Afforestation and Reforestation [การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า] ซึ่งถือเป็น

โครงการ CDM ด้านป่าไม้ ทั้งนี้ในแต่ละประเทศจะมีการให้นิยามคําว่าป่าไม้ที่แตกต่างกัน 

สําหรับประเทศไทย นิยามของการเป็นป่าในโครงการ CDM ด้านป่าไม้ จะหมายถึง ป่าที่มีต้นไม้

ขึน้อยู่ในพืน้ที่ขนาด 1 ไร่ (0.16 ha-เฮกตาร)์ โดยมีพืน้ที่เรือนยอดปกคลุมไม่น้อยกว่า 30% และ

ต้นไม้ต้องมีความสูงไม่ต่ํากว่า 3 เมตร โดยนิยาม การปลูกป่า (Afforestation) หมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่ดําเนินการโดยมนุษย์ จากพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนใน



อภธิานศพัทแ์ละค ายอ่  

ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก ปี 2554 
 

7 

ระยะเวลา 50 ปี ให้กลายเป็นป่า โดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการส่งเสริมให้เกิดการ

ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ (Land that has not been forested for a period of at least 50 years) 

ส่วนการฟื้นฟูป่า (Reforestation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่ดําเนินการโดย

มนุษย์ จากพืน้ที่ที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นป่า แตถู่กแปลงสภาพไปใช้ประโยชน์อื่น ให้กลับกลายเป็นป่า

อีกครั้ง โดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดย

พื้นที่ที่จะดําเนินโครงการนั้นต้องไม่เป็นพื้นที่ป่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 (Lands that 

did not contain forest on 31 December 1989) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Decision 

5/CMP.1 ) 

 AR4 หรือ IPCC AR4 (The Fourth Assessment Report) [รายงานฉบับที่ 4 ของ

คณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ าด้ วยการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)] ออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2007 ถือ

เป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกในด้านความตระหนักต่อภาวะโลกร้อนเป็น

อย่างยิ่ง รายงานฉบับนีไ้ด้ทําการประเมินและสรุปการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากสถานการณ์

ทั่วโลก โดยพบว่า ผลกระทบของแนวโน้มที่อุณหภูมิโลกเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นตั้งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น กว่า 90% ของผลดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (ดูค าว่า IPCC 

Assessment report ในเอกสารนี้เพิ่มเตมิ)  

 AR-ACM : Approved Consolidated Afforestation and Reforestation 

Methodologies [วิธีการท่ีใช้ในการค านวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่

ได้รับการรับรองแบบควบรวม ส าหรับโครงการทั่วไป ด้านป่าไม้] วิธีการที่ใช้ในการ

คํานวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองของโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด สําหรับโครงการด้านป่าไม้ที่มีการควบรวมวิธีการคํานวณหลายวิธีการไว้

ด้วยกัน ในปัจจุบัน มีวิธีการคํานวณแบบ AR-ACM รวมทั้งสิ้น 2 วิธีการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 

กรกฎาคม 2554) โดยสามารถศึกษาวิธีการคํานวณของ AR-ACM โดยละเอียดได้ที่ 

Approved Consolidated A/R Methodology List                               

 AR-AM : Approved Afforestation and Reforestation Methodologies [วิธีการที่ใช้ใน

การค านวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ส าหรับ

โครงการทั่วไป ด้านป่าไม้] วิธีการที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับโครงการด้าน

ป่าไม้ ในปัจจุบัน มีวิธีการคํานวณแบบ AR-AM รวมทั้งสิ้น 11 วิธีการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 

http://www.ciesin.columbia.edu/repository/entri/docs/cop/Kyoto_COP001_005.pdf
http://www.ciesin.columbia.edu/repository/entri/docs/cop/Kyoto_COP001_005.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved


องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
http://www.tgo.or.th 
 

8 

กรกฎาคม 2554) โดยสามารถศึกษาวิธีการคํานวณของ AR-AM โดยละเอียดได้ที่ Approved 

Large Scale A/R Methodology List                                     

 AR-AMS : Approved Small-Scale Afforestation/Reforestation Methodologies 

[วิธีการท่ีใช้ในการค านวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 

ส าหรับโครงการขนาดเล็ก ด้านป่าไม้] วิธีการที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับโครงการ

ขนาดเล็ก ด้านป่าไม้ ในปัจจุบัน มีวิธีการคํานวณแบบ AR-AMS รวมทั้งสิ้น 7 วิธีการ (ข้อมูล 

ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554) โดยสามารถศึกษาวิธีการคํานวณของ AR-AMS โดยละเอียดได้ที่ 

Approved Small Scale A/R Methodology List                                                 

 AWG-KP : Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 

under the Kyoto Protocol [คณะท างานเฉพาะกิจว่าด้วยการก าหนดพันธกรณีถัดไปใน

การลดก๊าซเรือนกระจก ส าหรับประเทศในภาคผนวกที่ 1] เป็นคณะทํางานที่จะพิจารณา

การเจรจาต่างๆ เพื่อเตรียมการกําหนดเนื้อหารายละเอียดของพันธกรณีถัดไปภายใต้พิธีสาร

เกียวโต ซึ่งพันธกรณีที่ 1 ของพิธีสารเกียวโตนั้นจะสิ้นสุดในปีพ.ศ.2555 รวมไปถึงรายละเอียด

และอนาคตของกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)   

AWG-KP มีการประชุมครั้งแรกของคณะทํางาน (First session) ในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2549 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี และ ได้มีการกําหนดกรอบเวลาการทํางานของ

คณะทํางานในการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯปี พ.ศ. 2550 ที่บาหลี (COP13) ทั้งนี้ AWG-

KP จะมีการประชุมคณะทํางานประมาณปีละ 4 ครั้ง    และมีการประชุมใหญ่ประจําปีของ

คณะทํางานในช่วงเวลาของการประชุมประเทศภาคีพิธีสาร (CMP)   ทําให้มีความก้าวหน้าของ

การดําเนินงานอย่างตอ่เนื่อง  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะทํางานนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

UNFCCC’s AWG-KP Web Site                                                                                 

 AWG-LCA : Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 

[คณะท างานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาว] เป็นคณะทํางานที่จะพิจารณาการ

เจรจาต่างๆ ในด้านความร่วมมือระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

พิจารณาถึงแนวทางอื่นๆในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ  เชน่ Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) หรอื Sectoral approach 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCAR/approved
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4577.php
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AWG-LCA มีการประชุมครั้งแรกของคณะทํางาน (First session) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2551 ที่กรุงเทพฯ และ ในการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯปี พ.ศ.2550 ที่บาหลี (COP13)  

ได้มีประกาศ Bali Action Plan ซึ่งได้กําหนดกรอบและกระบวนการทํางานที่ชัดเจนของ 

AWG-LCA เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบและมีความยั่งยืนใน

ระยะยาว  ทั้งนี้ AWG-LCA จะมีการประชุมคณะทํางานประมาณปีละ 4 ครั้ง    และมีการ

ประชุมใหญ่ประจําปีของคณะทํางานในชว่งเวลาของการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (COP)   

ทําให้มคีวามก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างตอ่เนื่อง  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะทํางานนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

UNFCCC’s AWG-LCA Web Site                                                               

 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3
http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4381.php
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BB  

 Bali Action Plan [แผนปฏิบัติการบาหลี] หรือ decision 1/CP.13 ถือเป็นแผนซึ่งกําหนดให้

มี คณะทํางานที่ใหน้ิยามและกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกในระยะ

ยาว (Long-term global goal for reduction of greenhouse gas emissions) รวมถึงการกําหนด

วิสัยทัศน์ร่วมระยะยาวว่าด้วยการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนว

ทางการปรับตัว เทคโนโลยีและการเงินด้านก๊าซเรือนกระจก แผนปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นจากการ

ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ 13 (COP13) ที่เกาะบาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ 2007         

 Bali roadmap [แผนที่น าทางบาหลี] เป็นแผนที่นําทางที่ถูกกําหนดขึ้นในการประชุมสมัชชา

ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 13 (COP 

13) ที่เกาะบาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) เพื่อเตรียมการ 

ไว้สําหรับการประชุม COP15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ใน

ปี ค.ศ.2009 ที่จะรองรับการหมดอายุของ First Committment Period 

ภายใต้พิธีสารเกียวโต ที่จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2012 โดย 

Bali roadmap ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบการเจรจาสําหรับการจัดทํา

พันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกหลังจากที่พันธกรณีที่ 1 ตามพิธี

สารเกียวโตสิน้สุดลง ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) โดยมีประเด็นหลักคือ  

“เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก” และเรียกร้องให้ประเทศกําลังพัฒนามีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการที่เหมาะสม (National 

Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และเสนอกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ในประเทศกําลังพัฒนา (REDD) พร้อมทั้งให้ประเทศ

ภาคีสมาชิกบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศหลัง ปี 

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดกรอบพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียวโต โดยตกลงจะหา

ข้อสรุปร่วมกันใหเ้สร็จสิน้ภายในปี พ.ศ. 2552 ก่อนจะมีการประชุม COP15 (ซึ่งในความเป็นจริง

ไม่สามารถหาขอ้สรุปกันได้)  

โดยในแผนที่นําทางบาหลีนี้ได้กําหนดกรอบเวลาการทํางานของคณะทํางานใน 2 

หัวข้อใหญ่ ประกอบด้วย กรอบเวลาการทํางานของ Bali Action Plan และ กรอบเวลาการ

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3
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ทํางานของคณะทํางานที่จะกําหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก (Proposed emission 

reductions) ของประเทศในภาคผนวกที่ 1 หลังพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียวโตจะสิ้นสุดลงใน

ปี ค.ศ. 2012 ซึ่งได้รวมถึงแนวคิด NAMAs  

 ในส่วนประเด็นการอภปิรายหลักของแผนที่นําทางบาหลีคือ “แนวทาง (Means) ที่จะ

บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ” โดยมีประเด็นย่อยแตกเป็น 4 หัวข้อ คือ  

1) เรื่องกลไกยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต (Clean Development Mechanism: CDM, 

Joint Implementation: JI, Emission Trading: ET)  

2) เรื่องการใชท้ี่ดนิ การเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดนิและป่าไม้ (Land use; land use change 

and forestry: LULUCF) 

3) เรื่องแหลง่ก๊าซเรือนกระจก 

4) เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกตามภาคการผลิต (Sectoral Approach: SA)      

 

 Baseline [กรณีฐาน] หมายถึงกรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสภาพปรกติในกรณีที่ยัง

ไม่มกีารดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด 

 Baseline for cuts [ปีฐานที่จะใช้เปรียบเทียบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศต่างๆ] เช่น ในพิธีสารเกียวโต ได้กําหนดให้ปี ค.ศ. 1990 เป็นปีฐานในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคผนวกที่ 1 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้ ปี ค.ศ. 

2005 เป็นปีฐานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง 

 BAU : Business as usual [กรณีฐานที่ใช้ประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

อนาคตในกรณีที่มนุษย์ด าเนินกิจกรรมตามปรกติโดยไม่มีกิจกรรมการลดก๊าซ 

เรือนกระจกใดๆ เพิ่มเติมเลย] นิยมใช้เป็นกรณีฐานในการคํานวณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะในแบบจําลองต่างๆ และพยากรณ์ (Forecast) ไป

ในอนาคต ตามช่วงเวลาที่กําหนด เช่น หากประเทศไทยดําเนินการโดยมีการเติบโตในภาค

เศรษฐกิจและภาคอื่นๆ ตามปรกติแล้ว จะมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่าใด  

ในบางประเทศซึ่งไม่ได้กําหนดระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตน แต่อาจ

ลดการปล่อยก๊าซโดยเปรียบเทียบกับระดับ BAU นี้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ แม้ว่าค่าการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศเหล่านี้ในภาพรวมของอนาคตจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่จะลดลงเมื่อเทียบ

กับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน BAU ของตน                                           
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 BE : Baseline Emission [การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน] คํานี้มักพบในสมการ

เพื่อใช้คํานวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในโครงการ CDM ต่างๆ โดย

คํานวณจากสมการ  

  Emission reduction (ER) = Baseline emission (BE) – Project emission (PE) - Leakage (L) 

 Biofuel [เชื้อเพลิงชีวภาพ] เชื้อเพลิงได้มาจากจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทางชีวภาพ เช่น 

พืชไร่ต่างๆ เชน่ ขา้วโพด อ้อย น้ําตาล กากน้ําตาล หรือ ของเสียก็ได้ ในประเทศไทย ที่รู้จักกัน

ดีคอื เอทานอล เพื่อผลิตเป็นแก็สโซฮอล์ และ ไบโอดีเซล ใช้ในภาคขนส่ง ทั้งนี้เชื้อเพลิงชีวภาพ

ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย           

 Biogas [ก๊าซชวีภาพ] คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์

ด้วยวิธีทางชีววิทยาในสภาวะที่ไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) ก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทน (CH4) 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นองค์ประกอบหลัก สามารถให้พลังงานความร้อนจาก

มีเทนได้สูงถึงประมาณ 9,000 กิโลแคลอรีต่อลูกบาศก์เมตร นําไปใช้ประโยชน์ในรูปของ

พลังงานได้ เชน่ เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อน ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับขับเคลื่อนปั๊มน้ําหรือ

เครื่องยนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพประกอบไปด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) 

ประมาณ 50-70% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 30-50% และส่วนที่เหลือเป็นก๊าซอื่นๆ 

เช่น แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไอน้ํา (H2O) เป็นต้น ในแง่การทดแทน

ทางด้านพลังงาน โดยเทียบจากปริมาณก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้

ราว 1.20-2.0 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ขึ้นกับคุณภาพก๊าซและคุณภาพเครื่องยนต์ไฟฟ้า) หรือ

ทดแทน LPG ได้ 0.46 กิโลกรัม หรอืทดแทนน้ํามันเตาเกรด A 0.55 ลิตร หรือน้ํามันดีเซล 0.60 

ลิตร หรือ น้ํามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรือฟืนไม้ 1.50 กิโลกรัม (ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

พลังงานนครพิงค ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

ในปัจจุบัน โครงการผลิตไฟฟ้าและ/หรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพ จากการบําบัดน้ําเสียทั้ง

จากโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์แบบไร้อากาศ ถือเป็นโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซ  

เรือนกระจกมากที่สุด (มากกว่า 60% ของโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือรับรองโครงการหรือ 

LoA ทั้งประเทศ) โดยเฉพาะ ก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานแป้งมันสําปะหลัง โรงงานสกัด

น้ํามันปาล์มดิบ และ โรงงานเอทานอล (ที่มา: อบก. สถานการณ์โครงการที่ได้รับ LoA 

ข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2554) 

สถานการณ์โครงการที่ได้รับ%20LoA
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(ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

รูประบบผลติก๊าซชีวภาพในฟารม์สุกร (ซ้าย) และโรงงานแป้งมันสําปะหลัง (ขวา)  
 

 Biomass [ชีวมวล] ชีวมวล หมายถึงวัสดุทางอินทรีย์ที่ได้มาจากพืช สัตว์ และ อินทรียสารที่

ไม่ได้อยู่ในรูปของการสะสมเป็นพลังงานแบบเชื้อเพลิงฟอสซิล ชีวมวลยังครอบคลุมไปถึง

ผลิตภัณฑ์ทางตรงหรือผลพลอยได้หรือเศษวัสดุเหลือใช้และเศษเหลือทิ้งจากการเกษตร การ

ทําป่าไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอินทรียสารที่ได้จากการลดรูปหรือเปลี่ยนรูปมา

จากขยะจากอุตสาหกรรมหรือขยะจากสังคมเมือง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในรูปของการเป็นฟอสซิล ชีว

มวลยังรวมไปถึงก๊าซหรือของเหลวที่ได้มาจากการสลายโครงสร้างหรือรูปแบบของวัสดุหรือ 

อินทรียสารที่ถูกลดรูปและไม่ได้อยู่ในรูปของฟอสซิล (อ้างอิงจาก UNFCCC, Glossary of 

CDM Term (Version 05), CDM-Glos-05) และถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญของ

ประเทศ ทั้งนี้ในประเทศไทยมีโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดหลายโครงการที่ใช้ชีวมวลมา

ผลิตไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้า A.T.Biopower ผลิตไฟฟ้าจากแกลบ ซึ่งเป็นโครงการ CDM ที่ได้รับ 

คาร์บอนเครดิต หรือ CERs เป็นรายแรกของประเทศไทย รวมถึงโครงการชีวมวลผลิตไฟฟ้าใน

รูปแบบของโครงการตามแผนงาน (PoA) 

 
รูปโรงไฟฟ้า A.T.Biopower จ.พิจิตร (ที่มาภาพ : A.T.Biopower Web site ) 

 Black carbon [เขม่าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงฟอสซิล] 

Black carbon นี้จะต่างจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะดักจับรังสีอินฟราเรดในช้ันบรรยากาศโลก 

แต ่อนุมูลของ Black carbon นั้นจะดูดซับความยาวคลื่นทั้งหมดของแสงแดดและปล่อยออกมา

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM.pdf
http://www.atbiopower.co.th/
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ใหม่ในรูปของรังสีอินฟราเรดในภายหลัง ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับยางรถยนต์

และอีลาสโตเมอร์ ชนิดอื่นๆ รวมทั้งใชใ้นน้ําหมกึ พลาสตกิและสี 

 Bundle / Bundling CDM [โครงการ CDM แบบการควบรวมหลายโครงการเข้าด้วยกัน] 

เป็นแนวคิดในการควบรวมโครงการ CDM ขนาดเล็กหลายๆ แห่งไว้รวมกัน มีข้อดีคือ จะช่วย

ลดเอกสารต่างๆ เหลือเพียง 1 ชุดที่ทําร่วมกัน และสามารถมีเทคโนโลยีและวิธีการตรวจสอบ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันได้ แต่มีข้อจํากัดคือทุกโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกในโครงการ Bundling CDM เดียวกันนั้น จําเป็นจะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการพร้อม

กัน ในประเทศไทยได้มกีารดําเนินโครงการลักษณะนีก้ับ การลดมีเทนจากระบบบําบัดน้ําเสียใน

ฟาร์มสุกร ซึ่งขณะนี้สถานภาพอยู่ในระหว่างการดําเนินโครงการ (มกราคม 2553) (ดูค าว่า 

Small Scale CDM Project ในเอกสารนี้เพิ่มเตมิ) 
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CC  
 Cancun agreement [ข้อตกลงแคนคูน] เป็นผลจากการประชุม COP16 ที่เมก็ซิโก สรุปคือ  

o ตกลงว่า (agree) ประเทศกําลังพัฒนาจะลดก๊าซเรือนกระจก (Nationally Appropriate 

Mitigation Actions : NAMAs) ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุน

ทางเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมศักยภาพ เพื่อให้บรรลุการลดจากการปล่อย

ตามปกติ ภายในปี พ.ศ.2563 

o ประเทศพัฒนาแล้วต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และเสริมศักยภาพต่อ

ประเทศกําลังพัฒนา สําหรับการเตรียมการและดําเนินการ NAMAs รวมทั้ง การ

ยกระดับด้านการรายงานผล (Reporting) 

o จัดตั้งระบบลงทะเบียน (Registry) เพื่อบันทึกกิจกรรมลดก๊าซฯ และยกระดับการ

รายงานผล ในรายงานแห่งชาติเป็นทุก 4 ปี 

o การลดก๊าซเรือนกระจกจะต้องมีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ตาม 

Guidelines ที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ 

 Carbon broker [ตัวกลางรับซื้อคาร์บอน] เป็นนายหน้ารับซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนําไปขาย

ให้กับบริษัทเอกชนหรือรัฐบาลของประเทศ Annex I ทํางานในลักษณะเดียวกันกับ Broker ของ

ตลาดหุ้น เช่น Asia Carbon Exchange (ประเทศสิงคโปร์) ที่จะทําหน้าที่เปิดประมูล CERs และ

คิดค่านายหน้าเป็นเงิน ร้อยละ 2 ของรายได้จาก CERs หรือ Traditional Finance Service 

(ประเทศอังกฤษ), Trading Emission PLC (ประเทศอังกฤษ) เป็นต้น 

 Carbon footprint [คาร์บอนฟุตพริ้นท์ บางครั้งเรียกร่องรอยคาร์บอน] ปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนสง่ การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์

หลังใชง้าน โดยคํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

      

รูปแสดงฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย  

 (ที่มา:  อบก. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท ์) 

 

http://cancun.unfccc.int/
http://www.cop16.mx/
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=31&Itemid=74


องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
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 Carbon fund [กองทุนคาร์บอนเครดิต] เป็นผู้บริหารกองทุนที่รวบรวมมาจากการรวมตัวกัน

ของรัฐบาลหรอืกลุ่มบริษัท เอกชนที่ต้องการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ เช่น ธนาคารโลก 

เป็นผู้จัดการ Prototype Carbon Fund, Community Development Carbon Fund, BioCarbon 

Fund, The Netherlands CDM Facility, The Netherlands European Carbon Facility, Italian 

Carbon Fund, Danish Carbon Fund และ Spanish Carbon Fund ส่วน Japan Carbon Finance ก็

เป็น Carbon Fund ที่รวบรวมเงินทุนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมาบริหารจัดการ 

 Carbon intensity [ดัชนีการเกิดคาร์บอนต่อ GDP] เป็นดัชนีวัดที่นิยมใช้วิเคราะห์ โดย

หมายถึงปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งหมดของประเทศต่อหนึ่งหน่วย

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Carbon intensity = Amount of carbon emitted by country 

ต่อ Unit of GDP) สําหรับประเทศไทย จะมีหน่วยเป็น t-CO2-Eq ต่อบาท (ของ GDP แบบ 

Constant prices)  

 Carbon Reduction label [ฉลากลดคาร์บอน] เป็นเครื่องหมายที่จะติดกับสินค้าให้

ประชาชนผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมาจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็น

สาเหตุของภาวะโลกร้อนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยลด

ภาวะโลกร้อน ริเริ่มครั้งแรกที่สหราชอาณาจักร  

ส่วนในประเทศไทย ฉลากลดคาร์บอน ออกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

หมายถึงฉลากที่ติดกับสินค้าแสดงถึงระดับปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่

บรรยากาศโดยการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 

equivalent) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบฉลากลดคาร์บอนรูปแบบเดียวคือสีเงิน สําหรับ

สินค้าหรอืผลติภัณฑ์ที่มกีระบวนการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี ้

o สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2545 หรอื 

o มีระบบผลิตไฟฟ้าจากวัสดุชีวมวลหรือจากของเสียเพื่อใช้ภายในโรงงาน โดยอาจซื้อ

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตภายนอกได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ใน

การผลิตสินค้า ทั้งนี้จะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิต และไม่มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย หรอื 

o มีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ คณะทํางาน

ส่งเสริมการใช้ฉลากลดคารบ์อนจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
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 รูปแสดงฉลากลดคารบ์อนของประเทศไทย  

 (ที่มา:  อบก. ฉลากลดคาร์บอน ) 

 

 Carbon leakage เป็นคําที่ใช้ในเชิงปัญหาของการย้ายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปปล่อยใน

สถานที่หรือประเทศอื่น เช่น การย้ายโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําจากประเทศหนึ่ง (เช่น

ญี่ปุ่น) ไปสู่ประเทศใหม่ (เช่นประเทศไทย) ที่มีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่ํา

กว่าประเทศเดิมมาก  

 Carbon market [ตลาดคาร์บอน] "ตลาดคาร์บอน" หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน เริ่มมาจาก

แนวคิดที่ใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกําหนดให ้

“คาร์บอนเครดิต” เป็นสินค้าสําหรับการซื้อขายได้ จึงทําให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ขึ้น 

รวมทั้งยังทําให้เกิดการกําหนดราคาของคาร์บอนเครดิตด้วย ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว 

ก ล ไ ก ก า ร ต ล า ด ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ป็ น ก า ร ทํ า ใ ห้ ต้ น ทุ น ข อ ง ก า ร ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ 

เรือนกระจกต่ําที่สุด แบ่งเป็นตลาดคาร์บอนทางการ (Regulated or Compliance market) ที่ซื้อ

ขายคาร์บอนจากโครงการ JI, CDM, ET หรือ Domestic emission trading และตลาดแบบสมัคร

ใจ (Voluntary market) ที่ซือ้ขาย VERs  

 Carbon neutral [กระบวนการที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์เมื่อคิดแบบ

สุทธิ] เช่น ตลอดการเจริญเติบโตของพืชประเภทต่างๆ จะมีการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

จากบรรยากาศในช่วงที่พืชมีชีวิต แต่ในขณะที่มนุษย์ใช้พืชดังกล่าวไปเผาไหม้ ก๊าซจะถูกปล่อย

ออกมาอีกครั้ง โดยที่กระบวนการจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น Carbon neutral (หรือเป็นกลาง

ทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่า ก๊าซที่ถูกดูดซับไปและก๊าซที่

ปล่อยออกมาขณะเผาไหม้มีปริมาณที่เท่ากัน ทั้งนี้หากพิจารณาในรูปขององค์การหรือบริษัท

ใดๆ จะสามารถบรรลุแนวคิด Carbon Neutral ได้ โดยอาศัยหลักการของ Carbon offset  

 Carbon offsetting [การชดเชยคาร์บอน] การชดเชยการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของ

บริษัทหรือองค์การต่างๆ โดยสามารถชดเชยในรูปของการไปสนับสนุนทางการเงินหรือไปเข้า

ร่วมในกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้การทํา Carbon offset มักจะเป็นไปใน

รูปแบบที่บริษัทตนเองไปซื้อปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทหรือหน่วยงานอื่น เพื่อ

เอาการลดดังกล่าวเป็นการเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซของบริษัทหรอืหนว่ยงานตนเอง  

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=31&Itemid=74


องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
http://www.tgo.or.th 
 

18 

 Carbon sequestration [การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์] กระบวนการนี้สามารถเกิด

ได้เองตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้จะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการเติบโตของมันเอง

ไปเป็นชีวมวล นอกจากนี้คํานี้ ยังอาจหมายถึงกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนที่เกิดจากการผลิต

ในระบบอุตสาหกรรมหรอืการกลั่นน้ํามันได้ (ดูค าว่า CCS ในเอกสารนี้เพิ่มเติม)  

 Carbon sink [การดูดซับก๊าซเรือนกระจก] เป็นแหล่งดูดซับที่ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกที่มี

อยู่ในบรรยากาศถูกดูดซับไปกักเก็บไว้ เช่น การปลูกป่าไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศ 

 Carbon source [แหล่งก าเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก] โดยทั่วไปจะพิจารณา

แหล่งกําเนิดคาร์บอนจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าเป็นต้น 

 Carbon tax [ภาษีคาร์บอน] เป็นการเก็บภาษีชนิดหนึ่ง ในลักษณะของภาษีมลพิษ โดยจะเก็บ

ตามสัดส่วนของการปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกในเชื้อเพลิงต่างๆ เช่นน้ํามันเชื้อเพลิง 

หลายประเทศในทวีปยุโรปได้มีการเก็บภาษีลักษณะนี้ เช่นสวีเดน ส่วนในประเทศไทย 

กระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์โดยพิจารณาเก็บภาษีเพิ่มเติม

สําหรับรถยนต์ที่มกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูง                                       

 CCS : Carbon capture and storage [การดักเก็บและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์] 

เป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในแหลง่ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ เช่น การดักเก็บ

และส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยก๊าซจะถูกฉีดพ่นลงไปลึกใน

ระบบกักเก็บใต้ดินเพื่อกักเก็บ เป็นเทคโนโลยีที่ยังมีราคาสูงมากในปัจจุบัน หรือการดักก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์จากการขุดเจาะน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติ (ซึ่งมีสัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์

ถึง 15-35%) ในประเทศไทยปัจจุบัน (กรกฎาคม 2554) ยังไม่มีโรงไฟฟ้าหรือระบบสํารวจและ

ผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ใดที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีนี้  ในส่วนการดักเก็บก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์นัน้ ในบางครัง้จะถูกเรียกอีกชื่อว่า Carbon sequestration ก็ได้   
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        (ที่มา: Royal Society of Chemistry 

         http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2009/October/21100901.asp ) 

รูปแสดงระบบ CCS ในภาคอุตสาหกรรมหรอืโรงไฟฟ้า   
 

 CCX : Chicago climate exchange [ตลาดซื้อขายคาร์บอนแบบสมัครใจที่ชิคาโก] เป็น

ตลาดซื้อขายแบบสมัครใจที่ถูกกฎหมายแห่งแรกของโลก ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือ

เป็นตลาดคารบ์อนแบบสมัครใจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 CDM : Clean Development Mechanism [กลไกการพัฒนาที่สะอาด] เป็น 1 ใน 3 

รูปแบบของกลไกยืดหยุ่นภายใต้พิธีสารเกียวโต (อีก 2 ประเภทคือ JI และ ET) โดย CDM จะ

เป็นกลไกยืดหยุ่นกลไกเดียวที่ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (โดยกว้างๆ หมายถึงประเทศกําลัง

พัฒนา) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ รายละเอียดของ CDM จะอยู่ในมาตรา 12 ของพิธีสาร

เกียวโต สําหรับประเทศไทย การดําเนินโครงการ CDM ทุกโครงการจะต้องได้รับหนังสือให้

ค ารับรองโครงการ (LoA) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

โครงการ CDM นั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อช่วยใหป้ระเทศในภาคผนวกที่ 1 บรรลุเป้าหมาย

ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณี และเพื่อช่วยประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 บรรลุถึงการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในภาพรวม 

 CDM M&P : CDM Modalities and Procedures [หลักเกณฑ์และกระบวนการในการ

ด าเนินการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด] จัดทําแลว้เสร็จเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2003 

http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2009/October/21100901.asp
http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html
http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=17&Itemid=60
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=17&Itemid=60
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 CDM Principles [หลักการส าคัญของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด] หลักการ

สําคัญของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดระบุไว้ใน มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโตและใช้ใน

การอนุมัตโิครงการโดย CDM-Executive Board คือ โครงการ CDM จะต้อง 

(ก) เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจและได้รับการอนุมัติจากประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง (ใน   

ที่นี้หมายถึงประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเจา้บ้านของโครงการ CDM ในประเทศไทย) 

(ข) มีผลประโยชน์ที่แท้จริง วัดได้และเป็นประโยชน์ในระยะยาวที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 

(ค) มีการลดการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไม่มกีิจกรรมในโครงการที่ได้รับรองแล้ว 

 CDM Project type [ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด] ประเภทของ

โครงการ CDM แบ่งตาม UNFCCC มี 15 ประเภท ดังนี ้

1. อุตสาหกรรมพลังงาน (จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน)  

    Energy industries (renewable- and non-renewable sources)  

2. การจําหน่ายพลังงาน (Energy distribution)  

3. ความตอ้งการใชพ้ลังงาน (Energy demand)  

4. อุตสาหกรรมการผลติ (Manufacturing industries)  

5. อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industries)  

6. การก่อสร้าง (Construction)  

7. การขนสง่ (Transport)  

8. การทําเหมอืงแรแ่ละการถลุงแร่ (Mining/ mineral production)  

9. การผลติโลหะ (Metal production)  

10. การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากเชือ้เพลิง (ของแข็ง น้ํามัน และ ก๊าซ)  

     (Fugitive emissions from fuels : solid, oil and gas) 

11. การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใชส้าร Halocarbons และ SF6 

     (Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur  

     hexafluoride)  

12. การใชส้ารละลาย (Solvent use)  

13 .การจัดการและการกําจัดของเสีย (Waste handling and disposal)  

14. การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า(Afforestation and reforestation)  

15. การเกษตรกรรม (Agriculture)  
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 CERs : Certified Emission Reductions [การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรองแล้ว] ถือเป็นคาร์บอนเครดิต (Carbon credit) ที่ได้จากการดําเนินโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด (CDM) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ CERs จะต้องได้รับการรับรองผลและออก 

คารบ์อนเครดิตจาก CDM-Executive Board (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ EB ในเอกสารนี้) ก่อนทุก

ครั้ง ในประเทศไทยโครงการ CDM ที่ได้รับการออก CERs เป็นโครงการแรกคือ โรงไฟฟ้า 

A.T.Biopower ที่ จ.พิจิตร  

 Certification [การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก] ดําเนินการโดย DOE (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ DOE ในเอกสารนี้) โดยจะดําเนินควบคู่ไปกับการทวนสอบการลดก๊าซ

เรือนกระจก (Verification) ของโครงการ โดยในกรณีโครงการ CDM ทั่วไป DOE ดังกล่าวนี้

จะต้องเป็น DOE ที่ไม่ซ้ํากับ DOE ที่โครงการเคยใช้ดําเนินการในขั้นตอน Validation มาก่อนนี ้

แตใ่นโครงการ CDM ขนาดเล็ก ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ DOE บริษัทเดียวกันทั้งในขั้นตอน 

Validation และ Verifiation/Certification ได้ 

 CFCs : Chlorofluorocarbons [คลอโรฟลูออโรคาร์บอน] หรือชื่อย่อคือ CFCs ถือเป็นก๊าซ

เรือนกระจกชนิดหนึ่ง แต่ไม่อยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดในพิธีสารเกียวโต ที่ระบุค่า

ศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) โดย IPCC เนื่องจาก

นานาชาติได้มีแผนการเลิกใช้สาร CFCs อยู่แล้วโดยพิธีสารมอนทรีออล (Montreal 

Protocol) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ทั้งนี้ในประเทศไทยหน่วยงานที่เป็น Focal point ตามพิธีสาร

มอนทรีออลคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ 

 Climate [ภูมิอากาศ] คือลักษณะอากาศเฉลี่ย (Average weather) ในพื้นที่หนึ่ง โดยลักษณะ

อากาศเฉลี่ยหมายความรวมถึงลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่นอุณหภูมิ ฝน ลม เป็น

ต้น และพิจารณาตามระยะเวลาที่ยาว ซึ่งตามการนิยามขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 

คือ 30 ปี (ดูรายละเอียดที่ WMO ในเอกสารนี้เพิ่มเติม) (หากสภาพบรรยากาศที่มีอยู่ มีการ

เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสัน้ๆ จะเรียกว่า Weather)  

 Climate change [การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ] คือการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะ

อากาศเฉลี่ย (Average weather) ในพื้นที่หนึ่ง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดได้

จาก 3 ลักษณะหลักคือ 

 แบบธรรมชาติตามปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural factors) เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ 

http://www2.diw.go.th/treaty/montreal/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5web.pdf
http://www2.diw.go.th/treaty/montreal/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5web.pdf
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 แบบธรรมชาติตามกระบวนการภายในภูมิอากาศเอง (Natural processes within the 

climate) เชน่ การหมุนเวียนระบบของมหาสมุทร 

 แบบกิจกรรมของมนุษย์ (Human activities) เชน่การเผาไหม้เชือ้เพลิงฟอสซิล หรือ การ

ตัดไม้ทําลายป่า 

โดยนิยามของ UNFCCC การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ซึง่เป็นผลโดยตรงหรอืโดยอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบของช้ันบรรยากาศโลก และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

จากความแปรปรวนทางสภาพภูมอิากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตใินช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่

ความหมายที่ใชใ้น IPCC การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรอืจากกิจกรรมของมนุษย์  

(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)                
 

 Climatology [ภูมิอากาศวิทยา] การศกึษาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

 C/ME : Coordinating/Managing Entity [หน่วยงานบริหารโครงการ] เป็นหนว่ยงานของ

ภาครัฐหรอืเอกชนที่ต้องได้รับอนุญาตในการบริหารโครงการจาก Designated National 

Authority (DNA) ของประเทศเจา้บ้าน  (ของประเทศไทยคือ อบก.) ทําหนา้ที่ในการบริหาร

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบ PoA ทั้งหมด ตั้งแตก่ารพัฒนาโครงการไปจนถึงการ

ขายคาร์บอนเครดิต โดย อบก.ได้กําหนดคุณสมบัติว่า C/ME ของโครงการ PoA ของไทย 

จะตอ้งมคีุณสมบัติ ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

1) เป็นนิตบิุคคลประเภทดังต่อไปนี ้ 

1.1 หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศกึษา หรอืหน่วยงานในกํากับของรัฐ  

1.2 นิตบิุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ประเภทนิตบิุคคลไทย 

1.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ประเภทนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาต/

หนังสือรับรองใหป้ระกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

1.4 นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีสํานักงานในประเทศไทยที่

ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองใหป้ระกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

 

http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=86
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2. ต้องมีบุคลากรที่เป็นนักวิชาการผู้เช่ียวชาญที่มคีุณวุฒิและประสบการณก์ับเรื่องที่เกี่ยวข้อง

อย่างนอ้ย 3 ปี 2 คน ตามหลักเกณฑท์ี่ อบก.กําหนด  

ท้ังนี้ เร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงการ CDM (2) การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ CDM   

(3) การบริหารจัดการกลุ่มโครงการ (4) ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท่ีเสนอ เช่น ประเภทโครงการ 

CDM ท่ีเสนอเป็น Biogas ตอ้งมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว                          

 CO2 : Carbon dioxide [ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์] คือก๊าซชนิดหนึ่งในช้ันบรรยากาศโลก 

เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล) 

โดยในพิธีสารเกียวโตซึ่งระบุก๊าซเรือนกระจกไว้ 6 ชนิดนั้น  CO2 ถือเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มี

สัดส่วนมากที่สุด มีศักยภาพในการทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) โดย IPCC เท่ากับ 1  

ทั้งนี ้ในส่วนของหน่วย นยิมวัด CO2 ในหน่วยตัน (Tonne) โดยที่ 1 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์มี

ปริมาตรโดยประมาณดังแสดงในรูป โดยหากเปรียบเทียบโดยใช้ทรงกลมจะมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร และมีปริมาตรที่ประมาณ 556 ลูกบาศก์เมตร             

 

            (ที่มา: Carbon quit  http://carbonquilt.org/about/carbon ) 

รูปแสดง ปริมาตรทรงกลมแสดง 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์   
 

 CO2e , CO2-Eq : Carbon dioxide equivalent [คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า] ทั้งนี้ตาม

พิธีสารเกียวโตนั้นได้กําหนดชนิดของก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารไว้ 6 ชนิดประกอบด้วย 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 

(HFCs), เปอร์ฟลูออโรคารบ์อน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งนี้ เนื่องจากก๊าซ

10.07  
เมตร 

http://carbonquilt.org/about/carbon
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เรือนกระจกแต่ละชนิดมีศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming potential : GWP) (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ GWP) ไม่เท่ากัน จึงได้กําหนดค่าการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของแต่ละ

สารให้เทียบกับศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (GWP) โดย IPCC 

เท่ากับ 1 โดยเรียกค่านี้ว่า “คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า” เชน่ มีเทน 1 หน่วย จะมีศักยภาพใน

การทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนเป็น 21 หนว่ยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นต้น 

ก๊าซเรือนกระจก GWP 
อายุคงอยู่ใน 

ชั้นบรรยากาศ (ปี) 

คารบ์อนไดออกไซด์ CO2 1 200-450 

มีเทน CH4 21 11 

ไนตรัสออกไซด์ N2O 310 120 

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFCs 140-11,700 2- 19 

เปอร์ฟลูออโรคารบ์อน PFCs 6,500-9,200 >1,000 

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ SF6 23,900 3,200 

        ท่ีมา : 1995 IPCC Second Assessment Report ซึ่งเป็นค่าท่ีใชใ้นพิธีสารเกียวโต 

โดยทั่วไปแล้ว หน่วยของ Carbon dioxide equivalents คือ ล้านเมตริกตัน (million metric tons 

of carbon dioxide equivalent : MMTCO2Eq) โดยคํานวณจากปริมาณของก๊าซเรือนกระจก

ประเภทต่างๆคูณกับค่าศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกนั้นๆ ตามสมการ 

           MMTCO2Eq = (million metric tons of a gas) * (GWP of the gas) 

 Commitment period [กรอบเวลาที่ก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกภาคผนวก 1 ในพิธี

สารเกียวโตด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน] ตามภาระผูกพันในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพิธีสารเกียวโต โดยจะกําหนดเป็นกรอบเวลา ใน First 

commitment period จะเริ่มตน้ตั้งแตป่ี ค.ศ. 2008 และสิน้สุดในปี ค.ศ. 2012           

 COP : Conference of the Parties to the UNFCCC [ที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ] เป็นองค์กรสูงสุด (Supreme 

body) ที่เป็นเวทีการเจรจาระหว่างประเทศของรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ โดยจะ

มีการประชุม COP ในราวเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคมของทุกปี เริ่มจัดการประชุมครั้งแรก หรือ 

COP1 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1995                                     

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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 COP/MOP : Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to 

the Kyoto Protocol [ที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีพิธีสารเกียวโต]  เป็นเวทีการเจรจาระหว่าง

ประเทศของรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการภายใต้พิธีสารเกียวโต โดยจะประชุม

คู่ขนานกับการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ หรือ COP ในราวเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม

ของทุกปี                                                                                            

 COP 3 : The Third Conferences of the Parties to the United Nations Framework  

Convention on Climate Change (UNFCCC) [การประชุมสมัยที่ 

3 ของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ] เป็นการ

ประชุมครั้งสําคัญที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งพิธี

สารเกียวโต ได้เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษา

รายละเอียดของ COP3 เพิ่มเติมได้ที่ COP 3 Official Web site 

 

 COP 15 : The 15th Conferences of the parties to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) [การประชุม

สมัยที่ 15 ของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ] 

คือชื่ออย่างเป็นทางการของการประชุม ที่กรุงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมาร์ก ในระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ซึ่ง

ถือว่าเป็นการประชุมที่สําคัญในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และมีผลต่อการเกิดข้อตกลงโคเปนเฮเกน 

(Copenhagen Accord) ขึ้น  ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของ COP15 เพิ่มเติมได้ที่ COP 15 

Web site             

 COP 16 : The 16th Conferences of the parties to the United Nations Framework   

Convention on Climate Change (UNFCCC) [การประชุม

สมัยที่ 16 ของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ] 

คือชื่ออย่างเป็นทางการของการประชุม ที่เมืองแคนคูน ประเทศ

เมกซิโก ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม ค.ศ. 

2010 การประชุม COP 16 มีขอ้สรุปคือ  

  

http://unfccc.int/cop3/
http://en.cop15.dk/
http://en.cop15.dk/
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ในการประชุม COP16 มีผลสัมฤทธิ์คือ Cancun Agreements ซึ่งที่ประชุม COP16 ได้มีมติ

รับรองเป็น Decision 1/CP.16 โดย Cancun Agreements มีองค์ประกอบหลักคือ ผลการประชุม

คณะทํางานว่าด้วยความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ (AWG-LCA) ที่ดําเนินการเจรจา

มาตั้งแตป่ี พ.ศ.2551 ตามประเด็นหลักที่ Bali action plan (Decision 1/CP.13) กําหนดไว้ ดังนี้ A 

Shared vision for long-term cooperative action; Adaptation; Mitigation; Finance; 

Technology; Capacity building นอกจากนี้ Decision /CP.16 ยังได้ขยายเวลาต่อให้คณะทํางาน 

AWG-LCA เจรจาเพื่อให้ได้ Agreed outcome ในรายละเอียดของการดําเนินงาน และเสนอผล

ต่อสมัยประขุม COP17 พิจารณาตัดสินใจต่อไป  ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของ COP16 

เพิ่มเติมได้ที่ COP 16 official Web site        
 

 Copenhagen Accord [โคเปนเฮเกนแอคคอร์ด] ในการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่ โคเปนเฮเกน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประเทศสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้มีมติให้การรับรอง เอกสารที่เรียกว่า “โคเปนเฮเกนแอคค

อร์ด” (Copenhagen Accord :CA) เป็นเพียงการบันทึกรับทราบ (takes note) ว่ามีเอกสารฉบับนี้

อยู่ ดังนั้นเอกสาร CA จงึมไิด้มสีภาพบังคับใหป้ระเทศที่พัฒนาแล้วตอ้งสง่เป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจก หรือให้ประเทศกําลังพัฒนาต้องส่งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายในวันที่ 

31 มกราคม พ.ศ. 2553 ตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร       

 

            (ที่มา: UNFCCC’s Copenhagen Accord Web site) 

 รูป บรรยากาศการประชุม COP 15 ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของ Copenhagen Accord    

 Country in transition [กลุ่มประเทศที่ระบบเศรษฐกิจมกีารเปลี่ยนผ่าน] คือกลุ่มประเทศ

ที่มาจากสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกเดิม ซึ่งในขณะที่พิธีสารเกียวโตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 

1997 นั้น กลุ่มประเทศยุโรปฝั่งตะวันออกเหล่านี้กําลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านทาง

เศรษฐกิจแบบสังคมนยิมมาสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบตลาด (หรือเป็นทุนนิยมเพิ่มขึ้น) (ทั้งนี้กําแพง

เบอร์ลินถูกทําลายในปี ค.ศ. 1989) กลุ่มประเทศเหล่านี้ถูกกําหนดเป็นกลุ่มประเทศใน

ภาคผนวกที ่1 ในพิธีสารเกียวโต  

http://www.cop16.mx/
http://unfccc.int/meetings/cop_15/copenhagen_accord/items/5262.php
http://unfccc.int/meetings/cop_15/copenhagen_accord/items/5262.php
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 CPA : CDM Programme Activity [กิจกรรมโครงการของโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาดแบบแผนงาน (PoA หรือ Programmatic CDM)] เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ 

CDM แบบ PoA ในแต่ละโครงการ (ดูรายละเอียดที่ PoA เพิ่มเติมในเอกสารนี้) 

 Crediting period [ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต] ในส่วนโครงการ CDM แบบทั่วไป

นั้น ผูด้ําเนนิโครงการต้องเลือกระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต จาก 1 ใน 2 ทางเลือก คือ (1) 

ระยะเวลามากที่สุด 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก (Fixed crediting period) หรือ (2) 

ระยะเวลา 7 ปี และสามารถต่ออายุได้ (Renewable crediting period) ไม่เกิน 2 ครั้ง รวม 21 ปี  

ในส่วนโครงการ CDM แบบป่าไม้นั้น ผู้ดําเนินโครงการต้องเลือกระยะเวลาการคิดคาร์บอน

เครดิต จาก 1 ใน 2 ทางเลือก คือ (1) ระยะเวลามากที่สุด 30 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก 

หรอื (2) ระยะเวลา 20 ปี และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวม 60 ป ี 

(ส่วนกรณี Crediting period ของ PoA ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PoA ในเอกสารนี้) 

 
(ที่มา :  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) 

รูปแสดง Crediting period ของโครงการ CDM แบบทั่วไป  
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 Crown standard [มาตรฐานมงกุฎไทย] พัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อให้เป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการพัฒนาที่ 

สะอาดของประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งผู้พัฒนาโครงการ สังคม

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการผลักดันให้คาร์บอนเครดิตจาก โครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและมี

มู ลค่ าสู ง ขึ้ น  โ ดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ การพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 

Development Criteria : SDC) ของ อบก เป็นตัวกําหนด  

มาตรฐานมงกุฎไทยนี้ ได้เริ่มประกาศในปี พ.ศ. 2552 โดยโครงการ CDM ที่ได้รับมาตรฐานนี้

จะมีอายุมาตรฐาน 3 ปี ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนและเกณฑ์ต่างๆ ของ Crown 

Standard เพิ่มเติมได้ที่ TGO’s Crown Standard Web site      

  

 Cryosphere [น้ าแข็งที่ปกคลุมโลก] คือส่วนที่หนาวเย็นบริเวณขั้วโลกเหนือ (Arctic) และขั้ว

โลกใต้ (Antarctic) ในรูปของหิมะ ธารน้ําแข็ง ก้อนน้ําแข็งที่ลอยในมหาสมุทร ในอดีตนั้นจะ 

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ แต่เมื่อสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิผิวโลก

เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ทําให้น้ําแข็งละลาย ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เคยเก็บไว้  

สู่บรรยากาศโลกเป็นองค์ประกอบของระบบภูมิอากาศ ที่เป็นหิมะ น้ําแข็ง และพื้นที่เยือกแ ข็ง 

(Frozen Ground รวมทั้ง Permafrost) ทั้งบนและใต้ผิวโลก และมหาสมุทร เช่น ธารน้ําแข็ง 

(IPCC AR 4) 

 Coolmode [เสื้อผ้าลดโลกร้อน] องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการกําหนดเกณฑ์คุณลักษณะผ้าลดโลกร้อนที่ต้องเป็นผ้าที่สวม

ใส่แล้วเย็นสบาย ทําความสะอาดง่าย มีคุณภาพและคงทน และมีความปลอดภัยสําหรับผู้สวม

ใส่ โดยมีคุณสมบัติพเิศษ 3 ประการดังนี้ 

o กระบวนการผลิต ผลติจากสารเคมีที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก 

o คุณภาพและความคงทน แข็งแรงคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงของขนาดหลังการซัก มีความ

คงทนต่อสีต่อแสง การซักและเหงื่อ  สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. และ

มาตรฐานสากล 

o คุณลักษณะลดความรอ้น ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็น และช่วยลด

การใชพ้ลังงานของเครื่องปรับอากาศ 

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=45&Itemid=69
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เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ

และการออกแบบ ซึ่งมีโครงสร้างวัสดุที่ช่วยลดหรือระบาย

ความร้อนของผู้สวมใส่ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดตลาดสิ่งทอที่ลด

โลกร้อนและลดการใชเ้ครื่องปรับอากาศ  

ทั้งนี ้สามารถศึกษารายละเอียดของ Coolmode เพิ่มเติมได้ที่ TGO’s Coolmode Web site       

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=39&Itemid=54
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DD  
 De-bundling [การแยกโครงการขนาดใหญ่ออกเป็นโครงการขนาดเล็ก] หมายถึงการ

แยกโครงการ CDM ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ออกเป็นโครงการ CDM ขนาดเล็กหลายๆ

โครงการ ซึ่งการด าเนินการลักษณะน้ีไม่สามารถท าได้ CDM Executive Board ได้มีการ

ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบการแยกโครงการดังน้ี เจ้าของโครงการเดียวกัน 

รูปแบบโครงการ เทคโนโลยี หรือการตรวจวัดเหมือนกัน ขึ้นทะเบียนภายใน 2 ปี และ

อยู่ในระยะทาง 1 กิโลเมตรจากขอบเขตของโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  

 Deforestation [การตัดไม้ท าลายป่าของป่าถาวร] อันจะนําไปสู่การเพิ่มระดับของก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ได้ 

 DNA : Designated National Authority [หน่วยงานผู้มีอ านาจด าเนินงานตามกลไก 

การพัฒนาที่สะอาด] สําหรับประเทศไทยคือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) (อบก.) โดยสรุปแล้ว DNA ในแต่ละประเทศ จะมีหน้าที่หลักดังนี้  

 กําหนดหลักเกณฑก์ารพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับประเทศเจา้บ้าน 

 วิเคราะห ์กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการเพื่อใหค้ํารับรองโครงการ 

 ยืนยันความนา่เชื่อถือของขอ้มูลต่างๆ ของโครงการ 

 เสนอความเห็นในการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกของโครงการ 

 DOE : Designated Operational Entity [หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ] เป็นนิติ

บุคคลที่รับรองเอกสารการออกแบบโครงการ (Validation) และ ทวนสอบและรับรองผลของ

คารบ์อนเครดิต (Verification/Certification) ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ CDM Executive Board (CDM EB) 

ในปัจจุบันมีบริษัท DOE ที่ CDM EB อนุมัติรายชื่อและด าเนินการอยู่รวม 38 แห่งทั่วโลก 

(ข้อมูล ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2554) โดยสรุปแล้ว DOE จะมีหน้าที่หลักดังนี้  

 ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับของโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศเจา้บ้าน 

http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html
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 ยืนยันและรับรองความถูกต้องของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 

 รายงานผลประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด  (EB) (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมที ่EB ในเอกสารนี้)                                           



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
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EE  
 EB : CDM Executive Board [คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด] เป็น

คณะกรรมการระดับสากลที่ให้การรับรองและออกปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของ

โครงการ CDM หรือคาร์บอนเครดิต (CERs Issuance) รวมถึงการอนุมัติวิธีการตรวจวัดพิสูจน์

ผล (Methodology) ต่างๆ โดยสรุปจะมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

 พิจารณาและอนุมัติโครงการ CDM ตามกฏระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้ ทั้งการขึ้น

ทะเบียนโครงการ และ การออกคารบ์อนเครดิต 

 เสนอข้อแนะนําในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

 อนุมัตแินวทางและวธิีการคิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและแผนการตดิตามตรวจสอบ 

 พัฒนาและดําเนินการระบบการขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด  

 ให้การรับรอง แต่งตั้งและเพิกถอนหน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated 

Operational Entity : DOE) 

มตกิารประชุมของ EB สามารถค้นหาย้อนหลังได้ที่ CDM EB Meeting Report 

 EIA : Environmental Impact Assessment [การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม] 

โครงการ CDM ทุกโครงการของประเทศไทย หากโดยกฎหมายแล้วจําเป็นจะต้องมีการจัดทํา 

EIA ผู้พัฒนาโครงการจะต้องผ่านการจัดทําและอนุมัติ EIA ก่อน จึงจะสามารถส่งให้ อบก.

พิจารณาให้คํารับรองโครงการ CDM ดังกล่าวได้ ทั้งนี ้รายละเอียดลักษณะโครงการที่จะต้องมี

การจัดทํา EIA ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้างโครงการ และแนวทางการจัดทํารายงาน EIA มี

รายละเอียดที่เว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ที่ ONEP’s EIA Website 

 EIT : Economies in Transition [การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสู่ระบบตลาดเสรี] 

โดยทั่วไปมักหมายความกว้างๆ ถึงประเทศในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย ยูเครน 

โปแลนด์ เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Country in transition ในเอกสารนี้) 

 Emission [การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก] หมายถึงก๊าซเรือนกระจกทั้ง 6 ชนิดตามพิธี

สารเกียวโตที่เกิดขึ้นจากการผลิตหรือใช้พลังงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GHG ในเอกสารนี้) 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://www.onep.go.th/eia/


อภธิานศพัทแ์ละค ายอ่  

ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก ปี 2554 
 

33 

มลพิษในส่วนนี ้จะไม่เกี่ยวข้องกับมลพิษอื่นๆ (Air pollution) ที่ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด 

(เชน่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรอื ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น)  

 Emission factor [ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก] เป็นค่าที่ใชใ้นการแปลง

ค่าข้อมูลเบื้องต้น ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อคิดเป็นค่าการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งในกิจกรรมประเภทเดียวกันจะมีความแตกต่างกันตาม

ชนิดของเชื้อเพลิงและแตกต่างกันตามเทคโนโลยีที่ใช้ Emission factor จะถูกนําไปใช้เพื่อการทํา

บัญชีฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) ในทางสากล นิยมอ้างอิงค่าจาก รายงานที่

ตี พิ ม พ์ โ ด ย  IPCC ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่  http://www.ipccnggip.iges.or.jp/ 

public/2006gl/index.html นอกจากนี้ ค่า Emission factor ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ลักษณะของท้องถิ่นนั้นๆ (เช่น Emission factor ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ย่อมไม่

เท่ากับค่าของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของทั้งสอง

ประเทศแตกต่างกันนั่นเอง)  

 Energy [พลังงาน] ตามนิยามของประเทศไทย ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน พ.ศ. 2535 กําหนดว่า พลังงานคือความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่

อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่

อาจให้งานได้ เชน่เชื้อเพลิงความรอ้น และไฟฟ้า เป็นต้น                                  

ส่วนในด้านของ IPCC Guidelines พลังงานจะแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ 

 1A การเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion Activities) 

 1A1 ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (การผลิตไฟฟ้าและความร้อน):การเผาไหม้

เชื้อเพลิงในการผลิตเชือ้เพลิงและพลังงานประเภทต่างๆ 

 1A2 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง: การเผาไหม้เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม

การผลิตชนิดตา่งๆ 

 1A3 ภาคการคมนาคมขนส่ง: การเผาไหม้เชือ้เพลิงในยานพาหนะชนิดต่างๆ 

 1A4 การใช้พลังงานในภาคอื่นๆ: การเผาไหม้เชื้อเพลิงในอาคารพาณิชย์ ที่อยู่

อาศัย และภาคการเกษตร 

 1A5 การเผาไหม้เชือ้เพลิงในกิจกรรมประเภทอื่นๆ 

 1B การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง (Fugitive Emissions from 

Fuels) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=34&lang=th
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=34&lang=th
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 เป็นการระเหยหรือการปลดปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจก ที่เกิด

จากอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงการขุดเจาะทําเหมืองเชื้อเพลิง ทั้งของแข็ง

และของเหลว ที่ไม่ใชก่ารเผาไหม้เชือ้เพลิงในสาขาย่อย 1A 

 1B1 เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) 

 1B2 น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 

 1B3 เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ 

 1C การขนส่งและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide Transport 

and Storage) 

 CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) คือการกักเก็บ CO2 ไม่ให้ถูก

ปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศ  

 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น เป็นส่วนที่เกิดจากการรั่วไหลหรือรั่วซึมออกมาของ 

CO2 ระหว่างการขนส่ง และกักเก็บ 
 

 

 

 

 

รูปแสดง 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Energy    

ที่มา:  2006 IPCC Guidelines web site 

 

 Energy efficiency [ประสิทธิภาพพลังงาน] กระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์หรือการ

ดําเนินการใดก็ตามที่มีประสิทธิภาพพลังงานย่อมหมายถึงสามารถผลิตผลผลิต สินค้าหรือ

บริการดังกล่าวได้โดยใช้พลังงานที่ต่ํา เช่นหลอดไฟแบบหลอดไส้ (Incandescent) มี

ประสิทธิภาพพลังงานต่ํากว่าหลอดตะเกียบ (Compact fluorescent) เนื่องจากให้แสงสว่างที่

เท่ากันแต่หลอดไส้จะใช้พลังงานสูงกว่าหลอดตะเกียบหลายเท่า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency improvement : EEI) สามารถทําได้ 3 แนวทาง

อนุรักษ์พลังงาน คอื การทําอุปกรณ์ที่มอียู่ให้ใชง้านอย่างถูกต้อง (Housekeeping) การปรับปรุง

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
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กระบวนการหรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้ดีขึ้นหรือใช้งานได้เต็มกําลัง (Process improvement) และ

การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าเดิม (Major change equipment)  

 Energy-intensive [มีการใช้พลังงานสูง] ภาคการผลิตใดที่มีกระบวนการผลิตหรือมี

อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานในการผลิตสูงจะเรียกว่า Energy-intensive sector (หรือ Energy-

intensive industry ในกรณีเป็นภาคอุตสาหกรรม) และแน่นอนว่าภาคการผลิตนี้ย่อมจะปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสูงดว้ย เช่น ในโรงงานเหล็กจะใชพ้ลังงานสูงมากในการหลอมหรือรีดเหล็ก จะ

เรียกอุตสาหกรรมเหล็กว่า Energy-intensive industry โดยมีชุดเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า (Electric 

arc furnace) เป็น Energy-intensive appliance  

 ER : Emission Reduction [การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนิน

โครงการ] คํานี้มักพบในสมการเพื่อใช้คํานวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะ

เกิดขึ้นในโครงการต่างๆ จากสมการ  

    Emission reduction (ER) = Baseline emission (BE) – Project emission (PE) - Leakage (L) 

 ERPA : Emission Reduction Purchase Agreement [สัญญาซื้อขายก๊าซเรือนกระจก] 

เป็นเอกสารยืนยันสิทธิ์และแนวทางการซื้อขายสิทธิ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฝ่าย 

ผูซ้ือ้และผูข้ายสิทธิ์นั้น  

 ERUs : Emission Reduction Units [คาร์บอนเครดิตที่ได้จากการด าเนินโครงการ 

การด าเนินการร่วมกัน (JI)] ซึ่งเป็นการดําเนินการระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 

เท่านั้น กรณีประเทศไทยจะไม่เกี่ยวข้องกับ ERUs ใดๆ 

 ET : Emission Trading [กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก] เป็นการซื้อ

ขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allowed emissions) ระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 

1 เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 และ ET นีถ้ือเป็น 1 ใน 3 รูปแบบของกลไก

ยืดหยุ่นภายใต้พิธีสารเกียวโต (อีก 2 กลไกคือ JI และ CDM) รายละเอียดของ ET จะอยู่ใน

มาตรา 17 ของพิธีสารเกียวโต และคาร์บอนเครดิตที่มีการซื้อขายกันจะเรียกว่า AAUs (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AAUs ในเอกสารนี้) 

 ETS : Emission Trading Scheme [ระบบควบคุมการค้าสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก] เป็นแนวทางที่ถูกกําหนดขึ้นระหว่างบริษัทหรือประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อ

http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html
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รองรับการกําหนดการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวคิด Cap and trade 

ทั้งนี ้ETS ที่มชืี่อเสียงที่สุดคือ EU ETS โดยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป               

 EU-ETS : European Union Emission Trading Scheme [ระบบควบคุมการค้าสิทธิก์าร

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป] เริ่มขึ้นอย่างจรงิจังโดยสหภาพยุโรป

ในปี พ.ศ. 2548 โดย The European Union Greenhouse Gas Emission Trading System (EU 

ETS) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั่วโลก และได้เริ่มตน้ดําเนินการรณรงค์เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยกฎระเบียบ 

Directive 2003/87/EC ทีม่ผีลใชบ้ังคับมาตั้งแต่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นพืน้ฐานของการ

รณรงคโ์ครงการดังกล่าว ทั้งนีก้ฎระเบียบและเงื่อนไขการซื้อขายใน EU ETS ไม่ได้ถูกตพีิมพ ์

แตจ่ะแสดงไว้ในระบบการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกําหนดขึน้โดยเหล่าประเทศสมาชิก 

และการลงทะเบียนทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยผูดู้แลกลางของระบบในสหภาพยุโรป โดยมี

การตรวจสอบแตล่ะรายการสําหรับความผิดปกติใดๆก็ตามที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของ EU 

ETS และด้วยวิธีนี้ ระบบการลงทะเบียนจะช่วยในการตดิตามและแสดงให้เห็นถึงความเป็น

เจ้าของการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในลักษณะเดียวกับระบบที่ธนาคารใชใ้นการตดิตาม

ถึงความเป็นเจ้าของเงิน    

จากสถิติของคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

คารบ์อนไดออกไซด์ของยุโรปที่อยู่ภายใต้ระบบ Cap-and-trade หรอื EU ETS (The European 

Union Greenhouse Gas Emission Trading System) ลดลงร้อยละ 11 จากปี ในช่วงปี ค.ศ. 

2009 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Emission_Trading_Scheme
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FF  
 FAO : Food and Agriculture Organization of United Nations [องค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ] เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนา

มาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วเิคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ 

อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่างๆ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

กําหนดนโยบายการเกษตร โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ

ไทย ทําหนา้ที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAO 

เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป  FAO ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) 

ในเมอืง ควิเบกซิต ีรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายสํานักงานใหญ่มาที่กรุง

วอชงิตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโรม ประเทศอติาลี 

รายละเอียดของ FAO สามารถค้นหาได้ที่ FAO official Web site    

 Financing [การสนับสนุนทางการเงนิ] ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

สนับสนุนทางการเงินมักจะหมายถึงการสนับสนุนทางการเงินในหลายรูปแบบ ทั้งเงินใหเ้ปล่า 

หรอืเงินกู้ เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ หรอื เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยเป็นการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศในภาคผนวกที่ 1 มาสู่

ประเทศกําลังพัฒนา หรอืประเทศนอกภาคผนวกที ่1                                    

 Flexible mechanism [กลไกยืดหยุ่น] เป็นกลไกที่ช่วยให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1ของ 

UNFCCC สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในพิธีสารเกียวโตได้มี

การจัดตั้งกลไกยืดหยุ่น 3 กลไก คือ การดําเนินการร่วมกัน หรือ Joint Implementation (JI) 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ Clean Development Mechanism (CDM) และกลไกการซื้อขาย

สิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรอื Emission trading (ET) 

 Forest [ป่าไม้] นิยามของการเป็นป่าในโครงการ CDM ด้านป่าไม้ของประเทศไทย จะหมายถึง 

ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ (0.16 hectare) โดยมีพื้นที่เรือนยอดปกคลุมไม่น้อยกว่า 

30% และต้นไม้ต้องมีความสูงไม่ต่ํากว่า 3 เมตร ทั้งนี้ นิยามการเป็นป่าของแต่ละประเทศอาจ

แตกต่างกันได้ในรายละเอียด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A/R ในเอกสารนี้) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1945
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.fao.org/
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 Fossil fuels [เชื้อเพลิงฟอสซิล] เช่น ถ่านหิน น้ํามัน และ ก๊าซธรรมชาติที่มี ไฮโดรคาร์บอน 

เป็นองค์ประกอบหลัก เ ชื้อเพลิงเหล่านี้ เกิดในแผ่นดินกว่าล้านปี  และจะปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ในขณะที่เผาไหม้ ถือเป็นเชื้อเพลิงที่ใชแ้ล้วหมดไป 

 Fugitive emissions [ก๊าซเรือนกระจกที่รั่วไหลแบบไม่ตั้งใจ] คือก๊าซเรือนกระจกที่อาจ

รั่วไหลหรือระเหยโดยไม่ตั้งใจ จากกระบวนการผลิต การส่งจ่าย และการขนส่ง เชื้อเพลิง

ฟอสซิล หรอื การรั่วหรอืระเหยของสารทําความเย็นจากระบบทําความเย็น เป็นต้น  
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GG  
 G77 กลุ่มเจรจาของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ และจีน (นิยมเรียกว่า G77 + China) กลุ่ม 

G77 นี้ประกอบด้วยประเทศกําลังพัฒนามากกว่า 130 ประเทศ รวมทั้ง อินเดีย บราซิล 

ประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศหมู่เกาะ (AOSIS) กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงประเทศ

ไทยและอาเซียน 

 GEF : Global Environment Facility [กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก] คือกลไกทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับประเทศหรือผู้ที่

ขอรับการสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาวกิฤตทางสิ่งแวดล้อมโลกในด้าน 

o การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

o ความเสื่อมโทรมของน้ําและน่านน้ําสากล 

o การคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพูมิอากาศ 

o การลดลงของช้ันโอโซนในบรรยากาศ 

o สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน 

o การเสื่อมโทรมของพืน้ดิน 

o การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

o การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม (Sound Chemicals 

Management) 

รายละเอียดของ GEF สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ GEF Web site        

 Geological sequestration [การฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในใต้ดิน] ซึ่งการทําเช่นนี้ จะ

สามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันในหลุมน้ํามันใต้ดินที่มีระดับน้ํามันดิบน้อยลงให้เพิ่มขึ้นได้  และลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 

 GHGs : Greenhouse Gases [ก๊าซเรือนกระจก] เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่น

รังสีความร้อน (หรือ รังสีอินฟราเรด) ได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิใน

บรรยากาศของโลกให้คงที่ เมื่อมีก๊าซเหล่านีใ้นบรรยากาศมากขึ้น บรรยากาศโลกจึงมีอุณหภูมิ

สูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนดิ เชน่ ไอน้ํา โอโซน ถือเป็นกลุ่มก๊าซที่จะก่อให้เกิดภาวะเรือน

http://www.thegef.org/gef/
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กระจก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Greenhouse effect ในเอกสารนี้) แต่เมื่อพิจารณาตามพิธีสาร

เกียวโตแล้ว จะระบุก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญไว้ 6 ชนิด คือ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs และ 

SF6 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GWP และ CO2e) 

 Global average temperature [อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลก] ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยมาจาก 3 

แหลง่ขอ้มูลหลัก คือ จากดาวเทียมโคจรรอบโลก จากการอ่านค่าเครือข่ายสถานีตรวจวัดกว่า 

3,000 สถานีทั่วโลกเป็นรายเดือน และ จากการวัดอุณหภูมิพื้นผิวทะเล  

 Glacier [ธารน้ าแข็ง] การทับถมของหมิะที่สะสมกันจนละลายไม่ทันเป็นระยะเวลานานบนพื้น

โลกเป็นบริเวณไม่น้อยกว่า 0.1 ตารางกิโลเมตร จะเรียกว่าเกิดธารน้ําแข็ง ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ํา

จืดที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของโลก พบในทุกทวีปยกเว้นทวีปออสเตรเลีย (ที่มา : US-EPA 

Glossary ) 

 Global dimming [การลดการกระจายในแสงแดดที่พื้นผิวของโลก] ซึ่งจะแตกต่างกันมาก 

ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก สาเหตุเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหว่างกันของแสงแดดและอนุภาค

ขนาดเล็กอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ในประเทศยุโรป Global dimming ถือว่ามีค่าที่ต่ํามาก 

เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายด้านมลพิษในอากาศที่รุนแรง 

 Global warming [ภาวะโลกร้อน หรือ สภาวะโลกร้อน] อันเกิดมาจากอุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทศวรรษล่าสุด ซึ่งผู้เช่ียวชาญเชื่อว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุ

จากกิจกรรมของมนุษย์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CO2e ในเอกสารนี้)                    

 Gold standard [โกลด์ สแตนดาร์ด] เป็นมาตรฐานที่รับรองคาร์บอนเครดิตสากล พัฒนา

โดย The Gold Standard Foundation (สามารถศึกษาขั้นตอนและเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่ 

http://www.cdmgoldstandard.org/ ) โครงการใดที่มีการรับรอง Gold standard จะมีความ

น่าเชื่อถือสูงขึ้นมาก และโดยทั่วไปมักจะมีราคารับซื้อคาร์บอนเครดิตต่อหน่วยที่สูงกว่า

โครงการทั่วไป ในประเทศไทย ได้มีการทําระบบมาตรฐานเพื่อรับรองโครงการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกคือ มาตรฐานมงกุฎ

ไทย (Crown standard) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Crown standard ในเอกสารนี้) 

 

 

http://www.epa.gov/climatechange/glossary.html
http://www.epa.gov/climatechange/glossary.html
http://www.cdmgoldstandard.org/
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=45&Itemid=69
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=45&Itemid=69
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 Government bond rate and Risk premium [อัตราผลตอบแทนจากการถือพันธบัตร

และก าไรที่เกิดจากการถือพันธบัตรรัฐบาล] พันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่รัฐบาลโดย

กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ซึ่งสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นให้แก่ผู้ถือเมื่อครบ

กําหนดหรอืจา่ยดอกเบีย้เป็นงวดๆแล้วแตจ่ะตกลงกัน ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ

กู้ยืมเงินจากประชาชนและ ผู้ซื้อพันธบัตรจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลตามกฎหมาย ทั้งนี ้

Government bond rate ถือเป็นค่าที่นิยมใช้ในการทํา Benchmark เทียบกับค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ค่าอื่นๆเช่น IRR เพื่อพิสูจน์การมีส่วนเพิ่ม (Additionality) ในการดําเนินโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)   

พันธบัตรรัฐบาลต่างจากหุ้นสามัญ (Equity) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคย 

เพราะพันธบัตรจะมีอายุชัดเจนกว่าหุ้น ซึ่งจะไม่มีวันครบกําหนดจนกว่าจะมีการเลิกกิจการ 

โดยพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะให้ผลตอบแทนในรูปของ "อัตราดอกเบี้ย" (Coupon Rate) หรือ 

Government bond rate ซึ่งกําหนดจ่ายเป็นรายงวด (อาจเป็นรายเดือน รายครึ่งปีหรือรายปีก็ได้ 

แตส่่วนใหญ่เป็นรายครึ่งปี)  

นอกจากนี้ พันธบัตรยังระบุระยะเวลา หรืออายุ (Maturity) เอาไว้แน่นอน ตัวอย่างได้แก่ 

พันธบัตรออมทรัพย์อายุ 5 ปี ของรัฐบาลที่จําหนา่ยใหแ้ก่ประชาชนโดยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

6.75 ต่อปี และงวดการจ่ายดอกเบี้ยรายครึ่งปี เป็นต้น  ทั้งนี้ หากนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวไว้

จนครบอายุพันธบัตร นักลงทุนก็จะได้รับกระแสเงนิสดจากดอกเบีย้ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วตลอดไป

จนครบ 5 ปี เช่น ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลเป็นมูลค่าหน้าตั๋ว (Par) 10,000 บาท นัก

ลงทุนสามารถคิดผลตอบแทนที่จะได้รับคือมูลค่า 10,000 คูณด้วย 0.0675 เท่ากับ 675.0 

บาท หารด้วยสองสําหรับการจ่ายครึ่งปีได้เท่ากับ 337.50 บาท (ยังไม่หักภาษี) ทุกครึ่งปีไปจน

ครบอายุพันธบัตร ดังนั้น ไม่ว่าราคาของพันธบัตรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้ถือพันธบัตร ก็จะ

ได้รับดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุพันธบัตร โดยในปีสุดท้ายผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจํานวน 

10,000 บาท ตามมูลค่าหนา้ตั๋วที่จา่ยไป  

อย่างไรก็ดี เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง นักลงทุนต้องการขายพันธบัตรตลาดรองนั้น การคิด

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลก็จะซับซ้อนขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารได้รับนับ

จากวันซื้อจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ย (Coupon rate) หรือ 

Government bond rate และผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายที่เรียกว่า 

Risk premium              
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 Greenhouse effect [สภาวะเรือนกระจก] คือ ผลที่เกิดจากการที่ในช้ันบรรยากาศมีก๊าซ 

เรือนกระจกมากเกินไป ทําให้ความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์ที่ได้สะท้อนกลับจากพื้นดิน  

สู่บรรยากาศไม่สามารถออกไปนอกช้ันบรรยากาศโลกได้ และถูกกักเก็บความร้อนสะสมไว้ใน

ช้ันบรรยากาศ ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนขึน้  

 
รูปแสดงการเกิดสภาวะเรอืนกระจก (ที่มา : Times) 

 Greenhouse Gas Inventory หรือ GHG-I [บัญชีก๊าซเรือนกระจก] คือ บัญชี (หรืออาจ

กล่าวกว้างๆ ได้วา่เป็นฐานขอ้มูล) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการ

จัดทํารายงานแห่งชาติ (National Communication) ในส่วนประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศนอก

ภาคผนวกที่ 1 ของพิธีสารเกียวโต จัดทํา GHG-Inventory แบบสมัครใจเพื่อใช้ประกอบใน

รายงานแห่งชาติฉบับแรก (Initial National Communication : INC) โดยในการจัดทําครั้งแรกนั้น

ได้ใชข้้อมูลปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เป็นปีฐาน ตามมตทิี่ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และ

ใช้แนวทางในการจัดทําตามคู่มือการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี  ค.ศ.1996 

(Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) และ

เผยแพร่ในปี พ.ศ.2543 จากนั้นได้มีการศึกษาวิจัยและประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในภาพรวมและรายสาขาอย่างไม่เป็นทางการอีกหลายครั้ง ในหลายหนว่ยงาน  

ในปัจจุบันประเทศไทยได้จัดทํารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (SNC : Second National 

Communication) ซึ่งในรายงานดังกล่าวได้แสดงบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข้อมูลปี 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html
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พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เป็นปีฐาน และได้มีการเผยแพร่รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 นี้ในปี พ.ศ.

2553            

บัญชีก๊าซเรือนกระจกในทางสากลตาม Revised 1996 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories จะแบ่งเป็น 6 หมวดคือ (1) พลังงาน (Energy), (2) กระบวนการ

อุตสาหกรรม (Industrial processes), (3) สารละลายและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Solvent and other 

product use), (4) เกษตรกรรม (Agriculture), (5) การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ

ป่าไม้ (Land use, Land use change and Forestry: LULUCF) และ (6) ของเสีย (Waste)  

ในขณะที่ 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories  จะยุบเหลือ 4 หมวดคือ (1) 

พลังงาน (Energy), (2) กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้

ผลิตภัณฑ์ (Industrial processes and product use: IPPU), (3) 

เกษตรกรรม ป่าไม้และการใช้ที่ดินอื่นๆ (Agriculture, Forestry 

and Other Land Use: AFOLU) และ (4) ของเสีย (Waste) 

 

 Grid Emission factor [ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต

ไฟฟ้า] เป็นค่าที่ใชใ้นการคํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเฉลี่ยจากการผลิตไฟฟ้าหนึ่ง

หนว่ย ซึ่งโดยปรกติแลว้การผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกัน

ตามแต่ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชใ้นการผลติไฟฟ้านั้นๆ รวมถึงยังแตกต่างกันตามเทคโนโลยีที่ใช ้

ทั้งนี ้ค่า Grid Emission factor ในแบบ Combined Margin ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ที่

คํานวณตาม EB 50 Annex 14 Methodological Tool (Version 02) “Tool to calculate 

the emission factor for an electricity system” มีคา่เป็น 0.5812 tCO2/MWh สําหรับการ

ผลติไฟฟ้าทั่วไป และ 0.5980 tCO2/MWh สําหรับการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ

ลม (ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))       
 

 GWP : Global Warming Potential [ระดับศักยภาพที่ท าให้โลกร้อนขึ้น] กําหนดโดย 

IPCC แยกตามก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ดังตาราง ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ค่าใน Second 

Assessment Report (SAR) ของ IPCC ที่ออกในปี ค.ศ. 1995 โดยค่านี้จะเทียบกับก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งให้คา่เท่ากับ 1 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CO2e)  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v2.pdf
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ตารางแสดงค่า Global Warming Potential ของก๊าซเรือนกระจก  

(ที่มา : US-EPA) 

 

 

(1995) 

http://www.epa.gov/climatechange/glossary.html
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HH  
 HFCs : Hydro fluorocarbon [ไฮโดร ฟลูออโรคาร์บอน] เป็นกลุ่มก๊าซเรือนกระจกที่ใช้มาก

ในระบบทําความเย็น หรือระบบปรับสภาวะอากาศในอุตสาหกรรม ในอาคาร หรือในยานยนต์ 

โดยกลุ่ม HFC นี้ประกอบด้วย HFC-23, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HFC-

227ea, HFC-236fa และ HFC-431Omee ซึ่งมีศักยภาพในการทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) 

เท่ากับ 140 – 11,700 แตกต่างตามประเภทของ HFC (โดย IPCC-SAR ในปี 1995) และ เท่ากับ 

120-12,000 แตกต่างตามประเภทของ HFC (โดย IPCC-TAR ในปี 2001) (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมที ่GWP ในเอกสารนี้) 

 Hockey stick คือชื่อของกราฟที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1998 และได้ระบุจุดของอุณหภูมิเฉลี่ยใน

เขตซีกโลกเหนอื (Northern hemisphere) ในรอบ 1,000 ปีที่ผ่านมา จากรูปกราฟพบว่า ในรอบ 

900 ปีก่อนนี้ ระดับเส้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีลักษณะคล้ายเส้นตรง และเริ่มชันขึ้น (หมายถึง

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น) อย่างรวดเร็วในรอบ 100 ปีล่าสุด คล้ายลักษณะของไม้ฮ๊อกกี้ 

กราฟเส้นนี้ได้ถูกใช้อ้างอิงบ่อยๆ โดยเฉพาะในการสนับสนุนแนวคิดว่า ภาวะโลกร้อนในรอบ 

100 ปีที่ผา่นมา มีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย์  

 
รูปแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในรอบ 1,000 ปี แสดงลักษณะของ Hockey stick และการคาดการณ์

ตามสมมุตฐิานแบบต่างๆในรอบปี ค.ศ. 2000-2100 (ท่ีมา : IPCC Climate Change 2001 SPM Report )  

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/english/pdf/spm.pdf
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 Host country [ประเทศเจ้าบ้าน] คือ ประเทศที่เป็นที่ตั้งของโครงการ CDM ที่มีการ

ดําเนนิการอยู ่ 

 Hurdle Rate [อัตราผลตอบแทนอ้างอิงในการตัดสินใจทางการเงิน] หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง

คือ ต้นทุนของเงนิทุนเป็นอัตราผลตอบแทนที่ต่ําที่สุด ที่องค์กรหรอืบริษัทหนึ่งๆสามารถยอมรับ

ได้จากการลงทุน หากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนอ้ยกว่าต้นทุนของเงนิทุนแล้ว การลงทุนนั้น

จะไม่ควรทํา แต่เมื่อกิจการลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน จะทําให้

มูลค่าของกิจการเพิ่มซึ่งจะส่งผลใหค้วามมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มสูงขึ้น  

ทั้งนี ้WACC ถือเป็นค่าที่นยิมใช้ในการทํา Benchmark เทียบกับค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่าอื่นๆเช่น 

IRR เพื่อพิสูจน์การมีส่วนเพิ่มเติม (Additionality) ในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาด (CDM) โดยเฉพาะโครงการด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล นิยมใช้ค่า IPP Hurdle rate ในการ 

Benchmark กับอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ CDM                               

 Hydrocarbon [ไฮโดรคาร์บอน] คือ กลุ่มสสารที่มีไฮโดรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ

หลัก เชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ปัจจุบัน เช่นถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ล้วนเป็นสารไฮโดรคาร์บอนเป็น

ส่วนใหญ่ และเมื่อเชื้อเพลิงดังกล่าวเกิดการเผาไหม้กับออกซิเจนในอากาศ จะปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ออกมา 
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II  
 ICA: International Consultation and Analysis  [การให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์ระดับ

นานาชาติ] ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯครั้งที่ 16 (COP16) มีขอ้สรุปว่าจะมี

การจัดกระบวนการ ICA โดยอยู่ภายใต้ Subsidiary Body for Implementation (SBI) (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ SBI) เพื่อวิเคราะห์รายงานแหง่ชาติราย  ปี โดยมีผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค

หารอืกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ 

และจะจัดทําออกมาเป็นรายงานสรุปผล ทั้งนี้ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2554) ICA กําลังอยู่ใน

ระหว่างการเตรยีมการจัดตั้ง             

 

 ICAO : International Civil Aviation Organization [องค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ] ศกึษารายละเอียดของ ICAO ได้ที ่ICAO Web Site 

 IEE : Initial Environmental Evaluation [รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น] โดยโครงการ CDM ทุกโครงการของประเทศไทย แมว้่าโดยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

แล้ว จะไม่อยู่ในกลุ่มโครงการที่จะต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กําหนด โครงการ

ที่จะขอเป็นโครงการ CDM ดังกล่าวจะต้องทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ซึ่งเปรียบเสมือนรายงานเบื้องต้นของ EIA เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหากมี

โครงการ CDM นั้นๆ เกิดขึ้น ก่อนส่งให้ อบก.พิจารณาอนุมัติโครงการ (ดูรายละเอียดแนว

ทางการจัดทํา IEE ได้ที่ เอกสารประกอบการให้ค ารับรองของ อบก.)               

 IMO : International Maritime Organization [องค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ] 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นทบวงการชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ และจัดตั้งขึ้น 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิกในการกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

สมาชิก ปัจจุบัน IMO มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 170 ประเทศ และสมาชิกสมทบ ได้แก่ หมู่เกาะ

http://www.icao.int/
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=60
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ฟาโร มาเก๊า และฮ่องกง สํานักงานใหญ่ IMO ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  ศึกษา

รายละเอียดของ IMO ได้ที ่IMO Web Site 

 Implementation [การด าเนินโครงการ] Project Implementation ในส่วนโครงการ CDM นั้น 

จะถือว่าส่วนการดําเนินโครงการจะเริ่มหลังจากที่มกีารขึ้นทะเบียนโครงการจาก CDM EB แล้ว 

 IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change [คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ] เป็นหนว่ยงานดา้นวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนข้อมูล          

เชิงวิทยาศาสตร์ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อตั้งในปี พ.ศ.

2531 (ค.ศ. 1988) โดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 

Programme: UNEP) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : 

WMO) มีผลงานตีพมิพ์ที่เชื่อถือได้มากมาย (ดูรายละเอียดสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ได้ที่ IPCC Website 

และด้วยผลงานในด้านงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2007 ร่วมกับ อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีของประเทศ

สหรัฐอเมริกา                                                                                       
 

 
 

  

 IPCC Assessment report [รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของ IPCC] เป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประเมนิและวเิคราะห์

ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก มีความน่าเชื่อถือ จัดทําโดย IPCC 

และนิยมใช้ผลเป็นค่าอ้างอิงทั่วโลก ในปัจจุบัน IPCC ได้เผยแพร่รายงานมาแล้ว 4 ครั้ง และ

จัดทํารายงานฉบับพิเศษอีก 1 ฉบับ ดังนี ้ 

 First Assessment Report (FAR) เผยแพร่ในปี พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) มี 3 เล่ม 

ประกอบด้วย (1) รายงานของ Working Group I: Scientific Assessment of Climate 

Change (2) รายงานของ Working Group II: Impacts Assessment of Climate Change 

และ (3) รายงานของ Working Group III: The IPCC Response Strategies  ทั้งนี ้ ใน

ภาพรวม FAR มีผลสรุปว่า  

http://www.imo.org/
http://www.ipcc.ch/
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 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้สง่ผลต่อระดับความ

เข้มขน้ของก๊าซเรือนกระจก (คารบ์อนไดออกไซด์ มีเทน กลุ่มสาร CFCs และ

ไนตรัสออกไซด์) ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลตอ่ปรากฎการณ์เรอืนกระจก 

(Greenhouse effect) อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของความรอ้นในผวิโลก  

 นอกจากนี ้ IPCC ยืนยันผลการคํานวณว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มีสว่นเกิน

ครึ่งหนึ่งในการเป็นสาเหตใุห้เกิดปรากฎการณเ์รือนกระจก และโลกต้องการ

การลดก๊าซเรือนกระจกประเภทที่มอีายุคงค้างในช้ันบรรยากาศยาวนานที่เกิด

จากกิจกรรมของมนุษย์ลงใหไ้ด้ราวร้อยละ 60% โดยทันที เพื่อรักษาระดับ

ก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศให้เท่าระดับปัจจุบัน (หมายถึงปี พ.ศ.2533) 

 
 

      [รายงานฉบับเต็มของ FAR ดาวนโ์หลดได้ที่ IPCC’s First Assessment Report (FAR) ] 
 

 1992 Supplementary Report เผยแพร่ในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) เป็นรายงานฉบับ

พิเศษ 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) The Supplementary Report to the IPCC Scientific 

Assessment (2) The Supplementary Report to the IPCC Impacts Assessment และ 

(3) The IPCC 1990 and 1992 Assessments ทั้งนี ้ IPCC จัดทําเพื่อใชป้ระกอบในการ

ประชุมสุดยอดของโลก (Earth summit) ที่นครรโิอ เดอ จาเนโร โดยได้มกีารปรับปรุง

ข้อมูลของ First Assessment Report รวมถึงได้เพิ่มภาพฉาย (Scenario) ของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศใหม ่6 แบบ   

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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[รายงานฉบับเต็มของ 1992 Supplementary Report ดาวนโ์หลดได้ที่ IPCC’s 

1992 Supplementary Report ] 
 

 Second Assessment Report (SAR) เผยแพร่ในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) มี 4 เล่ม 

ประกอบด้วย (1) IPCC Second Assessment (2) รายงานของ Working Group I: The 

Science of Climate Change (3) รายงานของ Working Group II: Impacts, Adaptations 

and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses และ (4) รายงาน

ของ Working Group III: Economic and Social Dimensions of Climate Change  ทั้งนี ้

ในภาพรวม SAR มีผลสรุปทางวิทยาศาสตร์ว่า  

 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง และ

สภาพภูมิอากาศของโลกได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับศตวรรษที่ผ่าน

มาและคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงอกีในอนาคต ทั้งนีย้ังคงมคีวามไม่แน่นอน 

(Uncertainties) อีกหลายประการ 

 ผลการศกึษาบ่งชีว้่า (1) แนวโน้มจากการสังเกตของอุณหภูมเิฉลี่ยของโลก

ตลอด 100 ปีที่ผา่นมาพบว่า (อุณหภูมทิี่เปลี่ยนแปลง) ไม่ได้เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติทั้งหมด (2) ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือ มีหลักฐานของรูปแบบใหม่ที่

เกิดขึ้น (Emerging pattern) ที่สังเกตได้จากการเก็บข้อมูลด้านสภาพภูมอิากาศ

ว่ามีการตอบสนองของสภาพภูมอิากาศ (Climate response) ต่อก๊าซเรือน

กระจกและละอองของเหลวจําพวกกํามะถัน (Sulphate aerosols) ซึ่งทั้งสอง

บทสรุปดังกล่าวได้ช้ีไปว่ามนุษย์มสี่วนสรา้งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก 

นอกจากนี ้ค่าศักยภาพการเกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ระบุไว้ในพิธีสารเกียวโต (พ.ศ.

2540) และนํามาใช้ในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ได้นํามาจาก SAR 

เชน่กัน  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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[รายงานฉบับเต็มของ SAR ดาวนโ์หลดได้ที่ IPCC’s Second Assessment Report (SAR) ] 

 

 Third Assessment Report (TAR) เผยแพร่ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) มี 3 เล่ม 

ประกอบด้วย (1) IPCC Synthesis Report (2) รายงานของ Working Group I: The 

Scientific Basis (3) รายงานของ Working Group II: Impacts, Adaptations and 

Vulnerability และ (4) รายงานของ Working Group III: Mitigation  ทั้งนี ้ ในภาพรวม 

TAR มีผลสรุปทางวิทยาศาสตร์ว่า  

 อุณหภูมิเฉลี่ยผวิโลกได้เพิ่มสูงขึน้ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสตลอด

คริสตศ์ตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา และอุณหภูมิในช้ันบรรยากาศ (ที่สูงจากโลกไป

ไม่เกิน 8 กิโลเมตร) ได้เพิ่มสูงขึ้นตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณหิมะ

ปกคลุม (Snow cover) และน้ําแข็งลดลง 

 ก๊าซเรือนกระจกและละอองของเหลวอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ได้

ปรับเปลี่ยนชัน้บรรยากาศอย่างตอ่เนื่องไปในทางที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

ภูมอิากาศ 

 มีหลักฐานใหม่และเป็นหลักฐานที่มีน้ําหนักมากขึ้นวา่การเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิ

โลก (Warming) ที่สามารถสังเกตได้ในรอบ 50 ปีที่ผา่นมา เกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย์ 

 อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย์ (Human influences) จะส่งผลตอ่เนื่องในการ

ทําให้องคป์ระกอบของช้ันบรรยากาศ (Atmospheric composition) มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 21 

 IPCC มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในความสามารถของแบบจําลอง (Models) ที่ใช้

คาดการณส์ภาพภูมอิากาศของโลกในอนาคต ทั้งนี้ IPCC ประเมินว่าค่า

อุณหภูมิเฉลี่ยและระดับน้ําทะเลของโลกถูกคาดการณ์ว่าจะมีค่าที่สูงขึน้ใน

แบบจําลองของ IPCC SRES Scenarios ทุกแบบ โดย TAR มีการคาดการณ์

ความไวของสภาพภูมอิากาศ (Climate sensitivity) อยู่ทีร่ะหว่าง 1.5 ถึง 4.5 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวโลกเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 1.4 ถึง 

5.8 องศาเซลเซียส โดยระดับน้ําทะเลคาดว่าจะสูงขึ้นระหว่าง 0.1 ถึง 0.9 

เมตร ตลอดช่วงปี ค.ศ.1990 ถึงปี ค.ศ.2100 ซึ่ง IPCC ระบุว่าค่าการ

คาดการณท์ี่มีช่วงประมาณการณต์่างกันมากนี้ เนื่องจากมีการเลือกพิจารณา

แบบจําลองโดยมี Scenario หลายแบบ ทั้ง Scenario ที่ตอ้งการการลดก๊าซ

เรือนกระจกอย่างเข้มข้นหรือ Scenario ที่ดําเนินการแบบธุรกิจตามปรกติ 

(Business as usual) 

 

 
[รายงานฉบับเต็มของ TAR ดาวนโ์หลดได้ที่ IPCC’s Third Assessment Report 

(TAR) ] 

 Fourth Assessment Report (AR4) เผยแพร่ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ถือเป็น

รายงานการศกึษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่ละเอยีดมากที่สุดของโลก 

AR4 ประกอบด้วยรายงานจํานวน 4 เล่ม คือ (1) AR4 Synthesis Report (รวมถึง 

Summary for Policymakers: SPM)  (2) รายงานของ Working Group I: The Physical 

Science Basis (3) รายงานของ Working Group II: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability และ (4) รายงานของ Working Group III: Mitigation of Climate Change  

ทั้งนี ้AR4 มีประโยคที่เป็นที่รูจ้ักกันแพรห่ลายที่สําคัญ 2 ประโยคที่สรุปไว้ใน SPM ว่า 

 การรอ้นขึน้ของระบบภูมอิากาศเป็นที่ชัดเจน (Warming of the climate 

systems is unequivocal) และ  

 การเพิ่มสูงขึ้นที่สามารถสังเกตได้ของอุณหภูมเิฉลี่ยของโลกตั้งแต่กลาง

คริสตศ์ตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่นั้นน่าจะมาจากการเพิ่มสูงขึ้นที่

สังเกตได้ของความเข้มขน้ของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์  (Most 

of the observed increase in global average temperatures since the mid-

http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/
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20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic 

greenhouse gas concentrations.) 

 

นอกจากนี้ รายงานของ Working group I ยังได้บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศที่สําคัญที่สังเกตได้เทียบกับอดีต เชน่ระดับความเข้มขน้ของก๊าซเรือนกระจก

ในชั้นบรรยากาศ (แยกรายชนิดที่สําคัญ) เทียบกับเมื่อ 650,000 ปกี่อน รวมถึงได้

สรุปว่าโลกมีจํานวนวันและคืนที่อากาศเย็น (Cold days and cold nights) น้อยลง 

ในขณะที่มีจํานวนวันและคืนที่อากาศร้อน (Hot days and hot nights) รวมถึงคลื่น

ความรอ้นมากขึ้น เป็นต้น  

ในรายงานของ Working group II ได้สรุปว่าหลักฐานจากทุกทวีปและ

มหาสมุทรส่วนใหญ่แสดงถึงระบบทางธรรมชาติหลายอย่างได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของการเพิ่มขึน้

ของอุณหภูมขิองโลก  

ในขณะที่ Working group III ได้สรุปว่า การรักษาความคงที่ (Stabilization) ของ

ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกสามารถเป็นไปได้ภายใต้คา่ใช้จ่ายที่

สมเหตุสมผล โดยที่การดําเนินการเพื่อรักษาระดับความเข้มขน้ของก๊าซเรือนกระจกใน

ช้ันบรรยากาศให้มีค่า 445 ถึง 535 ส่วนในล้านส่วน (ppm) จะส่งผลใหค้่า GDP ของ

โลกลดลงไม่เกิน 3% เท่านั้น 

 
[รายงานฉบับเต็มของ AR4 ดาวนโ์หลดได้ที่ IPCC’s Fourth Assessment Report (AR4) ] 

 

 Fifth Assessment Report (AR5) กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการ โดยคาดว่าจะ

เผยแพร่ในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) 

 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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 IPP : Independent Power Producer [ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่] ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนราย

ใหญ่ คือ บริษัทใดก็ได้ทีเ่ข้ามาเสนอขายไฟฟ้าตามประกาศรับซือ้ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนด จะสามารถผลติไฟฟ้าและขายให้

ประชาชนหรอืโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทาง กฟผ.ได้ 

 IPPU : Industrial Process and Product Use [กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้

ผลิตภัณฑ์] ตามการแบ่งประเภทของ 2006 IPCC GHG Inventory Guidelines  (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Greenhouse Gas Inventory ในเอกสารนี้)        

 IRR : Internal Rate of Return [อัตราผลตอบแทนการคืนทุน] เป็นค่าทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อใช้วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการคืนทุนของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หากค่า IRR มี

ค่าที่สูงย่อมหมายถึงโครงการเป็นโครงการที่ผู้ลงทุนมีโอกาสคืนทุนได้เร็ว ทั้งนี้ในกรณีของ

โครงการ CDM โดยทั่วไปนั้น หากโครงการมีค่า IRR ที่ต่ํา หรือติดลบ จะมีโอกาสสูงในการ

ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM  ค่า IRR เป็นค่าที่นิยมใช้วิเคราะห์โครงการ 

CDM โดยเฉพาะการนําค่าที่ได้ไปทําการ Benchmark กับค่าอื่นๆทางเศรษฐศาสตร์ ตามเกณฑ์

การวเิคราะห์ส่วนเพิ่มเติมของ CDM EB เชน่ WACC, Local commercial lending rate เป็นต้น         

 Issuance (of CERs) [การออกคาร์บอนเครดิต] โดย CDM Executive Board เป็นฝ่าย

พิจารณาอนุมัติภายหลังจากการตรวจสอบพิสูจน์ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

โครงการแล้ว ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําโครงการ CDM ก่อนที่จะขายคาร์บอนเครดิตใน

รูปของ CERs ได้ 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
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JJ  
 JI : Joint Implementation [การด าเนินการร่วมกัน] เป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจาก

การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศในภาคผนวกที่ 1 ด้วยกันเท่านั้นคล้ายกับ

โครงการ CDM หากแต่ JI จะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 โดย JI ถือเป็น 1 ใน 3 

กลไกยืดหยุ่นภายใต้พิธีสารเกียวโต (อีก 2 กลไกคือ CDM และ ET) รายละเอียดของ JI จะอยู่

ในมาตรา 6 ของพิธีสารเกียวโต และคาร์บอนเครดิตจากการดําเนินการร่วมกันจะเรียกว่า 

ERUs (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ERUs ในเอกสารนี้) 

  

  

  

  

  

KK  
 Kyoto Protocol [พิธีสารเกียวโต] หรือ KP พิธีสารเกียวโต เกิดขึ้นในการประชุมสมัยที่ 

3 ของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (COP3) ที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในปี 
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) พิธีสารนี้มีความสําคัญมากและถือเป็นพิธีสารฉบับแรกของโลกใน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกําหนดให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (เรียกในพิธี
สารว่ากลุ่มประเทศในภาคผนวกที่1) มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
น้อยร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยในปี ค.ศ. 1990 ภายในช่วงปี ค.ศ. 2008 ถึง 
2012 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 3 และเพื่อช่วยให้ประเทศในภาคผนวกที่ 1 สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ จงึได้กําหนดกลไกยืดหยุ่น (flexibility mechanisms) ขึน้ 3 กลไก ประกอบด้วย 

1) กลไกการด าเนินการร่วมกัน (Joint Implementation: JI) ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ซึ่ง
กําหนดให้ประเทศพัฒนาแล้ว สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html
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กระจกร่วมกันเองระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
เรียกว่า ERUs (Emission Reduction Units) 

2) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 12 ซึ่งกําหนดให้ประเทศในภาคผนวกที่ 1 สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศในกลุ่ม Non-Annex I 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จะต้องผ่านการรับรอง เรียกว่า CERs (Certified Emission 
Reductions)  

3) กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) ตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 17 ซึ่งกําหนดให้ประเทศในภาคผนวกที่ 1 ที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในประเทศตามที่กําหนดไว้ได้ สามารถซือ้สิทธิ์การปล่อยจากประเทศในภาคผนวกที่ 1 
ด้วยกันเอง ที่มีสิทธิ์การปล่อยเหลือ (อาจเป็นเครดิตที่เหลือจากการทําโครงการ JI และ 
CDM หรอื สทิธิ์การปล่อยที่เหลอืเนื่องจากระบบเศรษฐกิจทําให้ปริมาณการปล่อยในปัจจุบัน
น้อยกว่าปริมาณการปล่อยเมื่อปี ค.ศ. 1990 จึงมีสิทธิ์การปล่อยเหลือพร้อมที่จะขายได้) 
เรียกสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะซือ้ขายกันนีว้่า AAUs (Assigned Amount Units) 
 

พิธีสารนีม้ีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เมื่อประเทศรัสเซียให้

สัตยาบัน โดยประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ใหส้ัตยาบันในพิธีสารนี้ ในส่วนประเทศไทยมีความ

เกี่ยวข้องกับพิธีสารนี้ คือลงนามในพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (คศ. 

1999) ให้สัตยาบันกับพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)   

สามารถดาวน์โหลด พิธีสารเกียวโตฉบับเต็ม ภาษาไทย โดย สผ. ได้ที่น่ี และ ภาษาอังกฤษได้

ที่น่ี           

http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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LL  
 Landfill gas [ก๊าซจากหลุมฝังกลบ] หรอื LFG มักเป็นก๊าซชวีภาพที่มีมีเทนเป็นองค์ประกอบ

หลัก ได้มาจากกระบวนการฝังกลบ (Landfill) ขยะอุตสาหกรรมหรือขยะชุมชนต่างๆ ไว้ใต้ดินใน

ระยะเวลาหนึ่ง ในประเทศไทยมีโครงการแบบ LFG ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน 5 

โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554) ตัวอย่างเช่น โครงการหลุมฝังกลบเจริญสมพงษ์ 

ราชาเทวะ (Jaroensompong Corporation Rachathewa Landfill Gas to Energy Project) ที่ผลิต

ก๊าซชวีภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า 

  
รูปแสดงโครงการหลุมฝังกลบเจริญสมพงษ์ ราชาเทวะ  

(ภาพ :  อบก.) 

 LCA : Life Cycle Assessment [การประเมินวัฏจักรชีวิต] คือ กระบวนการวิเคราะห์และ

ประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑท์ี่มตี่อสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การ

สกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่ / แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจ

กล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณ

พลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะ

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุง

ผลติภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอ้ยที่สุด [ที่มา : ศูนย์เฉพาะทางด้านการประเมิน 

วัฏจักรชีวติและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(MTEC)] 

http://www.mtec.or.th/ecodesign2010/index.php?option=com_content&view=article&id=6:-life-cycle-assessment-lca&catid=1:-ecodesign&Itemid=5
http://www.mtec.or.th/ecodesign2010/index.php?option=com_content&view=article&id=6:-life-cycle-assessment-lca&catid=1:-ecodesign&Itemid=5
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 LCI : Life Cycle Inventory [การจัดท าบัญชีรายการตลอดวัฏจักรชวีิต] เป็นการจัดเก็บ

และสร้างฐานข้อมูลของการแลกเปลี่ยนทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแตล่ะขั้นตอนของวัฏจักร

ชีวติของสินค้าหรอืบริการ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจเป็นข้อมูลตรวจวัดจรงิ ข้อมูลจากการคํานวณ 

หรอืข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการศกึษา โดยที่มกีารแสดงความโปร่งใสอย่างมทีี่มาอย่างชัดเจน

ของขอ้มลูการจัดทําบัญชีรายการเป็นขั้นตอนที่มีความยากลําบากที่สุดของการประเมินวัฏจักร

ชีวติ เนื่องจากต้องใชค้วามละเอียดและใช้เวลานาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสะท้อนถึง

ผลกระทบที่เกิดขึน้ของผลติภัณฑ์ที่ศกึษาอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเองมกีาร

พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านพลังงานและวัสดุสําหรับการประเมินวัฏจักรชวีิตแล้วเช่นกัน [ที่มา : 

ผศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหนา้ศูนย์วิจัย Life Cycle Management สถาบันวิจัยและพัฒนา

พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 

 Leakage ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากโครงการ CDM หากแต่

เกิดขึ้น ภายนอกขอบเขตของโครงการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Carbon leakage ในเอกสารนี้) 

 LoA : Letter of Approval [หนังสือให้ค ารับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่

สะอาด] จากหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 

Development Mechanism : CDM) ภายใต้พธิีสารเกียวโต ที่ระบุให้โครงการที่ดําเนินการจะต้อง

มีสว่นชว่ยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเจ้าบ้าน ดังนั้น ผู้พัฒนาโครงการ CDM จะต้อง

ดําเนินการเพื่อขอหนังสือให้คํารับรองโครงการว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด  

(Letter of Approval : LoA) จากหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด (Designated National Authority : DNA) ของประเทศเจ้าบ้านที่โครงการ CDM ตั้งอยู่ 

เพื่อยืนยันว่าโครงการที่เสนอนั้น เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยสมัครใจ และมีส่วนช่วยในการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดย LoA เป็นเอกสารหนึ่งที่นําไปใช้ประกอบการการขอขึ้นทะเบียนเป็น

โครงการ CDM ที่คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board : 

CDM EB ในการพิจารณาให้คํารับรองโครงการ CDM นั้น ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยื่นเอกสาร

เพื่อประกอบการขออนุมัติหนังสือให้คํารับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด  

(Letter of Approval : LoA) ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ค ารับรองว่าเป็นโครงการ

ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=1
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=1
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=1


อภธิานศพัทแ์ละค ายอ่  

ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก ปี 2554 
 

59 

 เอกสารออกแบบโครงการ (Project Design Document : PDD) 

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental Evaluation 

: IEE) หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment : EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในกรณีเป็นโครงการที่ต้องจัดทําตาม

กฏหมาย 

 แบบฟอร์มสรุปโครงการ แบบฟอร์มสถานภาพของโครงการ และแบบฟอร์ม

ประเมินผลการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยโดย

ผูพ้ัฒนาโครงการ 

 รายงานการประชุมการมีสว่นร่วมของชุมชน (Public participation report)  

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกหนังสือรับรอง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การพิจารณาให้ค า

รับรองโครงการ CDM ของ อบก.                                                       

 Local commercial lending rate [อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์] คืออัตรา

ดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้าช้ันด ีหรอื Minimum Lending Rate (MLR) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ

มีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ซึ่งธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง

จะกําหนดอัตราไม่เท่ากัน ซึ่งหากจะหาอัตราดอกเบี้ย MLR ต้องใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ลูกค้าช้ันดีของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ทั้งนี้ Local commercial lending rate ถือเป็นค่าที่นิยมใช้ในการทํา Benchmark เทียบ

กับค่าทางเศรษฐศาสตรค์่าอื่นๆ เชน่ IRR เพื่อพิสูจน์การมีสว่นเพิ่ม (Additionality) ในการดําเนิน

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                           

 LoI : Letter of Intent [หนังสือแจ้งความจ านงที่จะด าเนินโครงการตามกลไกพัฒนาที่

สะอาด] เป็นเอกสารสําคัญฉบับแรกที่ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด จําเป็น

จะต้องจัดส่งให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดง

เจตจํานงเบื้องต้นในการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ LoI ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ผู้พัฒนาโครงการ

สามารถใช้ตัวอย่างของ LoI โดยดูจาก TGO’s LoI Example                            

 Low Carbon City (LCC), Low Carbon Economy (LCE), Low Carbon Society (LCS) 

[เมืองลดคาร์บอน เศรษฐกิจลดคาร์บอน สังคมคาร์บอนต่ า] เป็นแนวคิดใหม่ในการดําเนิน

ชีวิตและกิจกรรมต่างๆที่คํานึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด ครอบคลุมทั้งการ

เดินทางและขนส่งประจําวัน การดํารงชีวิต การผลิตในอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และ

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=17&Itemid=60
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=17&Itemid=60
http://www.tgo.or.th/download/Announce/CDM/LoI.pdf
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การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น   ปัจจุบัน (กรกฎาคม พ.ศ.2554) ทาง องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กําลังศึกษาเรื่องมาตรฐานของเมืองลดคาร์บอนให้

ควบคู่ไปกับมาตรฐานมงกุฎไทย  ทั้งนี ้รายละเอียดของ LCC, LCE, LCS สามารถศึกษาเพิ่มเติม

ได้ที่ Low-Carbon Economy Web site            

  LULUCF : Land use, Land use change and forestry [กิจกรรมการใช้ที่ดิน การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และป่าไม้] คือภาคส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

วัฎจักรคาร์บอนของโลก ทั้งในด้านการลดหรือการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 

ประกอบไปด้วยการใช้ที่ดินในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และ ป่าไม้ ซึ่งรวมความถึงการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า คําว่า LULUCF เป็นหนึ่งในภาคหลัก

ของบัญชีก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ใน 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories  ได้ยุบ LULUCF กับภาคเกษตร ให้เป็น Agriculture, Forestry and Other 

Land Use: AFOLU)           

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Low-carbon_economy
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
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MM  
 Major Economies Forum on Energy and Climate ก่อตั้งขึ้นในเวที 2009 โดย

ประธานาธิบดี Barack Obama เพื่อหารอืเกี่ยวกับองค์ประกอบของข้อตกลงที่เจรจาใน COP 15 

ที่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก สมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย, บราซิล แคนาดา จีน 

สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ 

เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมแล้วคิดเป็น 80% ของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของโลก           

 Methodology [วิธีการค านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก]  ในโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด ผู้พัฒนาโครงการจะต้องเสนอวิธีการคํานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในเอกสารออกแบบโครงการ (PDD) ซึ่งจะต้องเป็นวิธีที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก CDM 

Executive Board และต้องเป็นวิธีการที่ทันสมัยที่สุดในขณะนัน้ หรอืหากยังไม่มีวิธีการคํานวณที่

ได้รับการอนุมัติ ทางผู้พัฒนาโครงการจะต้องเสนอวิธีการคํานวณใหม่เพื่อให้ CDM Executive 

Board พิจารณาอนุมัติก่อน ทั้งนี้ สามารถสืบค้นวิธีการคํานวณที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้ที่  

UNFCCC Methodology web site  

 Methodology Panel [คณะท างานในการพิจารณาวิธีประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก] 

 Mini PIP : Mini Project Implementation Plan [แผนการด าเนินโครงการฉบับย่อ] ใช้ใน 

โครงการ CDM แบบ PoA และ Bundle 

 GHG Mitiation [การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก] หมายถึง การดําเนินการเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เช่น การลดการเกิดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า หรือ การลด

การเกิดก๊าซมีเทนในระบบบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 Monitoring [การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก] เป็นขั้นตอนหนึ่งในการ

ดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยแต่ละโครงการจะต้องดําเนินการตามแนวทางที่

ระบุไว้ใน PDD ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีเครื่องมือวัดและวิธีการตรวจวัดที่ชัดเจน และได้

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html
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มาตรฐาน รวมถึงต้องวางแผนการสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องมือต่างๆตามที่ระบุไว้อย่าง

เคร่งครัดด้วย             

 MRV : Measurement, Reporting and Verification [การตรวจวัด รายงานผล และ

ทวนสอบ] MRV เป็นข้อความจากข้อมติที่ 1/CP.13 ของการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ 

สมัยที่ 13 (Decision 1/CP.13 - (Bali Action Plan)) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดังระบุ

ใน paragraph 1 (b) i สําหรับพันธกรณีลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแล้ว คือ 

“Measurable, reportable and verifiable nationally appropriate mitigation commitments or 

actions, including quantified emission limitation and reduction objectives, by all developed 

country Parties, while ensuring the comparability of efforts among them, taking into 

account differences in their national circumstances;” และ paragraph 1 (b) ii สําหรับการ

ลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกําลังพัฒนาคือ “Nationally appropriate mitigation actions by 

developing country Parties in the context of sustainable development, supported and 

enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and 

verifiable manner;” ซึ่งจากข้อมติดังกล่าว จะต้องมีการเจรจาภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อกําหนด

รายละเอียดการดําเนินงานต่อไป                                                              

 

 

 

 

 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3
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NN  
 NAMAs : Nationally Appropriate Mitigation Actions [กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสมของประเทศ] NAMAs เป็นข้อความจากข้อมติที่ 1/CP.13 ของการประชุมสมัชชารัฐ

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 13 (Decision 1/CP.13 - Bali Action Plan) ณ เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ก่อให้เกิดการกําหนดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกําลังพัฒนา ที่จะ

ดําเนินการในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนและสามารถทําให้เป็นไปได้ 

ด้วยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพ โดยเป็นไปใน

ลักษณะที่ตรวจวัดได้ รายงานผลได้ และทวนสอบได้ - “Nationally appropriate mitigation 

actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported 

and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable 

and verifiable manner;” ซึ่งจากข้อมติดังกล่าว จะต้องมีการเจรจาภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อ

กําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน NAMAs โดยประเทศกําลังพัฒนาต่อไป               

 Registry [การขึ้นทะเบยีนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

ของประเทศ] การขึ้นทะเบียนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ

ประเทศ (NAMAs) นั้นเป็นไปตามระบุในข้อมติที่ 1 ของการประชุมสมัชชารัฐ

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 16 (Decision 1/CP.16 – The Cancun Agreements : Outcomes 

of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 

Convention) โดยจะมีหลักการดําเนินงานดังระบุใน paragraph 53 – 59 ของข้อมต ิ

1/CP.16 ดังกล่าว        

 NAPAs : National Adaptation Plans/programmes of Action [โครงการปฏิบัติการเพื่อ

การปรับตัวและรับมือก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ] แนวคิดการปรับตัวเพื่อรับมือ

กับผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นของประเทศกําลังพัฒนา  

 National Climate Change Policy Committee หรอื NCCC [คณะกรรมการนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ] มีนายกรัฐมนตรเีป็นประธาน และรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานฯ โดยกรรมการมาจาก
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ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวม 10 กระทรวง และผูท้รงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน 9 คน ถือเป็น

คณะกรรมการสูงสุดของประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ NCCC ได้มกีาร

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการรวม 3 คณะฯ         

 

 

 

 

 

 National Focal Point [หน่วยประสานงานกลาง] หน่วยงานองค์กรที่ดูแลการแต่งตั้ง 

ผู้มีอํานาจและเป็นศูนย์ประสานงานในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ใน

ประเทศไทย คือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 National Greenhouse Gas Inventory [ฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ] 

เป็นฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ ในทุกภาคเศรษฐกิจ (ดู

รายละเอียดได้ที่ Greenhouse Gas Inventory ในเอกสารนี้) 

 NC : National Communication [รายงานแห่งชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ] เป็นรายงานที่แต่ละชาติในภาคี UNFCCC จะต้องจัดทําขึ้นเพื่อสรุปและรายงานถึง

นโยบาย กิจกรรมและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

นั้นๆรวมถึงมีการแสดงบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ดูรายละเอียดได้ที่ 

Greenhouse Gas Inventory ในเอกสารนี้) ในทุกภาคเศรษฐกิจ ในประเทศไทย หน่วยงานที่

จัดทํารายงานแห่งชาติฯนี้ คือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) โดยได้ดําเนินการไปแล้วสองครั้ง 

 ครั้งแรกหรือ Initial National Communication (INC) เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 

2000) (ในครั้งแรกดําเนนิการภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ในขณะนั้น) โดยใช้ข้อมูลของประเทศในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ในการจัดทําบัญชี

ก๊าซเรือนกระจก สามารถศึกษาและดาวนโ์หลด INC ได้ที่ UNFCCC’s Thai INC 

http://www.onep.go.th/
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2716.php
http://unfccc.int/resource/docs/natc/thainc1.pdf
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 ครั้งที่สองหรือ Secondl National Communication (SNC) เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 

(ค.ศ. 2010) โดยใช้ข้อมูลของประเทศในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในการจัดทําบัญชี

ก๊าซเรือนกระจก  สามารถศึกษาและดาวนโ์หลด SNC ได้ที่ UNFCCC’s Thai SNC 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงภาพปกรายงานแห่งชาติฉบับแรก (INC) ของประเทศไทย (ซ้าย) และรายงาน

แห่งชาติฉบับที่สอง (SNC) (รูปขวา) (ที่มา : UNFCCC และ สผ.) 

 NMVOC : Non Methane Volatile Organic Compound [สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย

ง่ายที่ไม่ใช่มีเทน] เป็นสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายขององค์ประกอบ อาทิเช่น 

เบนซิน เอทานอล ฟอร์มาลดีไฮด์ ไซโคลเฮ็ดเซน 1,1,1 ไตรคอโลเอทาเนน หรืออะซิโตน  

เป็นหลัก NMVOCs ก็เหมอืนกับ VOCS แตไ่ม่มกี๊าซมีเทน 

 N2O : Nitrous oxide [ไนตรัสออกไซด์] เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งตามพิธีสารเกียวโต มี

ศักยภาพในการทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) เท่ากับ 310 (โดย IPCC-SAR ในปี ค.ศ. 1995 

ซึ่งปัจจุบันใช้ค่านี้) และ เท่ากับ 296 (โดย IPCC-TAR ในปี 2001) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

GWP ในเอกสารนี้) 

http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/snc_thailand.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/natc/thainc1.pdf
http://www.onep.go.th/images/stories/file/NC.pdf
http://www.onep.go.th/images/stories/file/NC.pdf
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 Non-Annex I Countries [ประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ของ UNFCCC] ซึ่งเป็นกลุ่ม

ประเทศที่ไม่ถูกบังคับให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองตามพิธีสารเกียวโต มีเพียง

พันธกรณีในการส่งรายงานแห่งชาติ และสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศเท่านั้น รวมทั้งหมดประมาณ 150 ประเทศ (ณ กรกฎาคม 2554) โดยดูรายละเอียด

ได้ที่  List of Non-Annex I Countries to the Convention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php
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OO  
 ODA : Official Development Assistance [เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากประเทศ

อุตสาหกรรม] ความช่วยเหลือที่มีให้แก่ประเทศต่างๆ จะเป็นความช่วยเหลือจากประเทศ

อุตสาหกรรมไปให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น 

โดยในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเองจะถูกแบ่งกลุ่มตามระดับการพัฒนาและรายได้ประชากร 

การแบ่งกลุ่มนีน้ิยมใชก้ารแบ่งกลุ่มตามผูร้ับความช่วยเหลือในระบบ DAC    

 Offsetting [การชดเชย(คาร์บอน)] การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท

หรอืองค์การตา่งๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Carbon offsetting) 

 ONEP : Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 

[ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)] หน่วยงานระดับ

กรม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่เป็น National focal point 

ของ UNFCCC และเลขาธิการ สผ.จะทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ นอกจากนี้ สผ. ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการ

จัดทํารายงานแหง่ชาติเพื่อเสนอต่อ UNFCCC อีกด้วย 

 OTC : Over the Counter Market [การซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยตรงกับผู้ซื้อ] ไม่ผ่าน

ตลาดคาร์บอน 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclist
http://www.onep.go.th/
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PP  
 PDD : Project Design Document [เอกสารออกแบบโครงการ] เป็นเอกสารทางการของ

โครงการ ที่ผู้พัฒนาโครงการ CDM (Project Developer) จะต้องดําเนินการจัดทํา โดยมีรูปแบบ

ที่กําหนดชัดเจนโดย CDM Executive Board ทั้งนี้ เอกสาร PDD นี้ จะต้องถูกตรวจสอบตาม

ขั้นตอนการดําเนินโครงการโดย DNA แต่ละประเทศ และ DOE ก่อนที่จะส่งให้ CDM Executive 

Board พิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้รูปแบบ PDD ที่ทันสมัย

ที่สุดเสมอ ตามที่ CDM EB ก าหนด       

 PE : Project Emission [การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ] คํานี้มักพบ

ในสมการเพื่อใชค้ํานวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในโครงการต่างๆ จาก

สมการ Emission reduction (ER) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ER ในเอกสารนี)้ 

 Per-capita emissions [ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศต่อหัว

ประชากร] สําหรับประเทศไทย ข้อมูลของปี ค.ศ. 2005 พบว่ามีค่าเป็น 5.6 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคนต่อปี (อันดับที่ 71 ของโลกจาก 186 ประเทศ) ในขณะที่

สหรัฐอเมริกามีค่านี้เป็น 23.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคนต่อปี (สูงเป็นอันดับ 7 

จาก 186 ประเทศ) (ที่มา : “Earth Trends/World Resources Data CD 2005” by World 

Resources Institute, United Nations Development Programme, United Nations Environment 

Program, The World Bank, September 2005) 

 PFCs : Perfluorocarbon [เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน] เป็นกลุ่มของก๊าซเรือนกระจกตาม 

พิธีสารเกียวโต กลุ่ม PFC นี้ประกอบด้วย CF4, C2F6, C4F10 และ C6F14 ซึ่งมีศักยภาพในการทํา

ให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) เท่ากับ 6,500 – 9,200 แตกต่างตามชนิดของ PFC (โดย IPCC-

SAR ในปี 1995 ซึ่งปัจจุบันใช้ค่านี้) และ เท่ากับ 5,700 - 11,900 (โดย IPCC-TAR ในปี ค.ศ. 

2001) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GWP ในเอกสารนี้) 

 PIN : Project Idea Note [เอกสารประกอบแนวคดิโครงการ] เป็นเอกสารที่ไม่เป็นทางการ

ของโครงการ ที่ผู้พัฒนาโครงการ CDM (Project Developer) ควรมีการดําเนินการจัดทํา 

โดยทั่วไปแล้ว PIN จะไม่มีรูปแบบที่กําหนดตายตัว และไม่ถูกตรวจสอบใดๆ การดําเนินการ

จัดทํา PIN นั้น เปรียบเสมือนการทําการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นว่าโครงการที่สนใจ

http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html
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สามารถเป็นโครงการ CDM ได้หรือไม่ ทั้งนี้หากโครงการสามารถเป็นโครงการ CDM ได้ 

ผูพ้ัฒนาโครงการจะต้องขยายขอบเขตของ PIN ให้เป็น PDD (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PDD) 

 PoA : Programme of Activities / Programmatic [โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

แบบแผนงาน] ในบางครั้งจะรู้จักในชื่อ Programmatic CDM เป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาดที่มาจากที่ประชุม CDM Executive board ครั้งที่ 28 เมื่อเดอืนธันวาคม ค.ศ. 2006  

ทั้งนี้ โครงการแบบ PoA นี้ถือเป็นแนวคิดโครงการ CDM ที่นําโครงการย่อยจํานวนหนึ่งหรือ

หลายโครงการก็ได้มารวมกันเป็นกิจกรรมโครงการ (CPA: CDM Programme Activity) และรวม

หลายกิจกรรมโครงการ CPA นี้ภายใต้ PoA เดียวกัน เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายบางส่วนลง 

โดยภาพรวมแล้ว โครงการ CDM-PoA จะมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 จะมีการจัดทําเอกสารออกแบบโครงการแผนงาน ที่เรียกว่า PoA-DD สําหรับแผนงาน 

เพียงฉบับเดียว (และใช้ตลอดอายุโครงการ) เพื่อใช้สําหรับการขอขึ้นทะเบียนโครงการ

ต่อ CDM Executive board 

 จะมีการจัดทําเอกสารออกแบบกิจกรรมโครงการ (CPA-DD) และรายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในรูปของ EIA หรือ IEE) สําหรับการขอขึ้นทะเบียนกิจกรรม

โครงการครั้งแรกต่อ CDM Executive board และการขอหนังสอืรับรองจาก TGO  

 จะมีการจัดทําเอกสารออกแบบกิจกรรมโครงการ (CPA-DD) และกรอบของการ

วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับกิจกรรมโครงการลําดับถัดมา 

 มีระยะเวลาของ PoA ไม่เกิน 28 ปีสําหรับโครงการ CDM ทั่วไป และไม่เกิน 60 ปี

สําหรับโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า  

 แตล่ะโครงการย่อยใน PoA เดียวกัน ไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นหรือสิ้นสุดพร้อมกันแต่อย่าง

ใด  และแตล่ะกิจกรรมโครงการจะนับ Crediting period แยกตามของตนเอง 

ในประเทศไทยได้มีการดําเนินโครงการ PoA เช่น โครงการซีดีเอ็มขนาดเล็กสําหรับฟาร์มสุกร

ในประเทศไทย ที่พัฒนาโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ซึง่มคีวามสัมพันธ์ของ PoA, CPA และฟารม์สุกรต่างๆ ดังแสดงในรูป      
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รูปโครงการ PoA ของโครงการซีดีเอ็มขนาดเล็กสําหรับฟารม์สุกรในประเทศไทย  

(ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

 PP : Project Participants [ผู้ร่วมโครงการ CDM] 

 ppm : Parts per million [ส่วนในล้านส่วน] หน่วยวัดปริมาตรหรือจํานวนทางเคมีที่พบใน

สาร โดยสารดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซก็ได้ มักจะนิยมใช้วัดค่า

มลพิษในอากาศตามที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด 

 Project Boundary [ขอบเขตของโครงการ] ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้พัฒนาโครงการ CDM 

จะต้องระบุอย่างชัดเจนและวัดคุณลักษณะได้จริง (Measurable and attributable) เพื่อกําหนด

กรอบของโครงการว่าเกี่ยวข้องกับส่วนใดบ้าง เช่น ขอบเขตของโครงการลดก๊าซมีเทนจาก

ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานแป้งมันสําปะหลัง จะไม่เกี่ยวข้องกับส่วนการผลิตแป้งมัน

สําปะหลัง (Starch making) ในโรงงาน แต่ครอบคลุมเฉพาะตั้งแต่ส่วนผลิตน้ําเสียไปจนถึงส่วน

การนําน้ําเสียไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและส่งผ่านก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานในเครื่องยนต์

ผลติไฟฟ้า (Gas engine) หมอ้ต้มไอน้ํา (boiler) หรอืการเผาทิง้ผ่าน Flare เป็นต้น 
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รูปแสดง ขอบเขตของโครงการ (เส้นประ) CDM ในโรงแป้งมันสําปะหลัง  

(ที่มา :  อบก. ) 

  

  

  

  

  

  

  



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
http://www.tgo.or.th 
 

72 

RR  
 Ratification [การให้สัตยาบัน] 

 REDD-Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in 

Developing Countries [การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและการ

เสื่อมโทรมของป่า] ถือเป็นแนวคิดที่จะให้ประเทศกําลังพัฒนามีแรงจูงใจทางการเงินเพื่อ

รักษาป่า ทั้งนี้ บนหลักการที่ว่าการตัดไม้ทําลายป่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการลดพื้นที่ดูดซับ

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น การป้องกันการทําลายป่าจึงเป็นการรักษา

ระดับปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และการลดการตัดไม้ทําลายป่าและการป้องกันการ

เสื่อมโทรมของป่าในประเทศกําลังพัฒนาจะเป็นการส่งเสริมเรื่อง Co-benefit และเป็นการช่วย

ในการบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาและข้อตกลงตา่งๆ  ทั้งนี ้สามารถศึกษา REDD ได้เพิ่มเติม

ที่ UNFCCC Red Platform 

นอกจากนี้ ในเวทีเจรจาช่วงหลังได้มีการนิยามคําว่า REDD ให้ละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น 

ดังแสดงในรูป             

RED

REDD

REDD+

REDD++

Reducing Emissions from Deforestation in 
Developing Countries

Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation in Developing Countries

Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation in Developing Countries Plus
Enhancement of Carbon Stocks (A/R)

Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation in Developing Countries Plus
Enhancement of Carbon Stocks Plus Ecosystem 
Services  

ทีม่า : ดร.ลดาวัลย์ พวงจติร 

รูปแสดง คําย่อของ RED, REDD, REDD+ และ REDD++   

http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php
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 REDP : Renewable Energy Development Plan [แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี] 

เป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะยาว 15 ปีของประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2551-2565 จัดทําโดยกระทรวงพลังงาน ประกอบไปด้วยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย 

ทั้งในด้านการผลิตพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชื้อเพลิง โดยครอบคลุม

พลังงานหมุนเวียนทุกประเภท เช่น ชีวมวล แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และ

แผนนีย้ังรวมไปถึงการใชก้๊าซธรรมชาติในยานยนต์ (NGV) อกีด้วย  

 REDP : Rural Energy Development Programme [โครงการพัฒนาพลังงานในชนบท] 

เป็นโครงการนําร่องที่มีความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ โดย United Nations Development 

Programme (UNDP) มีจุดประสงค์หลักคือการนําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้

ในชุมชน เชน่พลังน้ํา โดยกระจายจากส่วนกลางไปยังจุดที่มีปัญหาดา้นระบบพลังงาน  

 Registration [การขึ้นทะเบียนโครงการ] โครงการ CDM ทุกโครงการจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกับ CDM Executive Board ขั้นตอนการขึ้น

ทะเบียนโครงการนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก เอกสารออกแบบโครงการ (PDD) ที่ได้รับการ

ขึน้ทะเบียนแลว้จะถูกยึดถือวา่เป็นเอกสารที่ใชใ้นการดําเนินโครงการ CDM นั้นๆไปโดยตลอด 

 Registry [การขึ้นทะเบียนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ] (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ NAMA ในเอกสารนี้)  

 Renewable energy [พลังงานหมุนเวียน] คือพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนํา

กลับมาใช้ หรือผลิตได้อีกในระยะเวลาสั้น ตามนิยามในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  กําหนดว่าคือ พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล 

น้ํา แสงอาทิตย์ ความรอ้นใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น  

  RPS : Renewable Portfolio Standard [การก าหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการ

ผลิตไฟฟ้า] โดยในประเทศไทย ผู้ที่กําหนดค่าสัดส่วนนโยบายนี้ในอดีตคือกระทรวงพลังงานที่ 

8% ของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน เช่นทุก 100 MW ของ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลใหม่ของประเทศ จะต้องมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าอย่าง

น้อย 8 MW มาจากพลังงานหมุนเวียน โดยผู้ผลิตไฟฟ้าจะดําเนินการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเอง หรือจะอยู่ในรูปการซื้อสิทธิ์การผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจาก

ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นก็ได้  

http://www.dede.go.th/
http://www.redp.org.np/phase3/
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=34&lang=th
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=34&lang=th
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SS  
 SBI: Subsidiary Body for Implementation [องค์กรย่อยด้านการด าเนินการ] เป็นหนึ่ง

ในสองหน่วยงาน (Body) ถาวรภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ ซึ่งทําหนา้ที่ให้คําปรึกษากับที่ประชุมภาคีอนุสัญญาฯในส่วนที่มีการนําไปปฏิบัติจริง 

นอกจากนี้ SBI ยังมีหน้าที่ทบทวนการช่วยเหลือทางการเงินที่ให้กับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาคีอนุสัญญาฯกําหนด รวมไปถึงให้คําแนะนําแก่ที่ประชุมอนุสัญญา

ฯในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือกลไกการเงิน (ซึ่งมีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก: 

GEF) ดูแลอยู่ ทั้งนี้ SBI จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยจะประชุมขนานไปพร้อมกับ

การประชุมของ SBSTA ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานถาวรหลักภายใต้ UNFCCC        
 

 SBSTA: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice [องค์กรย่อยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] เป็นหนึ่งในสองหน่วยงาน (Body) ถาวรภายใต้อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภารกิจหลักของ SBSTA คือ การให้

คําปรึกษาแนะนําในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยดําเนินการสองส่วนหลัก ประกอบด้วย 

การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ การจัดทําข้อมูลเชิงเทคนิค

เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงแนวทาง (Guideline) ต่างๆที่ใช้ในการจัดทํารายงานแห่งชาติและบัญชีก๊าซ

เรือนกระจก ในด้านวิชาการอื่นๆ SBSTA ยังมีหน้าที่ในการจัดทําวิธีการคํานวณการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ต่างๆของสาร HFCs, PFC และการเปลี่ยนแปลงการใช้

ที่ดินและป่าไม้ รวมไปถึงการปรับตัวและการรับมือ นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูล

วิทยาศาสตร์จากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น IPCC กับ ผู้กําหนดนโยบายในการ

ประชุมภาคีอนุสัญญาฯ อีกด้วย ทั้งนี้ SBSTA จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยจะ

ประชุมขนานไปพร้อมกับการประชุมของ SBI ซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานถาวรหลักภายใต้ UNFCCC  

                                                                                

 SDPAMS : Sustainable Development Policies and Measures [นโยบายและการ

วัดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน]  เป็นนโยบายของสถาบันทรัพยากรโลก (World Resource 

Institute) เพื่อหาวิธีที่จะช่วยประเทศที่กําลังพัฒนา โดยการหานโยบายและมาตรการที่ตรงกับ

ความเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันจะสามารถลด

ปัญหาโลกร้อนได้ดว้ย โดยหลักๆ แล้ว จะประกอบไปด้วยนโยบายในด้านการแก้ไขปัญหาความ

http://unfccc.int/essential_background/convention/convention_bodies/items/2629.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/convention_bodies/items/2629.php
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ยากจน การส่งเสริมการเข้าถึงพลังงาน การจัดการหนี้สิน และความมั่นคงด้านพลังงาน (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wri.org/project/sd-pams ) 

 SD Criteria : Sustainable Development Criteria [หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน] เป็น

หนึ่งในข้อกําหนดสําคัญที่ผู้พัฒนาโครงการ CDM จะต้องดําเนินการ ทั้งนี้ในแต่ละประเทศอาจ

กําหนด SD Criteria แตกต่างกันได้ ในส่วนประเทศไทยได้มีการกําหนด SD Criteria โดย 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยในรูปแบบปัจจุบัน อบก.ได้ประกาศใ ช้ใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 มีหลักการสําคัญคือ โครงการ CDM จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่

กําหนดไว้ในประเทศ เช่น มาตรฐานด้านมลพิษ และระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผล

บังคับใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ โครงการที่มีการประเมินผลกระทบแล้วและการดําเนินงานไม่

เป็นไปตามกฎหมายหรือค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต้องเสนอมาตรการลดผลกระทบให้เป็นไป

ตามค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่กําหนด กรณีที่ขัดต่อกฎหมาย จะไม่สามารถพิจารณา

โครงการได ้โดย SD Criteria ของประเทศไทยจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 4 หมวดคือ  

 หมวดดัชนีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 ดัชน)ี 

 หมวดดัชนีดา้นสังคม (3 ดัชน)ี  

 หมวดดัชนีดา้นการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี (3 ดัชน)ี และ 

 หมวดดัชนีดา้นเศรษฐกิจ (5 ดัชน)ี 

 Sectoral approach [การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาการผลิต] เป็นหนึ่งใน

แนวคิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการพิจารณาแยกตามรายสาขาการผลิตหรือบริการ

ต่างๆ ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต ์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นต้น 

 SF6 : Sulphur hexafluoride [ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์] เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง มี

ศักยภาพในการทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) เท่ากับ 23,900 (โดย IPCC-SAR ในปี ค.ศ. 

1995) และเท่ากับ 22,200 (โดย IPCC-TAR ในปี ค.ศ. 2001) 

 Small Scale CDM Project [โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็ก] หมายถึง

โครงการ CDM ที่มีขนาดเล็ก มีข้อดีคือจะใช้ระเบียบที่ง่ายขึ้น เอกสารออกแบบโครงการที่ไม่

ซับซ้อน มีวิธีการในการคํานวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการติดตามประเมินผลที่

ง่ายขึ้น เสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนต่ํากว่าโครงการปกติ อีกทั้งสามารถใช้หน่วยงาน

ปฎิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) รายเดียวกันในการตรวจสอบ การยืนยันและการรับรอง  

http://www.wri.org/project/sd-pams
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=60
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อย่างไรก็ตาม โครงการ CDM ขนาดเล็กจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

 Type I : โครงการพลังงานหมุนเวียน ต้องมีกําลังการผลิตติดตัง้ไม่เกิน 15 MW 

 Type II : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน Supply (เช่นใน

โรงไฟฟ้า)หรือด้าน Demand (เช่นด้านโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้า) ต้องไม่เกิน 60 

GWh ต่อปี 

 Type III : โครงการอื่นๆ ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 60,000 ตัน

คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

ส่วนโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าขนาดเล็กนั้นต้องมีการดูดซับก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 16,000 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

นอกจากนี ้โครงการขนาดเล็กยังสามารถรวมโครงการหลายๆ โครงการเข้าด้วยกัน (Bundling) 

เรียกว่า Small scale bundling project โดยใช้เอกสารออกแบบโครงการฉบับเดียว ทั้งนี้ ขนาด

ของโครงการโดยรวมจะต้องไม่เกินข้อกําหนดของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็ก 

และการ Bundling นี้มีข้อจํากัดคือโครงการที่รวมกันนั้น แต่ละโครงการย่อยจะต้องเริ่มพร้อม

กัน และมีระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตเท่ากัน 

 Smart grid [ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ] หมายถึงการพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่าย

ไฟฟ้า โดยใชค้วามก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ และการสื่อสาร มีการควบคุมแบบ

อัตโนมัติกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เช่ือมต่อในระบบ ตั้งแต่การผลิต การส่ง การจําหน่าย การใช้ไฟฟ้า 

เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ออกแบบให้รองรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด 

และเพิ่มความเชื่อถือของระบบไฟฟ้า ดังนั้น โครงข่ายอัจฉริยะนี้จะต้องพร้อมทั้งด้านการผลิต

ไฟฟ้า และด้านผุ้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี ้ระบบ Smart grid ในประเทศไทยกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา      
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รูปแสดง ตัวอย่างของโครงขา่ยอัจฉริยะ (Smart grid) 

 SPP: Small Power Producers [ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก] ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก มี

จุดเริ่มต้นมาจากมติคณะรัฐมนตรวีันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ที่เห็นชอบร่างระเบียบการรับ

ซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติรายเล็ก (SPP) จากนั้นต่อมาได้มกีารกําหนด SPP ไว้ทีก่ําลังผลิตไม่เกิน 90   

เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อส่งเข้า

ระบบสายส่งของกฟผ. ไปขายใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อใช้ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อใช้นอกเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยมีหลกัการว่าต้องใชร้ะบบโคเจนเนอเรชั่น (หรอืผลิตความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน) หรอืใช้

พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า โดย SPP จะแยกได้สองรูปแบบสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า คือ

แบบ Firm หมายถึง การทําสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีการจา่ยค่าพลังไฟฟ้า 

(Capacity Payment) และแบบ Non-Firm หมายถึง การทําสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าไมเ่กิน 5 ป ีและ

จะได้รับเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ทั้งนี ้ SPP จะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการต่อเช่ือมระบบไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์เอง ทั้งนี้

สามารถศึกษารายละเอียดของ SPP ได้ที่ EPPO’s SPP Web site   และระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับ SPP ได้ที่ PEA’s SPP Web site          

 Stakeholder [ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ CDM] จะพิจารณาทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 

กลุ่มคน หรอืชุมชน ที่มสี่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 

http://www.eppo.go.th/power/pw-ElecPriv-T-02.html
http://www.pea.co.th/vspp/
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 Stern review หรือชื่อเต็ม The Stern Review on the Economics of Climate Change 

รายงานด้านเศรษฐกิจหนา 700 หนา้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีชื่อเสียงมากของ 

Sir Nicholas Stern อดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก ซึ่งถูกเผยแพร่ในวันที่ 30 ตุลาคม 

ค.ศ. 2006 มีข้อสรุปว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจของโลกใน

ภาพรวม โดยจะทําให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงถึงร้อยละ 20 ในขณะที่ต้นทุนในการลงทุนเพื่อ

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะคิดเป็นแค่ราวร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

โดยรวมของโลกเท่านั้น  

 Subsidiary Bodies [หน่วยงานเสริมภายใต้อนุสัญญาฯ] คือองค์กรย่อยภายใต้

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ถือเป็นหน่วยงานถาวร 

(Permanent subsidiary body) ประกอบด้วยสององค์กรคือ Subsidiary Body for Scientific 

and Technological Advice (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SBSTA ในเอกสารนี้) และ Subsidiary 

Body for Implementation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SBI ในเอกสารนี้) ซึ่งหนว่ยงานเสริมถาวร

นี ้ จะทําหนา้ที่ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาฯ (COP) โดยประเทศสมาชิกใน

ภาคีอนุสัญญาฯสามารถเสนอผู้แทนจากประเทศตนเองที่มคีวามเช่ียวชาญในสาขาที่

เกี่ยวข้องมาในหน่วยงานเสริมทั้งสองแหง่นี้ได้        

 

 Sustainable Development [การพัฒนาที่ยั่งยืน] หนึ่งในหลักการพื้นฐานที่สําคัญของ

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือจะต้องเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในแต่ละประเทศ

จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่แตกต่างกัน ในกรณีประเทศไทยให้ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ SD Criteria ในเอกสารนี้ 

  

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/CLOSED_SHORT_executive_summary.pdf
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TT  
 Technology Needs Assessment: TNA [การประเมินความต้องการเทคโนโลยี] หมายถึง

การจัดทําการประเมินผลเทคโนโลยีที่มีความต้องการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทยได้มีการจัดทํา TNA โดย

สํานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ใน 4 

เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีทางด้านการจัดการน้ํา เทคโนโลยีพลังงาน 

และ แบบจําลองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดแนวทางการจัดทํา TNA 

ศกึษาเพิ่มเติมได้ที่ UNFCCC’s TNA Website     

 Technology transfer [การถ่ายทอดเทคโนโลยี] หมายถึงการที่เทคโนโลยีที่ทันสมัย (กรณี

นี้หมายถึงในการผลิตที่เท่าเดิมแต่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยลง) ได้ถูกถ่ายทอด

หรือใช้ร่วมกัน โดยทั่วไปในด้านพลังงานมักจะหมายถึงเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหรือ 

อนุรักษ์พลังงานทีถ่่ายทอดจากประเทศพัฒนาแล้วมาสู่ประเทศกําลังพัฒนา เป็นต้น  

 TGO : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 

Organization) [องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)] ชื่อย่อไทยคือ 

อบก. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ถือเป็น 

DNA ของประเทศไทย (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tgo.or.th ) 

 

 TCO2e, TCO2-Eq : Ton of Carbon dioxide equivalent [ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่า] (ดูรายละเอียดเพิ่มที่ CO2e ในเอกสารนี้) 

http://unfccc.int/ttclear/jsp/TNA.jsp
http://www.tgo.or.th/
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UU  
 UNCCD : United Nations Convention to Combat Desertification [อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย] ในประเทศไทยมี

หนว่ยงานรับผิดชอบในฐานะ Focal point คือ กรมพัฒนาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดย “การแปรสภาพเป็นทะเลทราย” หมายถึงความเสื่อมโทรมของที่ดนิในพื้นที่แหง้แล้ง กึ่ง

แหง้แล้ง และพืน้ที่แหง้แล้งในเขตชืน้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ และ “การตอ่ต้านการแปรสภาพเป็น

ทะเลทราย’’ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาที่ดนิแบบบูรณาการ ในพืน้ที่แหง้

แล้ง กึ่งแหง้แล้ง และ พืน้ที่แหง้แล้งในเขตชื้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีจุดมุง่หมายในการ (1) 

ป้องกันและ/หรอืลดความเสื่อมโทรมของที่ดนิ (2) ฟื้นฟูที่ดนิที่เสื่อมโทรมบางส่วน และ (3) 

พลิกฟื้นคนืที่ดินที่กลายเป็นทะเลทราย 

 UNCED : United Nations Conference on Environment and Development [การ

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา] รู้จักกันในชื่อ การประชุม The 

Earth Summit ทีน่คร ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในระหวา่งวันที่ 3 - 14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2535 มีเอกสารที่สําคัญ 5 ฉบับได้แก ่ ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(The Rio Declaration on Environment and Development), แผนปฏิบัติการ 21 

(Agenda 21), คําแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องป่าไม้ (Statement of Principles on 

Forests), อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity) และอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (UN 

Framework Convention on Climate Change) 

 UNDP : United Nations Development Programme [โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ] มีสํานักงานใหญ่ที่ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อ

ช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสําคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้าน

การพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่

ประเทศกําลังพัฒนา ด้วยหลักการดําเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง ตาม

http://www.unccd.int/
http://www.un.org/esa/earthsummit/
http://www.un.org/esa/earthsummit/
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
http://www.iisd.org/rio+5/agenda/principles.htm
http://www.iisd.org/rio+5/agenda/principles.htm
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://www.undp.org/
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เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญๆ มีสมาชิก 170 ประเทศ เพื่อร่วมมือในการวางแผน และดําเนิน

โครงการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การศกึษา และสิ่งแวดล้อม 

 UNEP : United Nations Environment Programme [โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติ] เป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อสํารวจ และประเมิน

แนวโน้มที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ ระดับภูมภิาค และระดับโลก 

 

 UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change [อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ] เป็นอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นเพื่อหา

แนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับมนุษย์ ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการดําเนินงาน และความรว่มมอืที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งหมด โดย UNFCCC เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันของรัฐบาลนานาชาติในการประชุม

สิ่งแวดล้อมโลก (Earth summit 1992) ทีน่คร ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  UNFCCC มีผล

บังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2537 (ค.ศ. 1994) และได้รับการให้สัตยาบันจากประเทศ

ต่างๆกว่า 192 ประเทศ  

ทั้งนี้ อนุสัญญาฯมีวัตถุประสงค์หลัก คือการรักษาระดับความเข้มของปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ใหอ้ยู่ในระดับปลอดภัย เพื่อให้ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้ และเพื่อประกันว่าจะไม่มีผลกระทบ

ต่อความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยดําเนินการบนหลักการ

ป้องกันไว้ก่อน และหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน กล่าวคือบน

พืน้ฐานของความเท่าเทียมกัน มีความรับผดิชอบร่วมกัน แต่ในระดับความรับผิดชอบที่แตกต่าง

กัน (Common but Differentiated Responsibilities) โดยประเทศอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้นําใน

การต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศกําลังพัฒนาให้ดําเนินการตาม

กําลังความสามารถและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ UNFCCC Web site )                                                                       

 

http://www.unep.org/
http://unfccc.int/
http://www.unfccc.int/
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ในส่วนของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ UNFCCC มี

ดังนี้ 

 ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่  

12 มถิุนายน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) 

 ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อ

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลบังคับใช้สําหรับ

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) 

 

 
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีในฐานะหัวหนา้คณะผู้แทนไทยในงาน 

The Earth Summit 2002 (WSSD) ทีน่ครโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟรกิาใต้ (ที่มา : สผ.) 

  

http://www.earthsummit2002.org/
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VV  
 Validation [การตรวจสอบเอกสารออกแบบโครงการ] ดําเนินการโดย DOE โดยในกรณี

โครงการ CDM ทั่วไป จะต้องเป็น DOE ที่ไม่ซ้ํากับ DOE ที่จะดําเนินการในขั้นตอน 

Verification/Certification แต่ในโครงการ CDM ขนาดเล็ก ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ DOE ใน

การทํา Verification/Certification ที่ซ้ํากับ DOE ในขั้นตอน Validation ได้ 

 VCS : Voluntary Carbon Standard [มาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ] มีจุดประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้กลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นไปอย่างเสรี ผู้ผลิตสามารถซื้อขายกับผู้ซื้อได้

โดยตรงไม่ต้องผ่าน DNA หรือ CDM Executive board นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้โครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่เข้าเกณฑ์การเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

สามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ อันจะนํามาซึ่งการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรดังกล่าว  

ทั้งนี้ การซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจจะดําเนินการตามมาตรฐานขององค์กรกลางที่มีอยู่ 18 

มาตรฐาน (ข้อมูล กรกฎาคม 2554) แต่มาตรฐาน VCS คือมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด

โดยมีการดําเนินการประมาณหนึ่งในสามของโครงการคาร์บอนภาคสมัครใจทั้งหมด 

รายละเอียดของ VCS สามารถศึกษาได้ที่ VCS Web site      

  

 Verification [การทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจก] การทวนสอบจะดําเนินการโดย DOE 

โดยจะดําเนินการควบคู่ไปกับการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (Certification) ของโครงการ 

การทวนสอบมีขึ้นเพื่อพิสูจน์ผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโครงการว่า เป็นไปตามที่

ผู้พัฒนาโครงการได้ระบุไว้ในเอกสารออกแบบโครงการ (PDD) หรือไม่ และในปริมาณเท่าใด 

การทวนสอบจะทวนสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือทั้งกระบวนการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน

การตรวจวัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมด โดยในกรณีโครงการ CDM ทั่วไปนั้น ผู้

ทวนสอบซึ่งคือ DOE จะต้องเป็น DOE ที่ไม่ซ้ํากับ DOE ที่โครงการเคยใช้ดําเนินการในขั้นตอน 

Validation มาก่อนนี้ แต่ในโครงการ CDM ขนาดเล็ก ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ DOE ในการ

ทํา Verification/Certification ที่ซ้ํากับ DOE ในขั้นตอน Validation ได้     

 VERs : Voluntary Emission Reductions เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรองแล้วโดยสมัครใจ ตามที่แต่ละภาคีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ (เช่น มาตรฐาน 

http://www.global-greenhouse-warming.com/voluntary-carbon-standard.html
http://www.v-c-s.org/
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VCS ในเอกสารนี้) ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะไม่เข้าข่ายเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) แต่

ถือเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจรองรับ อีกทั้งมีการตรวจสอบ

คารบ์อนเครดิตที่เกิดขึ้นเช่น การตรวจสอบเอกสาร การทวนสอบต่างๆ ตามแต่ที่มาตรฐานของ

ภาคสมัครใจดังกล่าวกําหนดขึ้น       

 Voluntary [การด าเนินงานด้วยความสมัครใจ] เป็นหลักการสําคัญของการเป็นโครงการ 

CDM หมายถึงโครงการ CDM ทุกโครงการจะต้องเป็นการดําเนินงานด้วยความสมัครใจ ไม่

ได้มาจากการบังคับดําเนินการใดๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ประเทศผู้ลงทุน และประเทศที่โครงการตั้งอยู่ (Host country)  

 VSPP: Very Small Power Plant [ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก] เกิดขึ้นจากการที่ 

คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 เห็นควรให้มกีาร ออกระเบียบเพิ่มเติมเป็นกรณี

พิเศษ สําหรับการรับซือ้ไฟฟ้าแยกจากโครงการ SPP ขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้า 

โดยใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชวีภาพจากฟาร์มเลีย้งสัตว์เป็น

เชื้อเพลิง หรอื พลังงานจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยผูผ้ลิตไฟฟ้า ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ 

ประชาชนทั่วไปที่มเีครื่องกําเนิดไฟฟ้าของตนเอง มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน หรอืพลังงานที่ได้มาจากกระบวนการผลิต (เชน่ผลติไฟฟ้าจากไอน้ําที่เหลอืใน

กระบวนการผลติ) สามารถจําหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (ในช่วง

เริ่มตน้ เกณฑ์ขนาดของ VSPP จํากัดไว้ที่ต้องไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ แตไ่ด้ขยายออกเป็นไม่เกิน 10 

เมกะวัตต์)    

ทั้งนี ้ สามารถศึกษารายละเอียดของ VSPP ได้ที่ EPPO’s VSPP Web site   และระเบียบ

ข้อบังคับเกี่ยวกับ SPP ได้ที่ PEA’s VSPP Web site      

  VVM : Validation and Verification Manual [แนวทางการตรวจสอบเอกสารและการ

ทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจก] เป็นกระบวนการหรอืแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและการทวน

สอบความถูกต้องของกิจกรรมและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้สามารถ

ศกึษาเกี่ยวกับ VVM ได้ที่ UNFCCC’s VVM Web site  

  

http://www.eppo.go.th/power/vspp/vspp.html
http://www.pea.co.th/vspp/
http://cdm.unfccc.int/public_inputs/2008/VVM/index.html
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WW--ZZ  
 Weighted average cost of capital (WACC) [ค่าเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนของกิจการ] 

หมายถึง ค่าเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนของกิจการในส่วนของเงินที่ไปกู้ยืมมาและเงินที่เจ้าของ

กิจการลงทุนด้วยตัวเอง มีหน่วยเป็นร้อยละ ทั้งนี้ WACC ถือเป็นค่าที่นิยมใช้ในการทํา 

Benchmark เทียบกับค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่าอื่นๆเช่น IRR เพื่อพิสูจน์การมีส่วนเพิ่มเติม 

(Additionality) ในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  โดยสามารถคํานวณได้

จากสูตรตอ่ไปนี ้

WACC = อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ธนาคาร x [ (เงนิกู้ธนาคาร) / (เงินกู้ธนาคาร+เงนิทุน 

               เจ้าของกิจการ)]   +  

   อัตราผลตอบแทนที่เจ้าของกิจการต้องการ  x [(เงนิทุนเจ้าของกิจการ) /  

      (เงนิกู้ธนาคาร+เงนิทุน เจ้าของกิจการ)] 

ซึ่ง WACC ใช้ในการประเมนิความน่าลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวของธุรกิจซึ่งหากเป็นสินทรัพย์

ระยะยาวแล้ว ย่อมต้องมีกระแสเงินเขาและกระแสเงินออกที่แน่นอน กระแสเงินที่ธุรกิจต้อง

จา่ยออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวดังกล่าว จึงเป็นต้นทุนที่แน่นอนของธุรกิจ จึงใช้คํา

ว่า “Cost” แทนคําว่าผลตอบแทน (Return) เพราะเมื่อธุรกิจทําการระดมทุนไม่ว่าผ่านทาง Debt 

หรอื Equity ต่างก็ต้องมีภาระต้องจา่ยค่าตอบแทนให้แก่นักลงทุน ซึ่งค่าตอบแทนที่ว่านี้เป็นการ

มองในแง่นักลงทุนหรือผู้ซื้อ Bond หรือตลาดทุนซึ่งเป็นการมองจากด้านนักลงทุน ในขณะที่ 

WACC เป็นการมองอีกด้านหนึ่งของธุรกิจซึ่งก็คือต้นทุนจากการระดมทุนของธุรกิจ    

 Weighted average of Return on Equity [ผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตราสาร

ทุน] หมายถึง ผลรวมของผลตอบแทนในแต่ละแหล่งลงทุนถ่วงน้ําหนัก เป็นค่าที่นิยมใช้ในการ

ทํา Benchmark เทียบกับค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่าอื่นๆ เช่น IRR เพื่อพิสูจน์การมีส่วนเพิ่ม 

(Additionality) ในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) โดยเป็นอัตราส่วนที่ใช้

ในการวิเคราะห์เพื่อวัดผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน

การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เห็นเจ้าของกิจการ โดยคํานวณได้จากสูตร

ต่อไปนี ้ 

ผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) = ก าไรสุทธิ (Net Profit) ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) 
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โดยค่าดังกล่าวยิ่งสูง ยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของจะได้รับผลตอบแทน

กลับคืนมาจากการดําเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่า ใด หากมีค่าสูง แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการหากําไรสูงด้วย         

 WMO : World Meteorological Organization [องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก] เดิมชื่อ 

International Meteorological Organization- IMO เริ่มภารกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) ที่

กรุงเวียนนา ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น WMO เมื่อปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) เป็นองค์กร

ชํานาญพิเศษด้านภูมิอากาศ กระแสน้ํา และ ภูมศิาสตร์กายภาพ เพื่อสวัสดิภาพของมวล 

มนุษยชาติ ได้มีการดําเนินโครงการต่างๆ ในด้านการป้องกันภัยพิบัติ

จากธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นพิภพตลอดจน

สํารวจสภาพช้ันบรรยากาศที่ปกคลุมโลกมนุษย์ การให้บริการด้าน

การพยากรณ์เพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนส่งทาง

ทะเล การเกษตรกรรม การจัดสรรทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภคเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ปัจจุบันมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นคร    

เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 WHO : World Health Organization [องค์การอนามัยโลก] เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ 

ในสังกัดสหประชาชาติ ทําหน้าที่ดูแลประสานงานงานด้านสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อ 7 เมษายน 

พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทีน่ครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

http://www.wmo.int/
http://www.who.int/
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RReeffeerreenncceess  
(1) BBC’s Climate changer glossary;  

(From http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8314501.stm) 

(2) Glossary of climate change;  

(From http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_climate_change) 

(3) Glossary of Climate Change Terms;  

(From http://www.epa.gov/climatechange/glossary.html) 

(4) Glossary by UNFCCC;  

(From http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/ghg_inventories/english/8_glossary/ 

Glossary.htm) 

(5) Glossary of CDM Terms (Version 04) by UNFCCC, CDM-Glos-04, from EB41, paragraph 

67, 02 August 2008 

(6) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 

http://www.tgo.or.th 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8314501.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_climate_change
http://www.epa.gov/climatechange/glossary.html
http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/ghg_inventories/english/8_glossary/
http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/ghg_inventories/english/8_glossary/
http://www.tgo.or.th/
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