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คู่มือเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) ฉบับปรับปรุงครั้งที่สองนี้ออกแบบมา
เพื่อเป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน นักกิจกรรม และพลเมือง ที่ไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ 
CDM มาก่อนมากนัก  คู่มือฉบับนี้จัดทำาและเผยแพร่โดย CDM Watch เช่นเดียวกับฉบับแรกที่เผยแพร่เมื่อปี 2546 เพื่อเป็น
คู่มือที่ให้คำาอธิบายเกี่ยวกับการทำางานของกลไกการพัฒนาที่สะอาดและเสนอเครื่องมือต่างๆ สำาหรับการทำางานด้านการมี
ส่วนร่วมของสาธารณะในประเด็นนี้

คู่มือฯ ฉบับนี้ไม่ได้จัดทำาขึ้นมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ CDM แต่เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องเผชิญกับโครงการ CDM ใน
ประเทศของตนและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกนี้และวิธีการประเมินโครงการเหล่านั้น

คู่มือฯ ได้เสนอภาพรวมและประวัติของ CDM จากนั้นอธิบายกระบวนการต่างๆ ในการขออนุมัติโครงการ CDM  เพื่อผลิต
คาร์บอนเครดิต  คู่มือฯ นี้เน้นที่การอธิบายประเด็นหลักๆ ให้กับภาคประชาสังคม และชี้ถึงโอกาสที่สาธารณชนจะมีส่วน
ร่วมได้  คู่มือฯ ฉบับนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎข้อยกเว้นของโครงการบางประเภท เช่น โครงการกักเก็บคาร์บอน (sinks 
projects) และโครงการต่างๆ จากนั้นเป็นการอธิบายข้อกำาหนดหลักๆ ในการประเมินโครงการ CDM ทั้งในช่วงที่เปิดให้
สาธารณะแสดงความเห็นและช่วงอื่นๆ ให้ชัดเจน

เราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะและตัวย่อมากมายที่เก่ียวเนื่องกับเร่ืองกลไกการพัฒนาที่สะอาดให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำาได้  แต่เราจำาเป็นต้องใช้ศัพท์เหล่านั้นอยู่บ้างเพื่อให้ภาพที่ชัดเจนว่า CDM ทำางานอย่างไร เราได้อธิบายคำาศัพท์สำาคัญๆ 
และตัวย่อต่างๆ โดยละเอียดไว้ในอภิธานศัพท์ตอนท้ายของคู่มือฯ

ผู้อ่านยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือ CDM ฉบับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน อินโดนีเซีย โปรตุเกส สเปน และไทย ได้จาก

http://www.cdm-watch.org 

CDM Watch ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ Ben Pearson และเพื่อนร่วมงานของเขาที่ทุ่มเทจัดทำาคู่มือ CDM ฉบับแรกซึ่งใช้ใน
ช่วงปี 2544-2548  Ben และคณะได้เป็นปากเป็นเสียงที่สำาคัญของฝ่ายประชาสังคมต่อการพัฒนาโครงการ CDM มาตั้งแต่
เริ่มต้นมีโครงการนี้

คู่มือฉบับที่สองนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2553 เพื่อสืบต่อภารกิจในการนำาเสนอมุมมองสำาคัญๆ เรื่องโครงการ CDM วิธี
การดำาเนินงาน และงานของคณะกรรมการบริหาร CDM  ณ ช่วงเวลาที่กำาลังมีการเจรจาเรื่องการปฏิรูปกลไกฯ ช่วงหลัง
ปี 2555  เป้าหมายสูงสุดของ CDM Watch ก็คือการเปิดโปงข้อผิดพลาดของกลไก CDM ที่เป็นอยู่ และนำาเสนอเสียงจาก
ประชาสังคมในกระบวนการ CDM  จะต้องมีการพิจารณาถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นในทุกๆ กลไกที่จะใช้หลังปี 2555 เพื่อหลีก
เลี่ยงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบจอมปลอม และโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อสิ่ง
แวดล้อมหรือสังคมในอนาคต

คู่มือฉบับนี้ได้รับการสนับสนุน

จาก International Climate 

Protection Initiative, กระทรวง

สิ่งแวดล้อม ประเทศเยอรมัน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

กรุณาติดต่อ  CDM Watch ที่

info@cdm-watch.org

http://www.cdm-watch.org

บทนำ�
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1. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และจุดกำาเนิด – ภาพรวม 

 1.1. ข้อตกลงมาร์ราเกช

 1.2. CDM - ตลาดมูลค่าพันล้านดอลล่าร์

 1.3. อนาคตอันไม่แน่นอนของ CDM หลังปี 2555

 1.4. ประเทศที่เข้าร่วม CDM

2. CDM ทำางานอย่างไรในทางปฏิบัติ - ตัวอย่าง

3. วงจรโครงการ CDM:  จากการออกแบบโครงการไปสู่การออกคาร์บอนเครดิต

 3.1. ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารออกแบบโครงการ (Project Design Document : PDD)      

     3.1.1. การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

     3.1.2. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) 

     3.1.3. ระเบียบวิธีในการประเมินปริมาณก๊าซที่ปล่อยหากไม่มีโครงการ 

     3.1.4. การแสดงให้เห็นว่าโครงการ CDM จะทำาให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงที่ได้เพิ่ม 

       เติมจากปริมาณการปล่อยก๊าซปกติ (additionality)    

 3.2. ขั้นตอนที่ 2: ได้รับการอนุมัติจากแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง   

 3.3. ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบ และช่วงเวลาเปิดให้สาธารณะแสดงความเห็น 30 วัน     

 3.4. ขั้นตอนที่ 4: ขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการบริหาร CDM

 3.5. ขั้นตอนที่ 5: การติดตามการลดการปล่อยก๊าซ

 3.6. ขั้นตอนที่ 6: การพิสูจน์ยืนยัน การรับรอง และการออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ

 3.7. ขั้นตอนที่ 7: การต่ออายุช่วงเวลาที่ได้รับคาร์บอนเดรดิต

4. สรุปโอกาสที่ภาคประชาสังคมจะแสดงความเห็นได้

5. กิจกรรมโครงการประเภทพิเศษต่างๆ        

 5.1. โครงการขนาดเล็ก

 5.2. โครงการดูดซับคาร์บอน (Sinks Projects)

 5.3. แผนงานกิจกรรม (Programme of Activities : PoAs)

6. ข้อกำาหนดการตรวจสอบหลักๆ ของเอกสารออกแบบโครงการ

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDM

8. คำาศัพท์และตัวย่อเกี่ยวกับโครงการ CDM

ส�รบัญ
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ในการประชุมสุดยอดโลกที่กรุงริโอ (Rio Earth Summit) เมื่อปี 2535 ประเทศต่างๆ ได้เห็นพ้องในอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เพื่อ
รับมือกับหลักฐานที่ปรากฏมากขึ้นว่ากิจกรรมการกระทำาของมนุษย์นั้นก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  UNFCCC ระบุพันธะ
ข้อผูกพันที่ไม่มีผลทางกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรม (ดังรายชื่อในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาฯ) ว่า ภายในปี 2553 
ประเทศเหล่านั้นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนลงให้ไปอยู่ระดับที่ปล่อยเมื่อปี 2533  หลังจากนั้นเพียงไม่นานก็
ปรากฏชัดว่ามาตรการเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายได้  ในที่ประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties : COP) เมื่อปี 2538 หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ รัฐภาคีก็ได้
เริ่มเจรจาพิธีสารที่จะกำาหนดเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบางประเทศที่เคร่งครัดยิ่งขึ้นและมีผลผูกมัดตาม
กฎหมาย

ในที่ประชุม COP ครั้งที่สามที่ประเทศญ่ีปุ่นเมื่อปี 2540 รัฐภาคีได้ยอมรับพิธีสารที่กำาหนดให้ประเทศอุตสาหกรรม1 ลด
การปล่อยก๊าซภายในประเทศของตนให้ได้ต่ำากว่าระดับที่ปล่อยเมื่อปี 2533ร้อยละห้าโดยประมาณภายในช่วงเวลาของ
ปี 2551-2555 ซึ่งเรียกกันว่าเป็นช่วงพันธกรณีแรก (First Commitment Period)  พิธีสารฉบับนี้เรียกกันว่าพิธีสารเกียวโต
ตามชื่อเมืองที่มีการเจรจาร่างพิธีสาร  มีการออก “กลไกที่ยืดหยุ่น” (flexible mechanisms) ซึ่งเป็นกลไกที่อยู่บนฐานกลไก
การตลาดออกมาสามกลไกเพื่อช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซ คือ การซื้อขายก๊าซเรือน
กระจก (Emission Trading : ET) การดำาเนินการร่วมกัน (Joint Implementation : JI) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism : CDM) 

แม้ทั้งสามกลไกจะมีการดำาเนินการที่ต่างกันไป แต่ก็อยู่บนหลักการเดียวกันคือเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซไม่ว่าที่ใดในโลกที่การลดเช่นนั้นถูกที่สุด และนับเอาการลดการปล่อยก๊าซแบบนั้นเข้ารวมไว้ในเป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊าซของประเทศตนด้วย  JI และ CDM เรียกว่าเป็นกลไกแบบโครงการ (project-based) เพราะเป็นกลไกที่
ให้เงินอุดหนุนโครงการจริงๆ  โดย JI มักจะให้เงินสนับสนุนโครงการในยุโรปตะวันออกและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 
ส่วนโครงการ CDM นั้นเป็นโครงการเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนาที่ไม่ถูกกำาหนดเป้าการลดการปล่อยก๊าซตามพิธีสาร
เกียวโต  ดังนั้น CDM จึงเป็นเพียงส่วนเดียวของพิธีสารเกียวโตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศกำาลังพัฒนาในเรื่องการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  CDM ยังแตกต่างจากโครงการอื่นในแง่ที่ว่าเครดิตการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
CDM ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมานั้นจะสามารถถูกนำามาคำานวณรวมในการลดการปล่อยก๊าซของช่วงปี 2551-2555 ได้ด้วย  
ประการสุดท้าย CDM มีภารกิจชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่โครงการ JI หรือโครงการการซื้อขาย
ก๊าซเรือนกระจกไม่ได้กล่าวถึง 

ในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ครั้งที่เจ็ด ได้มีการตกลงกันเรื่องกฎระเบียบส่วนใหญ่ของ CDM 
และได้ตราไว้ในข้อตกลงมาร์ราเกช (Marrakesh Accords)  ซึ่งเป็นเอกสารพื้นฐานของกฎระเบียบเรื่อง CDM  จากนั้นรัฐ
ภาคีต่างๆ ได้กำาหนดระเบียบในรายละเอียดเพิ่มเติมภายในกรอบของสิ่งที่เรียกกันว่า “การปฏิรูป CDM”  ข้อตกลงมาร์
ราเกชยังได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริหาร CDM (CDM Executive Board) เป็นผู้ดูแล CDM ตามอำานาจและการกำากับ
ดูแลของที่ประชุมประเทศภาคีของพิธีสารเกียวโต2    คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการออกและปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆที่มีอยู่ และชี้แนวทางว่าควรจะตีความกฎบางข้ออย่างไร3    คณะกรรมการบริหารยังเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะมี
การขึ้นทะเบียนโครงการ CDM หนึ่งๆ หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่อนุญาตให้โครงการนั้นๆ เริ่มผลิตคาร์บอนเครดิต 
และเป็นการออกใบรับรองเครดิตด้วย  ข้อตกลงมาร์ราเกชไม่ได้ระบุข้อจำากัดเร่ืองประเภทของเทคโนโลยีที่จะสามารถ
นำามาใช้ในโครงการ CDM แต่ได้กำาหนดไว้ว่าห้ามใช้พลังงานนิวเคลียร์ 4  และข้อตกลงฯ ยังได้จำากัดประเภทโครงการดูด
ซับคาร์บอน (sinks projects) ที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ และจำากัดปริมาณเครดิตการดูดซับที่สามารถใช้ได้ไว้ 5 (ดูข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับโครงการดูดซับคาร์บอนได้ที่หน้า16  กลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศที่ดำาเนินโครงการ แต่การจะพิจารณาว่าโครงการหนึ่งๆ นั้นส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ในมือของ
ประเทศที่ดำาเนินโครงการล้วนๆ  นั่นหมายความว่า ไม่มีกฎเกณฑ์โดยรวมหรือการบังคับทดสอบโครงการใดๆ ที่ประเทศ

ที่ดำาเนินโครงการจำาต้องทำาเลยเพื่อพิจสูจน์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเลย

1.กลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด (CDM) และจุดกำ�เนิด – ภ�พรวม

1.1 ข้อตกลงม�ร์ร�เกช (Marrakech Accords)
2 CMP/2005/8/Ad1, น 8 ย่อหน้า5
3    ข้อตกลงมาร์ราเกช, แนวทางการบังคับ

ใช้มาตรา 6 ของพิธีสารเกียวโต, น 56 

(Marrakesh Accords, Guidelines for 

the implementation of Article 6 of the 

Kyoto Protocol, p56)
4 CP/2001/13/Ad2, น 20
5  CP/2001/13/Ad2, น22 ย่อหน้า 7(a)

1 ในทางเทคนิคแล้ว ประเทศที่มีพันธกรณี

และพันธกรณีของประเทศนั้นๆ จะ

ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข ของพิธี

สารฯ แต่ประเทศอุตสาหกรรมมักจะ

ถูกเรียกว่าเป็นประเทศในภาคผนวก 1
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พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548 6   ประเทศในภาคผนวก 1 ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีทุกประเทศ 
ยกเว้นสหรัฐอเมริกา  โครงการ CDM โครงการแรกได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 และหลังจากนั้นก็
มีการขึ้นทะเบียนโครงการอื่นๆ ตามมาอย่างรวดเร็ว  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 มีการจดทะเบียนโครงการลำาดับที่สองพัน  
จนถึงปัจจุบันนี้ โครงการที่ขึ้นทะเบียนท้ังหมดได้ผลิตปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว (Certified 
Emission Reductions : CERs) มากกว่า 365 ล้านหน่วย  โดย CER หรือเครดิตหนึ่งหน่วยนั้นมีปริมาณเท่ากับการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตัน  เมื่อผนวกเข้ากับโครงการ CDM อีกประมาณ 2,500 โครงการที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารประกอบโครงการ กลไก CDM นี้ก็เป็นที่คาดว่าจะผลิต CERs มากกว่า 2.9 พันล้านหน่วยในช่วงพันธกรณีแรกของ
พิธีสารเกียวโต 7 

พิธีสารเกียวโตจะหมดอายุลงในปี 2555 รัฐภาคีต่างๆ จึงกำาลังปรึกษาหารือกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากปี 2555 ใน
ช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงพันธกรณีที่สอง (พ.ศ. 2556-2563) ของพิธีสารเกียวโต  แต่อนาคตก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  การ
ประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศในกรุงโคเปนเฮเกนเมื่อเดือนธันวาคม 2552 มุ่งเป้าให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เป็นข้อตกลงที่ทำาหน้าที่ต่อจากพิธีสารเกียวโต  ทว่า รัฐภาคีไม่สามารถตกลงกัน
เรื่องข้อตกลงที่จะมีผลผูกมัดทางกฎหมายได้  การประชุมสมัชชาประเทศภาคี UNFCCCครั้งต่อไป (COP-16) จะจัดขึ้นใน
ประเทศเม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 2553 ซึ่งจะมีการกำาหนดรายละเอียดโครงสร้างต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นตัวกำาหนดอนาคตของ CDM หากไม่สามารถมีข้อตกลงเรื่อง

พิธีสารเกียวโตหลังจากปี 2555 ได้ CDM ก็จะยุติลง

 
มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ CDM จะดำาเนินการต่อไปหลังจากปี 2555 ด้วยเหตุผลหลายประการ  คาร์บอนเครดิตนั้นไม่ได้ถูกใช้
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเป้าที่พิธีสารเกียวโตกำาหนดเท่านั้น แต่ยังสามารถนำาไปใช้นับรวมในการปฏิบัติตามเป้าหมายระดับ
ชาติซึ่งมักจะสูงกว่าเป้าของพิธีสารเกียวโตอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตในกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดรายใหญ่ที่สุด ก็มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (CERs) เกินปี 2555 ไปแล้ว 8  นอกจาก
คำามั่นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมอย่างน้อยต่ำากว่าระดับเมื่อปี 2533 ร้อยละ 20 ภายในปี 2563  และลดให้ต่ำา
กว่าระดับเมื่อปี 2533 ร้อยละ 30 หากมีการออกข้อตกลงใหม่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกฉบับใหม่
ที่กำาหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ต้องทำาเช่นเดียวกันขึ้นแล้ว สหภาพยุโรปยังได้ออกแผนเรื่องสภาพภูมิอากาศและ
พลังงานเมื่อเดือนธันวาคม 2551  โดยกำาหนดมาตรการที่จะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไว้ เช่น การขยายระบบการค้า
การปล่อยก๊าซในยุโรป (European Emissions Trading System : EU ETS) และการลดการปล่อยก๊าซอย่างเข้มงวดมากขึ้น
ในภาคส่วนที่ไม่ได้อยู่ใน EU ETS  ที่สำาคัญสำาหรับ CDM ก็คือ แผนเรื่องสภาพภูมิอากาศนี้คาดการณ์ว่าการลดการปล่อย
ก๊าซประมาณร้อยละ 50 จะมาจากโครงการ CDM และ JI 9 

•	 สหภาพยุโรป (EU-15) 10 : ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เข้าร่วมสหภาพยุโรปก่อนปี 2539 เป็นประเทศในภาค

ผนวก 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ EU ETS และมักจะเป็นผู้ซื้อใบอนุญาตการปล่อยก๊าซ 

•	 ประเทศที่กำาลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด 11: ประเทศเหล่านี้มีกำาหนดเพดานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมักจะเป็นผู้ขายในตลาดค้าคาร์บอน  โครงการ JI ส่วนใหญ่จะดำาเนินการในประเทศเหล่านี้  
ประเทศในกลุ่มนี้ทั้งหมดยกเว้นรัสเซีย ยูเครน และโครเอเชีย เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และจึงเป็นส่วนหนึ่งของ EU 
ETS

•	 ประเทศนอกสหภาพยุโรปที่อยู่ในภาคผนวก 1 และได้ลงนามให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโต 12 : ประเทศเหล่านี้ได้ให้
สัตยาบันพิธีสารเกียวโต ได้กำาหนดเป้าหมายการปฏิบัติตามพิธีสารฯ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป  หรือไม่ได้อยู่ใน
ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจ  ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศล่าสุดที่ลงนามเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2550

•	 ประเทศในภาคผนวก 1 ที่ไม่ได้ให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโต: ในกลุ่มประเทศในภาคผนวก 1 ที่ลงนามรับรองพิธีสาร
เกียวโตเมื่อปี 2540 มีเพียงสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่ไม่ได้ให้สัตยาบัน 

•	 ประเทศนอกภาคผนวก 1 ที่ได้ให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโต 13: ประเทศนอกภาคผนวก 1 ไม่ได้ถูกกำาหนดเพดานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงไม่ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามเป้าการลดการปล่อยก๊าซ และเป็นประเทศที่สามารถดำาเนินการ
โครงการ CDM ได้

1.2. CDM - ตล�ดมูลค่�พันล้�นดอลล่�ร์

1.3. อน�คตอันไม่แน่นอนของ CDM หลังี 2555

1.4. ประเทศที่เข้�ร่วม CDM

6 พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้ในวัน

ที่ 90 หลังจากวันที่มีรัฐที่เป็นภาคี

อนุสัญญา UNCFFF ไม่น้อยกว่า 55 รัฐ 

ได้มอบสัตยาบันสารเพื่อแสดงความ

จำานงค์การให้สัตยาบันต่อพิธีสารฯ 

โดยในจำานวนนี้ต้องมีรัฐที่อยู่ในราย

นามประเทศในภาคผนวก 1 ที่รวม

แล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อย่างน้อยร้อยละ 55 ของก๊าซที่

ปล่อยทั้งหมดในปี 2533  ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2552 มี 186 ประเทศและ

องค์กรเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหนึ่ง

องค์กร (ชุมชนเศรษฐกิจแห่งยุโรป 

[European Economic Community 

: EEC]) เข้าเป็นภาคีในพิธีสารฯ ใน

จำานวนนี้เป็นประเทศในภาคผนวก 

1 ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รวมกันเป็นร้อยละ 63 ของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่ปล่อยใน

ปี 2533 
7 ใบแถลงข่าวของ UNFCCC “Clean 

Development Mechanism passes 

2000th registered project milestone in 

less than two years (กลไกการพัฒนา

ที่สะอาดมีโครงการที่ลงทะเบียนเกิน

สองพันโครงการตามที่วางแผนไว้

ภายในน้อยกว่าสองปี)”, 6 มกราคม 

2553   

8 การวิเคราะห์ของธนาคารDeutsche Bank 

“It’s Tough at the COP: After the 

Confusion, Uncertainty…(มันยาก

ในการประชุม COP: หลังจากความ

สับสน ความไม่แน่นอน...)” ว่าด้วย

ผลกระทบของ COP-15 ต่อการออฟ

เซตคาร์บอนของสหภาพยุโรป, 20 

ธันวาคม 2552

9  ClimateStrategies “Would preferential 

access to the EU ETS be sufficient to 

overcome current barriers to CDM 

projects in LDCs?”, Paula Castro & 

Axel Michaelowa, March 2009
10  ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, 

ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, 

ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, 

เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, 

สวีเดน, อังกฤษ

11  บัลกาเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเซ็ก, 

เอสโตเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, โปแลนด์, 

โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวาเกีย, สโลวี

เนีย, ยูเครน
12  แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โมนา

โค ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ 

สวิสเซอร์แลนด์ ลิคเธนสไตน์
13  อันติกัวแอนด์บาร์บูดา อาร์เจนตินา 

อาร์มีเนีย อเซอร์ไบจัน บาฮามาส บัง

คลาเทศ บาร์บาดอส เบลิซ ภูฐาน เบนิ

น โบลิเวีย บอสวานา บราซิล บุรุนดี 

กัมพูชา คาเมรูน ชิลี จีน โคลอมเบีย 

หมู่เกาะคุ๊ก คอสตาริกา คิวบา ไซปรัส 

ดจิบูตี สาธารณะรัฐโดมินิกัน เอควาด

อร์ เอลซาวาดอร์ อิควาทอ-

  เรียลกีเนีย ฟิจิ แกมเบีย เจอร์เจีย กา

น่า เกรนาดา กัวเตมาลา กีเนีย กูยานา 

ฮอนดูรัส อินเดีย อิสราเอล จาไมก้า 

จอร์แดน เคนย่า คีรีบาติ คีจิสถาน ลาว 

เลโซโธ ลิเบอเรีย มาดากัสการ์ มาลาวี 

มาเลเซีย มัลดีฟ มาลี มอลต้า หมู่เกาะ

มาร์แชล เมาริเชียส เม็กซิโก ไมโครนี

เซีย มองโกเลีย โมร็อคโค พม่า นามิเบีย 

เนารู นิคารากัว ไนเจอร์ นีเอา พาเลา 

ปานามา ปาปัวนิวกีนี ปารากวัย เปรู 

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณ

รัฐมอลโดวา รวันดา เซนต์ลูเซีย 

เซนต์วินเซนต์แอนด์เดอะเกรนาดีนส์ 

ซามัว เซเนกัล เซย์เชลส์ หมู่เกาะ

โซโลมอน แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ซูดาน 

ไทย โตโก ทรีนิแดดแอนด์โทบาโก ตูนี

เซีย เตอร์เมนีสถาน ตูวาลู 

  อูกันดา สาธารณรัฐสหภาพ

แทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนอูรุกวัย อุซเบกิสถาน วาเนา

ตู เวียดนาม เยเมน
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ในทางทฤษฎี CDM ทำางานดังต่อไปนี้: นักลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถ
ลงทุนหรือให้ทุนสนับสนุนโครงการในประเทศกำาลังพัฒนา ที่เป็นโครงการลด14 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อที่จะได้
มีการปล่อยก๊าซลดลงมากกว่าในกรณีที่ไม่มีการลงทุนเช่นนั้น (คือเมื่อเปรียบเทียบกับการปล่อยก๊าซตามปกติหากไม่มี
โครงการ CDM)  นักลงทุนในกรณีนี้ก็จะได้คาร์บอนเครดิตจากการลดการปล่อยก๊าซ และสามารถใช้เครดิตนี้นับรวมใน
การทำาให้บรรลุเป้าตามพิธีสารเกียวโตของตนได้  หาก CDM ทำางานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็จะไม่ได้ทำาให้มีการลดการ
ปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปกว่าตามที่ได้ตกลงกันไว้ในพิธีสารเกียวโต แต่เพียงเปลี่ยนสถานที่ที่จะมีการลดการปล่อย

ก๊าซลงบ้างเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น บริษัทฝรั่งเศสแห่งหนึ่งต้องการลดการปล่อยก๊าซของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซของประเทศฝรั่งเศสตามมาตรการการค้าการปล่อยก๊าซของสหภาพยุโรป (EU Emissions Trading 
Scheme)  แทนที่จะลดการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมของตนเองในประเทศฝรั่งเศส บริษัทนั้นใช้การให้เงินทุนสนับสนุนการ
สร้างโรงงานที่ใช้พลังงานจากชีวมวลในอินเดีย ซึ่งจะไม่สามารถดำาเนินไปได้หากไม่ได้รับเงินลงทุนจากบริษัทนี้  บริษัทจึง
อ้างได้ว่าตนได้ป้องกันไม่ให้มีการสร้างโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอินเดีย หรือได้ใช้พลังงานชีวมวลแทนการบริโภค
ไฟฟ้าจากโรงงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำาให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอินเดีย  นักลงทุนฝรั่งเศสก็จะได้เครดิตจาก

การลดก๊าซเช่นนั้น และสามารถใช้เครดิตนั้นนับรวมไปสู่เป้าการลดการปล่อยก๊าซในฝรั่งเศสได้ด้วย

ในโลกความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่เกิดกรณีดังในตัวอย่างที่ยกมา   การจะประมาณการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีโรงงาน
ชีวมวลที่ได้รับเงินอุดหนุนจากฝรั่งเศสนั้นจะต้องมีการคาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันเกิด
ขึ้น เราจึงไม่อาจรู้ได้ว่าการคาดการณ์เช่นนั้นถูกต้องหรือไม่  บ่อยครั้งที่สิ่งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนั้นสามารถเป็นไปได้
หลายทาง ทำาให้การคาดการณ์ยิ่งยากขึ้นไปอีก  รูปแบบการลงทุนและระบบเครดิตของ CDM นั้นซับซ้อนกว่าตัวอย่างที่
ยกมามาก  ในหลายๆ กรณี คาร์บอนเครดิตถูกค้าหลายครั้งและมักจะผ่านตัวกลางอย่างธนาคารโลกหรือนายหน้าจัดหา
คาร์บอนอื่นๆ ที่ลงทุนในนามของรัฐบาลและบรรษัทประเทศอุตสาหกรรม  ในบางกรณี ผู้พัฒนาโครงการ ลงทุนเงินด้วย
ตนเองแล้วค่อยไปหาผู้ซื้อการลดการปล่อยก๊าซ  ทว่า หลักการพื้นฐานก็ยังคงเหมือนเดิม นั่นคือรัฐบาลและบริษัทของ
ประเทศอุตสาหกรรมให้เงินอุดหนุนเพื่อทำาให้โครงการที่อื่นที่มีการปล่อยก๊าซน้อยกว่าสามารถเกิดขึ้นได้  เครดิตของการ
ลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้เป็นของนักลงทุนในประเทศอุตสาหกรรม และสามารถนำาไปใช้นับรวมไปสู่เป้าการลดการปล่อย

ก๊าซของตนได้

ในส่วนต่อไป จะอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาและการอนุมัติโครงการแต่ละโครงการ

2. CDM ทำ�ง�นอย่�งไรในท�งปฏิบัติ - ตัวอย่�ง
14  ในที่นี้จะใช้คำาว่า “การลดการปล่อยก๊าซ” 

ในการอธิบาย  แต่ที่จริงแล้ว CDM นับ

รวมโครงการดูดซับคาร์บอน (sinks 

projects)  ที่กักเก็บคาร์บอนในพืชและ

ชีวมวลไว้ ทำาให้ดูดซับหรือเก็บกัก

คาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาแล้วไว้ด้วย
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เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่จะต้องคอยจับตาดูงานของผู้ตรวจสอบและทักท้วงหากเห็นว่าไม่เหมาะสม

ก่อนที่คณะกรรมการบริหาร CDM จะออก CER หรือเครดิตคาร์บอนได้จะต้องมี DOE อีกองค์กรหนึ่งมาพิสูจน์ยืนยันการ
ลดการปล่อยก๊าซ โดยจะต้องเป็น DOE ที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ทำาการตรวจสอบในขั้นตอนแรก  ในที่นี้จะเรียกว่าผู้พิสูจน์ยืนยัน  
กระบวนการตรวจสอบ พิสูจน์ยืนยัน และออกเครดิตคาร์บอน จะดำาเนินไปตลอดช่วงเวลาที่โครงการรับเครดิตในการลดการ
ปล่อยก๊าซ 17

วงจร CDM สามารถแบ่งออกได้เป็นเจ็ดขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้: 

1. การเตรียมเอกสารออกแบบโครงการ (Project Design Document -PDD)

 ก. ปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

 ข. ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)

 ค. ระเบียบวิธีในการประเมินปริมาณก๊าซที่ปล่อยหากไม่มีโครงการ CDM (baseline)  

 ง.แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊าซที่ลดลงเป็นปริมาณที่ได้เพิ่มเติมจากปริมาณการปล่อยก๊าซปกติ (Additionality)

2.. ได้รับการอนุมัติจากประเทศแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง

3. การรับรองว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และช่วงเวลาเปิดให้สาธารณะแสดงความเห็น 30 วัน

4. ขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการบริหาร CDM 

5. ติดตามการลดการปล่อยก๊าซ 

6. การพิสูจน์ยืนยัน การรับรอง และการออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ

7. การต่ออายุช่วงเวลาการให้เครดิตการลดการปล่อยก๊าซ

ตลอดระยะเวลาของกระบวนการนี้ ประชาชนมีโอกาสที่จะแสดงความเห็นได้หลายครั้ง  ในการอธิบายถึงวงจรกระบวนการ 

CDM เราได้ทำาเครื่องหมาย  ไว้ ณ ขั้นตอนที่มีโอกาสแสดงความเห็นได้  นอกจากนี้ในช่วงท้ายของส่วนนี้เรายังได้ทบทวน

ถึงโอกาสต่างๆ เหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง

17  CMP/2005/8/Ad1, น 17 ย่อหน้า 49: 

ช่วงเวลาที่นับเครดิตสามารถนานได้

มากสุดเจ็ดปี และอาจได้รับการต่ออายุ

อย่างมากที่สุดสองครั้ง หรือนานสูงสุด

สิบปีโดยไม่มีการต่ออายุ  ช่วงอายุของ

โครงการ CDM อาจจะไม่ตรงกับช่วง

อายุของโครงการจริงๆ ก็ได้  ตัวอย่าง

เช่น โครงการเขื่อนอาจจะมีอายุการ

ใช้งานนานกว่า 50 ปี แต่สามารถผลิต

คาร์บอนเครดิตในโครงการ CDM ได้

เพียงสิบปี

ข้อตกลงมาร์ราเกชได้กำาหนดชุดเงื่อนไขของโครงการ CDM เอาไว้  ในการตรวจ
สอบรับรองว่าโครงการหนึ่งๆ มีเงื่อนไข CDM ครบถ้วน ผู้พัฒนาโครงการจะ
ต้องจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกมาทำาหน้าที่เป็นแขนขาของคณะกรรมการบริหาร 
CDM15   UNFCCC เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบ
หมายให้ทำาการตรวจสอบ  (Designated Operational Entities : DOEs16)  แต่
ในคู่มือฯ ฉบับนี้จะเรียกว่าผู้ตรวจสอบและผู้พิสูจน์ยืนยันเพื่อให้ง่ายแก่ความ
เข้าใจ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ในกล่องข้อความด้านซ้าย  หากผู้ตรวจสอบเห็น
ว่าโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดโดยข้อตกลงมาร์ราเกช ก็จะเสนอแนะ
ไปยังคณะกรรมการบริหาร CDM ว่าโครงการนั้นควรจะได้รับการขึ้นทะเบียน
อันถือเป็นการรับรองขั้นสุดท้าย  หากคณะกรรมการบริหารฯ ไม่เห็นค้านกับ
ข้อเสนอแนะนี้ภายในแปดสัปดาห์ โครงการก็จะถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนโดย
อัตโนมัติ และสามารถเริ่มกระบวนการติดตามตรวจสอบและนับเครดิตในการ
ลดการปล่อยก๊าซได้เลย  นี่หมายความว่าโดยหลักการแล้วคณะกรรมการบริหาร 
CDM ไว้วางใจในข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ แต่ก็ยังเผื่อทางเลือกในการ 
“ตรวจสอบและถ่วงดุลย์” ไว้โดยให้ตนเป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจในกรณีที่ไม่เห็น
ด้วยกับข้อเสนอแนะ  ยิ่งผู้ตรวจสอบปฏิบัติหน้าของตนดีเท่าใด คณะกรรมกา
รบริหารฯ ก็จะยิ่งมีการร้องให้ทบทวนโครงการน้อยลงเท่านั้น  แต่ทว่า ในอดีต
มีการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอย่างหนัก และผู้ตรวจสอบ
สามรายได้ถูกพักงานเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดขั้นต่ำาหลักๆ  ดังนั้นจึง

3. วงจรโครงก�ร CDM:  จ�กก�รออกแบบ

โครงก�รไปสู่ก�รออกค�ร์บอนเครดิต
หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบโครงการ CDM 

มักจะเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองและได้รับการมอบหมายโดย 

UNFCCC ให้ทำาหน้าที่:

•	 ตรวจสอบและขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมโครงการ CDM โครงการจะ

ถูกถือว่าผ่านการพิจารณาว่าได้รับการรับรองตามกฎเกณฑ์หลังจากผ่านไป

แปดสัปดาห์โดยที่ไม่มีคำาร้องให้ทบทวนโครงการ  ในคู่มือฯ ฉบับนี้จะเรียก 

DOE ในการปฏิบัติงานขั้นตอนนี้ว่าเป็น “ผู้ตรวจสอบ” 

• พิสูจน์ยืนยันกิจกรรมโครงการ CDM ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 

รับรองโครงการตามที่เหมาะสม และขอให้คณะกรรมการบริหารฯ ออก

ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซให้ (Certified Emission Reductions - CERs)  

การรับรองจะถือเป็นที่สุดหลังจากยื่นคำาร้อง 15 วันโดยที่ไม่มีคำาร้องคัดค้าน

ให้ทบทวน  คู่มือฯ ฉบับนี้จะเรียก DOE ที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ว่าเป็น “ผู้

พิสูจน์ยืนยัน”

หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบรายใหญ่ๆ มีดัง

ต่อไปนี้:

> TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV SÜD) 
> SGS United Kingdom Ltd. (SGS)    
> Det Norske Veritas Certification AS (DNV)    
> Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVCH)    
> Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
> TÜV NORD CERT GmbH (TÜV Nord)        
สำาหรับรายชื่อของหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจ

สอบทั้งหมด ดูได้ที ่ http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html

15 รายงานประจำาปีคณะกรรมการ

บริหารCDM ปี 2552, น 8
16 สำาหรับรายชื่อหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้

รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบ ดู 

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

html
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การติดตาม

ขอขึ้นทะเบียน ขอให้มีการทบทวน / ทบทวน
โครงการ

การอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร CDM

การพิสูจน์ยืนยัน รับรองรายงานการตรวจสอบ

ก�รพิสูจน์ยืนยัน & ก�รออกใบรับรอง

ก�รขึ้นทะเบียน

ออกเครดิต

ขอให้มีการออกเครดิต ทบทวน / ปฏิเสธคำาขอออกเครดิต คณะกรรมการบริหาร CDM อนุมัติ
โครงการ

DOE รับรองกิจกรรมโครงการบรรลุเป้าการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่พิสูจน์ยืนยันแล้ว

DOE ทำาการตรวจสอบอิสระเป็นระยะ และยืนยัน

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จริงตามที่ติดตามตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรวบรวมและจัดระบบข้อมูล

ตามแผนการติดตามที่ระบุไว้ในเอกสารออกแบบ

โครงการ เพื่อคำานวณปริมาณเครดิตที่โครงการผลิต

ยื่นเอกสารออกแบบโครงการและรายงานการตรวจ

สอบให้กองเลขานุการของ CDM

ทบทวนโครงการ และปฏิเสธโครงการหาก

โครงการไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดของ CDM

โครงการได้รับการขึ้นทะเบียน

ยื่นรายงานติดตามและพิสูจน์ยืนยัน & การตรวจสอบ

ไปยังกองเลขานุการ CDM

ปฏิเสธการออกเครดิตหากโครงการไม่สามารถพิสูจน์

ได้ว่าทำาให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ตามที่มีการพิสูจน์รับรอง

ออกปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้รับการรับรอง 

(CERs) และส่งไปยังผู้เข้าร่วมโครงการ

มีการพิจารณาใบสมัคร CDM เป็นครั้งแรก

เอกสารออกแบบโครงการ
ประเทศที่เป็นที่ตั้ง
โครงการเห็นชอบกับ
โครงการ CDM

ช่วงระยะเวลาเปิดให้
สาธารณะแสดงความเห็น 
30 วัน 

ตรวจสอบโครงก�ร

นำาเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคและการจัดการหลักๆ ของ

โครงการ ซึ่งเตรียมโดยผู้พัฒนาโครงการหรือบริษัทที่

ปรึกษาที่ว่าจ้างมา

โอกาสที่ภาคประชาสังคมจะยื่นความ

เห็นได้

หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประสานการดำาเนินงาน

ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดเห็นชอบอย่างเป็น

ทางการ

PIN
แนวคิดโครงการ (Project Idea Note: PIN)วงจรโครงการ CDM
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ก่อนหน้าที่จะเตรียมเอกสารออกแบบโครงการ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น 22 “ที่ถือได้

ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการ CDM ที่กำาลังเสนอ” 23  เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่กำาลังวางแผน  ในทางปฏิบัติ
นี่หมายความว่าผู้พัฒนาโครงการจะต้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับโครงการ CDM ที่ตั้งใจจะทำา  
จะต้องมีการจัดประชุมเพื่ออธิบายเป้าหมายของโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ยาก ผู้พัฒนาโครงการก็ยังต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมให้ได้  พันธกรณีในการแจ้ง
ประชาชนที่เกี่ยวข้องยังอาจรวมถึงการส่งข้อความแจ้งทางโทรศัพท์มือถือหรือการแจ้งด้วยวาจา  หลังจากการประชุมแล้ว 
ผู้พัฒนาโครงการจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มี “การให้ความสำาคัญ” กับความเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมปรึกษาหารือ
ไว้ในเอกสารออกแบบโครงการอย่างไร  คุณควรจะไปตรวจสอบเอกสารออกแบบโครงการว่าได้ผสานเอาความเห็นของ
คุณเข้าไว้ด้วยหรือไม่  กรุณาติดต่อเราหากเอกสารออกแบบโครงการไม่ได้สะท้อนผลของการประชุม  ดูรายงานว่าผู้พัฒนา
ได้พิจารณานำาเอาความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้อย่างไรได้ในส่วน E ของเอกสารออกแบบโครงการ

กฎของ CDM ยังกำาหนดให้ผู้พัฒนาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเตรียมการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมหากจำาเป็น  บทวิเคราะห์ผลกระทบนี้จะต้องผนวกอยู่ในเอกสารออกแบบโครงการหรือประกอบเป็นภาค
ผนวก  ประเทศที่เป็นพื้นที่รองรับโครงการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
เต็มรูปแบบหรือไม่  หากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศหรือในภูมิภาคของคุณกำาหนดว่าการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นของสาธารณะด้วย ก็อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คุณจะสามารถแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการได้  ดูการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ในส่วน D ของเอกสารออกแบบ
โครงการ

3.1.1. ก�รปรึกษ�ห�รือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น  

3.1.2. ก�รประเมินผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม (EIA) 

22   ตามบัญญัติศัพท์ CDM ของ UNFCCC 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง 

“สาธารณชน รวมถึงปัจเจกบุคคล 

กลุ่ม หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดย

กิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอ หรือ

โดยการกระทำาต่างๆ ที่นำาไปสู่การ

ดำาเนินการกิจกรรมเช่นนั้น”  ในทาง

ปฏิบัติแล้ว คำานี้มักจะถูกใช้หมายถึง

ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมากกว่าภาค

ประชาสังคม  ดังนั้น CDM Watch 

จึงเลี่ยงที่จะไม่ใช้คำานี้ และใช้คำาว่า 

“ประชาสังคม” แทน
23  คู่มือการตรวจสอบและพิสูจน์รับรอง

กลไกการพัฒนที่สะอาด (Clean 

Development Mechanism Validation 

and Verification Manual)  น 25;

จะต้องมีการระบุประเภทกิจกรรมโครงการ CDM ให้ได้ก่อนที่จะตัดสินได้ว่าควรจะใช้แบบฟอร์มเอกสารออกแบบ

โครงการชนิดใด การกำาหนดประเภทกิจกรรมจะเป็นตัวชี้ว่าตลอดกระบวนการของโครงการจะใช้กฎบังคับอย่างไร  การ

พิจารณาประเภทโครงการใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้:

· เป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ 18

· โครงการลดการปล่อยก๊าซหรือขจัดการปล่อยก๊าซด้วยกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูป่า (A/R) หรือไม่ 19

· โครงการนั้นมีคุณสมบัติเป็นแผนงานกิจกรรม (programme of activities) หรือไม่ 20

 
ดูหน้า 15 เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของกิจกรรมโครงการต่างๆ เหล่านี้  ดูแบบฟอร์มเอกสารออกแบบโครงการของแต่ละ
กิจกรรมโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่เวปไซท์ของ UNFCCC : http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/
index.html จะต้องแนบหลักฐานและข้อมูลโครงการไปกับเอกสารออกแบบโครงการ แต่ข้อมูลหลักๆ จะปรากฏอยู่ใน

เอกสารประกอบโครงการอยู่แล้ว

สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะต้องทำาในช่วงการออกแบบโครงการ CDM และการจัดเตรียมเอกสารออกแบบโครงการก็คือ

1) การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

2) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

3) การจัดระเบียบวิธีในการประเมินปริมาณก๊าซที่ปล่อยตามปกติหากไม่มีโครงการ

4) แสดงให้เห็นว่าโครงการ CDM จะทำาให้มีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้เพิ่มเติมจากปริมาณการปล่อยก๊าซปกติ 
(additionality)

ก่อนที่ผู้พัฒนาโครงการจะส่งโครงการเพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือ

ไม่ ก็จะต้องเตรียม “เอกสารออกแบบโครงการ” (PDD) ก่อน

เอกสารออกแบบโครงการเป็นรายการสิ่งที่ผู้พัฒนาโครงการจะต้องจัดทำา เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงลักษณะของโครงการ และชี้ว่าโครงการนั้นเป็นไปตามเกณฑ์การ

ตรวจสอบโครงการของ CDM อย่างไร  เอกสารออกแบบโครงการนี้เป็นเอกสาร

หลักที่ผู้ตรวจสอบจะประเมินประกอบการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบกับโครงการ

หรือไม่ และเป็นเอกสารที่ใช้ในระหว่างการเปิดให้สาธารณะแสดงความเห็นเป็น

เวลา 30 วัน  ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่สำาคัญมากในการเริ่มโครงการ CDM

3.1.ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกส�รออกแบบโครงก�ร (Project Design Document : PDD) 

เอกสารออกแบบโครงการคืออะไร
•	 คำาอธิบายโครงการโดยภาพรวม

• ปริมาณก๊าซที่ปล่อยหากไม่มีโครงการ ซึ่งได้มาจากวิธีการประเมินปริมาณ

ก๊าซที่ปล่อยหากไม่มีโครงการที่ได้รับการรับรอง (ดูหน้า 11)

•	 ช่วงอายุและระยะเวลาที่ผลิตเครดิตของโครงการโดยประเมิน (ดูหน้า 19)

•	 แสดงให้เห็นว่าโครงการจะทำาให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเพิ่มเติมจากการ

ปล่อยก๊าซตามปกติหากไม่มีโครงการ CDM ได้อย่างไร (ดูหน้า 11)

•	 บทวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ดูหน้า 10)

•	 บทอภิปรายกระบวนการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอธิบายว่า

ได้มีการพิจารณาความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร (ดูหน้า10)

•	 แผนการติดตามและพิสูจน์ยืนยัน (ดูหน้า 13)

18 สำาหรับโครงการที่มีการผลิตสูงสุด 15 

MW, 60 GWh ต่อปี หรือเทียบเท่าน้อย

กว่า 60 kt CO2 ต่อปี ให้ใช้ตัวแบบและ

กระบวนการแบบง่าย
19    กฏระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

โครงการ CDM ที่เป็น A/R คล้ายคลึง

กับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของ

กิจกรรมโครงการ CDM ที่เป็นการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
20  นโยบายต่างๆ จะถือว่ามีคุณสมบัติเป็น

โครงการ CDM ได้ภายใต้ชื่อ “แผนงาน

กิจกรรม” (Programme of Activities)
21    เอกสารออกแบบโครงการสำาหรับ

กิจกรรมขนาดเล็ก เอกสารออกแบบ

โครงการสำาหรับกิจกรรมที่มีการถาง

และปลูกป่า  เอกสารโครงการสำาหรับ

แผนงานกิจกรรม เป็นต้น
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ตัวอย่างเพื่อทำาความเข้าใจเรื่อง baseline: 
ผู้พัฒนาโครงการอ้างว่าตนต้องการคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นเงินทุนสำาหรับ

การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวล  หากไม่มีเครดิตโรงงานก็จะเกิดขึ้น

ไม่ได้ ดังนั้นผลที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วหากไม่มีโครงการนี้ก็คือจะมีการก่อสร้าง

โรงงานไฟฟ้าที่ใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้า

ของท้องถิ่น  ในกรณีนี้ โรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำามันถือเป็น baseline  ถ้า

โรงงานนั้นจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 50,000 ตันต่อปี โรงงานไฟฟ้า

พลังชีวมวลก็จะอ้างได้ว่าตนจะลดการปล่อยก๊าซเป็นปริมาณเท่านั้น  การ

วิเคราะห์ baseline  และการชี้ว่าข้อมูลนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหาก

ไม่มีโครงการ CDM หรือไม่นั้นเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับภาคประชาสังคม  หาก 

baseline ไม่น่าเชื่อถือ โครงการนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือด้วย และไม่ควรจะได้รับการ

อนุมัติ  ดู baseline ได้ที่ส่วน B ของเอกสารออกแบบโครงการ

คุณสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องระเบียบวิธีใหม่ได้ดังนี้
Iหากยังไม่มีระเบียบวิธีที่ได้รับการรับรองสำาหรับโครงการที่กำาลังวางแผน

อยู่ ผู้ตรวจสอบในฐานะตัวแทนของผู้พัฒนาโครงการจะต้องส่งข้อเสนอ

ระเบียบวิธีใหม่ไปยังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณา

ระเบียบวิธีที่เสนอมาเลยแต่จะให้คณะทำางานระเบียบวิธี (Methodology 

Panel) พิจารณาก่อนเพื่อให้ข้อเสนอว่าควรจะรับรองระเบียบวิธีนั้นหรือไม่  

คณะทำางานระเบียบวิธีเป็นคณะทำางานของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำาแนะนำาแก่คณะ

กรรมการบริหารในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปริมาณก๊าซที่

ปล่อยหากไม่มีโครงการและระเบียบวิธีในการตรวจสอบ  คณะทำางานฯ อาจ

จะขอความเห็นจากทีมผู้เชี่ยวชาญและจะต้องนำาเสนอระเบียบวิธีนั้นทางเวป

ไซท์ทางการของ UNFCCC เป็นเวลา 15  วันเพื่อเปิดให้สาธารณะแสดง

ความเห็น  นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ ซึ่งคุณสามารถสมัคร

รับข้อความได้ทาง http://cdm.unfccc.int/NewUser.html  หน่วยงานกลางที่

ทำาหน้าที่ประสานการดำาเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated 

National Authority: DNA) ของประเทศคุณควรจะรู้ว่าโครงการในประเทศ

ของตนนั้นได้เสนอระเบียบวิธีใหม่ๆ ให้พิจารณาหรือไม่  คณะทำางานระเบียบ

วิธีจะพิจารณาจากความเห็นของสาธารณะและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และ

จัดทำาข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบริหารผู้จะต้องตัดสินใจว่าจะรับข้อ

เสนอนั้นหรือไม่ในการประชุมครั้งที่จะถึง  หากระเบียบวิธีนั้นถูกปฏิเสธ ก็

สามารถส่งเพื่อเสนอให้พิจารณาใหม่ได้  หากได้รับการรับรอง ผู้ตรวจสอบก็

จะสามารถดำาเนินการตรวจสอบต่อไปได้

ระเบียบวิธีที่ได้รับการรับรอง: 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีระเบียบวิธีประเมิน baseline สำาหรับโครงการ

ขนาดใหญ่ 96 วิธี และ 55 วิธีสำาหรับโครงการขนาดเล็ก ที่ได้รับการรับรอง

และตีพิมพ์  กำาลังมีการพิจารณาระเบียบวิธีอีก 29 วิธี  ดูรายละเอียดได้ที่ 

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

ทุกโครงการจะต้องเลือกระเบียบวิธีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
บริหารเพื่อใช้ในการคำานวณการปล่อยก๊าซที่ลดลงโดยโครงการหนึ่งๆ  เอกสาร
ออกแบบโครงการแต่ละฉบับจะเขียนตามโครงของระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับ
ประเภทโครงการนั้นๆ  มีระเบียบวิธีมากมายที่ได้รับการรับรองสำาหรับแต่ละ
ภาคส่วน (เช่น การจัดการของเสีย ไฟฟ้าพลังน้ำา พลังงานลม)  นอกเหนือ
จากโครงการมาตรฐานทั่วไปแล้ว ก็ยังมีระเบียบวิธีแยกย่อยสำาหรับโครงการ
ขนาดเล็กและโครงการกักเก็บคาร์บอกอีกด้วย  หากไม่มีระเบียบวิธีที่ใช้ในการ
คำานวณข้อมูลพื้นฐานของโครงการนั้นๆ ก็สามารถเสนอให้รับรองระเบียบวิธี
ใหม่ได้ก่อนที่ตัวโครงการจะได้รับการรับรอง  (ดูกล่องข้อความถัดไปด้านซ้าย

เรื่องวิธีการผลักดันระเบียบวิธีใหม่ๆ)
การประเมินปริมาณก๊าซที่ปล่อยหากไม่มีโครงการ (baseline) ที่ได้มาโดย
ระเบียบวิธีที่ได้รับการรับรองเป็นการประเมินโดยคาดการณ์ว่าหากไม่มี
โครงการ CDM การปล่อยก๊าซจะเป็นเช่นไร (นั่นคือ จะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่ง
ต่างๆ ดำาเนินไปปกติอย่างที่เป็นอยู่) และภายในสถานการณ์เช่นนั้นจะมีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าใด 24    การเปรียบเทียบ baseline  เข้ากับโครงการจะ
ให้ตัวเลขประมาณการณ์ว่าโครงการจะทำาให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเท่าใด  
การทำา baseline  ยังสำาคัญต่อการตัดสินใจว่าโครงการ CDM นั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงที่ได้เพิ่มเติมจากปริมาณการปล่อยก๊าซ
ปกติ (additionality) หรือไม่ เพราะการทดสอบเรื่องนี้ก็คือการดูว่าผลที่ได้จาก
โครงการ CDM นั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วหากไม่มีโครงการนี้หรือไม่  หาก
เป็นเช่นนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้
ไม่มีโครงการนี้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเรื่องปริมาณลดลงที่ได้เพิ่ม
เติมจากการดำาเนินโครงการได้ด้านล่าง)  ดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ baseline 

โครงการได้ในส่วน B.1 และ B.4 ของเอกสารออกแบบโครงการ
กล่าวโดยสรุปก็คือ ระเบียบวิธีประเมิน baseline นั้นใช้เพื่อกำาหนด baseline 
(ในกรณีตัวอย่างนี้ก็คือ การปล่อยก๊าซที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโรงงานพลังงาน

น้ำามัน)  ระเบียบวิธีคำานวณนี้ใช้วิธีการกว้างๆ ดังต่อไปนี้  25

1) การปล่อยก๊าซที่เป็นอยู่จริงหรือในประวัติศาสตร์ ตามที่เหมาะสมกับกรณี

นั้นๆ หรือ

2) การปล่อยก๊าซจากเทคโนโลยีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจดีกว่า โดยคำานึงถึง

อุปสรรคต่อการลงทุนประกอบ หรือ

3) การปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยของกิจกรรมคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นในช่วงห้าปี
ก่อนหน้า ภายใต้สภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโลยีที่
คล้ายคลึงกัน และมีการประสิทธิภาพการทำางานอยู่ในอันดับร้อยละ 20 แรก

ของกิจกรรมประเภทนี้  26

ระเบียบวิธีนี้ประเมินนำามาใช้กับสถานการณ์เฉพาะที่จะมีโครงการเกิดขึ้น ทำาให้ได้ baseline ขึ้นมา  ดูคำาอธิบายว่า
โครงการใช้วิธีใดในการจัดการระเบียบวิธี ระเบียบวิธีประเมินถูกสร้างขึ้นอย่างไร และถูกนำาไปใช้ในสถานการณ์ที่กำาลัง

พัฒนาโครงการนี้ขึ้นอย่างไร ได้ในส่วน B.1 และ B.2 ของเอกสารออกแบบโครงการ
ระเบียบวิธียังรวมถึงเกณฑ์ของแผนการติดตามตรวจสอบเมื่อโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  แผนการติดตามตรวจ
สอบอยู่ในส่วน B.7 ของเอกสารออกแบบโครงการ

3.1.3. ระเบียบวิธีในก�รประเมินปริม�ณก๊�ซที่
ปล่อยห�กไม่มีโครงก�ร

3.1.4. ก�รแสดงให้เห็นว่�โครงก�ร CDM จะทำ�ให้มี
ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซลดลงที่ได้เพิ่มเติมจ�กปริม�ณ
ก�รปล่อยก๊�ซปกติ (additionality)

คำาถามว่าโครงการนี้จะทำาให้มีการลดการปล่อยก๊าซมากกว่าในกรณีที่ไม่มี
โครงการนี้หรือไม่เป็นประเด็นสำาคัญในด้านความชอบธรรมทางสิ่งแวดล้อม
ของ CDM  ปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงที่ได้เพิ่มเติมจากปริมาณการปล่อย

ปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงที่ได้เพิ่มเติมจากการปล่อยก๊าซ
ตามปกติ (Additionality): กิจกรรมโครงการ CDM หนึ่งๆ จะถือได้

ว่าก่อให้เกิดปริมาณลดลงที่ได้เพิ่มเติม (Additionality) หากมีการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซที่จะเกิดขึ้นในกรณี

ที่ไม่มีกิจกรรมโครงการ CDM ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น27   นี่หมายความ

ว่าโครงการที่ไม่ได้ทำาให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงเพิ่มเติมจะทำาให้เกิด

คาร์บอนเครดิตปลอมที่ประเทศในภาคผนวก 1 สามารถใช้อ้างเพื่อหลีกเลี่ยง

การลดการปล่อยก๊าซจริงๆ ภายในประเทศของตนได้  ทำาให้นำาไปสู่การเพิ่ม

การปล่อยก๊าซในระดับโลกในที่สุด

24  CMP/2005/8/Ad1, น 16 ย่อหน้า 44
25 ข้อตกลงมาร์ราเกช ย่อหน้า48
 26   ดู [EB08 ภาคผนวก 1 ย่อหน้า 4-5] 

เพื่อเป็นแนวทาง
27  CMP/2005/8/Ad1, น 16 ย่อหน้า 43
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ก๊าซปกติ (additionality) นั้นเป็นเรื่องของการคัดเอาโครงการที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วออกไป (โครงการที่ไม่ได้ก่อให้เกิด
ปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงเพิ่มเติมจากปริมาณการปล่อยก๊าซปกติ)  CDM ควรจะให้คาร์บอนเครดิตเฉพาะจากกิจกรรม
ที่ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำาเนินอยู่ปกติอยู่แล้ว นั่นหมายถึงให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการที่สร้างขึ้นได้เพียงเพราะรายได้พิเศษ
ที่มาจากการขายคาร์บอนเครดิตเท่านั้น  โครงการที่ดำาเนินไปตามปกติอยู่แล้วที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตคาร์บอนเครดิตภาย
ใต้โครงการ CDM จะทำาให้ประเทศอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซมากกว่าเป้าของตนตามพิธีสารเกียวโต   โดยการจ่ายเงินให้
ผู้พัฒนาโครงการในประเทศกำาลังพัฒนาทำาในสิ่งที่ตนทำาเป็นปกติอยู่แล้วแทนที่จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซจริงๆ    ดัง
นั้น การพิจารณาเรื่องปริมาณลดลงที่ได้เพิ่มเติมจากการปล่อยก๊าซในกรณีที่ไม่มีโครงการ CDM จึงจะต้องประเมินแบบ
เผื่อไว้หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างที่จำาเป็นอย่างรอบคอบเพื่อทดสอบคำากล่าวอ้างของผู้เสนอโครงการ  การแสดง
เหตุผลรับรองว่าโครงการนี้ทำาให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซมากกว่าการปล่อยก๊าซปกติอยู่ในส่วน B.5 ของเอกสาร
ออกแบบโครงการ

นการที่จะทำาให้โครงการได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามเกณฑ์ CDM ผู้พัฒนาโครงการจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากประเทศที่โครงการนั้นจะไปดำาเนินการ (ประเทศที่ไม่อยู่ในภาคผนวก 1) และจากประเทศที่วางแผน
จะซื้อปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว (Certified Emission Reductions: CERs) จากโครงการนี้ 
(ประเทศในภาคผนวก 1) ว่าประเทศของตนเต็มใจร่วมโครงการ  การขึ้นทะเบียนกิจกรรมโครงการอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่
ต้องมีประเทศจากภาคผนวก 1 เข้าเกี่ยวข้องในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน โครงการเช่นนี้จะเรียกว่า “โครงการ CDM แบบ
ฝ่ายเดียว”  แต่ก่อนที่ประเทศในภาคผนวก 1 จะรับเครดิต CERs จากโครงการแบบฝ่ายเดียวจากบัญชีในทะเบียน CDM ได้
นั้น ประเทศนั้นจะต้องยื่นหนังสืออนุมัติไปยังคณะกรรมการบริหาร CDM เพื่อให้ผู้บริหารทะเบียน CDM ส่ง CERs จาก
ทะเบียน CDM ไปยังทะเบียนระดับชาติของประเทศในภาคผนวก 1 30 

นอกจากนี้ ประเทศที่เป็นพื้นที่รับรองโครงการยังจะต้องยืนยันด้วยว่า “กิจกรรมโครงการช่วยในการบรรลุการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 31  การตัดสินใจว่าอะไรคือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเอง  กฎระเบียบของ CDM ไม่ได้กำาหนด
มาตรฐานหรือเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ 

หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประสานการดำาเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของแต่ละประเทศ (DNA) จะเป็นผู้ยืนยัน
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  DNA เป็นหน่วยงานหรือกรมกองในรัฐบาลที่จัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ CDM 
ในประเทศ  คุณสามารถดูรายชื่อ DNA ในปัจจุบันได้ที่   http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html  การติดต่อกับ DNA เพื่อ
ดูว่า DNA อนุมัติโครงการต่างๆ อย่างไร และมีโครงการใดบ้างที่กำาลังอยู่ในกระบวนการ นับเป็นขั้นตอนสำาคัญสำาหรับ
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการผลักดันเกี่ยวกับการดำาเนินการ CDMในประเทศของตน  ในบางประเทศ เช่น บราซิล 
องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมัติโครงการ (ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะเรียกร้องรัฐบาลให้เปิดให้
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม) บางรัฐบาลอย่างประเทศอาร์เจนติน่ายังแปลเอกสารออกแบบโครงการเป็นภาษาท้องถิ่นอีก
ด้วย

ไม่มีเกณฑ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  การตัดสินใจเรื่องแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่
สะอาดที่เพิ่งออกมาในที่ประชุมที่โคเปนเฮเกนเมื่อไม่นานมานี้ 32 ได้กำาหนดให้หน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดเผยแพร่เกณฑ์ที่ตนใช้ในการประเมินว่ากิจกรรมโครงการทำาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่  หากคุณต้องการ
ล็อบบี้ให้มีการตั้งเกณฑ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณก็สามารถผลักดันให้มีการยอมรับเกณฑ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ Gold 
Standard ใช้ได้ (ดู  http://www.cdmgoldstandard.org/Current-GS-Rules.102.0.html ) 33

ณ ขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาโครงการจะมี baseline และแผนการติดตามตรวจสอบที่มาจากวิธีการที่ได้รับการรับรองแล้ว มีการ
ยืนยันเรื่องการเข้าร่วมอย่างเต็มใจจากประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการรับรองจากประเทศที่ดำาเนินโครงการว่าโครงการ
จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีเอกสารออกแบบโครงการฉบับล่าสุดแล้ว  โครงการก็พร้อมที่จะเข้ารับการตรวจสอบ  
การตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอแนะให้มีการอนุมัติโครงการไปยังคณะกรรมการบริหาร CDM หลัง
จากที่ได้ประเมินตามข้อกำาหนดทั้งหมดแล้ว  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงการที่ได้รับการเสนอแนะมักจะได้รับการขึ้น
ทะเบียนโดยคณะกรรมการบริหารแทบทั้งหมด แต่ในปัจจุบันเริ่มมีข้อกังวลเกี่ยวกับการทำางานของผู้ตรวจสอบ ทำาให้มี
การทบทวนข้อเสนอเหล่านี้มากขึ้นอย่างมาก และทำาให้มีการปฏิเสธโครงการที่ขอขึ้นทะเบียนด้วย 34

ก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะประเมินว่าผู้พัฒนาโครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดหลักๆ ในเอกสารออกแบบโครงการหรือไม่ 
สาธารณชนมีโอกาสที่จะเสนอความเห็นของตนในช่วงที่เปิดรับฟังความเห็น 30 วัน  หากระเบียบวิธีที่ใช้คำานวณ baseline 
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหลังจากที่เอกสารออกแบบโครงการเปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้อง
เผยแพร่เอกสารออกแบบโครงการฉบับล่าสุดภายใน  30 วัน 35  ในช่วงเวลานี้ คุณอาจจะนำาเสนอข้อกังวลที่มีต่อผู้ตรวจ
สอบได้ว่าโครงการเป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบรับรองหรือไม่ และควรจะได้รับการอนุมัติหรือไม่  ขั้นตอนการ
ตรวจสอบจึงเป็นจุดที่สำาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการอนุมัติโครงการที่ภาคประชาสังคมจะเข้ามามีบทบาทได้

วิธีการเสนอความเห็นของสาธารณะวิธีการหนึ่งก็คือการระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎของ CDM อย่างไร

3.2.  ขั้นตอนที่ 2: ได้รับก�รอนุมัติจ�กแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.3. ขั้นตอนที่ 3: ก�รตรวจสอบ และช่วงเวล�เปิดให้ส�ธ�รณะ
แสดงคว�มเห็น 30 วัน

30   EB18 Rep, ย่อหน้า 57
31  ข้อตกลงมาร์ราเกช,  FCCC/CP/2001/13/

Add.2, http://unfccc.int

28  เครดิตที่ไม่ได้เป็นปริมาณการลดการปล่อย

ก๊าซเพิ่มขึ้นจากการปล่อยปกติยังมีผลก

ระทบอย่างใหญ่หลวงกับเป้าระดับชาติ

อื่นๆ ที่อนุญาตให้นับเครดิตเช่นนั้นรวม

ในการนำาไปสู่เป้าด้วย เช่น EU ETS

29 Barbara Haya: “Measuring Emissions 
Against an Alternative Future: 
Fundamental Flaws in the Structure of 
the Kyoto Protocol’s Clean Development 
Mechanism”, December 2009

 

 34  ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีการปฏิเสธ

โครงการไปเพียง 147 โครงการ  ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cdm.

unfccc.int/Projects/rejected.html
 35   EB25 Rep, ย่อหน้า 92-93

 32  CMP.5 –แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไก

การพัฒนาที่สะอาด
33  มูลนิธิ Gold Standard ให้การรับรอง

โครงการลดการปล่อยก๊าซภายใน

กรอบ CDM และตลาดการชดเชยการ

ปล่อยก๊าซแบบสมัครใช้ โดยใช้เกณฑ์

เหล่านี้ www.cdmgoldstandard.org
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บ้าง  ในกล่องข้อความทางซ้ายเป็นรายการเงื่อนไขหลักๆ ที่ต้องพิจารณาในการ
ประเมินโครงการ CDM  คุณควรจะส่งความเห็นภายในช่วงเวลา 30 วันที่เปิด

รับฟังความเห็นจากสาธารณะหากโครงการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

ในหน้า 17 ของคู่มือฉบับนี้ มีการอธิบายข้อกำาหนดหลักๆ เรื่องการตรวจสอบ
ไว้อย่างละเอียด โดยเชื่องโยงกับส่วนต่างๆ ของเอกสารออกแบบโครงการ  
โปรดจำาไว้ว่า ผู้ตรวจสอบโครงการจะต้องตอบความเห็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ช่วงการเปิดให้แสดงความเห็นต่อสาธารณะ และจะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่า
ผู้พัฒนาโครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ CDM หรือไม่  ผู้ตรวจสอบจะ
ตรวจสอบโดยอิงจากเอกสารในกรณีที่มีเอกสารเพียงพอ หรืออาจจะสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเพิ่มเติม  โครงการจะดำาเนินไปได้ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจ
สอบสามารถพิสูจน์ได้ว่าโครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของ CDM หลัง
จากที่คุณได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาแล้ว  หากผู้ตรวจสอบเชื่อในที่สุดว่าโครงการ
ควรจะได้รับการอนุมัติ เขาก็จะยื่นรายงานการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการ
บริหารเป็นการเสนอแนะว่าควรจะขึ้นทะเบียนโครงการนั้น 36   รายงานการ
ตรวจสอบจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะหลังจากที่ถูกส่งไปยังคณะกรรมการ

บริหาร และจะต้องมีคำาอธิบายว่าข้อคิดเห็นจากสาธารณะได้รับการพิจารณาในการปรับโครงการอย่างไร  หากคุณได้
ส่งความเห็นเกี่ยวกับโครงการไปก่อนหน้านี้ ก็ควรจะตรวจสอบดูรายงานการตรวจสอบว่าความเห็นของคุณถูกนำาไป
พิจารณาหรือไม่ อย่างไร

ความเห็นที่คุณยื่นนั้นไม่จำาเป็นต้องยาว และไม่จำาเป็นต้องมีความเห็นต่อทุกๆ ข้อกำาหนดของการตรวจสอบหรือต่อ
คุณลักษณะทางเทคนิคของโครงการ  ความเห็นของคุณอาจจะเป็นอีเมล์หรือโทรสารยาวหนึ่งย่อหน้าที่พูดถึงข้อกำาหนด
ประการเดียวก็ได้  คุณสามารถดูตัวอย่างของความเห็นที่เราได้เคยยื่นไปได้ที่เวปไซท์ของ CDM Watch (http://www.cdm-

watch.org/?page_id=711)

ประกาศแจ้งวันเริ่มต้นช่วงเวลาเปิดให้สาธารณะแสดงความเห็น 30 วันจะปรากฏอยู่ในเวปไซท์ของ UNFCCC ที่ http://
cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.html  น่าเสียดายที่ UNFCCC ไม่ได้ให้บริการแจ้งเตือนวันเริ่มเปิดให้สาธารณะ
แสดงความเห็นของโครงการ CDM ด้วยวิธีอื่นๆ  หากคุณต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ CDM ใหม่ๆ ที่เริ่มเปิดให้
สาธารณะแสดงความเห็น กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ info@cdm-watch.org แล้วเราจะช่วยส่งข่าวคราวให้คุณ  คุณอาจจะติดต่อ
กับหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อดูว่ามีโครงการใดที่กำาลังพัฒนาอยู่ และจะเปิดให้สาธารณชน
แสดงความเห็นเมื่อไร

การขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการบริหาร CDM จะเป็นไปโดยอัตโนมัติแปดสัปดาห์หลังจากได้รับรายงานการตรวจ
สอบ ยกเว้นในกรณีที่หนึ่งในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือสมาชิกคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยสามน้อย ขอ
ให้มีการทบทวนโครงการ  ในทางทฤษฎีแล้วการทบทวนโครงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสสุดท้ายในการ
ผลักดันเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ  หากคุณเชื่อว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณไม่ควรได้รับการอนุมัติ คุณก็ควร
จะล็อบบี้รัฐบาลท้องถิ่นของตนให้ขอให้มีการทบทวนโครงการ  ในทางปฏิบัติแล้ว รัฐบาลมักจะไม่ยอมขอทบทวน
โครงการหากตนได้รับรองโครงการไปแล้ว แต่กระนั้นก็ยังเป็นเรื่องสำาคัญที่คุณจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้ขึ้น
มา  เนื่องจากจำานวนโครงการที่ขอขึ้นทะเบียนอาจจะมากถึง 30-70 โครงการต่อเดือน ทำาให้โครงการที่มีปัญหาหลุดรอด
กระบวนการไปได้  ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ CDM ที่มีปัญหา หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่ก่ออันตราย คุณควรจะติดต่อ CDM Watch ที่ info@cdm-watch.org เพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อการ
ขึ้นทะเบียนโครงการ CDM ที่อันตรายหรือที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเพิ่มเติม

เมื่อโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะเริ่มติดตามการลดการปล่อยก๊าซให้สอดคล้องกับแผนการ
ติดตามที่เขียนไว้ในเอกสารออกแบบโครงการ  ผู้ดำาเนินโครงการจะต้องรวบรวมและเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำาเป็น
ต่อการคำานวณการลดการปล่อยก๊าซ และเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบ

รายการความเห็น

•	ผู้พัฒนาโครงการมาปรึกษาหารือกับคุณหรือไม่ในระหว่างการออกแบบ

โครงการ  ถ้าปรึกษา บทสรุปความเห็นของคุณที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

ออกแบบโครงการสะท้อนสิ่งที่คุณพูดอย่างถูกต้องหรือไม่ และโครงการได้

ตอบข้อกังวลที่คุณมีหรือไม่

•	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการเพียงพอหรือไม่

•	baseline	เที่ยงตรงหรือไม่ และเป็นการประเมินสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหาก

โครงการไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือ

ไม่

•	โครงการจะดำาเนินไปได้เองแม้ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM 

หรือไม่ (โครงการเป็นการลดการปล่อยก๊าซที่ได้เพิ่มเติมจากปริมาณการ

ปล่อยก๊าซปกติหรือไม่)

•	หน่วยงานที่ดูแลเรื่อง CDM ในประเทศอนุมัติโครงการนี้หรือไม่

•	โครงการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศของคุณหรือไม่

3.4. ขั้นตอนที่ 4: ขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมก�รบริห�ร CDM

3.5. ขั้นตอนที่ 5: ก�รติดต�มก�รลดก�รปล่อยก๊�ซ

36 หากหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องกลไก

การพัฒนาที่สะอาดปฏิเสธโครงการ

ที่เสนอมา หน่วยงานฯ จะไม่ต้อง

ทำารายงาน แต่ต้องให้คำาอธิบายแก่ผู้

พัฒนาโครงการว่าเหตุใดโครงการจึง

ไม่ได้รับการอนุมัติ  โครงการอาจเสนอ

ตัวเข้ารับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งได้

และอาจได้รับการขึ้นทะเบียนได้หากมี

การไปปรับโครงการ  
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ก่อนที่โครงการจะได้รับคาร์บอนเครดิต หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบ  (Designated 
Operational Entities – DOEs) อีกองค์กร(ที่ไม่ใช่องค์กรเดียวกับที่ทำาการตรวจสอบ) จะต้องทำาการพิสูจน์ยืนยันการลด
การปล่อยก๊าซว่าเป็นไปตามที่อ้างไว้ในรายการการติดตามตรวจสอบหรือไม่ และจัดทำารายงานการพิสูจน์ยืนยันขึ้นมา  
การพิสูจน์ยืนยันนี้จะกระทำาเป็นช่วงๆ เช่น ทุกสองเดือนของช่วงเวลาที่ผลิตคาร์บอนเครดิต  รายงานการพิสูจน์ยืนยัน
และรายงานการติดตามตรวจสอบจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ  หากการประเมินของผู้พิสูจน์ยืนยันเห็นว่าได้มีการลดการ
ปล่อยก๊าซขึ้นจริง ก็จะเขียนรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  เอกสารชิ้นนี้ก็จะต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณะเช่นกัน  ในกระบวนการพิสูจน์ยืนยันนั้นอาจจะมีการไปลงพื้นที่โครงการและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในท้องที่ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับว่าจะต้องทำาเช่นนี้

การยืนยันโครงการนำาไปสู่การออกคาร์บอนเครดิต  การยืนยันจะเกิดขึ้นในรูปของการร้องขอให้คณะกรรมการบริหาร
ออกคาร์บอนเครดิต (CERs) ให้ในจำานวนที่เท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซที่ตรวจสอบแล้วว่าได้ลดลง  หากมีการยืนยัน
ว่าได้มีกาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 15,000 ตัน ก็จะมีการออก CERs ให้ 15,000 เครดิต 37   การออกเครดิต
เหล่านี้จะเกิดขึ้น 15 วันหลังจากที่คณะกรรมการบริหารได้รับเอกสารการยืนยัน  ในทำานองเดียวกันกับกระบวนการ
ทบทวนโครงการในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน กระบวนการออกใบรับรองก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ รัฐบาลประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง หรือสมาชิกคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยสามคน ร้องขอให้มีการทบทวนโครงการได้  นี่หมายความว่า
กระบวนการพิสูจน์ยืนยันและการออกใบรับรองเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถผลักดันเกี่ยวกับโครงการ CDM 
หลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้  หากคุณเห็นว่าโครงการไม่ได้ลดการปล่อยก๊าซอย่างที่โครงการอ้าง คุณก็สามารถติดต่อ
กับผู้พิสูจน์ยืนยันและ CDM Watch พร้อม ข้อมูลเหล่านั้น  ข้อมูลว่า DOEs ใดกำาลังพิสูจน์ยืนยันการปล่อยก๊าซจาก
โครงการใดมักจะปรากฏอยู่คู่กับข้อมูลกิจกรรมโครงการนั้นๆ  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://cdm.

unfccc.int/Projects/projsearch.html

กระบวนการพิสูจน์ยืนยัน การรับรอง และการออกใบรับรองจะดำาเนินไปตลอดช่วงระยะเวลาที่โครงการได้รับคาร์บอน

เครดิต

ผู้ดำาเนินโครงการสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการกำาหนดระยะเวลาที่ได้รับคาร์บอนเครดิตของโครงการ
· สูงสุด 7 ปี โดยอาจได้รับการต่ออายุอย่างมาก 2 ครั้ง

· สูงสุด 10 ปี โดยไม่มีการต่ออายุ

ช่วงระยะเวลาที่ได้รับเครดิตอาจเริ่มตั้งแต่ก่อนวันขึ้นทะเบียน และอาจนับย้อน
หลังไปถึงการลดการปล่อยก๊าซตั้งแต่ปี 2543 เพื่อรับ CERs ได้ 38  ทำาให้โครงการ 
CDM บางโครงการที่เลือกระยะเวลาสูงสุด 7 ปีและต่ออายุได้ได้ขอต่ออายุช่วง

เวลารับเครดิตของตนไปแล้ว และกำาลังอยู่ในรอบที่สองของการรับเครดิต

ในการขอต่ออายุช่วงเวลารับเครดิต จะต้องมีการปรับปรุงเอกสารออกแบบ
โครงการโดยยืนยันว่า baseline ของโครงการเดิมนั้นยังคงใช้ได้อยู่ หรือได้มีการ
ปรับให้ทันกาลแล้ว  กระบวนการขอต่ออายุนั้นคล้ายกับกระบวนการขอขึ้น
ทะเบียนที่เปิดโอกาสทางการให้ภาคประชาสังคมแสดงความเห็นได้  เอกสาร
ออกแบบโครงการฉบับใหม่จะปรากฏอยู่ในเวปไซท์ UNFCCC นานสี่สัปดาห์
ก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะประเมินความถูกต้องของ baseline เดิมหรือ baseline ที่
ปรับใหม่ 39   หากไม่มีการร้องขอให้ทบทวนโครงการภายในสี่สัปดาห์หลัง
จากการเผยแพร่คำาร้องให้มีการต่ออายุ ช่วงระยะเวลารับคาร์บอนเดรดิตของ
กิจกรรมโครงการ CDM ที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็จะได้รับการต่ออายุไปอีกเจ็ดปี  
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขอต่ออายุช่วงเวลารับเครดิตได้ใน
กล่องข้อความด้านซ้าย 

3.6.  ขั้นตอนที่ 6: ก�รพิสูจน์ยืนยัน ก�รรับรอง และก�รออกใบรับรอง 
 ปริม�ณก�รลดก�รปล่อยก๊�ซ

3.7. ขั้นตอนที่ 7: ก�รต่ออ�ยุช่วงเวล�ที่ได้รับค�ร์บอนเดรดิต

ภาพรวมการขอต่ออายุช่วงเวลารับเครดิต (ต่อได้เจ็ดปีเท่านั้น)
•	 	 ต้องมีเอกสารออกแบบโครงการใหม่ ที่มีข้อมูลพื้นฐานที่ปรับ

ให้ทันกาล ประมาณการการลดการปล่อยก๊าซ และแผนการติดตามตรวจ

สอบ

•	 จะต้องส่งเอกสารออกแบบโครงการใหม่นี้ พร้อมด้วยหนังสือแสดง

ความจำานงค์ขอต่ออายุช่วงเวลารับเครดิตไปยังกองเลขานุการ UNFCCC 

ภายใน 9-6 เดือนก่อนหน้าวันหมดอายุช่วงเวลารับเครดิตปัจจุบัน

•	 จะต้องเผยแพร่เอกสารออกแบบโครงการฉบับใหม่เป็นระยะเวลาสี่

สัปดาห์

•	 ความเห็นเรื่องการตรวจสอบโครงการจะต้องประเมินว่า baseline 

เดิมของโครงการหรือที่ทำาขึ้นใหม่นั้นใช้ได้หรือไม่ โดยต้องประเมินประเด็น

ต่อไปนี้: 

- ผลกระทบของนโยบายและสภาพการณ์ระดับชาติและ/หรือระดับภูมิ

ภาคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ baseline  โดยคำานึงถึงคำาชี้แนะแนวทางของคณะ

กรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง และ

- ความถูกต้องของการใช้ระเบียบวิธีในการชี้ว่า baseline เดิมหรือที่ปรับใหม่

ยังคงใช้ได้ และของการประมาณการลดการปล่อยก๊าซในช่วงเวลารับเครดิต

ที่เกี่ยวข้อง

- UNFCCC เป็นผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์

•	 ถ้าไม่มีคำาร้องให้มีการทบทวนโครงการ ระยะเวลารับเครดิตก็จะได้

รับการต่ออายุไป

38  CP/2001/13/Ad2, น 23 ย่อหน้า 13
39  EB43 Anx13

37 หักไปร้อยละ 2 เพื่อเก็บไว้เป็นกองทุน

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ดูคำาอธิบายเพิ่มเติมใน

อภิธานศัพท์
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4.  สรุปโอกาสที่ภาคประชาสังคมจะแสดงความเห็นได้

5. กิจกรรมโครงก�รประเภทพิเศษต่�งๆ

เตรียมเอกสาร

ออกแบบโครงการ 

(PDD)

ได้รับการอนุมัติ

จากแต่ละประเทศที่

เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม

เงื่อนไขและเปิดให้สาธารณะ

แสดงความเห็น 30 

ขึ้นทะเบียนโดยคณะ

กรรมการบริหาร

ติดตามการลดการปล่อยก๊าซ

การพิสูจน์ยืนยัน การ

รับรอง และการออกใบรับ

รองปริมาณการลดการ

ปล่อยก๊าซ

การต่ออายุช่วงเวลารับเครดิต

ระหว่างการเตรียมโครงการ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องปรึกษาหารือกับคุณในเรื่องการ

ออกแบบโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการจะต้องทำาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ  ซึ่ง

อาจจะต้องมีการทำาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายของ

ประเทศ/ภูมิภาคนั้นกำาหนด ในช่วงการเปิดให้สาธารณะแสดงความเห็น

หากโครงการใช้ baseline และ/หรือระเบียบวิธีในการติดตามใหม่ ก็จะต้องได้รับการ

อนุมัติ baseline และระเบียบวิธีก่อนที่โครงการจะผ่านการตรวจสอบได้ ในขั้นตอนนี้ก็

มีช่วงเวลาให้สาธารณะแสดงความเห็น 15 วัน

หากคุณอยู่ในประเทศที่จะมีโครงการเกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด (DNA) ในประเทศของคุณจะต้องเห็นชอบกับโครงการ และต้อง

ยืนยันว่าโครงการช่วยทำาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  คุณควรจะสามารถมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจนี้ได้

ก่อนที่โครงการจะได้รับการรับรอง เอกสารออกแบบโครงการจะต้องเผยแพร่ให้

สาธารณะแสดงความเห็นได้เป็นระยะเวลา 30 วัน

หากคุณเห็นว่าโครงการในภูมิภาคของคุณไม่ควรได้รับการอนุมัติ คุณควรจะล็อบบี้

รัฐบาลท้องถิ่นของตนให้ขอให้มีการทบทวนโครงการ และแจ้งกับ CDM Watch

ถ้าคุณเห็นว่าโครงการไม่ได้ทำางานตามแบบที่ผู้พัฒนาโครงการอ้างไว้ คุณควรจะติดต่อ

กับผู้พิสูจน์ยืนยันและ CDM Watch

เอกสารออกแบบโครงการฉบับใหม่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะให้แสดงความเห็นเป็น

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

วงจรโครงการ ความเห็นจากสาธารณะ

ตามหลักการแล้ว กิจกรรมโครงการ CDM ใดๆ ยกเว้นเพียงโครงการพลังงานนิวเคลียร์ 40 และการจำากัดการใช้ที่ดิน การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และกิจกรรมโครงการด้านป่าไม้ที่มีการปลูกป่าเพิ่มเติมและการฟื้นฟูป่า 41 สามารถถือเป็น
โครงการ CDM ได้ทั้งนั้น กฎที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนี้ทำาให้มีกิจกรรมโครงการที่แตกต่างหลากหลายและต่างขนาด  จึงมีการ
ปรับกฎ CDM ตามตลอดและได้กำาหนดกฎเฉพาะสำาหรับกิจกรรมโครงการบางประเภทไว้ดังนี้:

40 CP/2001/13/Ad2, p20
41  CP/2001/13/Ad2, p22 para7(a)
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โครงการปลูกป่าขึ้นใหม่ 47 และโครงการฟื้นฟูป่า (A/R) 48 นั้นต่างจากกิจกรรมโครงการ CDM อื่นๆ เนื่องจากโครงการ
ประเภทนี้ไม่ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่เพียงขจัดก๊าซออกไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ดังนั้น กฎของโครงการ A/R จึง

มุ่งไปที่ความแตกต่างดังต่อไปนี้:

•		 ความไม่ถาวร: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับไว้ในต้นไม้อาจจะถูก
ปล่อยคืนกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้หากต้นไม้ต้นนั้นตายลง อย่างในกรณีที่ถูก
ไฟไหม้ป่า  เพื่อป้องกันปัญหานี้ ได้มีการสร้าง CERs ขึ้นมาหลายรูปแบบ เช่น 
CERs แบบชั่วคราว (tCERs) และ CERs แบบระยะยาว (lCERs)  แต่ tCERs 
และ lCERs เปล่านี้จะมีค่าก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 49  และจะต้องถูก

แทนที่ด้วยการชดเชยคาร์บอน (offsets) วิธีอื่นที่ถาวรในภายหลัง

•	 ระยะเวลารับเครดิตที่นานกว่า 50: ผู้พัฒนาโครงการอาจจะเลือกระหว่าง
ระยะเวลารับเครดิต 20 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้สองครั้ง (รวมเป็นสูงสุด 60 ปี) 
หรือระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ก็ได้  (สำาหรับกิจกรรมโครงการอื่น สามารถเลือก
ระยะเวลา 7 ปีโดยสามารถต่ออายุได้สองครั้ง หรือระยะเวลาสูงสุด 10 ปีแล้วต่อ
อายุไม่ได้)

กฎและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ของกิจกรรมโครงการ A/R เหมือนกับกิจกรรม
โครงการ CDM ที่เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  สำาหรับโครงการที่คาด

ว่าจะขจัดก๊าซเรือนกระจกมวลรวมได้น้อยกว่า 16,000 ตันคาร์บอน/ปี 51  และโครงการที่ได้รับการพัฒนาหรือดำาเนินการ
โดยชุมชนและปัจเจกบุคคลที่มีรายได้น้อย 52   ก็ใช้กฎระเบียบแบบโครงการขนาดเล็ก  ระเบียบวิธีบางประการใช้กับทั้ง
โครงการขนาดเล็กและโครงการ A/R ทั่วไป 53  ข้อกำาหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมนั้นเหมือนกันทั้งในโครงการ A/R และโครงการมาตรฐาน  ดังนั้นหากคุณจะประเมินโครงการ A/R ก็สามารถ
ใช้คู่มือฉบับนี้ได้  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้มีนัยยะเฉพาะของตนเอง คุณอาจจะตั้งคำาถามดังตัวอย่าง
ในกล่องข้อความด้านซ้าย ได้หากคุณกำาลังตรวจสอบโครงการดูดซับคาร์บอน

5.2. โครงก�รดูดซับค�ร์บอน (Sinks Projects)

ข้อห่วงใยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการดูดซับคาร์บอน

•		โครงการจะกระตุ้นหรือเพิ่มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนอกเหนือบริเวณ

ที่ตั้งโครงการหรือไม่ หรือจะทำาให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่

•		โครงการจะทำาให้เกิดการบังคับย้ายถิ่นฐานของประชาชนหรือเข้ามาแทนที่

กิจกรรมท้องถิ่นตามประเพณีหรือไม่

•		โครงการจะกำาจัดกิจกรรมทางการเกษตรออกจากพื้นที่โครงการหรือไม่

•		โครงการสอดรับหรือขัดกับความต้องการและความจำาเป็นเร่งด่วนของ

ท้องถิ่นในเรื่องการใช้ที่ดิน

•		หากโครงการโดยตัวของมันเองเป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีทางเลือกด้านการเงินอื่นใดที่ไม่ใช่

โครงการคาร์บอนที่จะทำาให้โครงการเกิดขึ้นได้

5.1. โครงก�รขน�ดเล็ก
ข้อตกลงมาร์ราเกชได้กำาหนดประเภทเฉพาะของโครงการที่มีขนาดไม่เกินที่กำาหนด โดยนิยาม “โครงการขนาดเล็ก” ไว้

ว่าคือ:

•	 โครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีกำาลังการผลิตน้อยกว่า 15 เมกะวัตต์ หรือ

•	 โครงการประหยัดพลังงานที่ลดการบริโภคลงเท่ากับ 15 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

โครงการที่ทั้งลดการปล่อยก๊าซจากแหล่งและทั้งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงน้อยกว่า 15 กิโลตัน/ปี

โครงการขนาดเล็กจะใช้เอกสารออกแบบโครงการที่ต่างออกไป ใช้ระเบียบวิธีโครงการขนาดเล็กแยกต่างหาก 42  และมี

กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบที่ง่ายกว่า  ความแตกต่างหลักๆ มีดังต่อไปนี้:

•	 สามารถใช้ผู้ตรวจสอบรายเดียวกันทำาการตรวจสอบ และพิสูจน์ยืนยัน และรับรองได้ (ต้องใช้ผู้ตรวจสอบสอง
รายในโครงการขนาดใหญ่) 43

•	 การขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการบริหารจะถือว่าสิ้นสุด 4 สัปดาห์หลังจากวันรับคำาขอให้ขึ้นทะเบียน (สำาหรับ

โครงการขนาดใหญ่ ใช้เวลา 8 สัปดาห์) 44

•	 การทดสอบเรื่องปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้เพิ่มเติมจากการดำาเนินโครงการง่ายกว่า 45

อย่างไรก็ตาม ทั้งโครงการขนาดเล็กและโครงการมาตรฐานล้วนต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  หากคุณประเมินโครงการขนาดเล็ก คุณก็สามารถใช้คู่มือฉบับนี้ได้  สำาหรับข้อมูลเชิง
เทคนิคเพิ่มเติม กรุณาดูเวปไซท์ของ “คณะทำางานโครงการขนาดเล็ก” 46 ที่คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่
ทบทวนระเบียบวิธีที่เสนอมาและการจัดประเภทโครงการสำาหรับกิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็ก

 42  http://cdm.unfccc.int/methodologies/
SSCmethodologies/index.html

43    CMP/2005/8/Ad1, น 45 ย่อหน้า 9
44  CMP/2005/8/Ad1, น 48 ย่อหน้า 24
45 http://cdm.unfccc.int/methodologies/

SSCmethodologies/AppB_SSC_
AttachmentA.pdf

46 http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg

47 การปลูกป่าขึ้นใหม่บนที่ดินที่เดิมไม่

เคยเป็นป่ามาก่อน, อภิธานศัพท์เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 

UNFCCC
48 การฟื้นฟูปลูกป่าในที่ดินที่เคยเป็นป่ามา

ก่อนแต่ถูกเปลี่ยนไปใช้งานอย่างอื่น, 

อภิธานศัพท์เรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของ UNFCCC
49   CMP/2005/8/Ad1, น 71 ย่อหน้า 42
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ในการเขียนความเห็นต่อโครงการ CDM จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะอ้างไปถึงข้อกำาหนดเงื่อนไขเรื่องการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลโครงการที่เป็นทางการ  ถ้าคุณมีแนวทางที่ถูกต้องและมีเครื่องมืออยู่ในมือก็จะตรวจได้ว่าข้อมูลที่ได้

รับนั้นเพียงพอหรือไม่ หรือมีเงื่อนไขใดไม่ครบบ้าง

ต่อไปนี้เป็นรายการแนวทางและเครื่องมือหลักๆ ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของแต่ละส่วนของเอกสารออกแบบโครงการ:
• คู่มือการตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยันกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism validation and 
verification manual : CDM VVM)55

•	 แนวทางสำาหรับการทำาเอกสารออกแบบโครงการ (Guidelines for completing the project design document : 
CDM-PDD) และ baseline ที่เสนอใหม่และระเบียบวิธีในการติดตาม (CDM-NM) 56

•	 เครื่องมือสำาหรับการสาธิตและการประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซปกติ 57

•	 รวมเครื่องมือเพื่อชี้ถึงการประเมิน baseline และแสดงถึงปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อย
ก๊าซปกติ 58

•	 แนวทางการประเมินการวิเคราะห์การลงทุน 59

•	 แนวทางการแสดงและการประเมินการพิจารณา CDM  60 
เพื่อให้ภาพรวมเงื่อนไขข้อกำาหนดเรื่องการตรวสอบความสมเหตุสมผลของโครงการ เราได้เน้นไปที่ข้อกำาหนดหลักๆ 
บางประการของส่วนที่สำาคัญๆ ในเอกสารออกแบบโครงการในส่วนต่างๆ ของแบบฟอร์มเอกสารออกแบบโครงการที่
ยกมาดังข้างล่างนี้  ข้อความทางการของแนวทางการทำาเอกสารจะปรากฏในตัวเอน และแหล่งที่มาของข้อกำาหนดจะอยู่

ในเชิงอรรถ  เราได้เพิ่มความเห็นเพิ่มเติมของเราไว้ในกล่องถัดไปจากตัวข้อความ

เราได้ลบบางส่วนของแบบฟอร์มเอกสารออกแบบโครงการออกไป  คุณสามารถดูตัวอย่างเอกสารออกแบบโครงการ
แบบต่างๆ ฉบับจริงได้ที่ http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html

แผนงานกิจกรรม (A Programme of Activities : PoA):

•	 เป็นชุดกิจกรรมโดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ทำาโดยสมัครใจ

•	การประสานและการปฏิบัตินโยบาย/มาตรการใดๆ หรือเป้าหมายที่ระบุไว้ 

เช่น โครงการสร้างแรงจูงใจและโครงการโดยความสมัครใจ

•	 ทำาให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการขจัดก๊าซโดยการ

กักเก็บคาร์บอน

•	 กระทำาโดยผ่านกิจกรรมโครงการ CDM ที่ไม่จำากัดจำานวน

กิจกรรมโครงการ CDM:
•		เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานกิจกรรมต่างๆ

•		อยู่ในรูปแบบของมาตรการเดี่ยวๆ หรือชุดมาตรการที่เกี่ยวข้องกัน

•		นำาไปใช้ภายในบริเวณที่กำาหนดในระเบียบวิธีข้อมูลพื้นฐาน เพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือทำาให้เกิดการขจัดก๊าซออกไปโดยการเก็บกัก

คาร์บอน

•		ระเบียบวิธีที่นำาไปใช้จะกำาหนดว่ากิจกรรมโครงการ CDM นั้นจะดำาเนิน

ไปภายในที่ดิน/สถานประกอบการ/การติดตั้งเดียว หรือเกิดขึ้นในที่ดิน/

สถานประกอบการ/การติดตั้งหลากหลาย

•	อาจใช้ระเบียบวิธีขนาดเล็กได้

ส่วน A. คำาอธิบายทั่วไปของกิจกรรมโครงการ

A.4.5. เงินทุนจากรัฐเพื่ออุดหนุนกิจกรรมโครงการ

6. ข้อกำ�หนดก�รตรวจสอบหลักๆ ของเอกส�รออกแบบโครงก�ร

โดยปกติแล้ว นโยบายหรือมาตรฐานใดๆ จะไม่อาจถือว่าเป็นกิจกรรมโครงการ 
CDM ได้  แต่นโยบายที่สร้างแรงจูงใจให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือการขจัดก๊าซโดยการดูดซับคาร์บอนนั้นอาจถือว่าเป็นโครงการ CDM 
ได้ภายใต้ชื่อเรียก “แผนงานกิจกรรม”  (Programme of Activities  - PoAs)  
แนวคิดนี้มีเพื่อขยายขอบเขตของ CDM และขยายกิจกรรมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นงานยากและใช้เวลา ให้พัฒนาได้เป็นโครงการๆไป  ใน

ทางปฏิบัติแล้ว การพิจารณาแผนงานกิจกรรมเป็นดังต่อไปนี้:
ตัวอย่างเช่น ในแผนงานกิจกรรม  CUIDEMOS เม็กซิโก มีการแจกจ่ายหลอด
ไฟฟ้าประหยัดไฟไปตามบ้านเรือนทั่วเม็กซิโก   ในกรณีนี้ การกำาหนดกรอบ
นโยบายที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปการประหยัดพลังงานโดยการใช้หลอด
ไฟในครัวเรือนก็เรียกได้ว่าเป็น “แผนงานกิจกรรม”  โดยที่กรอบนโยบายโดยตัว
ของมันเองไม่ได้ลดการปล่อยก๊าซ  นั่นคือ แผนงานกิจกรรมแต่ละแผนอาจจะ
ลดการปล่อยก๊าซผ่านทางกิจกรรมโครงการ CDM ไม่จำากัดจำานวน (กิจกรรมที่
ปฏิบัติตามกรอบนโยบาย = จำานวนหลอดไฟสำาหรับครัวเรือนต่างๆ)

5.3. แผนง�นกิจกรรม 
 (Programme of Activities : PoAs)

ในกรณีที่มีเงินสนับสนุนจากรัฐภาคีในภาคผนวก 1 จะต้องให้ข้อมูลเรื่องเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโครงการจากรัฐภาคี
ที่อยู่ในภาคผนวก 1 ไว้ในภาคผนวก 2 ของเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่าเงินอุดหนุนเหล่านั้นไม่ได้ทำาให้เกิดการผันแปร
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ และเงินอุดหนุนนั้นแยกออกจากและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณี
ทางด้านการเงินของรัฐภาคีเหล่านั้น 61   

เป็นเรื่องสำาคัญยิ่งที่โครงการ

ภายใน CDM จะไม่ได้รับการ

สนับสนุนสองครั้งในช่วงเวลา

เดียวกัน  ดังนั้น ประเทศในภาค

ผนวก 1 จะต้องให้การยืนยันว่า

เงินอุดหนุนจากรัฐนั้นไม่ได้ทำาให้

เกิดการผันแปรความช่วยเหลือ

ด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 

และถูกแยกออกจากและไม่ถือ

เป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีทาง

ด้านการเงินของรัฐภาคีเหล่านั้น

50 CMP/2005/8/Ad1, น 67 ย่อหน้า 23
51 CP/2004/10/Ad2, น 26 ย่อหน้า 1(b)
52 CMP/2005/8/Ad1, น 62 ย่อหน้า 1(i)
53 http://cdm.unfccc.int/methodologies/

ARmethodologies/index.html
54  CDM Project 2535: CUIDEMOS Mexico 

(Campana De Uso Intelegente De 
Energia Mexico) – Smart Use of Energy 
Mexico, registered in July 2009

61 แนวทางสำาหรับการ

ทำาเอกสารออกแบบ

โครงการ, น 9

55 http://cdm.unfccc.int/Reference/Manuals/accr_man01.pdf
56 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid04_v07.pdf
57  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf

58 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf
59 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf
60  http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf
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ส่วน B.  

B.4. 

การใช้ระเบียบวิธีคิด baseline และการติดตามตรวจสอบ

อธิบายว่าได้คิดเรื่อง baseline ว่าเกิดในสถานการณ์อย่างไร และอธิบายการประเมิน baseline นั้น

คำาอธิบายว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากมือมนุษย์โดยแหล่งต่างๆ นั้นถูกลดลงไปต่ำากว่าการ
ปล่อยก๊าซที่จะเกิดขึ้นในกรณีไม่มีกิจกรรมโครงการ CDM ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างไร (การประเมิน
และการแสดงให้เห็นถึงปริมาณการปล่อยก๊าซที่ลดลงเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไม่มีการดำาเนินโครงการ):

B.5. 

ในการบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ประเมิน baseline เอกสารออกแบบโครงการจะต้องเปรียบเทียบโครงการที่เสนอกับ “ทาง
เลือกอื่นๆ ที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ที่มีอยู่สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการหรือสำาหรับนักพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ที่
ได้ผลผลิตหรือการบริการที่สามารถเทียบกันได้กับกิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอ” 62  การประเมินสถานการณ์ baseline 
ทั้งหมดที่สมเหตุสมผลในบริบทของกิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอนั้นจะต้องได้รับการพิจารณา และจะต้องไม่มีการ
กีดกันทางเลือกใดๆ ที่สมเหตุสมผลออกไป 63

การอ้างถึงขั้นตอนสี่ประการของเครื่องมือเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซที่ลดลงเพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซตามปกติ เป็นสิ่ง

สำาคัญในการประเมินว่าเอกสารออกแบบโครงการเป็นไปตามข้อกำาหนดพื้นฐานหรือไม่

 1) จะต้องมีการคิดคำานวณการปล่อยก๊าซในกรณีการดำาเนินการตามปกติ (ไม่มีโครงการ CDM) อย่างเป็นจริง
และเชื่อถือได้ โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบที่กำากับอยู่  หากกิจกรรมโครงการที่เสนอนั้นเป็นทางเลือกเดียวในทางเลือก
ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำากับอยู่ ก็ไม่ถือว่ากิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอนั้น
ทำาให้เกิดปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไม่มีโครงการ 64

 2) ใช้การวิเคราะห์การลงท ุนเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมโครงการที่เสนอนั้นไม่ได้ประหยัดที่สุดหรือมีข้อดึงดูด
ทางการเงินที่สุดหรือไม่ได้เป็นไปได้จริง หากไม่ได้รับเงินจากการขายคาร์บอนเครดิต  การวิเคราะห์นี้จะแสดงว่าเงินราย
ได้ที่โครงการคาดว่าจะได้รับนั้นต่ำากว่าเกณฑ์ของการลงทุนที่ดีในโครงการประเภทนั้นๆ  การวิเคราะห์การลงทุนนั้น
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก  คณะกรรมการบริหารจึงได้ออกแนวทางที่ควรจะใช้ในการประเมินโครงการที่ใช้วิธีนี้ขึ้นมา65   
แนวทางนี้ยังได้กล่าวด้วยว่าการวิเคราะห์การลงทุนจะต้องนำาเสนอในแบบที่ผู้อ่านสามารถนำาการวิเคราะห์นั้นไปคิดเอง
และได้ผลออกมาแบบเดียวกันด้วย 

 3) การวิเคราะห์อุปสรรคมีไว้เพื่อแสดงว่ามีอุปสรรค (ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นความเสี่ยง) ซึ่งทำาให้กิจกรรม
โครงการ CDM ที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้ทำาให้การดำาเนินการทางเลือกอื่นๆ ไม่อาจเกิดขึ้น  ในการ
วิเคราะห์นี้ แผนการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายคาร์บอนเครดิตสามารถชดเชยความเสี่ยงนั้นได้  หาก CDM ไม่
บรรเทาอุปสรรคที่ระบุไว้ซึ่งกันไม่ให้เกิดกิจกรรมโครงการขึ้น กิจกรรมโครงการนั้นก็ไม่ถือว่าทำาให้เกิดปริมาณการลดการ

ปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากปกติได้ 

 4) การวิเคราะห์แนวปฏิบัติทั่วไปคือการตรวจสอบความเชื่อถือได้เพื่อเสริมการวิเคราะห์การลงทุนหรือการ
วิเคราะห์อุปสรรค และใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเภทของโครงการนั้นไม่ได้มีอยู่ซ้ำาซ้อนทั่วไปในภาคส่วนและภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้อง  หากมีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับกิจกรรมโครงการอยู่ และไม่สามารถอธิบายความแตกต่างอย่างสำาคัญระหว่าง
กิจกรรมโครงการกับกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล กิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอมาก็ไม่อาจถือได้ว่า
เป็นโครงการที่ทำาให้เกิดปริมาณการลดการปล่อยก๊าซมากกว่ากรณีที่ไม่มีโครงการ

ให้แสดงหลังฐานว่ามีการพิจารณาแรงจูงใจจากโครงการ CDM อย่างจริงจังในการตัดสินใจดำาเนินกิจกรรมโครงการ  หลักฐานนี้จะ
อยู่บนฐานของเอกสาร (โดยเฉพาะเอกสารทางการ ทางกฎหมาย และ/หรือเอกสารบรรษัทอื่นๆ) ที่มีอยู่ ณ เวลาเริ่มกิจกรรมโครงการ
หรือก่อนหน้านั้น  ในกรณีเช่นนี้ ผู้สนับสนุนโครงการจะต้องแจ้งกรอบระยะเวลาการดำาเนินกิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอมา  
กรอบระยะเวลาการทำางานควรจะระบุถึงวันที่ที่ทำาการตัดสินใจลงทุน วันที่ที่เริ่มการก่อสร้าง วันที่ที่เริ่มสัญญา และวันที่ที่เริ่มทำางาน 
(วันที่ที่เริ่มการผลิตทางการพาณิชย์)  นอกจากกรอบเวลาการดำาเนินการนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะต้องให้กรอบเวลาเหตุการณ์
และการดำาเนินการต่างๆ ที่ได้ดำาเนินไปเพื่อทำาการขึ้นทะเบียน CDM ด้วย พร้อมทั้งคำาอธิบายหลักฐานที่ใช้ประกอบการดำาเนินการ
ต่างๆ เหล่านี้  กรอบเวลานี้จะทำาให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินว่าในกระบวนการตัดสินใจโครงการและการดำาเนินโครงการนั้นได้มี
การพิจารณาถึง CDM อย่างจริงจังหรือไม่ (EB 41, Para 68). 67

การทำา baseline เป็นเรื่องสำาคัญ

มากต่อการตัดสินใจว่าโครงการ 

CDM นั้นทำาให้เกิดการลดการ

ปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากการปล่อย

ก๊าซตามปกติหรือไม่ เพราะ

การทดสอบเรื่องนี้ก็คือการตั้ง

คำาถามว่าตัวโครงการ CDM นั้น

ทำาให้เกิดการปล่อยก๊าซในระดับ 

baseline หรือไม่ นั่นคือการถาม

ว่าตัวโครงการทำาให้เกิดการ

ลดการปล่อยก๊าซมากกว่าการ

ปล่อยก๊าซตามปกติหรือเปล่า  ใน

การประเมินเอกสารออกแบบ

โครงการ จึงควรจะตรวจสอบด้วย

ว่ามีการพิจารณาทางเลือกอื่นๆ 

ทั้งหมดหรือยัง  ผู้พัฒนาโครงการ

มักจะ“ลืม” นึกถึงทางเลือกอย่าง

แหล่งพลังงานหมุนเวียน หรือ

การนำาเข้าพลังงานไฟฟ้าน้ำา

ผู้พัฒนาโครงการจะต้องอธิบายว่า

กิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอ

นั้นทำาให้เกิดปริมาณการลดการ

ปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากกรณีที่

ไม่มีโครงการอย่างไร  โครงการ

ส่วนใหญ่ใช่ “เครื่องมือสำาหรับ

การแสดงถึงและการประเมิน

ปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงที่

ได้เพิ่ม   เพื่ออธิบายว่ากิจกรรม

โครงการนี้ทำาให้เกิดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซลดลงที่ได้เพิ่มเติม

อย่างไรและด้วยเหตุใด และทำาไม

จึงไม่เป็นสถานการณ์ปกติกรณีที่

ไม่มีโครงการ โดยสอดคล้องกับ

ระเบียบวิธีการคำานวณ baseline  

ทุกโครงการจะต้องทำาการ

วิเคราะห์การลงทุนหรือวิเคราะห์

อุปสรรค  หลายโครงการทำาการ

วิเคราะห์ทั้งสองประเภท  การ

วิเคราะห์จะต้องพิสูจน์ว่าโครงการ

นั้นไม่ใช่ “การปฏิบัติทั่วไป”  

นอกจากนี้ ยังต้องมีการระบุถึง

ทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรม

โครงการ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย

และกฎระเบียบปัจจุบันด้วย

ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การลดการปล่อยก๊าซตั้งแต่ปี 2543 สามารถนับรวมเพื่อรับคาร์บอนเครดิตได้  ดังนั้น ในการประเมินว่าโครงการทำาให้เกิดการลดการ

ปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไม่มีการดำาเนินโครงการหรือไม่ ก็มีกฎสำาคัญที่ต้องปฏิบัติตามในกรณีที่วันเกิดต้นกิจกรรมโครงการนั้นเกิดขึ้นก่อนวันรับรอง

โครงการ  ในกรณีเช่นนี้ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องผ่านกฎที่เข้มงวดขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่ามีการพิจารณาถึงรายได้จาก CDM อย่างจริงจังเมื่อครั้งเริ่มต้นกิจกรรม

โครงการ  หากคุณรู้ว่าโครงการ CDM ที่เสนอนั้นอย่างไรก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว นั่นคือโครงการจะดำาเนินไปอยู่ดีไม่ว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM 

หรือไม่ ก็เรียกได้ว่าโครงการนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ว่าทำาให้มีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นกว่าในกรณีที่ไม่มีโครงการ  กรณีเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่วันเริ่ม

ต้นกิจกรรมโครงการเริ่มก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง  ดังนั้นจึงเป็นควรตรวจสอบลำาดับเหตุการณ์ของกิจกรรมโครงการ และตรวจสอบวันที่ลงนามใน

สัญญาโครงการซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง

62  เครื่องมือประเมินปริมาณการลดการ

ปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อย

ก๊าซปกติ, Annex 10, Version 5.2, 

EB 39, 4 
63  คู่มือการตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยัน

กลไกการพัฒนาที่สะอาด, น 15

64 เครื่องมือประเมินปริมาณการลดการ

ปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซ

ปกติ, Step1, น 5
65  แนวทางการประเมินการวิเคราะห์การ

ลงทุนเป็นภาคผนวกอยู่ในเครื่องมือ

ประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ

ที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซปกติ
66  เครื่องมือสำาหรับการสาธิตและการ

ประเมินปริมาณการลดการปล่อย

ก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซปกติ, 

แนวทางการประเมินการวิเคราะห์การ

ลงทุน, ย่อหน้า 8
67  แนวทางการทำาเอกสารออกแบบ

โครงการ, น 12; ดูเพิ่มเติม แนวทาง

การแสดงให้เห็นถึงและการ

ประเมินการพิจารณาถึง CDM ก่อน

เริ่มโครงการ (Guidelines on the 

demonstration and assessment of 

prior consideration of the CDM)
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ระยะเวลาของกิจกรรมโครงการ/ ระยะเวลารับเครดิต

 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมโครงการไปให้ผู้ตวจสอบ 
ตามย่อหน้า 37(c)  ของตัวแบบและระเบียบวิธีปฏิบัติของ CDM (CDM modalities and procedures)68

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นทุกฝ่ายที่ถือได้ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอ จะต้องได้รับเชิญจากผู้พัฒนา

โครงการให้แสดงความเห็นต่อกิจกรรมโครงการ CDM ที่เสนอนั้น  การประชุมปรึกษาหารือจะต้องทำาขึ้นก่อนการตีพิมพ์

เผยแพร่เอกสารออกแบบโครงการในเวปไซท์ของ UNFCCC  ในเอกสารออกแบบโครงการ ผู้ร่วมโครงการจะต้องแสดง

ด้วยว่าได้มีการพิจารณาความเห็นที่ได้รับประกอบการทำาเอกสารโครงการ และจะต้องสรุปความเห็นเหล่านั้นด้วย 69

จะต้องแนบเอกสารการประเมิน

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไปกับ

เอกสารออกแบบโครงการ เพื่อที่

คุณจะตรวจสอบได้ว่าการประเมิน

ผลกระทบกล่าวว่าอย่างไร  

ผู้พัฒนาโครงการจะต้องแสดงให้

เห็นว่าได้พิจารณาความเห็นของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  หาก

คุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่

ได้รับการปรึกษาหารือ โครงการ

นั้นก็จะถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดของการตรวจสอบ

รับรองโครงการ  หากความเห็น

ของคุณไม่ได้รับการสรุปอย่างถูก

ต้อง หรือเอกสารโครงการไม่ได้

ระบุว่าความเห็นของคุณได้รับการ

พิจารณาไว้อย่างไร ก็ถือผู้พัฒนา

โครงการนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดเรื่องการตรวจสอบรับรอง

โครงการ

•	 http://www.cdm-watch.org: คุณสามารถติดตามงานของ CDM Watch ได้ที่เวปไซท์ของเรา  เราได้อัพโหลดงาน
ศึกษา รายงาน ความเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจดหมายที่ได้ส่งไปยังคณะกรรมการบริหาร CDM และผู้กำาหนดนโยบาย 

การนำาเสนอต่างๆ ตามการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข่าวแจก ฯลฯ เอาไว้

•	 http://cdm.unfccc.int/index.html:  เวปไซท์ทางการของ UNFCCC ในเรื่อง CDM  เวปไซท์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการ CDM ทั้งหมด รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับโครงการเหล่านั้นด้วย  คุณสามารถลงชื่อรับจดหมายข่าวของ 
UNFCCC ได้ซึ่งจะคอยแจ้งประกาศเรียกให้สาธารณชนแสดงความเห็นและระเบียบวิธีใหม่ๆที่มีการเสนอขึ้น  ทว่า ยัง
ไม่มีระบบแจ้งเตือนเรื่องโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ในระยะเวลาเปิดรับความเห็นจากสาธารณะ หรือโครงการใหม่ๆ ที่กำาลังรอ

การอนุมัติ

•	 http://cdmrulebook.org/:  หนังสือรวมกฎ CDM เป็นฐานข้อมูลออนไลน์เรื่องกฎต่างๆ ของ CDM รวบรวมโดย 

Baker & McKenzie และเผยแพร่ฟรี

•	 http://www.iges.or.jp/en/cdm/report_kyoto.html:  “CDM in CHARTS” เป็นหนังสือที่จัดทำาโดย the Global 
Environmental Strategies from the Asia-Pacific Region (ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก)  หนังสือ
นี้ขึ้นชื่อในด้านการอธิบายเรื่องกลไกการพัฒนาที่สะอาดได้อย่างตรงไปตรงมาและง่ายต่อการเข้าใจ  หนังสือนี้ได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใหม่ๆ โดยตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เปอร์เซีย 

โปรตุเกส มองโกเลีย สเปน รัสเซีย และญี่ปุ่น

•	 http://cdmpipeline.org/:UNEP Risoe CDM/JI Pipeline Analysis and Database (ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ 
UNEP Risoe CDM/JI Pipeline) มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CDM/JI ทั้งหมดที่ถูกส่งไปเข้ารับการตรวจสอบรับรอง/กำาหนด
สถานะ  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเรื่องข้อมูลพื้นฐานและระเบียบวิธีการติดตาม และรายชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้พิสูจน์ยืนยัน และ
การวิเคราะห์อื่นๆ

•	 http://www.carbontradewatch.org/: Carbon Trade Watch (กลุ่มจับตาการค้าคาร์บอน) เสนอรายงานการวิจัยเรื่อง

การค้าคาร์บอนที่รอบด้าน และมีสิ่งพิมพ์เผยแพร ่

•	 http://www.internationalrivers.org/cdm_comments/date:  เวปไซท์ของ International Rivers (เครือข่ายแม่น้ำา
นานาชาติ) เน้นไปที่โครงการ CDM ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำา  นอกจากนี้ยังมีรายการความเห็นที่ถูกส่งไปยังโครงการ CDM 

ด้วย

•	 http://www.sinkswatch.org:  SinksWatch (กลุ่มจับตาการดูดซับคาร์บอน) ติดตามและตรวจสอบโครงการดูด
ซับคาร์บอน (carbon sinks projects) ในพิธีสารเกียวโต โดยเน้นไปที่โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นพิเศษ  โครงการนี้ซึ่งเริ่มขึ้นโดย World Rainforest Movement (ขบวนการป่า
ฝนโลก) นั้นดูแลโดย FERN  คุณสามารถติดต่อ Jutta Kill ผู้ประสานงานของ SinksWatch ได้ที่ jutta@fern.org

•	 http://www.thecornerhouse.org.uk/: งานรณรงค์เพื่อสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยและขบวนการชุมชนเพื่อ

ความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  Corner House ได้วิพากษ์วิจารณ์ตลาดค้าคาร์บอนและ CDM อย่างตรงไปตรงมา

•	 http://www.cdmgoldstandard.org/: เวปไซท์ของ CDM Gold Standard

•	 http://www.redd-monitor.org/: REDD-Monitor (กลุ่มจับตา REDD) วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ REDD และ “การตัด

ไม้ทำาลายป่าที่ถูกหลีกเลี่ยงไป” รวมถึงโครงการดูดซับคาร์บอนใน CDM

•	 http://www.helio-international.org: Helio Institute ได้พัฒนาตัวชี้วัด CDM ขึ้นมาเพื่อประเมินว่าโครงการ CDM มี
คุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมในประเทศที่ดำาเนินโครงการอย่างไร  ตัวชี้วัดนี้ยังเป็นฐานของการทำางานของ 
SouthSouthNorth และ Gold Standard ด้วย

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDM

68 คู่มือการตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยันกลไก

การพัฒนาที่สะอาด, น 26
69 คู่มือการตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยัน

กลไกการพัฒนาที่สะอาด, น 25; ดู

เพิ่มเติม แนวทางการทำาเอกสาร

ออกแบบโครงการ (CDM-PDD) และ 

baseline ที่เสนอใหม่และระเบียบ

วิธีในการติดตาม and the proposed 

new baseline and monitoring 

methodologies (CDM-NM), น 20

ส่วน C.

ส่วน D. 

ส่วน E. 
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- บริการจดหมายข่าว:
• GTZ Climate Protection Programme ในนามของ BMZ ได้เผยแพร่จดหมายข่าวที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร CDM  คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวได้ที่ climate@gtz.de  

•	 CDM Watch ออกจดหมายข่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร CDM เพื่อเปิดโปงประเด็นวาระการประชุม
สำาคัญๆ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะ  คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวได้ที่  info@cdm-watch.org

8. คำาศัพท์และตัวย่อเกี่ยวกับโครงการ CDM

A

B

C

คือหน่วยที่ออกโดยประเทศภาคีต่อพิธีสารเกียวโตไว้ในทะเบียนแห่งชาติของตนเป็นจำานวนหนึ่งๆ ตามที่ได้รับกำาหนด
ไว้  หน่วยนี้เป็นหนึ่งในสามกลไกที่พิธีสารเกียวโตบัญญัติไว้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ประเทศในภาคผนวก 1 จะต้องทำาให้ได้ตามเป้า
หมายการลดการปล่อยก๊าซ  อีกสองกลไกคือหน่วยการลดการปล่อยก๊าซ (Emission Reduction Units: ERU) จากโครงการ 
JI และปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่ได้รับการรับรอง (Certified Emission Reductions: CER) จากโครงการ CDM

ร้อยละ 2 ของ CERs จากทุกโครงการ CDM จะต้องถูกนำาไปฝากไว้กับทะเบียนพิเศษที่ดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร  ราย
ได้จากการขายเครดิตนี้จะนำาไปใช้อุดหนุนโครงการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ
กำาลังพัฒนา  โครงการในประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุด (Least Developed Countries) ได้รับการยกเว้นจากมาตรการนี้

โครงการหนึ่งๆ จะถือได้ว่าทำาให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงที่ได้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อโครงการนั้นถูกสร้างขึ้นเพียงจากราย
ได้พิเศษที่ได้จากการขาย CERs เท่านั้น  หากโครงการจะเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยไม่เกี่ยวกับรายได้จาก CERs ก็จะไม่ถือว่าการ
ชดเชยคาร์บอนที่เกิดขึ้นนั้นทำาให้เกิดการปล่อยก๊าซโดยรวมลดลง  นี่หมายความว่า โครงการที่ไม่ทำาให้เกิดปริมาณที่ลดลง
ที่ได้เพิ่มเติมจะทำาให้เกิดคาร์บอนเครดิตลวงที่ประเทศในภาคผนวก 1 อาจนำาไปใช้หลีกเลี่ยงการลดการปล่อยก๊าซจริงๆ ใน

ประเทศของตน และจะนำาไปสู่การเพิ่มการปล่อยก๊าซในระดับโลกเหนือระดับที่พิธีสารเกียวโตคาดการณ์ไว้ในที่สุด

ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกิจเฉพาะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกีย
วโต  ยกเว้นเพียงตุรกีและเบลารุสซึ่งอยู่ในภาคผนวก 1 แต่ไม่มีพันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซตามพิธีสารเกียวโต

Baseline ก็คือแนวคิดเรื่องว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น”  การคำานวณ baseline ของการปล่อยก๊าซนั้นทำาโดยการ
ประมาณว่าหากไม่มีโครงการ CDM แล้วจะมีการปล่อยก๊าซเท่าใด   baseline เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการประเมินว่าโครงการ
นั้นเป็นไปตามเกณฑ์เรื่องปริมาณลดลงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะมีการออก CERs เท่าใด

พิธีสารเกียวโตกำาหนดเครดิตไว้หลายประเภท CERs หมายถึงเครดิตที่เกิดจากโครงการ CDM  หนึ่งหน่วย CER เท่ากับ
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์หนึ่งตัน  โครงการ CDM ที่เป็นการกักเก็บคาร์บอนผลิตเครดิตชั่วคราวที่จะต้องถูกเครดิต
ถาวรเข้ามาแทนที่หลังจากผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง

กลไกการพัฒนาที่สะอาดเป็นหนึ่งในกลไกยืดหยุ่นที่ระบุอยู่ในพิธีสารเกียวโต  กลไกนี้ให้รัฐภาคีในภาคผนวก 1 (ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว) สร้างโครงการลดการปล่อยก๊าซในประเทศนอกภาคผนวก 1 (ประเทศกำาลังพัฒนา) ได้ และสร้างเครดิตที่
สามารถนำามาค้าได้ตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซที่โครงการนั้นทำาได้

ระยะเวลารับเครดิตนั้นนานเท่ากับช่วงเวลาที่โครงการจะผลิตคาร์บอนเครดิตได้  ตามข้อตกลงมาร์ราเกช โครงการ
สามารถเลือกระหว่างช่วงเวลา 7 ปี แล้วสามารถต่ออายุได้สองครั้ง (รวมเป็นสูงสุด 21 ปี) หรือช่วงเวลา 10 ปีแล้วต่ออายุ
ไม่ได้  หากเลือกในกรณีแรก โครงการจะต้องทบทวน baseline ใหม่ทุกๆ 7 ปี  โครงการดูดซับคาร์บอนมีช่วงระยะเวลาที่
นานกว่า (สูงถึง 60 ปี)  ระยะเวลารับเครดิตนั้นต่างไปจากชั่วอายุของโครงการ เช่น ในกรณีเขื่อนซึ่งอาจจะมีชั่วอายุการใช้
งานนาน 50 ปี แต่เป็นโครงการ CDM ที่รับเครดิตได้นานเพียงสิบปีเท่านั้น

Clean Development 
Mechanism (CDM)
กลไกการพัฒนาที่สะอาด

Certified Emission 
Reductions (CERs)
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ
ที่ได้รับการรับรอง

Baseline /
Business-as-usual
(BaU)
Baseline/การดำาเนินธุรกิจไป
ตามปกติ

Annex I countries
ประเทศในภาคผนวก 1

Additionality
ปริมาณที่ลดลงที่ได้เพิ่มเติม

Adaptation Fund
กองทุนเพื่อการปรับตัว

Assigned 
Amount Units (AAUs)
ปริมาณหน่วยที่ได้รับมอบ
หมาย

Crediting period
ระยะเวลารับเครดิต
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ที่ประชุมสมัชชาประจำาปีของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (COP - ค็อป) คือที่ประชุมของทุกประเทศที่ได้เข้าเป็นภาคี 
UNFCCC  ในทุกๆ การประชุม ผู้แทนรัฐภาคีจะอภิปรายกันว่าจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา UNFCCC อย่างไร รวมถึงว่า
ควรมีการกำาหนดพันธกรณีการลดการปล่อยก๊าซอย่างไร  นอกจากนี้ยังมีที่ประชุมประเทศภาคีของพิธีสาร (Meeting of 
the Parties to the Protocol: MOP [ม็อป]) ซึ่งเป็นที่ประชุมแบบเดียวกันสำาหรับประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต โดยจะจัดคู่
ขนานกันไปกับที่ประชุมค็อป  ในปัจจุบัน ที่ประชุมทั้งสองจะพูดคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พิธีสารเกียวโตหมด
อายุลงในปี 2555  ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รวมอยู่ในที่ประชุมประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต

หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประสานการดำาเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CDM ในประเทศนั้นๆ  หน่วยงานกลางฯ มักจะเกี่ยวพันกับกระทรวง
สิ่งแวดล้อมของประเทศนั้น  หน่วยงานกลางฯ ของประเทศที่มีโครงการ CDM ดำาเนินการอยู่เป็นผู้รับผิดชอบในการ 
“อนุมัติ” โครงการ CDM ก่อนที่จะส่งข้อเสนอโครงการไปยัง UNFCCC ได้ และเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันว่าโครงการ
เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่ดำาเนินโครงการ  นี่หมายความว่าหน่วยงานกลางฯ อาจจะปฏิเสธ
โครงการ CDM ใดๆ ก็ได้หากเห็นว่าโครงการนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตน

หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่ทำาหน้าที่ 1) ตรวจสอบว่าข้อเสนอ
โครงการเป็นไปตามเกณฑ์ของ CDM ทุกประการ และ 2) ติดตามตรวจสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดูแล
ให้การลดการปล่อยก๊าซนั้นเกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารออกแบบโครงการ

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ทำาการตัดสินใจสูงสุดในงานเรื่อง CDM  ทุกข้อเสนอโครงการ CDM จะถูกส่งไปยังคณะ
กรรมการบริหารให้ทำาการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการรับหรือปฏิเสธการขึ้นทะเบียนโครงการ

การค้าการปล่อยก๊าซที่ได้รับอนุญาตระหว่างประเทศภาคีที่มีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซตามพิธีสารเกียวโต  ใน
อนาคตอาจจะมีโครงการการค้าการปล่อยก๊าซในระดับชาติและระดับภูมิภาคขึ้นมาอีกด้วย

การดำาเนินการร่วมกันเป็นหนึ่งในสามกลไกยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต และเป็นการดำาเนินการในรูปโครงการเช่นเดียว
กับ CDM โดยประเทศอุตสาหกรรมได้รับเครดิตการลดการปล่อยก๊าซจากการลงทุนโครงการลดการปล่อยก๊าซในประเทศ
อื่น  ในกรณีของโครงการ JI ทั้งสองประเทศจะต้องมีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซตามพิธีสารเกียวโต ส่วนโครงการ 
CDM นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศที่ไม่มีพันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซ  JI ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศยุโรป
ตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียต
 

การรั่วไหลหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นซึ่งกำาลังเกิดขึ้นนอกขอบข่ายโครงการ  ตัวอย่างเช่น โครงการ
ประหยัดพลังงานอาจจะลดราคาไฟฟ้าลง แล้วทำาให้เกิดการบริโภคไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  การรั่วไหลเช่นนี้ควรจะถูกหักออก
จากการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ข้อตกลงมาร์ราเกชเป็นชุดกฎระเบียบของโครงการ CDM  ข้อตกลงฯ นี้ถูกตั้งชื่อตามที่ประชุมที่บรรลุข้อตกลง (การ
ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 7 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก) เมื่อปี 2544

ระเบียบวิธีคือชุดข้อกำาหนดที่บัญญัติว่าควรจะมีการลดและวัดก๊าซเรือนกระจกในโครงการ CDM อย่างไร  โครงการ 
CDM จะต้องใช้ระเบียบวิธีใดระเบียบวิธีหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกันไปในการใช้ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของโครงการ  นั่น
คือมีระเบียบวิธีหลากหลายที่ออกแบบมาสำาหรับโครงการที่มีประเภทและขนาดต่างกันไป  ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 มี
ระเบียบวิธีสำาหรับโครงการขนาดหญ่ที่ได้รับการรับรองและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ 96 วิธี และมีระเบียบวิธีสำาหรับ
โครงการขนาดเล็กอีก 55 วิธี
 

Methodology
ระเบียบวิธี 

Marrakesh Accords
ข้อตกลงมาร์ราเกช

Leakage 
การรั่วไหล

Joint Implementation 
(JI)
การดำาเนินการร่วมกัน

Executive Board (EB)
การค้าการปล่อยก๊าซ
ระหว่างประเทศ

International 
Emissions Trading 
(IET)
การค้าการปล่อยก๊าซระหว่าง
ประเทศ

Designated 
Operational Entity 
(DOE)
หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้
รับมอบหมายในการตรวจ
สอบ 

Designated National 
Authority (DNA)
หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่
ประสานการดำาเนินงานตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาด

Conference of Parties 
(COP)
ที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ
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การติดตามตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ดูแลให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ระบุไว้ในเอกสารออกแบบ
โครงการ  การติดตามตรวจสอบจะกระทำาโดยผู้ดำาเนินการโครงการ (ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบโครงการ) ส่วนใหญ่จะกระทำาโดย
การติดตั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบการผลิตพลังงานและพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ไว้  เอกสารออกแบบโครงการจะต้องระบุ
แผนการติดตามตรวจสอบอย่างละเอียดไว้ด้วย

แต่ละโครงการ CDM จะต้องระบุ “ขอบเขตโครงการ” ไว้  ขอบเขตโครงการรวมถึงทั้งการเพิ่มและลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อที่จะได้คำานวณการลดการปล่อยก๊าซทั้งหมดได้  ตัวอย่างเช่น โรงงานชีวมวลใช้ของเสียจาก
การเกษตรแทนไฟฟ้าจากถ่ายหินสามารถรับเครดิตจากการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนได้  แต่
โครงการนั้นต้องคำานวณรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลไปยังโรงงานเข้าไว้ด้วย ดู
เพิ่มเติม การรั่วไหล

แต่เดิมแล้วนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกิจกรรมโครงการ CDM  แต่ปัจจุบันคำานิยามแผนงาน
กิจกรรมใหม่ได้อนุญาตให้การดำาเนินนโยบาย มาตรการ หรือเป้าหมาย ที่ทำาให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซหรือขจัดก๊าซ ที่
เป็นปริมาณลดลงที่ได้เพิ่มเติมจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM หนึ่งได้  แผนงาน
กิจกรรมนั้นประกอบด้วยกิจกรรมโครงการ CDM (CDM Programme Activities : CPAs) ซึ่งอาจจะเป็นมาตรการเดี่ยวๆ 
หรือชุดมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้  กิจกรรมโครงการ (CPAs) หลายกิจกรรมสามารถรวมอยู่ภายใต้แผนงานกิจกรรม 
(PoA) เดียวในเวลาที่ขึ้นทะเบียน และอาจจะเพิ่มกิจกรรมโครงการเพิ่มเติมได้ ณ เวลาใดก็ได้ตลอดอายุของแผนงาน
กิจกรรม   แผนงานกิจกรรมยังอาจจะรวมเอากิจกรรมโครงการที่ดำาเนินอยู่ในหลายประเทศเข้าไว้ก็ได้  ปัจจุบันมีการขึ้น
ทะเบียนแผนงานกิจกรรมอยู่สองแผนงาน

เอกสารออกแบบโครงการเป็นเอกสารหลักในกระบวนการ CDM เนื่องจากเป็นเอกสารที่รวมเอาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการไว้ด้วยกัน  เมื่อเอกสารนี้ได้รับการอัพโหลดขึ้นเวปไซท์ของ UNFCCC ก็จะเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือ
สาธารณะขึ้น  การประเมินทั้งหมดที่ทำาโดยหน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประสานการดำาเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาดและหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบจะอยู่บนฐานของเอกสารนี้

การขึ้นทะเบียนเป็นกระบวนการทางการที่คณะกรรมการบริหารยอมรับข้อเสนอโครงการ CDM  กระบวนการขึ้น
ทะเบียนจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน  หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วจะมีการติดตามและยืนยันการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และออก CERs ให้โครงการนั้น

โดยทั่วไปแล้วหมายถึงแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ป่าและมหาสมุทร  ในบริบทของ CDM การดูดซับคาร์บอน
หมายถึงโครงการฟื้นฟูป่าและโครงการปลูกป่า ซึ่งเป็นโครงการประเภทเดียวที่ถือเป็นการดูดซับคาร์บอน ในอนาคตอาจ
มีการขยายรวมถึงโครงการประเภทอื่นๆ เช่น การเก็บและกักคาร์บอน (Carbon Capture and Storage : CCS) และการ
อนุรักษ์ป่าด้วย

โครงการ CDM ขนาดเล็กคือโครงการที่มีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อย  ส่วนใหญ่แล้ว
โครงการขนาดเล็กจะไม่ค่อยมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจเนื่องจากรายได้ที่จะได้รับนั้นต่ำาและมีต้นทุนสูง  เพื่อไม่ให้มี
อคติต่อโครงการขนาดเล็ก จึงมีระเบียบวิธีอย่างง่ายสำาหรับใช้กับโครงการขนาดเล็ก  เป็นที่คาดกันว่าระเบียบวิธีอย่างง่าย
นี้จะช่วยดึงดูดการลงทุนไปยังประเทศและภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาและมีความเป็นชนบทมากขึ้น ส่วนโครงการ CDM ขนาด
ใหญ่นั้นมักจะอยู่รอดทางเศรษฐกิจได้อยู่แล้ว

ข้อตกลงมาร์ราเกชได้นิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ว่าคือ “สาธารณะ รวมถึงปัจเจกบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน ที่ได้รับผลกระ
ทบ หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยกิจกรรมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่เสนอขึ้นมา”

ตามพิธีสารเกียวโต ประเทศอุตสาหกรรมตกลงที่จะลดการปล่อยก๊าซของตนเอง  ปริมาณก๊าซที่ประเทศเหล่านั้นตกลงว่า
จะลดก็คือเป้าของพวกเขา  เป้านี้ถูกกำาหนดเป็นร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับระดับการปล่อย
ก๊าซเมื่อปี 2533 โดยจะต้องบรรลุเป้านี้ในช่วงระยะเวลาปี 2551-2555 ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นมีเป้าอยู่ที่ร้อยละ 6 หมายความ
ว่าในช่วงระหว่างปี 2551-2555 การปล่อยก๊าซของญี่ปุ่นยะต้องต่ำากว่าที่ปล่อยเมื่อปี 2553 ร้อยละ 6  ในปัจจุบัน ผู้แทน

Target
เป้า

Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Small-scale CDM 
(SSC)
โครงการ CDM ขนาดเล็ก

Sinks
การดูดซับคาร์บอน

Project Boundary 
ขอบเขตโครงการ

Monitoring 
การติดตามตรวจสอบ

Registration
การขึ้นทะเบียน

Project Design
Document (PDD)
เอกสารออกแบบโครงการ

Programme 
of Activities (PoA) 
แผนงานกิจกรรม

T

S

R

P
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ประเทศในที่ประชุม UNFCCC กำาลังถกเถียงกันเรื่องเป้าสำาหรับช่วงเวลาพันธรกรณีช่วงที่ 3 (ปี 2555-2563) หลังจากที่
พิธีสารเกียวโตหมดอายุลง

ต้นทุนหมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ CDM และการติดตามและพิสูจน์ยืนยันการลดการปล่อยก๊าซ
หรือการเก็บกักธาตุคาร์บอน (sequestration) ที่บรรลุได้ในช่วงระยะเวลาออกเคร์ดิต  ต้นทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างการเตรี
ยมเอกสารออกแบบโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำาโดยบริษัทที่ปรึกษา และการศึกษาข้อมูลฐานด้วย

โดยทั่วไปแล้ว โครงการ CDM จะต้องมีประเทศจากประเทศในภาคผนวก 1 ของพิธีสารเกียวโตเข้าร่วมเพื่อที่จะได้มี
เงินทุนและเทคโนโลยีเพิ่มเติม  แต่ทว่า การตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหารได้ชี้ว่า โครงการหนึ่งๆ ไม่จำาเป็นต้องมีผู้
ร่วมโครงการจากประเทศในภาคผนวก 1 ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนก็ได้  นั่นหมายความว่า ประเทศนอกภาคผนวก 1 
(ประเทศกำาลังพัฒนา) สามารถดำาเนินโครงการ CDM โดยลำาพังได้

UNFCCC เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ออกเมื่อปี 2535 ณ กรุงริโอเดจาเนโร เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ  แต่ตัว UNFCCC เองไม่ได้กำาหนดว่าใครควรจะลดก๊าซเรือนกระจกภายในเมื่อไร  การ
กำาหนดเช่นนั้นทำาโดยพิธีสารเกียวโตซึ่งออกเมื่อปี 2540 เพื่อทำาให้การลดการปล่อยก๊าซเป็นเรื่องที่มีผลผูกมัดตามกฎหมาย  
UNFCCC มีสำานักเลขานุการอยู่ในเมืองบอน์น ประเทศเยอรมัน การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ UNFCCC จึงเกิดขึ้นที่เมือ
งบอน์น

โครงการหนึ่งๆ จะได้รับการอนุมัติเป็นโครงการ CDM ได้จะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ (เรียกเป็นทางการว่า “หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ” หรือ DOE)  ผู้
ตรวจสอบจะตรวจสอบว่าโครงการ CDM นั้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ เช่น ตรวจสอบเรื่องปริมาณลดลงที่ได้เพิ่มเติม

การพิสูจน์ยืนยันเป็นกระบวนการที่ดูแลให้โครงการ CDM ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ระบุไว้ในเอกสารออกแบบ
โครงการ  เช่นเดียวกับในกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการนี้ทำาโดยหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการ
ตรวจสอบ

Validation
การตรวจสอบรับรอง

Verification
การพิสูจน์ยืนยัน

Unilateral CDM
โครงการ CDM แบบฝ่าย
เดียว

Transaction Costs
ต้นทุน

United Nations 
Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
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