สถิติโครงการ CDM ในประเทศไทย1
สำนักประเมินและรับรองโครงการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ดำเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง
และทำความเห็ น เกี ่ ย วกั บ การให้ ค ำรั บ รองโครงการกลไกการพั ฒ นาที ่ ส ะอาด ( Clean Development
Mechanism: CDM) ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการ CDM ที่ได้รับคำรับรองจาก อบก. ปัจจุบันโครงการ
CDM ของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM EB)
รวมทั้งสิ้น 154 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 7.41 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทีย บเท่าต่อปี และมีโ ครงการ CDM ที่ได้ร ับการรับรองปริม าณก๊า ซเรื อนกระจก (Issued CERs) จำนวน
68 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 15.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
รายละเอียดสรุปดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ CDM
รายการ
โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB (Registered)
• ทั่วไป
• แผนงาน (PoA)
รวมทั้งหมด
โครงการที่ได้การรับรองคาร์บอนเครดิต (Issued CERs)
• ทั่วไป
• แผนงาน (PoA)
รวมทั้งหมด

จำนวน
147 โครงการ
7 โครงการ
154 โครงการ
66 โครงการ
2 โครงการ
68 โครงการ

หมายเหตุ โครงการ 5 MW Thap Sakae Photovoltaic Solar Cell Power Plant Project, Thailand เป็นโครงการสุดท้ายที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB เมื่อเดือนตุลาคม 2558 (ค.ศ. 2015)

ตารางที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ CDM
รายการ
โครงการที่ได้รับ LoA จาก อบก.
โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB
• ทั่วไป
1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
12,710,309 tCO2e ต่อปี
7,414,236 tCO2e ต่อปี
7,166,958 tCO2e ต่อปี

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565
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รายการ
• แผนงาน (PoA)
โครงการที่ได้การรับรองคาร์บอนเครดิต (CERs)
• ทั่วไป

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
247,278 tCO2 ต่อปี
15,317,805 tCO2e
15,043,165 tCO2e

• แผนงาน (PoA)

274,640 tCO2e

หมายเหตุ 1) โครงการ CDM (Korat Waste to Energy) เป็นโครงการแรกที่ได้รับรองคาร์บอนเครดิตเมื่อเดือนกันยายน 2551
(ค.ศ. 2008) ซึ่งเป็นคาร์บอนเครดิตในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2546 ถึง 16 มิ.ย. 2550 จำนวน 714,546 tCO2e
2) โครงการ CDM (Metro Group Energy WWT Project) เป็นโครงการล่าสุดที่ได้รับรองคาร์บอนเครดิตเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นคาร์บอนเครดิตในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2561 จำนวน 61,708 tCO2e

สถานภาพ ณ ปัจจุบันของโครงการ CDM ประเภทโครงการทั่วไปจำนวน 147 โครงการ พบว่าโครงการ
CDM ที่ยังดำเนินการอยู่มี ทั้งหมด 33 โครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็นโครงการ CDM ที่ยังอยู่ในระยะเวลาคิดเครดิต
ครั้งแรกจำนวน 22 โครงการ และโครงการ CDM ที่ได้รับการต่อระยะเวลาคิดเครดิตในครั้งที่สอง (Renewal
crediting period) จำนวน 11 โครงการ ในขณะที่โครงการที่ได้รับการยกเลิกการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB
มีจำนวน 3 โครงการ โครงการ CDM ที่หมดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตไปแล้วมีจำนวน 77 โครงการ และ
โครงการ CDM ที่ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการมายัง อบก. มีจำนวน 34 โครงการ
ตารางที่ 3 สถานภาพการดำเนินโครงการ CDM ณ ปัจจุบัน (เฉพาะโครงการทั่วไป)
รายการ
โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB (Registered)
• โครงการที่ได้รับการยกเลิกการขึ้นทะเบียนจาก CDM EB (Deregistered)

จำนวน
147 โครงการ
3 โครงการ

• โครงการได้หมดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตแล้ว
• โครงการได้ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกมายัง อบก.

77 โครงการ
34 โครงการ

• โครงการที่ยังดำเนินการอยู่
➢ อยู่ในระยะเวลาคิดเครดิตครั้งแรก
➢ ได้รับการต่อระยะเวลาคิดเครดิตในครั้งที่สอง

33 โครงการ
22 โครงการ
11 โครงการ

หมายเหตุ โครงการ Maesod Wastewater Treatment and Biogas Utilisation Project เป็นโครงการสุดท้ายที่จะหมด
ระยะเวลาคิดเครดิตในเดือนมีนาคม 2570 (ค.ศ. 2027)

หน้าที่ 2

