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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

www.tgo.or.th

ดร.ปราณี หนูทองแก้ว

ส านักประเมินและรับรองโครงการ TGO
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Key support agency driving greenhouse gas 
mitigation in Thailand towards low-carbon 
economy and society
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กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program: T-VER)โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

(Low Emission Support Scheme: LESS)

อบก. พัฒนาขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ 3



ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาโครงการ

o ผู้ให้ : ภาคองค์กร/ธุรกิจ หรือบุคคล เป็นต้น
o ผู้รับ / ผู้ด าเนินกิจกรรมการลด : ชุมชน วัด โรงเรียน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น

o ผู้พัฒนาโครงการ (T-VER Project Developer)
o เจ้าของโครงการ (Project Owner)

การรับรอง TGO เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินกิจกรรม และ
ให้การรับรองผลการประเมินการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก

VVB เป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบโครงการ
TGO เป็นผู้ให้การขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลด/กักเก็บได้

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

ใบประกาศเกียรติคุณ 
Letter of Recognition (LoR)

มอบให้ทั้ง “ผู้ให”้ และ “ผู้รับ”

น าไปใช้รายงานการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนเครดิต 
(Carbon Credits)

ใช้แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของ
องค์กร

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย

LESS ต่างกับ T-VER ต่างกันอย่างไร 

ไม่ใช่คาร์บอนเครดิต !!!
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ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ / ขอรับรอง

2

1
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

ด าเนินกิจกรรมมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 90 วัน



Low Emission Support Scheme
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 



ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

CO2

ก๊าซมีเทน

CH4

ก๊าซไนตรัสออกไซด์

N2O

ค่าศักยภาพท าให้โลกร้อน (GWP) 1       28                 265 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีพิจารณาภายใต้โครงการ LESS 

ที่มา: IPCC Fifth Assessment (AR5) 2014



ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บ
ได้จากกิจกรรมต่างๆ 

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gas emission and removals) 
ที่เกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร

การดูดกลับการปล่อย

สามารถน าผลการประเมิน CFO มาขอรับรอง LESS ได้หรือไม่ 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลด
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ใครขอรับรอง LESS ได้บ้าง
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 ผู้ด าเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก 

 ผู้ที่มีส่วนสนับสนุน  ทางการเงิน เทคโนโลยี องค์ความรู้ 
เพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทผูผ้ลิต
เครื่องจักร / อุปกรณ์

เพ่ือจ าหน่าย

ขอการรับรองไม่ได้ !!!



กิจกรรมอะไรที่ขอรับรอง LESS ได้
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โครงการด้านพลังงาน (ENERGY)

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

โครงการด้านการจัดการของเสีย (WASTE)
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

การการผลิตปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์

การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

การคัดแยกกล่องประเภทยูเอชที
เพ่ือน าไปรีไซเคิลเป็นวัสดุใหม่

โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร 
(FOREST/AGRICULTURE)

การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้

การลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่เกษตร

โครงการด้านขนส่ง (Transportation)

การใช้หรือเปลี่ยนยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายใน
เป็นยานพาหนะไฟฟ้า
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การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ตัวอย่าง การประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก่อนด าเนินโครงการ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ด าเนินโครงการ
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เทกอง / หลุมฝังกลบ

ก่อนด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ

ตัวอย่าง การประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

น าขยะอินทรีย์ไปท าสารปรับปรุงดิน / ปุ๋ย



1313

ก๊าซมีเทน

ก่อนด าเนินโครงการ

น า Biogas ไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซ
หุงต้ม

น า Biogas ไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากระบบสายสง่

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการผลิตไฟฟ้าของระบบสายส่ง

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการใช้ก๊าซหุงต้ม

Biogas

ก๊าซมีเทน

ด าเนินโครงการ

ตัวอย่าง การประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

“ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดก๊าซเรือนกระจกได้ 
9.5 kgCO2 ต่อปี”

ขอรับรองครั้งแรก

กรณีไม่ได้ท ากิจกรรม ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

กรณีที่เดิมมีต้นไม้อยู่แล้ว (ครั้งที่ 2)

การกักเก็บเดิม ปริมาณการกักเก็บที่เพิ่มพูน

ตัวอย่าง การประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ข้อมูลปริมาณ
Activity data

(หน่วย)

ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

(kg CO2eq/หน่วย)

X =
ปริมาณ

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

(kgCO2eq)

โดยที่

36x10x10  = 3,600 Wh
= 3.6  kWh

3.6  kWh
1.6  kWh

0.477 kgCO2eq/kWh

16x10x10  = 1,600 Wh
= 1.6  kWh

เปิดใช้ 10 ชม./วัน
จ ำนวน 10 วัน

LESS มีการประเมินอย่างไร 
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ถ้าไม่มีวิธีการค านวณของ LESS ต้องท าอย่างไร ? T-VER Methodology

วิธีการค านวณอื่นๆ ที่ TGO เห็นชอบ

TGO มีวิธีการค านวณให้มั้ย
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โครงการดา้นพลงังาน (ENERGY) โครงการดา้นป่าไมแ้ละการเกษตร 

(FOREST/AGRICULTURE)

โครงการดา้นการจดัการของเสีย (WASTE)

17

รหัส เวอร์ชั่น พลังงาน

LESS-AE-01 6 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ าหนา่ยเขา้สู่ระบบสายส่ง

LESS-AE-02 5 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เอง

LESS-EE-01 6 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

LESS-EE-02 4 การลดการใช้เชื้อเพลิง

LESS-EE-03 6 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

LESS-EE-25 7 การติดตัง้เครื่องปรบัอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดมิ

รหัส เวอร์ชั่น ป่าไม้และการเกษตร

LESS-FOR-01 5 การกักเกบ็คาร์บอนของตน้ไม้
LESS-AGR-01 4 การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพ้ืนที่การเกษตร

LESS-AGR-02 1
การลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยน ามาใช้ประโยชน์
เป็นวัสดุคลุมดนิ

รหัส เวอร์ชั่น การจัดการภาคขนส่ง

LESS-TM-01 1
การใช้หรือเปลี่ยนยานพาหนะเครื่องยนตส์ันดาปภายใน
เป็นยานพาหนะไฟฟ้า

โครงการดา้นขนสง่ (Transportation)

วิธีค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
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ไฟล์การค านวณใชง้านอย่างไร 

1 2 3 4

รู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมที่ท าอยู่ต้องใช้วิธีการค านวณใด



19
1

รู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมที่ท าอยู่ต้องใช้วิธีการค านวณใด

กรอกข้อมูล

1.ลักษณะกิจกรรม



20ค านวณให้อัตโนมัติ
2

กรอกข้อมูล

2.ข้อมูลกิจกรรม

ตัวอย่างไฟล์การค านวณ
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แสดงผลอัตโนมัติ

3

ทศนิยมปัดทิ้ง !!!!

3.สรุปผลการประเมิน

ตัวอย่างไฟล์การค านวณ
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4

4.อ้างอิง

ตัวอย่างไฟล์การค านวณ
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ระยะเวลาที่ท ากิจกรรมส าหรับขอการรับรองครั้งนี้
วัน เดือน ปี (เริ่มต้น) – วัน เดือน ปี (สิ้นสุด)
1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

กรณีกิจกรรมภาคป่าไม้ที่ไม่ทราบวันท่ีเร่ิมปลูก สามารถระบุเวลาเร่ิมต้นเป็น เร่ิมปลูก

เริ่มปลูก – 31 ธันวาคม 2564 (วันที่ตรวจวัดต้นไม้)

ไม่ก าหนดขั้นต่ าในการขอรับรอง
ต้องด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน (ยกเว้นภาคป่าไม้)

เส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร 
มากกว่า 15 เซนติเมตร

ต้องลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะขอการรบัรองได้

ช่วงระยะเวลาที่ขอการรับรอง (โดยเฉพาะโครงการป่าไม้) ระบุอย่างไร
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การขอรับรองต้องท าอย่างไรบ้าง 

5 ขั้นตอน ง่ายๆ
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ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS
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ดาวน์โหลดวิธีค านวณ http://ghgreduction.tgo.or.th/less

ใช้ฉบับ (Version) ล่าสุด !!!!

ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS
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ดาวน์โหลดใบสมัคร http://ghgreduction.tgo.or.th/less

ใช้ฉบับ (Version) ล่าสุด !!!!

ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS

http://ghgreduction.tgo.or.th/less
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1. เข้าเวปไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/less
2. เลือกเมนู ดาวน์โหลด

3. เลือกแถบแบบฟอร์มเอกสารใบสมัครโครงการ

แบบฟอร์มเอกสารใบสมัครโครงการ
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ใบสมัคร 
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แนวทางการกรอกใบสมัครขอการรับรองโครงการ LESS
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ยื่นเอกสารขอการรับรอง http://ghgreduction.tgo.or.th/less

ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS
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ลงทะเบียนที่นี่

ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS

จัดส่งเอกสารโครงการ LESS ทาง website 
http://ghgreduction.tgo.or.th/less

http://ghgreduction.tgo.or.th/less
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ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS



สมัครถัดไป

อีเมลแจ้งจาก TGO

ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS
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แจ้งข้อแก้ไข/ขอเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมลผู้ประสานงาน
ตรวจสอบอีเมลท่านสม่ าเสมอ !!!!

ขั้นตอนการขอรับรองโครงการ LESS



TGO ใช้เวลาในการพิจารณารับรองนานแค่ไหน มีหมดเขตในการยื่นใบสมัครไหม
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ใครจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณบ้าง
ใบประกาศ LESS มีหมดอายุหรือไม่ และ
จ าเป็นต้องขอทุกปีหรือไม่

ไม่หมดอายุ !!!ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้รับการสนับสนุน

รับรองเป็นครั้ง 
ตามช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรมที่ระบุในเอกสาร
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ขอการรับรองกิจกรรมเดิมได้
แต่ ช่วงเวลาจะต้องไม่ซ้ ากับที่เคยได้รับการ
รับรองแล้ว

ใบสมัคร ถ้าเคยขอ LESS แล้ว สามารถขอรับรองกิจกรรมเดิมซ้ าได้หรือไม่ 



สถิติการรับรอง
โครงการ LESS
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ปริมาณก๊าซเรอืนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ รวม 225,633,646 tCO2eq 

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการลด

ปี 2558 โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในกลุ่มปา่แก่งกระจาน 182,188,567  tCO2eq
ปี 2565 ประเมินการกักเก็บคาร์บอนปลกูปา่ 1 ล้านไร่ ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 32,506,624  tCO2eq

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการกักเก็บ

สถิติการรับรองโครงการ LESS
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ปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เสนอกิจกรรมเพื่อขอการรับรอง จ านวน 4,060 กิจกรรม

กิจกรรมที่ได้รับการรับรอง 
8,902 กิจกรรม

หน่วยงานหลัก 1,574 แห่ง

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565

สถิติการรับรองโครงการ LESS



รายการ/ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

มูลนิธิ ชุมชน 
บุคคล 

องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

จ านวนกิจกรรม 4 2 4 1 9 8 10

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลด/กักเก็บได้รวม  (tCO2eq)

62 17 73 372 111,583 59 683 

กิจกรรมที่ได้รับการรับรอง 
38 กิจกรรม

ปริมาณก๊าซเรอืนกระจกที่ลด/กักเก็บได้
112,849 tCO2eq 

LESS โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

42ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565
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http://ghgreduction.tgo.or.th



ขอบคุณค่ะ
Thank you for your attention


