
การประเมินการกักเก็บคาร์บอน 
เพื่อขอการรับรองโครงการ LESS ภาคป่าไม้
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

www.tgo.or.th

โดย นายพัลลภ อินทะนิล

ส านักประเมินและรับรองโครงการ TGO
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ต้นไม้กักเก็บก๊าซเรือนกระจกอย่างไร

มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

มวลชีวภาพใต้ดิน

ใบ
Leaf

กิ่ง
Branch

ราก
Root

ล าต้น
Stem

1%

11%

62%

26%



มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ (กก.) = มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (กก.) + มวลชีวภาพใต้ดิน (กก.)
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รู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ 1 ต้นกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่

การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์)

มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ 
(กก.) 

สัดส่วนคาร์บอนในเนื้อไม้ 
(Carbon Fraction)

สัดส่วนของน้ าหนักโมเลกุล
ของ CO2 ต่อ C

มวลชีวภาพรวมของ
ต้นไม้ (กก.) 

0.47 44

12



นาย A ต้องการหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นยางนา โดยวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก ได้เท่ากับ 94.2 cm ความสูง 8 m
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ตัวอย่างการค านวณ

สูตรหามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินกลุ่มพรรณไม้ทั่วไป (Ogawa et al., 1965)
WS (kg) = 0.0396 (D2H)0.933 = 0.0396 x (302 x 8)0.933 = 157.25   kg
WB (kg) = 0.00349 (D2H)1.03                              = 0.00349 x (302 x 8)1.03                             = 32.80     kg
WL (kg) = (28/(WS + WB) +0.025))-1            = (28/(157.25 + 32.80 )+ 0.025))-1 =  6.78      kg
WT (kg) = WS + WB + WL                                   = 157.25 + 32.80 + 6.78 = 196.83    kg

มวลชีวภาพใต้ดิน  = มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน x 0.27   = 196.83 x 0.27 = 53.14 kg

มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ = 196.83 + 53.14     = 249.98 kg

ดังนั้น การกักเก็บคาร์บอนของต้นยางนา = 249.98 kg x 0.47 x (44/12)  =  430.80 kgCO2

มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของต้นยางนา = 196.83 kg

เส้นผ่านศูนย์กลาง = เส้นรอบวง/3.14
= 94.2/3.14

= 30
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การวัดต้นไม้เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนอย่างไร

การค านวณโดยใช้ LESS EVALUATION SHEET ของ อบก.

ความสูง  ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร
เส้นรอบวงที่ความสูงที่ระดับ 1.30 เมตร

ต้องไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร

ยกเว้น: เถาวัลย์ และไผ่ เส้นรอบวงที่ความสูงระดับ 1.30 เมตร 
ต้องไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร

1.30 เมตร

เส้นรอบวงที่ความสูง 1.30 เมตร
จากพื้นดิน (ซม.)

ความสูงทั้งหมดของ
ต้นไม้ (เมตร)



L E S S

ภาคป่าไม้

การวัดความโตของต้นไม้



การวัดความโตของต้นไม้



การวัดความโตของต้นไม้



ระดับการวัดที่
“ถูกต้อง”

การวัดความโตของต้นไม้



การวัดความโตของต้นไม้

ระดับการวัดที่
“ถูกต้อง”



การวัดความโตของต้นไม้
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ค าถาม

ต้นไม้ดังภาพ สามารถขอการรับรองโครงการ LESS ได้หรือไม?่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากขนาดของต้นไม้ดังภาพ
ไม่เข้าเกณฑ์ที่โครงการ LESS ก าหนด
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วิธีการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ดังภาพ ถูกต้องหรือไม่?

ค าถาม

ตอบ ผิด การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ต้องวัดที่
ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน
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ค าถาม
วิธีการวัดความโตต้นไม้ดังภาพ ถูกต้องหรือไม่?

ตอบ ผิด การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ต้องวัดที่
ระดับ 1.30 เมตรจากพ้ืนดิน และหากต้นไม้แตกนาง
ต่ ากว่าระดับ 1.30 เมตร จะต้องท าการวัดทั้ง 2 นาง

ค าถาม



L E S S

ภาคป่าไม้

การวัดความสูงของต้นไม้
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1. การวัดความสูงของต้นไม้โดยใช้ไม้วัดความสูง
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2. กล้องวัดระยะ

Haga hypsometerLaser Rangefinder
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3. วิธีการค านวณความสูง โดยใช้ไคลโนมิเตอร์

ความสงูของ
ต้นไม้ (เมตร)

ระยะทางจากผูว้ดัถึง
ต้นไม้ (เมตร)

ค่าของมมุ 
tan

ความสงูจากเท้าถึงระดบั
สายตาของผูว้ดั (เมตร)X= +
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วิธีการค านวณความสูง โดยใช้ไคลโนมิเตอร์

= (10 เมตร x 0.49) + 1.5 เมตร
= 4.9 เมตร + 1.5 เมตร
= 6.4 เมตร

10 
เมตร

10 x tan 26°

ตัวอย่างการค านวณ



การวัดความสูงของต้นไม้  โดยใช้ไคลโนมิเตอร์

1. ไม้ครึ่งวงกลม 2. หลอดดูด

4. ด้าย หรือ เชือก

3. กระดาษแข็ง 
หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด

6. ตารางค่า tan5. เหรียญถ่วงน้ าหนัก



1

5

6

ตวัอยา่งการ

วดั

ความสูงของตน้ไม ้= 1.65 เมตร x 3.5 เท่า

= 5.8 เมตร

ตวัอยา่งการค านวณ

4. การวดัความสูงของตน้ไม ้ โดยการคาดคะเนดว้ยการกะส่วน

การวดัความสูงของตน้ไมโ้ดยการประมาณความสูง

156
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การวัดความสูงของปาล์ม

ความสูงของปาล์ม

ง่ามยอดอ่อนของก้านใบ
ที่แยกจากกาบใบของคู่บนสุด
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กิจกรรมป่าไม้ต้องเป็นพื้นที่อย่างไรจึงจะขอรับรอง LESS ได้ 
ต้นไม้ที่อยู่ริมรั้วโรงเรียน อปท. ขอการรับรองได้ไหม? และต้องมีพื้นที่อย่างนอ้ยกี่ไร่?

กรณีที่ 1: ปลูกเป็นแปลง หรือ ป่าธรรมชาติ

กรณีที่ 2: ปลูกเป็นแถวเป็นแนว (Strip)

กรณีที่ 3: ปลูกไม่เป็นระเบียบ จัดสวน รอบๆ อาคารสถานที่

ค าถาม
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กรณีที่ 1 ปลูกเป็นแปลง หรือ ป่าธรรมชาติ

พื้นที่ท่ีวางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นท่ีโครงการได้ 

วางแปลงตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
หรือ ใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัย

วางแปลงตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 0.5 % 
แต่ไม่น้อยกว่า  1 ไร่

วางแปลงตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 0.1% 
แต่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่

หรือวางแปลงแบบจ าแนกชั้นภูมิตามแนวทาง T-VER

100 ไร่ 1,000 ไร่ 
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ตัวอย่างลักษณะการวางแปลง

จากข้อก าหนด ถ้าหากพื้นที่ไม่เกิน 100 ไร่ ให้วางแปลงตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1 ไร่

พื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ – บ่อน้ า 2 ไร่ เท่ากับพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินโครงการได้จ านวน 18 ไร่

ดังนั้น วางแปลง 20 m x 20 m = 400 m2 จ านวน 4 แปลง

ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ
หมายเหต:ุ 1 ไร่ = 1,600 m2

โจทย์: พื้นที่สวนมีพ้ืนที่ 20 ไร่ มีบ่อน้ าขนาด 2 ไร่ จะต้องวางแปลงตัวอย่างท้ังหมดก่ีแปลง?

20 m

20 m

บ่อน้ า 2 ไร่
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ตัวอย่างการท าแผนที่โครงการ และแปลงตัวอย่าง

พื้นที่ป่าชุมชนบา้นแม่อีไฮ พื้นที่ 2,582 ไร่
• วางแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร (1 ไร่) 

จ านวน 5 แปลง
• แปลงตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดี
• ระบุพิกัดแปลงตัวอย่าง
• ไม่มีพื้นที่การใช้ประโยชน์อื่น (เช่น พื้นที่

เกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้าง สระน้ า) ในพื้นที่
ด าเนินโครงการ



162

กรณีที่ 2 ปลูกเป็นแถวเป็นแนว (Strip)

วดัตน้ไมทุ้กตน้
วดั 300 ตน้ และนับจ ำนวน

ตน้ไมท้ั้งหมดในพ้ืนท่ีโครงกำร

300 ตน้ 
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กรณีที่ 3 ปลูกไม่เป็นระเบียบ จัดสวน รอบๆ อาคารสถานที่

ตอ้งวดัตน้ไมทุ้กตน้ในพ้ืนท่ี 
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ต้นไม้ประเภทไหนบ้างที่สามารถขอการรับรอง LESS ได?้

การแบ่งกลุ่มพรรณไม้ภายใต้โครงการ LESS

1. กลุ่มพรรณไม้

ยืนต้นทั่วไป
2. กลุ่มปาล์ม 3. กลุ่มพรรณไม้

ป่าชายเลน
4. ไผ่ 5. เถาวัลย์
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1. กลุ่มพรรณไม้ยืนต้นทั่วไป

เป็นไมเ้น้ือแข็งขนำดใหญ่ มีล ำตน้หลกัตั้งตรงแลว้มีกำรแตกกิ่งกำ้นบริเวณยอด มีทรงพุม่ขนำดใหญ่ เมื่อโตเต็มท่ีมกัมีควำมสูงเกิน 3 เมตร และมีอำยุยนืยำวหลำยปี 

เช่น ทองกวำว คูณ ชมพพูนัทิพย ์นนทรี อินทนิล สน เต็ง รงั แดง สกั ประดู่ นนทรี จำมจุรี มะขำม เป็นตน้

หมายเหต ุ - ตน้ยคูำลิปตสั ท่ีขึ้นแซมในพื้ นท่ี จะไม่ถกูใหก้ารรบัรอง

- ตน้ไมท่ี้วดัและน ำมำค ำนวณปริมำณกำรกกัเก็บกำ๊ซเรือนกระจกโดยใช ้LESS EVALUATION SHEET

ตอ้งมีขนำดเสน้รอบวงท่ีระดบัอก GBH ไมน่้อยกวำ่ 15 ซม. และมีควำมสูงมำกกวำ่ 1.30 เมตรขึ้ นไป

ทองกวาว คูณ ชมพูพันทิพย์ นนทรี อินทนิล
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2. กลุ่มพรรณไม้ป่าชายเลน

เป็นชนิดพนัธุไ์มท่ี้ข้ึนอยูบ่ริเวณริมชำยฝัง่ทะเลท่ีมีกระแสน ้ำข้ึนลง และน ้ำมีควำมเค็มสูง พืชพวกน้ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรบัตวัทั้งทำงดำ้นสรีระ

และโครงสรำ้ง เช่น กำรมีรำกค ้ำจุนจ ำนวนมำกแตกออกบริเวณโคนตน้ ท ำหน้ำท่ีพยุงล ำตน้และยงัท ำหน้ำท่ีหำยใจดว้ย พืชยนืตน้ท่ีพบเป็น

ชนิดเด่นในป่ำชำยเลน เช่น แสมทะเล ล ำพทูะเล โกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่ ขลู่ พงักำหวัสุมดอกแดง ตะบนู จำก เป็นตน้

• โกงกาง • แสม • ตะบูน • โปรง • ล าพู
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3. กลุ่มปาล์ม (ประดับ)

• ปาลม์ • หมาก • มะพรา้ว • อินทผาลมั • ตาล

ปำลม์เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ล ำตน้มกัมียอดเดียวและไมแ่ตกกิ่ง ใบขนำดใหญ่ แผ่นใบรูปมือหรือรปูขนนก มี

กำบและกำ้นใบชดัเจน และใบมกัออกเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีปลำยยอด เช่น ปำลม์ มะพรำ้ว ตำล ลำน เต่ำรำ้ง 

หมำก อินทผำลมั เป็นตน้
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4. กลุ่มไผ่

ไมไ้ผ่เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว วงศเ์ดียวกบัหญำ้ ล ำตน้กลมและกลวงตรงกลำง มีขอ้ปลอ้งเพื่อเสริมควำมแข็งของตน้ 

ใบรูปแถบหรือรปูใบหอกแคบ ช่อดอกออกท่ีปลำยยอด เมื่ออกดอกแลว้ตน้จะตำยหรือท่ีเรียกกนัว่ำ “ไผ่ตำยขุย” 

เมล็ดขนำดเล็กเรียวคลำ้ยเมล็ดขำ้ว

• ไผ่รวกด า• ไผ่ไร่ • ไผ่ขา้วหลาม• ไผ่บง• ไผ่หก
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5. เถาวัลย์

คือพืชชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มพรรณไม้เลื้อย ด ารงชีวิตโดยเปลี่ยนแปลงอวัยวะส่วนหนึ่งไปพันกับหลักหรือต้นไม้อื่น ๆ ต้องการ
สิ่งยึดเกาะ ไม่สามารถทรงตัวได้โดยล าพัง จึงมักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่หรือส่ิงพยุงเป็นที่ยึดเกาะเพ่ือให้ล าต้นเจริญอยู่ได้
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ไม้เศรษฐกิจ - ไม้เกษตรยืนต้น

ใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก ของโครงการ T-VER

สวนยูคาลิปตัส

สวนยางพารา

สวนปาล์ม
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ไม้ล้อม

ลีลาวดีไม้ล้อม
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ไม้ประดับ/ไม้พุ่ม/พืชอวบน้ า

วาสนา
เฟื่องฟ้า

ต้นทองอุไร ต้นพุดศุภโชค

ไทรเกาหลี

ต้นจันผา กล้วยพัด

หมากเหลือง
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กิจกรรมด้านการเกษตร

1. การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่การเกษตร

ก่อนด าเนินกิจกรรมเริ่มด าเนินกิจกรรม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

ก่อนด าเนินกิจกรรมเริ่มด าเนินกิจกรรม
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กิจกรรมด้านการเกษตร

2.การลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยน ามาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุคลุมดิน
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การประเมินคาร์บอนในไฟล์ Excel มีวิธีท าอย่างไร?

https://ghgreduction.tgo.or.th/th/less.html
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การประเมินคาร์บอนในไฟล์ Excel
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5

ตรวจสอบชื่อวิธีค านวณและเวอร์ชั่นของไฟล์ค านวณ

การประเมินคาร์บอนในไฟล์ Excel
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5

การประเมินคาร์บอนในไฟล์ Excel
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การประเมินคาร์บอนในไฟล์ Excel

ใส่เลขล าดับที่
ของกอไผ่ที่ส ารวจ

นับจ านวนล าและใส่จ านวน
ที่พบในกอน้ัน ๆ

ใส่ชื่อของชนิดไผ่ 

เลือกประเภท
พรรณไม้ไผ่

ใส่ค่าความโตของไผ่ 
โดยเลือกมา 20 ล า

กรณีในกอนั้นมีไม่ถึง 20 ล า 
ให้ใส่ค่าความโตทุกล า
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หมายเหตุ: โครงการ LESS ให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในหน่วย กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq)

กรณี 1: วัดต้นไม้ทุกต้น
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พื้นที่ทั้งหมดที่ขอรับรอง

พื้นที่แปลงตัวอย่าง

กรณี 2: ป่าธรรมชาติ ปลูกเป็นแปลง และมีการวางแปลงตัวอย่าง
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ต้นไม้ ≤ 300 ต้น ให้วัดทุกต้น; ต้นไม้ > 300 ต้น ให้วัด 300 ต้นและนับจ านวนต้นไม้ทุกต้น

จ านวนต้นไม้ทัง้หมด

จ านวนต้นไม้ทีท่ าการวัด

กรณี 3: ปลูกเป็นแถวเป็นแนว
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เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับรองได้แก่เอกสารอะไรบ้าง?

ภาพการด าเนินกิจกรรม แผนที่ขอบเขตโครงการ
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เอกสารสิทธิ ใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ เงื่อนไข

หนังสือแสดง
สิทธิ์ที่ดิน

โฉนดที่ดิน (นส.4) ✓ -

หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(นส.3 นส.3ก นส.3ข) ✓ -

พื้นท่ีเช่า ✓

1. มีสัญญาเช่า และ/หรือ
2. หนังสือมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินตามกฎหมาย และ
3. เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรืออื่น ๆ ท่ีรัฐออกให)้

เอกสารสิทธิ์
ที่ราชการ
ออกให้ 

ใบจอง (นส.2) 

เอกสารการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5)  -

สปก. ✓ -

หนังสืออนุญาตใหเขาท าประโยชนในเขตนิคม
สรางตนเอง (น.ค.3)

✓ -

ที่ดินของรัฐ

กรมป่าไม้ ✓

ต้องได้รับการอนุญาตการด าเนินงานจากหน่วยงานนั้น ๆกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ✓

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ✓

เอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตการท าโครงการ LESS ในพื้นที่ของรัฐ
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ตัวอย่างเอกสารส าหรับ อปท. สถานศึกษา ป่าชุมชน



ตัวอย่างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก“ภาคป่าไม้”
ที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ 

LESS



กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโรงเรียน
ในจังหวัดนนทบุรี ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ 
1) เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ให้แก่นักเรียนและชุมชน 
2)ส่งเสริมเยาวชนของโรงเรียนในการขับเคลื่อน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

3)ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ที่โรงเรียนและบ้านของนักเรียน

82,113 kgCO2eq

โครงการพลังเยาวชน Youth Power 
@Bang Kruai



กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด

บริษัท บีแอลซีพี จ ากัด ได้มีการอนุรักษ์ ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงงานและได้
ด าเนินการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่ โดยพบว่ามีจ านวนต้นไม้ที่ขึ้น
กระจัดการจายทั่วพื้นที่โรงงานทั้งหมด จ านวน 361 ต้น และชนิดที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 

ชมพูพันธุ์ทิพย์ พญาสัตบรรณ ตะแบก มะฮอกกานี เป็นต้น

10,6200   kgCO2eq



ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่
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ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
ภายใต้โครงการยกระดับชุมชนไม้มีค่าในการกักเก็บคาร์บอน (LESS) เป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งหมด 38 ราย ต้นไม้ที่สมาชิกปลูก เช่น ยางนา ยางเหียง ประดู่ป่า แดง 
และไม้เบญจพรรณอื่น ๆ เป็นต้น

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

606,198   kgCO2eq



กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LESS

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ส จ ากัด 

5,880,140   kgCO2eq

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การสนับสนุน
งบประมาณ ในการด าเนินกิจกรรมปลูกป่า “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหา
ราชินี” แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ าต าบล
แม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 100 ไร่ 
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ขอบคุณครับ/ค่ะ
Thank you for your attention

ส านักประเมินและรบัรองโครงการ

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

120 หมูท่ี่ 3 ชั้น 9 อำคำรรฐัประศำสนภกัดี

ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศพัท:์ 0 2141 9844

โทรสำร: 0 2143 8404

เว็บไซต:์ http://ghgreduction.tgo.or.th


