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คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

 องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.) มบีทบาทหลกั 

สำคัญประการหน่ึง คือ การวิเคราะห์ กล่ันกรอง และทำความเห็นเก่ียวกับการให้คำรับรอง 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  

ตลอดจนตดิตามประเมนิผลโครงการทีไ่ดร้บัคำรบัรองจาก อบก. เพือ่ตรวจสอบวา่โครงการ 

สนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศ และมีการดำเนินโครงการตามท่ีผู้พัฒนา 

โครงการระบุไว้ในเอกสารท่ีเสนอต่อ อบก. เพ่ือขอคำรับรอง โดยเฉพาะการดำเนินการตาม 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำ เสียง อากาศ 

ฯลฯ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ ซ่ึงการติดตาม

ประเมินผลโครงการจะช่วยตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ ตลอดจนตรวจสอบผล 

กระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการ 

ป้องกันที่ผู้พัฒนาโครงการเสนอไว้ และการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมที่โครงการ 

ดำเนินการ 

1

บทที่ 1 บทนำ



คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

 อบก.จะทำการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสนอความเห็น 

เกี่ยวกับโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive 

Board of CDM: CDM EB) ระหว่างที่โครงการยื่นขอขึ้นทะเบียน (Request for 

registration) และขอการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Issuance 

of CERs) กับทาง CDM EB นอกจากนี้ อบก. จะติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 

ของโครงการที่ได้รับ “มาตรฐานมงกุฎไทย” หรือ Crown Standard จาก อบก. 

เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ได้รับคำรับรองและมาตรฐานมงกุฎไทย 

มีการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และชุมชน 

ได้รับประโยชน์จากโครงการ ซ่ึงการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเน่ืองจะช่วย 

รักษามาตรฐานคุณภาพของโครงการ และช่วยให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการเป็น

ที่ยอมรับในตลาดโลกและมีมูลค่าสูงขึ้น โดยมาตรฐานมงกุฎไทย มีอายุ 3 ปี และ 

อบก.จะยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว หากตรวจสอบพบว่าโครงการขาดคุณสมบัติตาม 

เงื่อนไข 

2 3



คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
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บทที่ 2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด

2.1 หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
 โครงการที่จะสามารถดำเนินการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดได้นั้นจะมี 

ลักษณะดังนี้ 

 • ต้องเข้าร่วมดำเนินการด้วยความสมัครใจ (Voluntary Participation) และ 

ได้รับความเห็นชอบจากภาคีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความเห็นชอบของประเทศท่ีต้ัง 

โครงการ 

 • ต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศกำลังพัฒนา ซ่ึงเป็น 

ประเทศภาคีที่ตั้งโครงการ

 •  เงินช่วยเหลือโครงการจากประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I จะต้องไม่ใช่เงินที่มา

จากความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development 

Assistance : ODA)

 • ต้องมีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการและต้อง 

ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง ตรวจวัดได้ และเป็นประโยชน์ในระยะยาว 

ที่จะบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกทีล่ดได้จะต้องเพ่ิมเติม (Additionality) จากกรณีท่ีไม่มีการดำเนิน 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมจาก 

การดำเนนิธรุกจิตามปกต ิ(Business as usual) ในดา้นตา่งๆ เชน่ ดา้นการเงนิ 

(Financial) การลงทุน (Investment) เทคโนโลยี (Technology) 

และสิ่งแวดล้อม (Environment)

 • การดำเนินงานต้องมีความโปร่งใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

และตรวจสอบได้ (Accountability) โดยผ่านการตรวจสอบ (Auditing) 

และการตรวจพิสูจน์ (Verification) อย่างมีอิสระ



คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน +การถ่ายทอด

เทคโนโลยี

ประเทศในภาคผนวกที่ I สามารถที่จะลงทุน 
หรือซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลด 
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศนอกภาคผนวกท่ี I

Certified Emission Reductions 
(CERs) ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ใน
บรรลุพันธกรณีของ ประเทศใน 
ภาคผนวกที่ I

ประเทศนอกภาคผนวกที่ I ประเทศในภาคผนวกที่ I

ก๊า
ซเ

รือ
นก

ระ
จก

ทีล่
ดได้

Certified 

Emission

Reductions 

(CERs)

พันธกรณีที่ต้องลด

ก๊าซเรือนกระจก

ที่ตั้งโครงการ

2.2 ลักษณะและประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
 ภายใต้พิธีสารเกียวโต (COP/ MOP) ได้กำหนดประเภทโครงการกลไกการพัฒนา 

ที่สะอาด (Sectoral scope) เป็น 15 ประเภท รายละเอียด ดังนี้

 1. อตุสาหกรรมดา้นพลงังาน (จากแหลง่พลงังานหมนุเวยีนและพลงังานทีใ่ชแ้ลว้

หมดไป) (Energy industries (Renewable/ Non-renewable source)) 

 2. การจำหน่ายพลังงาน (Energy distribution)

 3. การใช้พลังงาน (Energy demand)

 4. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries) 

 5. อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industries) 

 6. การก่อสร้าง (Construction)

 7. การขนส่ง (Transport)

 8. เหมืองแร่และการถลุงแร่ (Mining/ Mineral production)

 9. การผลิตโลหะ (Metal production)

 10. การรัว่ไหลของกา๊ซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติพลงังานตา่งๆ (ของแขง็ 

น้ำมัน และก๊าซ) (Fugitive emission from fuels (solid, oil, and gas))

รูปที่ 2.1 การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
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คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

 11. การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้สารฮาโลคาร์บอน 

และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Fugitive emission from production and 

consumption of halocarbons and sulphurhexafluoride)

 12. การใช้สารละลาย (Solvent use)

 13. การจัดการขยะและของเสีย (Waste handling and disposal)

 14. การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า (Afforestation and reforestation)

 15. การเกษตรกรรม (Agriculture)

 การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

คอ่นขา้งสงู เพือ่ชว่ยสง่เสรมิใหส้ามารถพฒันาโครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขนาด

เล็กเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดได้เพิ่มขึ้น CDM EB จึงได้กำหนดรูปแบบการ 

ดำเนินโครงการแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 • โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็ก (Small-Scale Project)

 • โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการควบรวม (Bundling)

 • โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน (Programme of Activities 

: PoA)
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 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็ก

 ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็ก (Small-Scale Project) 

สามารถใช้แบบฟอร์มเอกสารข้อเสนอโครงการและวิธีการคำนวณ (methodology) 

ที่ง่ายกว่า และเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนโครงการกับ CDM EB ต่ำกว่าโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบทั่วไป   

 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่
 • โครงการพลังงานทดแทน ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน 15 MWe
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่สามารถลดการใช้
  พลังงานได้ไม่เกิน 60 GWh ต่อปี
 • โครงการอื่นๆ ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
   กิจกรรมของมนุษย์ ได้ไม่เกิน 60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
   เทียบเท่าต่อปี
 • โครงการปลูกป่าและการฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีมีการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
   น้อยกว่า 16,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการควบรวม

 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายๆ โครงการ สามารถควบรวมและ 

พัฒนาเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโครงการเดียว (Bundling) โดยมีหลักเกณฑ์ 

ดังนี้

 •  ใช้เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ฉบับเดียวสำหรับโครงการย่อยทุกโครงการ

 • โครงการย่อยทุกโครงการต้องเริ่มต้นดำเนินการพร้อมกัน และมีช่วงเวลา 

คิดเครดิตเหมือนกัน

 • ไม่สามารถแยกโครงการย่อยที่ควบรวมออกจากกันหรือยกเลิกโครงการย่อยได้

ขณะดำเนินโครงการ มิฉะนั้นโครงการจะถูกยกเลิก ดังรูปที่ 2.2

 • โครงการยอ่ยทกุโครงการตอ้งเปน็โครงการประเภทเดยีวกนั มลีกัษณะกจิกรรม 

เหมือนกัน โดยอาจมีเทคโนโลยีเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้

 • ไม่สามารถแยกโครงการขนาดใหญ่ออกเป็นโครงการขนาดเล็กได้ 

   (De-bundling) โดยต้องตรวจสอบโครงการใหม่ท่ีจะดำเนินการกับโครงการเดิม 

ที่มีอยู่ หากทั้งสองโครงการมี  

   o เจ้าของโครงการเดียวกัน และเป็น

  o โครงการประเภทเดียวกัน และ

  o โครงการที่มีอยู่เดิมขึ้นทะเบียนไม่ถึง 2 ปี และ

  o อยู่ห่างจากขอบเขตของโครงการเดิมไม่ถึง 1 กิโลเมตร

2

4
1

3

2

4
1

3
7 ปี หรือ 10 ปี

รูปที่ 2.2 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการควบรวม (Bundling)
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 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน

กรอบแผนงาน PoA : 28 ปี โครงการทั่วไป, 60 ปี โครงการป่าไม้

 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน (Programme of Activities: 
PoA หรือ Programmatic CDM) ประกอบด้วย แผนงานโครงการและโครงการย่อย (CDM 
Programme Activity: CPA) หลังจากที่แผนงานโครงการและโครงการย่อยโครงการแรก 
ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้พัฒนาโครงการสามารถเพิ่มโครงการย่อยได้ตลอดอายุแผนงาน 
โครงการ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนโครงการย่อยโครงการ 
ถัดไปและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการย่อยได้ โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบ 
แผนงานมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 • จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการแบบแผนงาน (PoA Design Document) 

และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในรูปของ EIA หรือ IEE) เพียงฉบับเดียว 
ในนามของแผนงานนั้นๆ

 • ระยะเวลาของแผนงาน (PoA) ไม่เกิน 28 ปีสำหรับโครงการ CDM ทั่วไป 
และไม่เกิน 60 ปีสำหรับโครงการประเภทป่าไม้

 • CPA หนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องจะต้องเริ่มต้นหรือสิ้นสุดพร้อมกัน แต่สามารถเริ่ม 
เมื่อใดก็ได้ภายใต้แผนงานโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว

 • การดำเนินโครงการจะต้องมีหน่วยงานบริหารโครงการ (Coordinating/ 
Managing Entity: C/ME) ในการบริหารจัดการแผนงานหรือประสานงานต่างๆ 
โดย C/ME ต้องได้รับการรับรองจากประเทศเจ้าบ้านที่เกี่ยวข้อง

6 7
รูปที่ 2.3 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน 

(Programme of Activities : PoA)

Crediting Period ของแต่ละ CPA
โครงการทั่วไป
   -7 ปี ต่ออายุ 2 ครั้ง (21 ปี)
   -10 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้

โครงการประเภทป่าไม้
   -20 ปี ต่ออายุ 2 ครั้ง (60 ปี)

   -30 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้

CPA 1 CPA 2 CPA 3 CPA ...
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แบบการควบรวม (Bundle) และแบบแผนงาน ( CDM-PoA)  

PoA : 28 ปี โครงการทั่วไป

Single Project Bundle Project

CDM-PoA Project

PP : ผู้พัฒนาโครงการ

C/ME : หน่วยงานบริหารโครงการ

PP : ผู้พัฒนาโครงการ

CPA 1 CPA 2

= 1 โครงการ

CPA ...

CPA : กิจกรรมโครงการ เป็นได้ทั้งกลุ่มของโครงการ 
        หรือโครงการเดี่ยวก็ได้
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2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนา 

ที่สะอาด 

 การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมี 

รายละเอียด ดังนี้

 2.3.1 คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive 

Board: CDM EB)

 CDM EB เป็นคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังข้ึนโดยท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคี 

อนุสัญญาฯ คณะกรรมการประกอบดว้ยสมาชกิจำนวน 10 คน ซึง่สมาชกิประกอบดว้ยผูแ้ทน 

จากภูมิภาคต่างๆ 5 ภูมิภาค ตามการแบ่งขององค์การสหประชาชาติภูมิภาคละ 1 คน (ภูมิภาค 

แอฟรกิา ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ ภมูภิาคละตนิอเมรกิาและเขตทะเลแครบิเบยีน ภมูภิาค 

ยโุรปกลางและตะวนัออก และภมูภิาคยโุรปตะวนัตกและกลุม่อืน่ๆ) สมาชกิจากกลุม่ประเทศ 

กำลงัพฒันาทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็จำนวน 1 คน สมาชกิจากประเทศในภาคผนวกที ่I จำนวน 

2 คน และสมาชิกจากประเทศนอกภาคผนวกที่ I อีก 2 คน

 CDM EB มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติโครงการกลไกการพัฒนาที ่

สะอาด และให้การรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission 

Reductions: CERs) หรือคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ CDM EB ยังมีหน้าที่ในการบริหาร 

จัดเก็บค่าธรรมเนียมและบริหารกองทุนเพื่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Adaptation Fund) จัดเก็บข้อมูลปริมาณคาร์บอนเครดิตของประเทศกำลัง 

พัฒนาที่ดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้งตรวจสอบ แต่งตั้งและเพิกถอน 

หน่วยงานปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities  

: DOE) ตลอดจนอนุมัติวิธีที่ใช้คำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้วย
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 2.3.2 หน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Designated 

National Authority: DNA)

 ประเทศนอกภาคผนวกท่ี I หรือประเทศกำลังพัฒนาท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

กลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้น จำเป็นจะต้องดำเนินการแต่งตั้ง DNA ขึ้นในประเทศของตน 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างการพิจารณาและการให้คำรับรองโครงการว่า 

เป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศ โดยมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โครงการท่ีประสงค์จะเข้าร่วมกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ของประเทศหรือไม่ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว DNA เป็นผู้พิจารณากำหนด 

ตามความเหมาะสม สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “องค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)” เพื่อทำหน้าที่เป็น DNA ในการประสานการ 

ดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html

 2.3.3 หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated 

Operational Entities: DOE)

 DOE เป็นหน่วยงานหรือองค์กรอิสระภายในประเทศหรือจากต่างประเทศท่ีได้รับ 

การรับรองและแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM EB) ให้ 

ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการในข้ันตอนต่างๆ ตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด DOE จะ

ตอ้งมเีจา้หนา้ทีท่ีม่ปีระสบการณ ์มคีวามเชีย่วชาญและทำงานอยา่งโปรง่ใส ทัง้นีห้นา้ทีห่ลกั 

ของ DOE ประกอบด้วย

 • ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ (Validation) ให้มีความถูกต้องตาม 

กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ CDM EB และประเทศที่โครงการ 

ตั้งอยู่และเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจาก CDM EB ซึ่งโดยปกติจะใช้ 

เวลาอย่างน้อยประมาณ 8 สัปดาห์ หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

 • ทวนสอบปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดำเนิน 

โครงการ (Verification) และเสนอต่อ CDM EB เพ่ือให้มีการรับรอง (Certification) 

ปริมาณ CERs ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 15 วัน หากไม่มี 

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html
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การออกแบบโครงการและการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
(Project Design and Project Design Document)

ผู้ดำเนินโครงการ

การอนุมัติจากประเทศเจ้าบ้าน
(Approval)

DNA

การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ
(Validation) 

DOE (A)

CDM EB

การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration)  

ผู้ดำเนินโครงการ

การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Monitoring)

DOE (B)

การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (Certification)

CDM EB

การออกคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการ 
CDM (Issuance of CERs) 

DOE (B)

การทวนสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Verification)

รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

2.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
 การดำเนนิโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.5 
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 2.4.1 การออกแบบโครงการและจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project 

Design and Project Design Document: PDD) 

 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องออกแบบลักษณะของโครงการ และจัดทำ PDD 

โดยมีการกำหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคำนวณปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก แผนการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD)
A.รายละเอียดโครงการ

B.วิธีการคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแผนการติดตาม 

   การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

C.ข้อมูลอายุโครงการ และช่วงเวลาในการคิดเครดิต

D.ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

E.ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

CONTENTS
A. General description of project activity

B. Application of a baseline and monitoring methodology

C. Duration of the project activity/crediting period

D. Environmental impacts

E. Stakeholders’ comments
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 2.4.2 การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ (Validation) 

 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องว่าจ้างหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายใน 

การตรวจสอบ (DOE) ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกำหนดในการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดหรือไม่  

ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบในการดำเนินโครงการจากประเทศเจ้าบ้านด้วย

 การออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ (Letter of Approval : LoA) ผู้พัฒนา 

โครงการจะต้องจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(DNA) พิจารณาเพื่อให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด สำหรับ 

ประเทศไทยหน่วยงานที่เป็น DNA คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 

มหาชน) หรือ อบก. โดยโครงการต้องจัดเตรียมรายงานผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เบ้ืองต้น (Initial Environmental Evaluation – Sustainable Development : IEE-SD)  

หรือกรณีโครงการเข้าข่ายโครงการท่ีต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(Environmental Impact Assessment : EIA) ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดเตรียมแบบประเมิน 

ศักยภาพการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SD Evaluation Form) ตามแนวทางท่ี อบก. กำหนด โดย อบก.  

จะพิจารณาโครงการท่ีเสนอว่าเป็นโครงการท่ีมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Criteria : SD-Criteria) ประกอบด้วย 4 หมวดดัชนี ได้แก่  

หมวดดัชนีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม การพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ รายดัชนีของหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนจะขึ้นกับลักษณะ 

โครงการ ประเภทโครงการหลกัๆ ไดแ้ก ่โครงการทัว่ไป โครงการภาคขนสง่ โครงการภาคปา่ไม ้ 

และโครงการ PoA โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนและมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown standard)  

ดังรูปที่ 2.6

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.tgo.or.th/ 
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หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD-criteria) ของประเทศไทย

โครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือให้คำร้องว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
 Letter of Approval : LoA

การประเมินโครงการ (ระบบการให้คะแนน)

4 หมวดดัชนีหลัก

คะแนนรวมทั้งหมดเป็น (+) และคะแนนรวมของแต่ละหมวดดัชนีเป็น (+)

-1 โครงการมีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 โครงการมีการดำเนินงานเทียบเท่ากรณีฐาน / ไม่มีผลกระทบ

+1,+2 โครงการมีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

n/a ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับดัชนีนี้และไม่ต้องนำมาคิดคะแนน

มาตรฐานมงกุฎไทย CROWN STANDARD
(1) คะแนนรวมจากเกณฑก์ารพฒันาทีย่ัง่ยนืตัง้แตร่อ้ยละ 50 

ขึ้นไป
(2) คะแนนดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(3) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (+1) ขึ้นไป
(4) คะแนนด้านการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม 

 และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้คะแนน (+1) 
ขึ้นไป หรือคะแนนด้านสุขภาพอนามัยของคนงาน 
และชุมชนข้างเคียง ได้คะแนน (+2)

รูปที่ 2.6 การพิจารณาให้คำรับรองโครงการ CDM และมาตรฐานมงกุฎไทย
14 15
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 2.4.3 การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) 

 เมื่อหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ (DOE) ได้ทำ 

การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) และลงความเห็นว่าผ่านข้อกำหนดต่างๆ ครบถ้วน 

จะเสนอเอกสารแสดงผลการตรวจสอบโครงการ (Validation report) รวมถึง PDD  

หนังสือให้คำรับรองโครงการ (LoA) และรายละเอียดข้อเสนอแนะจากการพิจารณาตรวจสอบ 

โครงการของ DOE ไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) 

เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ ทาง CDM EB จะมีการสอบถามความเห็นต่อโครงการจาก 

หน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (DNA) หาก CDM EB ไม่มี 

ประเด็นข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมจะทำการขึ้นทะเบียนโครงการ แต่หากโครงการไม่สามารถ 

ชี้แจงข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็นแก่ CDM EB ได้ อาจถูกขอให้ทบทวนโครงการใหม่  

(Request for review) หรือ ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน (Reject)

 2.4.4  การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring) 

 เมื่อโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแล้ว 

ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งตดิตามปรมิาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และดำเนนิโครงการ 

ให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) และจัดทำรายงาน 

การติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring report) ต่อไป หาก 

ผู้พัฒนาโครงการไม่สามารถดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน PDD ได้ ต้องให้หน่วยงาน 

ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ (DOE) ขอเปลี่ยนแปลง (Deviation) เพื่อให ้

ม่ันใจว่ารายงานการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีจัดทำข้ึนน้ันสามารถ 

ผ่านการทวนสอบ (verification) และได้รับการรับรองปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก (CER)

14 15
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 2.4.5 การทวนสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Verification) 

 หนว่ยงานปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัมอบหมายในการตรวจสอบ (DOE) ดำเนนิการทวนสอบ 

รายงานการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring report) เพื่อ 

แสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้องและโปร่งใส หลังจากนั้น DOE จะเสนอรายงานการทวนสอบ 

(Verification report) ต่อคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) ซึ่ง 

DOE ที่ดำเนินการในขั้นตอน Verification ต้องไม่เป็นหน่วยงาน DOE เดียวกับขั้นตอน 

การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ (Validation) ยกเว้นโครงการ CDM ขนาดเล็กสามารถใช้  

DOE รายเดียวกันได้

 2.4.6 การรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certification) 

 หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ (DOE) จะทำรายงาน 

รับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certification Report) เสนอต่อ 

คณะกรรมการบรหิารกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM EB) เพือ่ใหพ้จิารณาออกหนงัสอืรบัรอง 

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reduction : CERs)

 2.4.7 การออกคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนา 

ที่สะอาด (Issuance of CERs) 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) ได้รับรายงาน 

รับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certification Report) แล้วทาง 

CDM EB จะมีการสอบถามความเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินงาน 

ตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (DNA) หากไม่มีประเด็นข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมจะออกหนังสือรับรอง 

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reduction : CERs)  

ให้แก่เจ้าของโครงการ เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตต่อไป
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2.5 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย
 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย ที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองว่า 

เปน็โครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (LoA) สว่นใหญ ่ไดแ้ก ่โครงการผลติกระแสไฟฟา้ 

และหรอืความรอ้นจากกา๊ซชวีภาพ โครงการผลติไฟฟา้จากชวีมวล และโครงการผลติไฟฟา้ 

จากพลงังานหมนุเวยีน (พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานนำ้ เปน็ตน้) ตามลำดบั  

ดังรูปที่ 2.7 

รูปที่ 2.7 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับหนังสือให้คำรับรอง

ว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LoA) ของประเทศไทย

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2555)

โครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือให้คำรับรอง LoA ของประเทศไทย จำนวน 203 โครงการ

Expected Certified Emission Reduction เท่ากับ 12.00 MtCO
2
e/year
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โครงการ CDM ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB จำนวน 75 โครงการ

Expected Certified Emission Reduction เท่ากับ 12.00 MtCO
2
e/year

โครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก CDM EB จำนวน 19 โครงการ

Expected Certified Emission Reduction เท่ากับ 12.00 MtCO
2
e/year

รูปที่ 2.8 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2555)

รูปที่ 2.9 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ลดได้จาก CDM EB (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2555)
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บทที่ 3 การติดตามประเมินผลโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด

3.1 วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามข้อเสนอที ่

ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD)  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Report) 

 • เพื่อตรวจทานข้อมูลผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเทียบกับสภาพ

จริงของโครงการ

 • เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 

 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนใกล้เคียง

 • เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการ

 • เพื่อเสนอความคิดเห็นของโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนา 

ที่สะอาด (CDM EB)  

3.2 เป้าหมาย
 • แสดงสถานภาพของโครงการที่เป็นปัจจุบัน

 • วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการของ 

ผู้ประกอบการ

 • รวบรวมปญัหาและอปุสรรคในการดำเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบั อบก. เพือ่หา 

แนวทางการแก้ไขต่อไป
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3.3 เงื่อนไขในการออกติดตามประเมินผลโครงการ 
 อบก. ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่อ 

คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB) สำหรับการขอขึ้นทะเบียน 

(Request for registration) และขอการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(Issuance of CERs) โดย อบก. จะเข้าติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้ว 

(Operated) ยกเว้นกรณีโครงการที่ได้รับการร้องเรียนจะออกติดตามประเมินผลทันที 

 ความถี่ในการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้

 1) โครงการที่ได้รับ Crown Standard จะออกติดตามประเมินผลทุกปี ตลอด 

อายุของการรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย

 2) โครงการที่ต้องเฝ้าระวัง จะออกติดตามประเมินผลทุกปี  ได้แก่

  • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

  • โครงการที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนสูง

  • โครงการที่เคยมีผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐาน 

  • โครงการที่เคยมีเรื่องร้องเรียน

  • โครงการที่คณะอนุกรรมการฯ มีประเด็นให้ อบก.ติดตามผลต่อเนื่อง

    เช่น การใช้น้ำของโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน

  • โครงการขนาดใหญ่

  • อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ จะมีความเห็นเพิ่มเติม

 3) โครงการอ่ืนๆ จะออกติดตามประเมินผลแบบสุ่มตรวจ (Random Monitoring) 

เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบ 

ขยะ เป็นต้น

 ทกุโครงการตอ้งจดัสง่รายงานผลการตดิตามประจำปตีามรปูแบบที ่อบก.กำหนด 

มายัง อบก.
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3.4 ขั้นตอนการออกติดตามประเมินผล

รูปที่ 3.1 ระบบและขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการ

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินโครงการ

• หนังสือขอเข้าติดตามโครงการ

PDD 
Mornitoring report

• ขอแผนที่โครงการ

• กำหนดการ ประสานงาน

ออกติดตามและ
กรอกข้อมูล

ระบบและขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ผู้ประกอบการ อบก.

ศึกษาเอกสารและ
ตรวจสอบข้อมูลโครงการ

จัดทำรายงานผล
การติดตามประเมินโครงการ

ระบบ IT
Monitor

http://cdm.unfcc.int/

 กอ่นออกตดิตามประเมนิผลทกุครัง้ ผูต้ดิตามฯ ตอ้งประสานนดัหมาย วนัและเวลา  

กับเจ้าของโครงการ และหรือผู้พัฒนาโครงการ โดยทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  

และขอแผนที่เดินทางไปยังโครงการ
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เอกสารจาก UNFCCC  

 • เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD)

 • เอกสารรายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ

   เรือนกระจก (Monitoring Report)

เอกสารจากฐานข้อมูลของ อบก.

 • ระบบ IT Monitor

 ศกึษาขอ้มลูโครงการจาก PDD หรอื Monitoring Report โดยผูต้ดิตามฯ สามารถ 

Download เอกสารทั้งหมดได้จาก www.unfccc.int ดังนี้

 1. สืบค้นเอกสาร กรณีโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว

 สามารถสืบค้นได้ที่ http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

 3.4.1 ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลโครงการ
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1. คลิกที่ Project Cycle Search

2. พิมพ์ชื่อโครงการ

3. คลิก Search

1.
2.

3.

คลิกเลือกโครงการ
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เลอืกเอกสารขอ้เสนอโครงการ
 (PDD)

เลือก Monitoring Report

ปริมาณ CERs ที่ขึ้นทะเบียน
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 2. สืบค้นเอกสาร กรณีโครงการยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน

 สามารถสืบค้นได้ที่ http://cdm.unfccc.int/

ใส่ชื่อโครงการลงในช่อง 
Search

เลือกชื่อโครงการ
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เลือกเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ

 3. Download เอกสาร

เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD)

 ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM นั้น ผู้พัฒนาโครงการ 

อาจจะมีการปรับรายละเอียดใน PDD เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณปริมาณการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การปรับปรุง Version ของ Methodology 

หรอืการขอแกไ้ขแผนการตดิตามปรมิาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ดงันัน้ ผูต้ดิตามฯ 

จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ใน PDD โดยเฉพาะโครงการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว 

เพื่อเปรียบเทียบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อครั้งเสนอต่อ อบก. หรือไม่ และมีประเด็นใด 

ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากการเข้าติดตาม

สิ่งที่ต้องพิจารณา

 •  ปรมิาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Emission Reductions 

: ER) ที่ระบุไว้ใน PDD 

 • ขอบเขตของโครงการ (Project Boundary) เนื่องจากอาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีบางส่วนของโครงการ หรือเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมบางอย่าง เป็นต้น
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ตัวอย่าง Methodology ที่ใช้

AMS-I.C. Thermal energy for the user with or without electricity 

AMS-I.D. Grid connected renewable  electricity generation 

AMS-III.D. Methane recovery in animal manure management systems

AMS-III.H Methane  recovery in wastewater treatment 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html

ตัวอย่างเช่น

 โครงการ CDM ของโรงงานผลติแปง้มนัสำปะหลงั A ไดม้กีารเปลีย่นแปลงขอบเขต 

โครงการในเอกสาร PDD โดยมกีารเพิม่การตดิตัง้เครือ่งยนตผ์ลติไฟฟา้ (Gas engine) 2 ตวั 

จากเดิมมีเพียงการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตพลังงานความร้อนใน 

หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่ผู้ติดตามฯ ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ 

 - อาจต้องเปลี่ยน/ เพิ่ม Methodology เช่น กรณีนี้อาจต้องเพิ่ม Methodology 

AMS-I.D. 

 - ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ER) เพิ่มขึ้น

 - หมวดดชันมีลพษิทางอากาศ ตอ้งมกีารตดิตามผลการตรวจวดัจาก Gas engine  

เพิ่มเติม 

 -  หมวดดัชนีมลพิษเสียง ต้องมีการตรวจวัดเสียงใหม่ เพราะมีการเพ่ิมแหล่งกำเนิดเสียง 

  และต้องจับพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์

 - การติดตั้งอุปกรณ์กำจัด H
2
S ในก๊าซชีวภาพก่อนเข้าสู่ Gas engine
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ตัวอย่าง : ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ER) จริง เปรียบเทียบกับที่ประเมินไว้ 

ในเอกสาร PDD ในเอกสาร Monitoring report (หัวข้อ E.5 และ E.6)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

 • Monitoring report ครั้งที่เท่าไหร่ และช่วงระยะเวลาของ

   การรายงาน 

 • พิกัดที่ตั้งของโครงการ (Location)  

 • สถานภาพโครงการ (Implementation status) 

 • ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ER) จริง

รายงานผลการติดตามปริมารการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report)

 Monitoring report แสดงข้อมูลผลการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จริงในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ผู้พัฒนาต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานตลอดอายุเครดิต 

ของโครงการ 
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 ศึกษาผลการพิจารณาโครงการ ซึ่ง อบก. ประเมินโครงการตามหลักเกณฑ์ 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยพิจารณามาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีผู้พัฒนา 

โครงการได้เสนอไว้ เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และมติ 

ของคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้อง 

ปฏบิตัติาม และสบืคน้ขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลู (IT Monitor) รายงานผลการตดิตาม 

ครั้งก่อนหน้า และอาจพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อทราบประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือประเด็นที่ต้องติดตาม 

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ศึกษาผลการพิจารณาโครงการ CDM ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอบเขตการดำเนินโครงการ

 (Project Boundary)
ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรการฯ 
ที่ผู้พัฒนาโครงการ

ได้เสนอไว้
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(1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(3) สุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน

ใกล้เคียง

หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD criteria) ทั่วไป

1.หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1.1 ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม
(1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 

    กำหนดโดยพิธีสารเกียวโต

(2) มลพิษทางอากาศ

(3) มลพิษทางเสียง

(4) มลพิษทางกลิ่น

(5) การจัดการน้ำทิ้ง

(6) การจัดการของเสีย

(7) มลพิษดิน

(8) การปนเปื้อนน้ำของใต้ดิน

(9) การจัดการของเสียอันตราย

1.2 ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(10) ความตอ้งการใชน้ำ้และประสทิธภิาพ 

การใช้น้ำของโครงการ

(11) การพงัทลายของดนิและการกดัเซาะ 

ชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำ

(12) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ

(13) ดัชนีอื่นๆที่มีผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญ

(1) การพัฒนาเทคโนโลยี

(2) แผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

Crediting Period ที่โครงการเลือกไว้

(3) แผนการฝึกอบรมบุคลากร

2.หมวดดัชนีด้านสังคม

(1) การจ้างงาน

(2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

(3) การใช้พลังงานทดแทน

(4) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

(5) การใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ

3.หมวดดัชนีด้านการพัฒนาและ/
หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการ 

ก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนา 

ที่ยั่งยืนสำหรับการพิจารณาให้คำรับรอง 

โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

พ.ศ.2553 ที่ 1/2553 โดยประกาศใช้เมื่อ 

วันที่ 29 เมษายน 2553

4.หมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ
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 3.4.2 การติดตามประเมินผลโครงการและการกรอกข้อมูล

 การเข้าติดตามประเมินผลโครงการ ผู้ติดตามฯ ควรดำเนินงานตามขั้นตอน  

ดังต่อไปนี้

 • แนะนำตัวต่อเจ้าของโครงการและวัตถุประสงค์ในการเข้าติดตามประเมินผล

 • สอบถามตามแบบฟอรม์การตดิตามประเมนิผล โดยมปีระเดน็หลกัๆ รายละเอยีด 

ดังนี้

 ο ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ 

 ο ขอบเขตของโครงการมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่หากมรีะบถุงึสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง 

และสาเหตุ

 ο วันที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น วันที่เริ่มก่อสร้าง วันที่เริ่มเดินระบบ 

วันที่ขึ้นทะเบียน เป็นต้น

 ο รายละเอยีดของอปุกรณแ์ละเทคโนโลยทีีต่ดิตัง้ มกีารเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 

หรือยกเลิก ไปจากที่ได้ระบุไว้ใน IEE / PDD อย่างไรบ้าง โดยให้ระบุ  

เทคโนโลยี ยี่ห้อ รุ่น บริษัทและประเทศผู้ผลิต จำนวน กำลังการผลิตติดตั้ง  

และประสิทธิภาพ เป็นต้น และระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

 ο วัตถุดิบและผลผลิตจากการดำเนินโครงการ เช่น คุณลักษณะและปริมาณ 

น้ำเสียที่เข้าระบบ ประเภทและสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ ปริมาณ 

ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เป็นต้น 

 ο ประเดน็สบืเนือ่งจากการตดิตามครัง้กอ่นหนา้ เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ อบก.  

ให้ไว้ตอนขอ LoA เช่น การติดตามการดำเนินการตามมาตรการลด 

ผลกระทบด้านเสียง เอกสารการขออนุญาตการนำของเสียออกนอกโครงการ 

การติดตามมลพิษอากาศช่วง Soot blow ของ Boiler เป็นต้น

 • ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังรายละเอียดในบทที่ 4 

 •  สอบถามข้อสั ง เกตและประเด็นอื่นๆ เพิ่ม เติม เช่น ข้อร้องเรียน 

ราคาขายและผู้รับซื้อ CER ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เป็นต้น 
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 • เดินเย่ียมชมโครงการพิจารณาเคร่ืองจักร อุปกรณ์หลักของโครงการเปรียบเทียบ 

กับข้อมูลในเอกสาร ถ่ายภาพ และจับพิกัดท่ีต้ังของเคร่ืองจักรอุปกรณ์หลักและ 

โครงสร้างอาคารท่ีติดต้ังในโครงการ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ 

ทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า (Gas Engine)  

หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ บ่อบำบัดข้ันหลัง  

พื้นที่เกษตรกรรมที่นำของเสียมาปรับปรุงสภาพดิน จุดสูบน้ำ ฯลฯ (ผู้ติดตามฯ 

ควรขออนุญาตเจ้าของโครงการก่อนมีการถ่ายภาพและจับพิกัด)

 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ CDM มากกว่า 1 โครงการตั้งอยู ่

ใกล้เคียงกัน ต้องแบ่งขอบเขตการดำเนินการให้ชัดเจน และระบุเครื่องจักร/ 

อุปกรณ์หลักให้ชัดเจน 

 • สรุปผลการติดตามประเมินโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการอีกครั้ง เพื่อเป็น 

การทวนข้อมูลที่ได้รับตอนแรก รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แก่ 

เจ้าของโครงการในประเด็นที่ผู้เข้าติดตามประเมินผลเห็นว่ามีประโยชน์ต่อ 

โครงการ เช่น เสนอปลูกต้นไม้แนวรั้วโรงงานบริเวณติดกับชุมชน เพื่อลด 

ผลกระทบด้านฝุ่นและเสียง อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โครงการ 

 • ภายหลังการติดตามประเมินผลโครงการ ให้ผู้เข้าติดตามประเมินผลบันทึก 

ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง Up Load ภาพถ่าย สำเนาเอกสารอ้างอิงต่างๆ ของ 

โครงการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ 

ในการติดตามประเมินผลครั้งต่อไปลงในระบบสารสนเทศ ผ่านทาง 

  www.monitor.tgo.or.th  

3.4.3 จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ

 • รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 • รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินในการเข้าติดตามประเมินผลโครงการ

 • เสนอรายงานต่อ อบก. 
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บทที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดแยกตามประเภทโครงการ

4.1 แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑ์

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ไม่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตาม

มาตรการที่เสนอไว้

เกี่ยวข้อง 
ไม่ได้ปฏิบัติตาม

มาตรการที่เสนอไว้

1. หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1) ดัชนีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดโดยพิธีสารเกียวโตของโครงการ

    (CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFCs, PFCs และ  SF

6
)

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• พิจารณา Methodology ที่ใช้ในการคำนวณจาก PDD หัวข้อ B.6.1

• ดูค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีโครงการลดได้  (Emission Reduction : ER) 

- PDD   หัวข้อ B.6.3

- Monitoring report    หัวข้อ E.5  

• ให้ผู้ประกอบการหรือผู้พัฒนาโครงการ ยืนยันตัวเลขปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหรือขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

กับคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM EB) เปรียบเทียบกับค่าท่ีโครงการ 

เสนอต่อ อบก. ในขั้นตอนการขอคำรับรอง (LOA) 

• สอบถามเพิ่มเติมหากค่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 
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2) ดัชนีมลพิษทางอากาศ

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• พิจารณากิจกรรมของโครงการว่ามีเครื่องจักร อุปกรณ์หลักที่ปล่อยมลพิษอากาศ เช่น  

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า (Gas engine) หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น กรณีโครงการไม่ม ี

การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ระบุ “ไม่เกี่ยวข้อง” 

• ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจวัดคร้ังล่าสุด มลพิษทางอากาศจากปล่องของโครงการ

   ต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐาน พร้อมขอสำเนาเอกสาร

• ตดิตามผลการปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัหรอืลดผลกระทบดา้นการปลอ่ยมลพษิทาง

อากาศของโครงการตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA เช่น การติดตั้งอุปกรณ์กำจัดฝุ่นฯ

• สอบถามทัศนคติจากชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นจาก 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

ชนิด ชีวมวล (รวมก๊าซชีวภาพ)

NOx (ppm) 200

SO
2
 (ppm) 60

TSP (mg/m3) 320

CO (ppm) 690

H
2
S (ppm) 80
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• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

ที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2552

ชนิด
โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาด ที่ใช้ 

เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง

NOx (ppm) 200

SO
2
 (ppm) 60

TSP (mg/m3) 120

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ี

ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 (TSP, SO
2
 และ NOx) 

• กฎหมายอ่ืนๆ (ท่ีเก่ียวข้อง)

3) ดัชนีมลพิษทางเสียง

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการ 

CDM เช่น เสียงจาก Gas Engine, Blower, Steam  Turbine  ต่อบ้านเรือน/

ชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดในรัศมี 500 เมตรจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการ CDM 

• หากบ้านหรือชุมชนอยู่ไกลจากจุดกำเนิดเสียงมากกว่า 500 เมตร ให้ถือว่าไม่ส่งผล 

กระทบด้านเสียงรบกวนต่อชุมชน เจ้าของโครงการไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสาร 

การตรวจวัด ระบุ “ไม่เกี่ยวข้อง”

“ไม่เกี่ยวข้อง”

ระยะห่างมากกว่า 500 ม.
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• ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจวัดครั้งล่าสุด 

- ระดับเสียงทั่วไป 24 ชม. (Leq 24 hr) 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ค่าระดับเสียงรบกวน 

ระดับเสียงต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐาน พร้อมขอสำเนาเอกสาร

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบด้านเสียงของโครงการ 

ตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA เช่น การลดเสียงรบกวนโดยติดตั้งเครื่องจักรในอาคาร/  

silencer การติดต้ังฉนวนหรือวัสดุเพ่ือดูดซับเสียง หรือการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียง 

เป็นต้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 

Leq 24 ชม. ไม่เกิน 70 dB(A)

Lmax         ไม่เกิน 115 dB(A)

• ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่  29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 

ค่าระดับเสียงรบกวน 

ค่าระดับการรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A)

• กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

4) ดัชนีมลพิษทางกลิ่น

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• หากโครงการไม่มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่น ระบุ “ไม่เกี่ยวข้อง” 

• การดำเนินโครงการ CDM ก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

• สอบถามทัศนคติจากชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ

• ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียน

หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญที่จะเกิดขึ้น
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5) ดัชนีการจัดการน้ำทิ้ง

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• หากโครงการมีการส่งน้ำเสียกลับคืนโรงงาน (โดยมีการทำหนังสือไว้) และเป็นคนละ 

นิติบุคคล ถือว่าการจัดการน้ำทิ้งเป็นความรับผิดชอบของโรงงาน (นิติบุคคลอื่น)

ในการรับไปบำบัดต่อไป ระบุ “ไม่เกี่ยวข้อง”

 

 

• กรณีที่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานควบคุม) 

ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียบ่อสุดท้าย (6 เดือนย้อนหลัง) 

ค่าต้องไม่เกินมาตรฐาน พร้อมขอสำเนาเอกสาร

 

น้ำเสีย
บริษัท ก.

บริษัท ข. 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

บริษัท ก. แหล่งน้ำสาธารณะ
บริษัท ข. 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
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• กรณีมีการนำน้ำทิ้งไปให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่โครงการหรือนอกขอบเขตรั้วของ 

โครงการ (พิจารณาขอบเขตจากเอกสารในรง. 4) 

- ตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้นำน้ำท้ิงออกนอกโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัด 

  หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมขอสำเนาเอกสารดังกล่าว

- ตรวจสอบหนังสือยินยอมรับน้ำทิ้งจากเกษตรกรในการนำน้ำทิ้งไปใช้ในพื้นที่ 

  เกษตรกรรม

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบด้านน้ำเสียของโครงการ 

ตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA เช่น จำนวนบ่อบำบัดขั้นหลัง ปริมาณน้ำที่ใช้รดจริง ขนาด

และท่ีต้ังพ้ืนท่ีเกษตรท่ีนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ (หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบสถานท่ีจริง 

และถ่ายรูป) เป็นต้น

• ตรวจสอบว่ามีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะต้ังอยู่ใกล้บริเวณโดยรอบโครงการ 

หรือไม่ เพื่อพิจารณาถึงโอกาสที่น้ำเสียของโครงการจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

บริษัท ก.
นำออกนอกพื้นที่/

ให้เกษตรกร

บริษัท ข. 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2539) เรือ่ง กำหนดคณุลกัษณะของนำ้ทิง้ 

ที่ระบายออกจากโรงงาน

ประเภทการประกอบกิจการ/ขนาด

ค่ามาตรฐาน

pH BOD

 (mg/l)

COD

(mg/l)

SS

(mg/l)

Temp

(0C)

ทุกประเภทยกเว้น โรงงานลำดับที่ 

9(2), 10, 4(1), 15(1), 15(2), 22, 29, 

38, 42, 46, 92, 13(2) 

5.5-9 20 120 50 40

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคุณลักษณะน้ำท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน 

ให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) 

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

ประเภทการประกอบกิจการ/ขนาด

ค่ามาตรฐาน

pH BOD

(mg/l)

COD

(mg/l)

SS

(mg/l)

Temp

(0C)

9(2) หัวพืชประเภทการทำแป้ง/

เมล็ดพืช 

5.5-9 60 120 50 40

10 อาหารจากแป้ง 5.5-9 60 120 50 40

4(1) สัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำประเภท

การฆ่าสัตว์

5.5-9 60 400 50 40

15(1) อาหารสัตว์ประเภทการทำ

อาหารผสม/สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์

5.5-9 60 120 50 40

15(2)  อาหารสัตว์ประเภทป่น/บด 

พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูก 

ขนสัตว์/เปลือกหอยสำหรับผสม

5.5-9 60 120 50 40
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ประเภทการประกอบกิจการ/ขนาด

ค่ามาตรฐาน

pH BOD

(mg/l)

COD

(mg/l)

SS

(mg/l)

Temp

(0C)

22  สิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย

ซึ่งมิใช่ใยหิน

5.5-9 60 400 50 40

29  โรงหมัก ชำแหละ อบป่น 5.5-9 60 400 50 40

38  ผลิตเยื่อ หรือ กระดาษ 5.5-9 60 400 50 40

42 เคมี ภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุ

ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

5.5-9 60 120 50 40

46  ยา 5.5-9 60 120 50 40

92  ห้องเย็น 5.5-9 60 120 50 40

13(2) เครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบ

อาหารประเภทเครื่องปรุง กลิ่น รส/สี 

ของอาหาร

5.5-9 20 400 50 40

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2548 

ประเภทการประกอบกิจการ/ขนาด

ค่ามาตรฐาน

pH BOD

 (mg/l)

COD

(mg/l)

SS

(mg/l)

Temp

(0C)

ประเภท ก.   >600 หน่วยปศุสัตว์ 5.5-9 60 300 150 120 

ประเภท ข.   60-600 หน่วยปศุสัตว์ 5.5-9 100 400 200 200 

ประเภท ค.   6<60 หน่วยปศุสัตว์  

(ไม่บังคับ) 

5.5-9 100 400 200 200 

น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ 1 หน่วย เท่ากับ น้ำหนักสุกร 500 กก.
โดย   นน.เฉลี่ยสุกรพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ      = 170  กก.
        นน.เฉลี่ยสุกรขุน                       =   60  กก.
        นน.เฉลี่ยลูกสุกร                       =   12  กก. 
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• ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

และนิคมอุตสาหกรรม

• กฏหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

6) ดัชนีการจัดการของเสีย 

(หมายเหตุ : ของเสีย หมายถึง วัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาการ 

ดำเนินโครงการ ไม่รวมของเสียอันตราย)

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ให้ระบุชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ CDM  

และมาตรการในการจัดการของเสีย (เช่น ขี้เถ้าจากการเผาไหม้ชีวมวล ตะกอนจาก 

ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น)

• ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการของเสีย ความสามารถในการรองรับ 

ของเสียของโครงการ 

• ถา้มกีารนำของเสยีออกนอกโครงการ ตรวจสอบหนงัสอืขออนญุาตตามแบบ สก.2 และ 

ใบอนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงาน 

พร้อมขอสำเนาเอกสารดังกล่าว (รวมถึงกรณีโครงการนำของเสียให้เกษตรกรไปใช้ 

ประโยชน์)

• ตดิตามผลการปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัหรอืลดผลกระทบดา้นของเสยีของโครงการ

ตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA เช่น การนำไปปรับปรุงสภาพดิน การจำหน่าย การฝังกลบ 

ในพื้นที่ (ตรวจดูสถานที่ฝังกลบ) เป็นต้น

• สอบถามทัศนคติจากชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

คำนิยาม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

จากการประกอบกจิการโรงงาน รวมถงึของเสยีจากวตัถดุบิ ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวน 

การผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมี 

คุณลักษณะที่เป็นอันตราย

การจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ คอื การบำบดั ทำลายฤทธิ ์ทิง้ กำจดั จำหนา่ย 

จ่ายแจก แลกเปล่ียน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการกักเก็บ 

ไว้เพื่อทำการดังกล่าว

• กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

7) ดัชนีมลพิษดิน

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• พิจารณาองค์ประกอบของของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ CDM 

ว่ามีองค์ประกอบของสารอันตราย ที่จะก่อให้เกิดมลพิษดินหรือไม่ หากไม่มี ระบุ 

“ไม่เกี่ยวข้อง”

• หากมีองค์ประกอบของสารอันตราย จะต้องพิจารณาถึงวิธีการจัดการ/มาตรการใน 

การป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือก่อให้เกิดมลพิษดิน

• กรณีมีการฝังกลบของเสียในโรงงานให้ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

พร้อมขอสำเนา 

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบด้านมลพิษดินของโครงการ 

ตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนด 

มาตรฐานคณุภาพดนิ (กลุม่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย โลหะหนกั สารปอ้งกนักำจดัศตัรพูชื 

และสัตว์ และกลุ่มของสารพิษ)

• กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)
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8) ดัชนีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• พิจารณาองค์ประกอบของของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ CDM 

ว่ามีองค์ประกอบของสารอันตราย ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินหรือไม่ 

หากไม่มี ระบุ “ไม่เกี่ยวข้อง”

• กรณมีกีจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การปนเปือ้นนำ้ใตด้นิ พจิารณาถงึวธิกีารจดัการ/

มาตรการในการลดผลกระทบ และตรวจสอบเอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 

พร้อมขอสำเนา 

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบการปนเป้ือนของน้ำใต้ดิน 

ของโครงการตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่องกำหนด 

มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน (กลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย โลหะหนัก สารป้องกันกำจัด 

ศัตรูพืชและสัตว์ และกลุ่มของสารพิษ)

• กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

9) ดัชนีการจัดการของเสียอันตราย

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• กรณีมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย

• ให้ระบุระบบการจัดเก็บของเสียอันตรายภายในโครงการ (เช่น น้ำมันเครื่อง แผงเซลล์ 

แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่) ผู้ขนส่ง และผู้รับไปกำจัด ต้องมีหนังสือยืนยันการให้บริการ 

ของผู้รับกำจัดของเสียอันตราย ใบกำกับการขนส่ง และหนังสืออนุญาตให้นำของเสีย 

ออกนอกโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และขอสำเนาเอกสารดังกล่าว

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบด้านการกำจัดของเสีย 

อันตรายของโครงการตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/EIA
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

คำนิยาม

ของเสียอันตราย คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อน 

สารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ตามที่กำหนด

• กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

10) ดัชนีความต้องการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของโครงการ

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ยืนยันข้อมูลตามสมดุลน้ำ เช่น รายละเอียด ที่ตั้ง ความจุของบ่อเก็บน้ำใช้ ปริมาณ 

การใช้น้ำสำหรับโครงการ CDM การนำน้ำท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ทำให้ปริมาณการใช้น้ำ 

จากแหล่งน้ำลดลง เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการประเภทผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

• หากมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ตรวจสอบใบอนุญาตให้ใช้น้ำจากหน่วยงานที ่

เกี่ยวข้อง พร้อมขอสำเนาเอกสารดังกล่าว (พิจารณาระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต และ 

เงื่อนไขต่างๆ) ทั้งนี้ให้ระบุให้ชัดเจนว่าแหล่งน้ำดังกล่าวใช้เฉพาะในโครงการ CDM  

หรือโครงการให้ชุมชนข้างเคียงใช้ประโยชน์ด้วย

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบด้านน้ำใช้ตามที่ได้ระบุไว้

ใน IEE/EIA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน 

น่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 (กรมเจ้าท่า)

• พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

• พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 (กรณีทางน้ำธรรมชาติประกาศ

เป็นทางน้ำชลประทาน)

• กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา 

ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (กรมชลประทาน)

• กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)
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11) ดัชนีการพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำ

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• หากโครงการใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ และอาจจจะส่งผลกระทบต่อดัชนีดังกล่าว 

ให้ผู้เข้าติดตามพิจารณา ณ สถานที่จริง และประเมินผลกระทบ  

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/

EIA

12)  ดัชนีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ติดตามขนาด พื้นที่ ตำแหน่งและชนิดของพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการปลูกเพิ่มเติม และ 

การดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ใน IEE/EIA

 

หมายเหตุ :  พื้นที่สีเขียว  หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน/

ดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์โดยสามารถปลกูเพิม่เตมิไดท้ัง้ในและนอกบรเิวณพืน้ที่

โครงการ CDM แต่ท้ังน้ีให้เป็นการปลูกเพ่ิมเติมเน่ืองจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ 

CDM
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13)  ดัชนีอื่นๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบตามที่ได้ระบุไว้ใน IEE/

EIA

• กรณทีีผู่เ้ขา้ตดิตามโครงการพบประเดน็ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอืน่ ๆ  อยา่งมนียัสำคญั 

ให้ระบุรายละเอียดและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูล 

ในการติดตามครั้งต่อไป เช่น ดัชนีการรบกวนคลื่นสนามแม่เหล็ก สัญญาณโทรศัพท์ 

คลื่นวิทยุ จากการหมุนของกังหันลม ดัชนีปัญหาสุขภาพด้านระบบหายใจของชุมชน 

ที่ตั้งใกล้โรงไฟฟ้าชีวมวล ดัชนีการสะท้อนของแสงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น

2. หมวดดัชนีด้านสังคม

1) ดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกับ 

โครงการ เช่น การให้ชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม 

หรือเรื่องอื่นๆ ของโครงการ 

• ขอสำเนาเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือบันทึกการประชุม หรือหลักฐานอื่นๆ 

เพื่อยืนยันการดำเนินงานจริงของกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
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2) ดัชนีการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางด้านการเงิน รวมถึงบทบาทของโครงการ 

ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน (ยกเว้นการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชน

ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ ซึง่โครงการตอ้งดำเนนิการตามกฎหมาย) เชน่ การใหเ้งนิสนบัสนนุ 

หรือเข้าร่วมในการจัดงานบุญ งานประเพณี งานวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

• ขอสำเนาเอกสารยนืยนัการสนบัสนนุดงักลา่ว เชน่ รายงาน ภาพถา่ย ใบประกาศนยีบตัร 

หรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการให้การสนับสนุนของโครงการ

3) ดัชนีสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียง

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• แผนการปฏิบัติงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในด้านความ 

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน แผนปอ้งกนัและบรรเทาอบุตัภิยั  

และแผนการตรวจสุขภาพอนามัยของคนงาน

• สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้านสุขภาพ เช่น ตรวจสุขภาพประจำ 

ปีให้ชาวบ้านหรือจัดหน่วยแพทย์ตรวจรักษาชาวบ้าน เป็นต้น อาจสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมจากสถานีอนามัยตำบล

• ขอสำเนาเอกสารยนืยนัการสนบัสนนุดงักลา่ว เชน่ รายงาน ภาพถา่ย ใบประกาศนยีบตัร 

หรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการสนับสนุนจริงจากโครงการ
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3. หมวดดัชนีด้านการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1) ดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยี

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ตรวจสอบว่าเครื่องจักรอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งเป็นไปตามที่ระบุในเอกสาร หรือไม่

• สอบถามเพ่ิมเติมกรณีมีการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงเคร่ืองจักรหลัก หรือติดต้ังเพ่ิมเติม 

ในโครงการ CDM เชน่ เครือ่งยนตก์า๊ซ (Gas Engine) หมอ้ตม้ไอนำ้ (Boiler) กงัหนัไอนำ้ 

(Steam Turbine) ฯลฯ ให้ระบุถึงสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าการลงทุนเพิ่มเติม 

แหล่งท่ีมาของเทคโนโลยี รุ่น ขนาด ย่ีห้อ และเป็นเทคโนโลยีท่ีได้มีการวิจัยและพัฒนา 

ต่อยอดเพิ่มเติมในประเทศหรือไม่ อย่างไร

2) ดัชนีแผนการดำเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการหรือส้ินสุดระยะเวลา Crediting Period

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• สอบถามเพิ่มเติมหากโครงการมีการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ เช่น แผนการบำรุง 

รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์  หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานเดิมตาม 

ที่ระบุไว้ใน IEE / EIA

• ขอสำเนาแผนการดำเนินงานใหม่ (หากมี)
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3) ดัชนีแผนการฝึกอบรมบุคลากร

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• สอบถามเพิ่มเติมแผนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น 

หลักสูตร ผู้เข้าอบรม วันที่ เป็นต้น 

• ขอสำเนาแผนการฝึกอบรมของโครงการ (หากมี) 

• หากโครงการมีการเผยแพร่องค์วามรู้ของโครงการสู่สาธารณะ เช่น เปิดให้หน่วยงานที่

สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 

4. หมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ

1) ดัชนีการจ้างงาน

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ให้ระบุจำนวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนที่เป็นการจ้างงานในโครงการ CDM 

โดยตรง และการจา้งงานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการดำเนนิโครงการ CDM เชน่ การขนสง่วตัถดุบิ 

พร้อมทั้งระบุรายละเอียดจำนวนคนงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง

2)  ดัชนีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ให้ระบุผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการมีใครบ้าง และจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือ 

ผลประโยชน์อย่างไร  เช่น เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายวัตถุดิบ เป็นต้น 
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3) ดัชนีการใช้พลังงานทดแทน

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ใช้พิจารณาเฉพาะโครงการ CDM ประเภทการใช้พลังงานทดแทน 

• ให้ประเมินร้อยละของการใช้ พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ CDM 

เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ใช้

    หมายเหต ุ: พลงังานทดแทนหมายถงึพลงังานทีน่ำมาใชแ้ทนเชือ้เพลงิฟอสซลิ แบง่ตาม 

แหล่งที่มา ออกเป็น 2 ประเภท

(1) พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป เรียกว่า “พลังงานสิ้นเปลือง” ได้แก่ 

พลังงานที่ได้จากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน  

เป็นต้น

(2) พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า 

“พลังงานทดแทน” ได้แก่ พลังงานที่ได้จาก แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และ 

ไฮโดรเจน เป็นต้น

4) ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ใช้พิจารณาเฉพาะโครงการ CDM ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

• ให้ประเมินร้อยละของประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

CDM

5) ดัชนีการการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการติดตามประเมินผล

• ให้แสดงรายละเอียดการใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในประเทศ 

และต่างประเทศ และแสดงสัดส่วนร้อยละของมูลค่าการใช้ เครื่องจักร วัสดุ และ 

อุปกรณ์ในประเทศต่อมูลค่าการลงทุนของโครงการ
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4.2  โครงการผลิตไฟฟ้าและหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพ
 การยอ่ยสลายสารอนิทรยีใ์นสภาวะไรอ้ากาศทำใหเ้กดิกา๊ซชวีภาพซึง่มกีา๊ซมเีทน

เปน็องคป์ระกอบหลกั กา๊ซมเีทนมคีา่ศกัยภาพทำใหโ้ลกรอ้น (Global warming potential  

: GWP) มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า ตาม IPCC Second Assessment  

Report 1996 การกักเก็บก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักและนำไปใช้ 

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตความร้อนและหรือไฟฟ้าทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นการ 

ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

 

ก๊าซเรือนกระจก อักษรย่อ GWP 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO
2

1 

ก๊าซมีเทน CH
4

21 

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ N
2
O 310 

Hydrofluorocarbons HFCs 140 – 12,100 

Perfluorocarbons PFCs 6300 – 12,500 

Sulphur hexafluoride SF
6
 24,900 

ที่มา : IPCC 1996

 การดำเนนิโครงการ CDM ผลติพลงังานไฟฟา้และหรอืความรอ้นจากกา๊ซชวีภาพ 

ในประเทศไทยที่ได้รับหนังสือให้คำรับรอง LoA คิดเป็นร้อยละ 56 ของโครงการทั้งหมด  

เช่น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานน้ำมันปาล์ม โครงการผลิตพลังงาน 

ความรอ้นจากนำ้เสยีโรงงานแปง้มนัสำปะหลงั โครงการผลติไฟฟา้จากกา๊ซชวีภาพทีไ่ดจ้าก 

หลุมฝังกลบขยะ เป็นต้น 
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รูปที่ 4.2 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

จากหลุมฝังกลบขยะ
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 รูปที่ 4.1 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

จากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
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 4.2.1 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

 ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการย่อย 

สลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีววิทยา (Biological treatment) ในสภาวะไร้อากาศ 

(Anaerobic digestion) ดงัรปูที ่4.3 องคป์ระกอบหลกัของกา๊ซชวีภาพ คอื กา๊ซมเีทน (CH
4
) 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ส่วนก๊าซอื่นๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H

2
S) 

ก๊าซแอมโมเนีย (NH
3
) และก๊าซไฮโดรเจน ( H

2
)จะมีปริมาณเล็กน้อย 
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รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการเกิดก๊าซชีวภาพ

สารอินทรีย์

สารอินทรีย์

เชิงเดี่ยว

กรดระเหยง่ายกรดอะซิติก

ก๊าชชีวภาพ

 องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซมีเทน ซ่ึงมีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดี 

และสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปต่างๆ ได้ เช่น

• เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร และ 

หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

• เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น ใช้กับ 

เครื่องยนต์ เป็นต้น 

• เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
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ก๊าซชีวภาพ* 1 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่า  

ก๊าซหุงต้ม 0.46 กิโลกรัม

น้ำมันเบนซิน 0.67 ลิตร

น้ำมันดีเซล 0.60 ลิตร

น้ำมันเตา 0.55 ลิตร

ฟืนไม้ 1.50 กิโลกรัม

ไฟฟ้า 1.2-2.5 หน่วย

*กา๊ซชวีภาพทีม่กีา๊ซมเีทนเปน็องคป์ระกอบรอ้ยละ 65 ทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ และอณุหภมู ิ

0 องศาเซลเซียส

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมทางการเกษตร

 ปจัจบุนัประเทศไทยมโีรงงานอตุสาหกรรมทางการเกษตร มากกวา่ 5,000 โรงงาน  

ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลางกระจายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียยังคง 

ใช้ระบบบ่อเปิด (Open pond) แต่ก็มีโรงงานบางส่วนเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ลกัษณะนำ้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมประเภทนีม้ปีรมิาณมาก และมคีา่ความสกปรกในรปู  

COD สูง ประมาณ 15,000 – มากกว่า 100,000 มก./ล.  ทำให้นิยมใช้เทคโนโลยีใน 

การบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ 

 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 

กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียแล้ว ยังได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

ตอ่ไป โดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีน่ำ้เสยีมคีา่ความสกปรกคอ่นขา้งสงู ไดแ้ก ่โรงงานอตุสาหกรรม 

อาหาร โรงงานผลิตน้ำตาล โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม  

โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
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รูปที่ 4.4 ตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
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 จัดเป็นบ่อ Cover lagoon อีกรูปแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นบ่อมีการคลุมพลาสติก 

เชน่กนั ภายในบอ่จะประกอบไปดว้ยทอ่ปลอ่ยนำ้เสยีและทอ่ดดูตะกอนหมนุวยีน เพือ่ปอ้งกนั 

สารอินทรีย์จมอยู่ท่ีก้นบ่อ รวมไปถึงดูดตะกอนท่ีมีค่าอินทรีย์ต่ำออกจากระบบบ่อ CIGAR ไปยัง 

บ่อเก็บกากตะกอน 

 บ่อ Cover Lagoon ส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นบ่อดินอาจมีการปูพลาสติก 

หรือดาดคอนกรีต ด้านบนคลุมด้วยผืนพลาสติกขนาดใหญ่ เพ่ือรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน 

สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากบ่อ Cover lagoon ยังมีค่าสกปรกสูง 

ไมส่ามารถปลอ่ยออกสูแ่หลง่นำ้สาธารณะได ้จำเปน็ตอ้งสง่ไปยงัระบบบำบดันำ้เสยีขัน้หลงั 

ตอ่ไป ทัว่ไปฟารม์สกุรทกุขนาดนยิมใชร้ะบบนีเ้นือ่งจากสามารถกอ่สรา้งไดง้า่ย และเงนิลงทนุ 

ต่ำกว่าระบบไร้อากาศอื่นๆ บ่อ Cover Lagoon มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารอินทรีย ์

สูงกว่าร้อยละ 60 

ระบบบ่อปิดไร้อากาศ (Cover Lagoon)

ระบบ CIGAR (Cover In-ground Anaerobic Reactor)

รูปที่ 4.6 บ่อ Cover Lagoon
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รูปที่ 4.7 บ่อ CIGAR

ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบชั้นสลัดจ์ (Upflow Anerobic Sludge Blanket : UASB)

 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพยูเอเอสบี เป็นระบบบำบัดทางชีววิทยาโดยอาศัยหลักการ 

ทำงานของจลุนิทรยีแ์ขวนลอยทีเ่กาะตวักนัในลกัษณะเมด็ตะกอน (Granule) โดยการเลีย้ง 

เช้ือจุลินทรีย์ในถังยูเอเอสบีจะควบคุมให้ตะกอนสะสมเป็นช้ันตะกอนท่ีมีความหนาแน่น น้ำเสีย 

จากโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกป้อนอย่างกระจายตัวและสม่ำเสมอบริเวณด้านล่างของถัง 

แล้วไหลผ่านชั้นตะกอนจุลินทรีย์ การไหลของน้ำที่เข้ามาจากด้านล่างของถังและฟองก๊าซ 

ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เกิดการผสมและสัมผัสระหว่างน้ำเสียและจุลินทรีย์ขึ้นภายในถัง น้ำเสีย 

จะไหลออกสู่ส่วนระบายน้ำเสียด้านบน สำหรับจุลินทรีย์จะมีการสูบเวียนกลับเข้าสู่ถัง 

ส่วนก๊าซชีวภาพจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อเก็บก๊าซเพื่อนำไปใช้ต่อไป 

รูปที่ 4.8 บ่อ UASB
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 ถังลักษณะนี้จะถูกออกแบบให้เกิดการกวนสมบูรณ์ มีการติดตั้งใบพัดเพื่อช่วยใน 

กวนผสม เพื่อเพิ่มการสัมผัสกันระหว่างน้ำเสียและตะกอนจุลินทรีย์จะทำให้ประสิทธิภาพ 

ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียดี ถัง CSTR เหมาะกับน้ำเสียที่มีความสกปรกและ 

สารแขวนลอยสงู รวมถงึสารพษิปนอยู ่เนือ่งจากถงัปฏกิรณม์กีารกวนตลอดเวลา ดงันัน้เมือ่ 

สารพิษปนเข้ามาจะถูกเจือจางทันที ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจุลินทรีย์เหมือนระบบอื่น

ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบผสมกวน (Continuous Stirred Tank Reactor : CSTR)

ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้น (Anaerobic Baffled Reactor : ABR) 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไร้อากาศ 
(Anaerobic Fixed Film Reactor : AFFR) 

 หลักการทำงานน้ำเสียจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ และไหลผ่านชั้นจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะ 

อยู่บนผิวตัวกลางและแขวนลอยอยู่ระหว่างช่องว่างของวัสดุตัวกลาง จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ 

สารอินทรีย์ในน้ำเสียเป็นแหล่งอาหาร ผลพลอยได้ คือ ก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนลอยข้ึนสู่ด้านบน 

ของระบบ ตวักลางทีใ่ชใ้นถงักรองไรอ้ากาศมหีลายรปูแบบดว้ยกนั เชน่ พลาสตกิ หนิ ตาขา่ย  

เป็นต้น

 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ  แต่มีลักษณะพิเศษ  

เฉพาะ คือมีแผ่นก้ันบังคับให้น้ำไหลข้ึนและไหลลงสลับกัน โดยแผ่นก้ันมีท้ังแบบแผ่นก้ันเด่ียว  

และแผ่นกั้นคู่ เพื่อสร้างโอกาสในการสัมผัสระหว่างน้ำเสียและจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
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 การกำจัดขยะชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธี open dump  ซึ่งการจัด

การขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมควรจะเป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 

โดยสามารถนำก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลุมขยะ (Landfill gas) ไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน์  

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

รูปที่ 4.9 ตัวอย่างโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจาก

ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ
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ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 สำหรับประเทศไทยฟาร์มเล้ียงสัตว์ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพมากท่ีสุด 

คือ ฟาร์มสุกร โดยทั่วไปมักใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบชั้นสลัดจ์ (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket: UASB) และแบบ Anaerobic Covered Lagoon

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจาก

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของฟาร์มสุกร
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 4.2.2 แนวทางการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์

 ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้าน 

พลังงาน เช่น ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงที่ใช้ภายในฟาร์ม หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะอยู่ 

ในรูปของการผลิตพลังงานความร้อน ได้แก่ การใช้ทดแทนน้ำมันเตาที่ใช้ในหม้อต้มไอน้ำ  

หรือใช้แทนเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรต่างๆ หรือใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เอง 

หรือจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ท้ังในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 

Power Producers: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producers: 

VSPP) 

 กากตะกอนท่ีเหลือ (Excess sludge) จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพยังสามารถ 

นำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินและจำหน่ายได้อีก 

ปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซชีวภาพ

ทดแทนพลังงาน

ความร้อน/ผลิตไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ
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 • การดักน้ำ และความชื้น ในท่อส่งก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มักจะมี 

ความชื้นสูง (ไอน้ำ) และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำสะสมจนเกิดเป็นอุปสรรคใน 

การส่งก๊าซไปตามท่อได้ ดังนั้นต้องมีการติดตั้งชุดดักน้ำหรือความชื้น ก่อนนำ 

ก๊าซชีวภาพไปใช้งาน 

 • การกำจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H
2
S) ซึง่มคีณุสมบตัเิปน็กา๊ซพษิ เมือ่สมัผสักบันำ้ 

หรอืไอนำ้จะเปลีย่นสภาพเปน็กรดซลัฟรูคิ (H
2
SO

4
) สามารถกดักรอ่นโลหะและ 

วสัดอุปุกรณไ์ด ้ดงันัน้ จงึตอ้งกำจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H
2
S) ในกา๊ซชวีภาพกอ่น 

การนำไปใช้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และลดความเข้มข้น 

ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะเกิดจากการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ

รูปที่ 4.11 อุปกรณ์ดักความชื้น

การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ (Gas Purification) 
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รูปที่ 4.13 ตัวอย่างตัวกลางพลาสติกที่บรรจุภายในถัง

รูปที่ 4.12 อุปกรณ์กำจัด ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด (H
2
S) ในก๊าซชีวภาพ
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รูปที่ 4.14 เครื่องเป่าอากาศ (Blower) 

 การนำก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนโดยตรง เช่น  

ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำในการอบแห้ง ใช้กับหัวกกลูกสุกร ใช้ในครัวเรือน  

ควรคำนึงถึงวิธีการส่งลำเลียงก๊าซชีวภาพและมาตรการด้านความปลอดภัยด้วย โดยปกติ 

ส่งลำเลียงก๊าซชีวภาพไปตามท่อโดยต้องอาศัยเครื่องเป่าอากาศ (Blower) ช่วยเพิ่มแรงดัน 

และระยะทางไม่ควรไกลจนเกินไป

 โดยทั่วไป โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังมักนำก๊าซชีวภาพไปใช้กับหม้อต้มไอน้ำ  

หรือ หม้อต้มน้ำมันร้อน ในกระบวนการอบแป้ง

การนำก๊าซชีวภาพไปผลิตความร้อน
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  รูปที่ 4.15 หม้อต้มไอน้ำ (Hot Oil Boiler) และ หัวเผา  (Burner ) 
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 รูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ 

และตอ่รว่มกบัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ (Generator) หรอื มอเตอรเ์หนีย่วนำ (Induction Motor) 

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไปที่พบมักเป็นเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า (Gas Engine) ที่ใช้ 

ก๊าซชีวภาพและนำเข้าจากต่างประเทศ

การนำก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 4.16 เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า (Gas Engine) 
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 กรณีไม่มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ การกักเก็บก๊าซชีวภาพไว้ในแหล่ง 

กกัเกบ็ (ถงัเกบ็กา๊ซ บอ่หมกั) อาจเสีย่งตอ่การเกดิอคัคภียั หรอืการระเบดิหากมปีระกายไฟ 

ในบรเิวณทีม่กีา๊ซชวีภาพสะสมอยู ่หรอืเกดิการรัว่ไหลออกจากระบบสูช่ัน้บรรยากาศ  ดงันัน้ 

จึงควรติดตั้งปล่องเผาก๊าซทิ้งเพื่อความปลอดภัยแม้จะไม่มีการใช้งานก็ตาม 

 การทำงานของปลอ่งเผากา๊ซทิง้จะอาศยักระบวนการออกซเิดชัน่ (Oxidation) ที่

อุณหภูมิสูงในการเผาไหม้ก๊าซเหลือทิ้ง เช่น สารจำพวกไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H
2
S) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO

2
) กา๊ซคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) 

และเขม่าควันก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ โดยสามารถแบ่งตามประเภท ดังนี้

 • ปล่องเผาก๊าซทิ้งแบบเปิด (Open Flare) เป็นปล่องเผาก๊าซที่มีแผ่นกันลม 

ขนาดเลก็ตดิตัง้บรเิวณปลายปลอ่งเพือ่ปอ้งกนัเปลวไฟจากกระแสลม มคีวามสงู 

จากพื้นถึงปลายปล่องประมาณ 5-6 เมตร มีระบบการทำงานไม่ซับซ้อน แต่มี

ข้อเสียคือควบคุมอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับก๊าซในการเผาไหม้ได้ไม่ด ี

ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์บริเวณปลายปล่อง 

 • ปล่องเผาก๊าซท้ิงแบบปิด (Enclosed Flare) เป็นปล่องเผาก๊าซท่ีมีหัวเผาเด่ียว  

หรือหัวเผาจัดเรียงเป็นแถวอยู่ภายในท่อทรงกระบอกซึ่งล้อมรอบด้วยฉนวน 

ทนความรอ้น หรอืวสัดทุนความรอ้น ซึง่ลกัษณะดงักลา่วชว่ยลดเสยีงดงั ปอ้งกนั 

กระแสลมและเนื่องจากมีหัวฉีดแรงดันสูงทำหน้าที่ควบคุมอัตราส่วนผสมของ 

อากาศและก๊าซในการเผาไหม้ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้เผาไหม้สมบูรณ์ 

มากขึน้สง่ผลใหป้ลอ่ยมลพษิสูบ่รรยากาศลดลง เหมาะกบัการใชง้านแบบตอ่เนือ่ง 

ส่วนมากพบเห็นได้ตาม โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ 

ปล่องเผาก๊าซทิ้ง (Flare)
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รูปที่ 4.17  ปล่องเผาก๊าซทิ้ง (Flare)   
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• โครงการผลิตไฟฟ้าและหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพมักตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงาน 

อุตสาหกรรม หรือใกล้เคียง ดังนั้นต้องพิจารณานิติบุคคลของโครงการ กลไกการ 

พัฒนาที่สะอาดว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกับโรงงานหรือไม่ เพื่อให้ทราบขอบเขต 

โครงการให้ชัดเจน

• โครงการที่ดำเนินการแล้วต้องขอสำเนาเอกสารผลการตรวจวัดสารมลพิษทาง 

อากาศทีร่ะบายออกจากปลอ่งของโครงการ และพจิารณาความถกูตอ้ง เชน่ สดัสว่น 

ของเชื้อเพลิงที่ใช้ ในกรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างชีวมวลและน้ำมันเตา  

เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประเภทโรงงานท่ีกฏหมายกำหนด (โรงงานอุตสาหกรรม  

และโรงไฟฟ้า) 

• คุณภาพน้ำทิ้ง กรณีที่โครงการรับผิดชอบบำบัดน้ำเสีย และไม่มีการส่งคืนกลับสู่ 

โรงงานเพ่ือรับไปบำบัดต่อ  พิจารณาบ่อข้ันหลังเพ่ิมเติมว่าโครงการสามารถรองรับ 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ หรือมาตรการจัดการที่เหมาะสม 

• ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หากมีการนำออกนอกโครงการต้องปฏิบัติตาม 

กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ มกีารนำไปปรบัปรงุสภาพดนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม ถอืวา่ 

นำออกนอกโครงการซึ่งต้องขออนุญาต ยกเว้นพื้นที่เกษตรกรรมนั้นเป็นพื้นที่ของ 

โครงการตามที่ระบุไว้ใน รง.4)

• ควรตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณบ่อกักเก็บก๊าซชีวภาพ เช่น ความมั่นคง 

แขง็แรงของบอ่ และพลาสตกิทีป่ดิคลมุ อปุกรณต์า่งๆ ทีใ่ชค้วรเปน็แบบปอ้งกนัระเบดิ 

อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ เช่น Safety valve อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณก๊าซมีเทน และ 

ควรพิจารณาระยะห่างจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นว่ามีความปลอดภัยหรือไม่  

รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆ

แนวทางการติดตามประเมิลผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน
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สภาพพื้นที่ อุปกรณ์หลัก ผลกระทบ

โครงการ

การปฏิบัติตาม

ระบบบำบัดน้ำเสียและผลิต

ก๊าซชีวภาพ

จุดที่มีการนำน้ำทิ้งออกนอก

โครงการ

อาคารที่ติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ

(Boiler)/เคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้า

(gas engine)

ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

(H
2
S Scrubber) 

เครื่องเป่าอากาศ (blower)

ปล่องเผาก๊าซทิ้ง (flare)

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

หม้อต้มไอน้ำ

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

เครื่องเป่าอากาศ

ปล่องเผาก๊าซทิ้ง 

การลดมลพิษอากาศโดยติดตั้ง

ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ /

การปรบัแตง่เครือ่งยนตผ์ลติไฟฟา้

การลดเสียงรบกวนโดยติดตั้ง

เครื่องจักรในอาคาร/silencer

และการปลูกต้นไม้เป็น

แนวกันเสียง

การนำน้ำทิ้ง/ตะกอน

ออกนอกโครงการ

ไอเสียจากปล่องของ

หม้อต้มไอน้ำ/

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

เสียงรบกวนจากหม้อต้มไอน้ำ/

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

น้ำทิ้ง

ตะกอน
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4.3  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

 4.3.1 ชีวมวล

 ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น 

พลงังานได ้ชวีมวลนบัรวมถงึวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร เศษไม ้ปลายไมจ้ากอตุสาหกรรมไม ้ 

มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและของเสียจากชุมชน และสามารถ 

แบ่งชีวมวลตามแหล่งที่มาได้ 4 กลุ่ม คือ 

 1) พืชผลทางการเกษตร (Agricultural crops) ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด  

พืชที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต แป้งและน้ำตาล เช่น ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ  

รวมถึงพืชน้ำมันต่างๆ ที่สามารถนำน้ำมันมาใช้เป็นพลังงานได้

 2) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (Agricultural residues) เช่น แกลบ ชานอ้อย  

ทะลายปาล์ม ฟางข้าว เศษลำต้น ข้าวโพด ซังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง

 3) ไม้และเศษไม้ (Wood and wood residues) เช่น ไม้โตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ 

เศษไม้จากโรงงานผลิตเครื่องเรือน และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น

 4) ของเหลอืจากอตุสาหกรรมและชมุชน (Waste streams) เชน่ กากนำ้ตาล และ 

ชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล แกลบ ขี้เลื่อย เส้นใยปาล์ม และกะลาปาล์ม 
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  ชานอ้อย (bagasse)   เปลือกไม้ (Wood Bark)

รูปที่ 4.18 เชื้อเพลิงชีวมวล

 โรงไฟฟา้ชวีมวลโดยทัว่ไปจะใชเ้ชือ้เพลงิจำพวก แกลบ เศษไม ้ชานออ้ย ซงัขา้วโพด  

ทะลายปาลม์ เปน็ตน้ ซึง่ชวีมวลเหลา่นีม้อียูท่ัว่ไปในประเทศไทย การนำชวีมวลมาใชจ้งึชว่ย 

ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิง และส่งผลให้มีการสร้างรายได้ 

ให้กับคนท้องถ่ิน นอกจากน้ีการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

72 73

 แกลบ (Rice Husk)    แกลบผสมเศษไม้ 

(Rice Husk and Wood Chip)
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 4.3.2 เทคโนโลยีการผลิต

 กระบวนการแปรรปูชวีมวลเปน็พลงังานรปูแบบตา่งๆ โดยทัว่ไปอาศยักระบวนการ 

ทางเคมีความร้อน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การเผาไหม้โดยตรง การผลิตก๊าซ และการ 

ผลิตพลังงานร่วม

  เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด ใช้กับ 

เชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นเชื้อเพลิงแข็ง 

มีขั้นตอนคือเผาเชื้อเพลิงชีวมวลโดย 

ตรงในเตาเผา ความร้อนที่ได้จะถูกนำ 

ไปใช้ผลิตไอน้ำท่ีมีอุณหภูมิและความดัน 

สูง ไอน้ำที่ผลิตได้นี้จะถูกนำไปใช้ขับ 

กังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าไอน้ำที่ออก 

จากกังหันไอน้ำจะเข้าสู่เคร่ืองควบแน่น 

(Condenser) เพื่อให้เย็นลงและกลั่น 

ตวักลายเปน็นำ้ เพือ่ปอ้นกลบัเขา้สูห่มอ้ 

ไอน้ำอีกครั้ง 

1) การเผาไหม้โดยตรง  (Direct combustion) 

74 75รูปที่ 4.19 โรงไฟฟ้าชีวมวล (Boiler และ Turbine & Generator) 
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 เป็นกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง โดยการ 

เผาไหม้เชื้อเพลิงในอุปกรณ์พิเศษเรียกว่า แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) และควบคุมอากาศไหล 

เข้าในปริมาณจำกัด ทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ก๊าซไฮโดรเจน เป็นหลัก ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะเร่งปฏิกิริยาแบบต่อเนื่องให้กลายเป็นก๊าซ 

เชือ้เพลงิ (Producer Gas) สามารถนำไปใชส้ำหรบักงัหนักา๊ซ (Gas turbine) หรอืเครือ่งยนต ์

สันดาปภายในเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

2) การผลิตก๊าซชีวมวล (Gasification)

 รูปที่ 4.20 โรงไฟฟ้าชีวมวลแบบ Gasification 

3) การผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) 

 เป็นการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหรือเช้ือเพลิงเพียงแหล่งเดียวผลิตพลังงานท่ี 

ต่างกัน 2 ชนิด สามารถแบ่งตามลำดับก่อนหลังของการผลิตไฟฟ้าและความร้อนออกได้เป็น  

2 แบบ คือ การผลิตไฟฟ้านำหน้า และการผลิตไฟฟ้าตามหลัง ซึ่งการผลิตไฟฟ้านำหน้า 

เป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
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 ระบบเตาเผา (Furnace) ทำหน้าที่เผาไหม้เชื้อเพลิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย

การเผาให้ได้ความร้อนเพื่อเอาก๊าซร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิต ในการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

แข็งนั้นเตาเผาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะการจะนำพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงเปลี่ยนมาเป็น 

พลงังานความรอ้นใหไ้ดม้ากทีส่ดุนัน้ เตาเผาทีใ่ชจ้ะตอ้งมปีระสทิธภิาพทีด่แีละเหมาะสมกบั 

การใช้งานกับเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างระบบการเผาไหม้ของเตาเผาซึ่งมีใช้ 

เช่น 

• ระบบสโตกเกอร์ (Stoker) เป็นระบบแรกที่มีการป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่เตาโดย 

อาศัยเครื่องกลทางด้านบน หรือด้านล่าง ข้อดีของระบบนี้คือ มีราคาถูก และ 

สามารถออกแบบให้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงแข็งได้หลายชนิด และรองรับเชื้อเพลิง 

ทีม่คีวามชืน้สงูไดซ้ึง่มหีลายแบบดว้ยกนั เชน่ แบบตระกรบัอยูก่บัที ่แบบตระกรบั 

เลื่อน เป็นต้น 

• ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) อากาศจะไหลผ่านชั้นของเชื้อเพลิง  

และเมื่อเพิ่มค่าความเร็วของอากาศถึงค่าหนึ่งเชื้อเพลิงที่วางอยู่จะลอยตัวขึ้นมี 

ลักษณะคล้ายของไหล ในตอนเร่ิมติดเตาน้ันเบดจะได้รับความร้อนจากภายนอก 

จนอุณหภูมิถึงจุดติดไฟของเชื้อเพลิง หลังจากนั้นเชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าไป 

อย่างสม่ำเสมอ การเผาไหม้จะเกิดขึ้นทั่วบริเวณเตา โดยปกติจะใส่สารเฉื่อย  

รูปที่ 4.21 โรงไฟฟ้าชีวมวล (Cogeneration)
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 4.3.3 เทคโนโลยีระบบบำบัดฝุ่น

 ฝุ่นละอองเป็นสารมลพิษทางอากาศหลักจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล 

ระบบบำบัดฝุ่นมีทั้งมัลติไซโคลน (Multi cyclone) ระบบเปียก (Wet scrubber)  

ถุงกรอง (Bag Filter) และระบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) โดยหลักการ 

ของแต่ละระบบรวมถึงข้อดีและข้อจำกัด ดังนี้

ระบบบำบัดฝุ่นแบบมัลติไซโคลน (Multi cyclone)

 ใช้บำบัดฝุ่นโดยอาศัยไซโคลนเล็กๆ หลายอันข้ึนอยู่กับปริมาณก๊าซท่ีผ่านและการ 

สูญเสียแรงดัน หลักการทำงานกระแสก๊าซซึ่งมีฝุ่นปนอยู่จะเข้าไปในทรงกระบอกด้านนอก 

แต่ละอันโดยผ่านช่องว่างระหว่างแถวของทรงกระบอกด้านในและถูกแยกออกจากก๊าซ  

แล้วเลื่อนตกลงมาทางด้านในของทรงกระบอกอันนอกลงไปสู่ที่รองรับ ขณะเดียวกันก๊าซ 

ซึ่งถูกแยกฝุ่นออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางจากทรงกระบอกนอกและลอยขึ้นผ่านทรง 

กระบอกในออกไป ประสิทธิภาพการแยกฝุ่นของไซโคลนจะขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้น 

ของฝุ่น มวล และความเร็วในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ

 หลักการทำงาน Flue Gas ไหลผ่าน Wet Scrubber จากด้านล่างออกด้านบน  

สวนทางกับม่านน้ำที่พ่นลงมาจากถาดตะแกรงน้ำที่อยู่จำนวนสองชั้น ฝุ่นเถ้าจะถูกดักจับ 

โดยหยดน้ำลงสู่ก้นถัง

ระบบบำบัดฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber)

(Inert Material) เช่น ทราย หรือ สารที่ทำปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่น  

หินปูน (Limestone) หรือตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งจะช่วยในด้านการ 

ถ่ายเทความร้อนและช่วยทำความสะอาดภายในเตาระบบฟลูอิดไดซ์เบด  

ปัจจุบันระบบฟลูอิดไดซ์เบดได้รับความสนใจมากเนื่องจากสามารถใช้กับ 

เชื้อเพลิงแข็งได้ทุกชนิด เพราะอุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าใกล้เคียงตลอดทั่ว 

เตาเผา ทำให้อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงสม่ำเสมอ สามารถเผาเชื้อเพลิงที ่

มีปริมาณความชื้นสูงได้ดี นอกจากนี้ยังทำให้อุณหภูมิของเปลวไฟคงที่
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รูปที่ 4.22 ระบบบำบัดฝุ่น

แบบมัลติไซโคลน (Multi cyclone)

แบบผ้ากรอง (Bag Filter หรือ Bag House)

รูปที่ 4.23  ระบบบำบัดฝุ่นแบบผ้ากรอง (Bag Filter หรือ Bag House)
78 79

 ระบบบำบัดฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter หรือ Bag House)

 ทำงานโดย Flue Gas ไหลผ่านเข้าผ้ากรองหรือถุงกรองที่มีความละเอียดมากพอ 

ที่จะยอมให้อากาศเท่านั้นที่ไหลผ่าน ส่วนฝุ่นจะติดที่ผิวหน้าของผ้ากรอง ตัวระบบดักฝุ่น 

แบบผ้ากรองนี้ค่อนข้างใหญ่ ราคาผ้ากรองแพง และอายุการใช้งานของผ้ากรองมีจำกัด 
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 หลักการทำงาน คือ เม่ือฝุ่นลอยเข้ามาใกล้แผ่นเหล็กท่ีมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงข้ัวลบ 

จะถูกสนามไฟฟ้าเหน่ียวนำฝุ่นให้มีข้ัวไฟฟ้าเป็นลบ จากน้ันฝุ่นท่ีมีข้ัวลบลอยเข้าใกล้แผ่นเหล็ก 

ขั้วไฟฟ้าถัดไป มันจะถูกสนามไฟฟ้าซึ่งมีขั้วเดียวกันผลักให้ลอยห่างไปจากสนามไฟฟ้านั้น 

เลีย้วเบีย่งเบนทศิทางไปยงัแผน่เหลก็ดดูฝุน่ขัว้บวก ขัว้ตา่งกนัจะดดูกนั จงึถกูดดูใหเ้ขา้ไปตดิ 

แผ่นเหล็กน้ัน เม่ือฝุ่นจับหนามากพอแล้ว ค้อนจะเคาะแผ่นเหล็กท่ีมีฝุ่นจับรวมตัวกันหนา 

ทำให้ฝุ่นหล่นลงสู่กรวยเก็บฝุ่นด้านล่าง 

ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) 

รูปที่ 4.24  ลักษณะเถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ชีวมวล
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รูปที่ 4.25 การจัดการเถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ชีวมวล 

แนวทางการติดตามประเมิลผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

• รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล ที่มา ปริมาณ วิธีการขนส่ง 

และการจัดเก็บ รวมถึงมาตรการจัดการต่างๆ

• การประเมินผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองจากปล่อง กรณีที่โครงการมีการเป่าเขม่า 

(Soot Blow) เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของขี้เถ้าบนท่อไอน้ำส่วนต่างๆ  

• ผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาสที่ระบายออกจากปล่องของโครงการ 

และพิจารณาความถูกต้อง 

• สภาพแวดล้อมโรงงาน เช่น มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นแกลบ ฝุ่นขี้เถ้าหรือไม่ 

หรอืโครงการตดิตัง้ ESP จำนวน 3 ตวั แตท่ำงานจรงิ 2 ตวั รถขนเถา้มพีลาสตกิ 

ปิดคลุมหรือไม่ เป็นต้น
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รูปที่ 4.26  โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

• เถ้าหนัก และเถ้าเบา หากมีการนำออกนอกโครงการต้องปฏิบัติตามกฏหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ประโยชน์อื่นๆ ต้องระบุรายละเอียดุให้ชัดเจน เช่น  

มีการส่งเถ้าแกลบออกจำหน่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มชาวบ้านมา 

ขอรับไปเพาะกล้าไม้ เป็นต้น

• กรณีโครงการตั้งใกล้ชุมชน ให้สอบถามทัศนคติชาวบ้านบริเวณรอบๆที่ตั้ง 

โครงการ เชน่ ปญัหาเรือ่งฝุน่เขมา่ เสยีงรบกวน การสนบัสนนุกจิกรรมพฒันาสงัคม  

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
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สภาพพื้นที่ อุปกรณ์หลัก ผลกระทบ

โครงการ

การปฏิบัติตาม

หม้อต้มไอน้ำ

กังหันไอน้ำและ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

(gasifier)

การลดมลพิษอากาศโดยติดตั้ง

อุปกรณ์กำจัดฝุ่น

การลดเสียงรบกวนโดยติดตั้ง

เครื่องจักรในอาคาร/

silencer และการปลูกต้นไม้

เป็นแนวกันเสียง

การขออนุญาตสูบน้ำจาก

แหล่งน้ำสาธารณะ

การนำขี้เถ้า/น้ำทิ้งออกนอก

โครงการ

ฝุ่นจากชีวมวล

ไอเสียจากปล่องของหม้อต้มไอน้ำ/

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

เสียงรบกวนจากกังหันไอน้ำ

และเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า/เคร่ืองยนต์

ผลิตไฟฟ้า

soot blow

น้ำทิ้ง

ตะกอน

ลาน/ไซโลเก็บชีวมวล

และการลำเลียงชีวมวล

บ่อเก็บน้ำใช้

อาคารที่ติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ/

กังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า/เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า
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4.4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 4.4.1 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

 โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน 

ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 โครงการประเภทผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์เป็น 

สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะทำให้เกิดอิเล็กตรอน 

อิสระและความต่างศักย์ที่ผิวของเซลล์แสงอาทิตย์ และเกิดการไหลของอิเล็กตรอน 

ซ่ึงการไหลของอิเล็กตรอนทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า กรณีระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เช่ือมต่อ 

กับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอร่ีสำหรับเก็บสำรองพลังงาน อย่างกรณี 

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ(PV Stand alone system) เพราะ 

สามารถจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับระบบจำหน่ายโดยตรง 

รูปที่ 4.27  โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
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 อปุกรณร์ะบบทีส่ำคญัประกอบดว้ยแผงเซลลแ์สงอาทติย ์อปุกรณค์วบคมุการประจ ุ

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 

อิสระ ซึ่งในปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้กันอยู่จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม 

ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน และกลุ่มที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน  

ซึ่งประเภทนี้จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมาก  

มักใช้งานสำหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่

กลุ่มที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน

แบบที่เป็นรูปผลึก (Crystal)

ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 

(Single Crystalline 

Silicon Solar Cell)

ชนิดผลึกรวมซิลิคอน 

(Poly Crystalline Silicon 

Solar Cell)

แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก

Amorphous Silicon 

Solar Cell
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  การใช้รางพาราโบลิกในการรวมแสงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

(Parabolic Trough Power Plant)

 

 โครงการประเภทผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ 
 

 โดยใชอ้ปุกรณร์วมแสง (Concentrating Solar Technology) เพือ่ใหค้วามรอ้นกบั 

ของไหล เช่น น้ำ เปลี่ยนสถานะน้ำให้กลายเป็นไอน้ำ และส่งไปขับเคลื่อนหมุนกังหันไอน้ำ 

(Steam Turbine) ซ่ึงแกนของกังหันไอน้ำต่ออยู่กับเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

ซึง่ปจัจบุนัมกีารพฒันาเทคโนโลยใีหม้คีวามหลากหลายในการใชง้าน โดยเฉพาะการพฒันา 

การใชค้วามรอ้นจากรงัสอีาทติยเ์พือ่การผลติกระแสไฟฟา้ ปจัจบุนัเทคโนโลยนีีม้กีารใชง้าน 

อยู่ 3 รูปแบบ คือ 1) การใช้รางพาราโบลิกในการรวมแสงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า (Parabolic 

Trough Power Plant) 2) หอคอยรวมแสงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (Power Tower) และ 3) เทคโนโลยี 

จานรวมแสงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (Parabolic Dish Power Plant) 
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หอคอยรวมแสงเพื่อผลิตไฟฟ้า (Power Tower)

 

เทคโนโลยีจานรวมแสงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (Parabolic Dish Power Plant)

รูปที่ 4.28 เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ 

ที่มา: ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม, 2554
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 4.4.2 โครงการพลังงานน้ำ

 โครงการพลังงานน้ำส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในแหล่งกักเก็บ 

ท่ีสร้างข้ึน เช่น ฝาย เข่ือน เป็นต้น หลักการทำงาน คือ โดยใช้แรงดันน้ำมาขับเคล่ือนกังหันน้ำ 

 (Turbine) หมุนโดยเชื่อมกับส่วนที่หมุน (Rotor) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)  

ทีต่ดิตัง้ในระดบัทีต่ำ่กวา่ กำลงัการผลติตดิตัง้และพลงังานไฟฟา้ทีผ่ลติไดจ้ะขึน้อยูก่บั แรงดนั 

และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องกังหันน้ำ

 

รูปที่ 4.29 ภาพจำลองเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบกระเปาะปิดสนิทกันน้ำท้ายเขื่อน

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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 4.4.3 โครงการพลังงานลม

 พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมด 

เช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประเทศไทยแหล่งที่เหมาะสมและมีศักยภาพ 

ผลติไฟฟา้จากกงัหนัลมได ้มขีอ้จำกดัเฉพาะชายฝัง่ทะเล และชอ่งเขาในบางภมูภิาค กงัหนัลม 

เพ่ือผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมท่ีรับพลังงานจลน์จากการเคล่ือนท่ี 

ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  

ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และกังหันลม 

ขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)
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สภาพพื้นที่ อุปกรณ์หลัก ผลกระทบ

โครงการ

การปฏิบัติตาม

ตัวอย่างเช่น

กังหันพลังน้ำและ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

กังหันลม

knock out drum

ตัวอย่างเช่น

ตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์์หรือ

กังหันลมในบริเวณที่

ไม่รบกวนชาวบ้าน

ตัวอย่างเช่น

แสงสะท้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เสียงรบกวนและการเกิดเงา

จากการหมุนของใบพัดกังหันลม

ตัวอย่างเช่น

ที่ตั้งของโครงการ

(ตรวจสอบว่าไม่บุกรุกที่ดิน

ของเอกชนหรือรัฐ)

แนวถนนหรือชุมชนที่อยู่

ใกล้เคียงที่อาจได้รับ

ผลกระทบจากแสง

สะท้อนหรือเงา

แนวทางการติดตามประเมิลผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน
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4.5 โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง
 โครงการผลติไฟฟา้จากลมรอ้นทิง้ของโรงงานผลติปนูซเีมนต ์เปน็โครงการ Waste  

Heat Power Generation (WHG) โดยนำลมร้อนทิ้งจากการกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ 

จากหออุ่นวัตถุดิบ (Preheater)  และห้องเย็นปูนเม็ด (Air Quenching Cooler) ของสาย 

การผลิตเตาเผาปูนมาใช้ผลิตไอน้ำขับเคลื่อนกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน 

 

รูปที่ 4.30 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง 

ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
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คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

90 91

รูปที่ 4.31 อุปกรณ์หลักในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทผลิตไฟฟ้า

จากลมร้อนทิ้งของโรงงานผลิตปูนซิเมนต์  (Boiler Generator และ ระบบกำจัดฝุ่น)



คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

สภาพพื้นที่ อุปกรณ์หลัก ผลกระทบ

โครงการ

การปฏิบัติตาม

หม้อต้มไอน้ำ

กังหันไอน้ำและ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อุปกรณ์กำจัดฝุ่น

การลดมลพิษอากาศโดยติดตั้ง

อุปกรณ์กำจัดฝุ่น

การลดเสียงรบกวนโดยติดตั้ง

เครื่องจักรในอาคาร/

silencer และการปลูกต้นไม้

เป็นแนวกันเสียง

การขออนุญาตสูบน้ำ

จากแหล่งน้ำสาธารณะ

ไอเสียจากปล่องของ

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

เสียงรบกวนจากกังหันไอน้ำ

และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

น้ำทิ้ง

น้ำใช้ (ขนาด แหล่งกักเก็บ 

การสูบน้ำ (หากมี))

บ่อเก็บน้ำใช้

จุดที่มีการสูบน้ำ

บ่อพักน้ำเสีย

อาคารที่ติดตั้งกังหันไอน้ำ

และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แนวทางการติดตามประเมิลผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน
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