
การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมด้านของเสีย
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

www.tgo.or.th

โดย นางสาวชิดชนก ภวันนา

ส านักประเมินและรับรองโครงการ TGO
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ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ. 2564

ขยะ 
24.98 ล้านตัน

ทีม่า กรมควบคมุมลพษิ
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 



องคป์ระกอบของขยะมลูฝอย
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ท่ีมา กรมควบคมุมลพิษ
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คาร์บอนจาก
อินทรีย์

คาร์บอนจาก
ฟอสซิล

อื่นๆ

เศษอาหาร ไม้ กิ่งไม้/ใบไม้

กระดาษ สิ่งทอ ผ้าอ้อม หนัง 

ยาง พลาสติก

โลหะ แก้ว

รูปแบบการจัดการขยะ &
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จ าแนกขยะมูลฝอย

รูปแบบการจัดการขยะ & แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
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ของเสียและก๊าซเรือนกระจก



กา๊ซเรอืนกระจกจากภาคขยะและของเสีย

การก าจัดขยะ
มูลฝอย

เตาเผาขยะ
และอาคาร

ก าจัดของเสีย
แบบเปิด

การบ าบัด
น  าเสีย

การจัดการ
ของเสียภาค

ปศุสัตว์
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เช่น โรงงานสกัดน ้ามัน
ปาล์ม โรงงานอาหาร
ทะเลแช่แข็ง เป็นต้น



Waste
10,446.94 GgCO2eq

4.26%

Agriculture
49,065.40 GgCO2eq

19.95%

Industrial
Processes and
Product Use

21,274.82 GgCO2eq
8.65%

Energy
165,092.40 GgCO2eq

67.14%

Energy
257,340.89 GgCO2eq

69.06%

Industrial
Processes and
Product Use

40,118.18 GgCO2eq
10.77%

Agriculture
58,486.02 GgCO2eq

15.69%

Waste
16,703.68 GgCO2eq

4.48%

245,899.56
GgCO2eq

372,648.77
GgCO2eq

ปี พ.ศ. 2543
Ref: Thailand’s Fourth National Communication, Ministry of Natural Resources and Environment 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (เว้นภาค LULUCF)

ปี พ.ศ. 2561



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียของประเทศไทย พ.ศ. 2561



ลดการเกิดของเสีย (Reduce)

การใช้ซ  า (Reuse)

การรีไซเคิล (Recycle)

การน ากลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์

ผังกลบ

กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “ภาคของเสีย”

• การหมักท าสารปรับปรุงดิน
• การหมักเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ
• การท าเชื อเพลิงขยะ
• การเผาเพ่ือผลิตไฟฟ้า

รวบรวมก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์
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แนวทางการประเมินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ LESS 

แนวทางการประเมินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก “ภาคของเสีย”



ปริมาณการ
ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
(kgCO2eq)

ข้อมูลปริมาณ
Activity data

(หน่วย)

= ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(kgCO2eq/หน่วย)

X 

Emission Factor :EF
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หลักการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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ตัวอย่าง
ข้อมูลปริมาณ
Activity data

(หน่วย)

ปริมาณขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ (กิโลกรัม)

ปริมาณขยะรีไซเคิล แยกตามประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก (กิโลกรัม) 

ปริมาณน  าเสีย (ลูกบาศก์เมตร)  และค่าสกปรก COD (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ปริมาณไฟฟ้า ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปริมาณเชื อเพลิง ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม เช่น น  ามันเบนซิน น  ามันดีเซล 

วิธีการตรวจวัด และเก็บข้อมูลกิจกรรมการจัดการของเสีย



ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเผาไหม้เชื อเพลิงฟอสซิล
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัม)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า 
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

(kg CO2e
/หน่วย)

วิธีการตรวจวัด และเก็บข้อมูลกิจกรรมการจัดการของเสีย



ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะอินทรีย์
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัม)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการหมักขยะอินทรีย์
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัม)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับการผลิตแก้วผ่านกระบวนการรีไซเคิล
เพ่ือทดแทนวัสดุใหม่ 
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัม)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า 
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

(kg CO2eq
/หน่วย)

วิธีการตรวจวัด และเก็บข้อมูลกิจกรรมการจัดการของเสีย
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http://ghgreduction.tgo.or.th/less

เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย
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ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย

ขยะท่ีสามารถน าไปรไีซเคิลได้

WM 01 - การคดัแยกขยะเพ่ือการรไีซเคิล

WM 05 - การคดัแยกกลอ่งกระดาษบรรจนุมหรอื

กลอ่งยเูอชทีไปรไีซเคิล

ขยะอินทรยี์

WM 02 - การกกัเกบ็กา๊ซมีเทนจากการหมกัเศษอาหารแบบไรอ้ากาศ

เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์

WM 03 - การผลิตปุ๋ ยหมกัจากขยะอินทรยี์

WM 06 - การผลิตกา๊ซชีวภาพและน าไปใชป้ระโยชน์

WM 07 - การน าขยะอินทรยีป์ระเภทเศษอาหารไปใชเ้ป็นอาหารสตัว์

โครงการดา้นการจดัการของเสีย (WASTE)

Meth/LESS-WM-01-version 06_151264_F.xlsx
Meth/LESS-WM-03-version 06_151264.xlsx
Meth/LESS-WM-07-version 05_151264.xlsx


120

WM 01 - การคดัแยกขยะเพ่ือการรไีซเคิล

ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย
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กรอกข้อมูลน  าหนักขยะ

ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย
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กรอกข้อมูล

ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย



123

กรอกข้อมูล

ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย
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กรอกข้อมูล

ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย
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ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย
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ตัวอย่าง เอกสารการค านวณการจัดการของเสีย



หลักฐานเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการพิจารณามีอะไรบ้าง

127

หลักฐานประกอบการพิจารณารับรองกิจกรรมการจัดการของเสีย

- หลักฐาน หรือบันทึกข้อมูลปริมาณของเสียตามประเภทกิจกรรม เช่น ขยะรีไซเคิล กล่องนม/
ยูเอชที ขยะอินทรีย์ และน ้าเสีย เป็นต้น (โดยจะต้องมีลายมือ-ชื่อ ผู้รับผิดชอบลงนามก ากับ)

- ข้อมูลท่ีบันทึกผลการด้าเนินกิจกรรม ความละเอียดรายเดือน 

- หลักฐานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในไฟล์การค้านวณ (Excel) เช่น ปริมาณไฟฟ้า 
ปริมาณเชื อเพลิง ที่ใช้ในการด้าเนินกิจกรรม
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ตัวอย่าง
ข้อมูลปริมาณ
Activity data

(หน่วย)

ปริมาณขยะอินทรีย์

ปริมาณขยะรีไซเคิล

ปริมาณน  าเสีย

ปริมาณไฟฟ้า

ปริมาณเชื อเพลิง

• การชั่งน  าหนัก

• การชั่งน  าหนัก

• มิเตอร์ ผลวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

• มิเตอร์ สเปกอุปกรณ์ 

• ใบเสร็จ การตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด และเก็บข้อมูลกิจกรรม



129

- หลักฐาน หรือบันทึกข้อมูลปริมาณของเสียตามประเภทกิจกรรม เช่น ขยะรีไซเคิล กล่องนม/ยูเอชที ขยะอินทรีย์ และน  าเสีย เป็นต้น

(โดยจะต้องมีลายมือ-ชื่อ ผู้รับผิดชอบลงนามก ากับ)

- ข้อมูลที่บันทึกผลการด าเนินกิจกรรม ความละเอียดรายเดือน 

ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน บันทึก

http://ghgreduction.tgo.or.th/th/calculation/less-calculate-document/less-waste/item/548-less-wm-01.html
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- หลักฐานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในไฟล์การค านวณ (Excel) เช่น ปริมาณไฟฟ้า ปริมาณเชื อเพลิง ที่ใช้ในการด้าเนินกิจกรรม

ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน บันทึก

http://ghgreduction.tgo.or.th/th/calculation/less-calculate-document/less-waste/item/548-less-wm-01.html


ตัวอย่างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก“ภาคของเสีย”
ที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ 

LESS
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เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี
ให้การสนับสนุน

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า:
รับการสนับสนุน

โรงเรียนถลางวิทยา:
รับการสนับสนุน

295 kgCO2eq

861 kgCO2eq

กิจกรรมขยะสร้างบุญ โดยการรณรงค์ให้โรงเรียนในเขตการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
และการคัดแยกกล่องกระดาษบรรจุนมหรือกล่องยูเอชทีไปรีไซเคิล

1,156 kgCO2eq



บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด
อินดัสทรี กรุ๊ป จ ากัด
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กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จ ากัด ได้จัดท า
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้อินทรียวัตถุที่มาจาก
กระบวนการผลิต และเศษอาหารจากพนักงานในบริษัท มาท าปุ๋ย
หมักด้วยเครื่องก าจัดขยะอินทรีย์ โดยมีการน าก๊าซชีวภาพที่ได้
จากการหมักมาประกอบอาหารทดแทนก๊าซหุงต้ม และน าปุ๋ยหมัก
ที่ได้จากเครื่องไปใช้กับต้นไม้ในพื นที่บริษัท 

15,402 kgCO2eq
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี เหลก็

ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน จ านวน 12 
ครัวเรือน โดยเป็นการน าเศษอาหารที่เหลือทิ งจากครัวเรือน รวบรวมทิ งลงในบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพและน าก๊าซมีเทนที่เกิดขึ นไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการหุงต้มใน
ครัวเรือน นับเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน รวมถึงช่วย
ลดปัญหาขยะของชุมชน

301,191 kgCO2eq

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS



โรงเรียนเทพรัตน์ ได้ด าเนินโครงการรักษ์เทพรัตน์ โดย
รวบรวมใบไม้ กิ่งไม้ และเศษอาหาร เพ่ือน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หลังจากนั นจะน าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
มาใช้ประโยชน์ต่อไป

9,994 kgCO2eq

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

ภาคเอกชน : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
(ให้การสนับสนุน) 

: โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” 
กรณีศึกษาโรงเรียนเทพรัตน์ 


