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 สรางความตระหนัก (Awareness) ใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก

 ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บไดตามหลักเกณฑ LESS

 รับรองผลการประเมินการลดกาซเรือนกระจก โดยมอบใบประกาศเกียรติ

คุณ Letter of Recognition (LoR) ใน 2 รูปแบบ

• ดําเนินการเอง ผูที่มีสวนทําใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก หรือ

• ใหการสนับสนนุ ผูที่มีสวนสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และ

องคความรูดานการลดกาซเรือนกระจก

ขอมูลท่ัวไป

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (LESS)
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กาซคารบอนไดออกไซด

CO2

กาซมีเทน

CH4

กาซไนตรัสออกไซด

N2O

คาศักยภาพทําใหโลกรอน (GWP) 1       28                 265 

โครงการ LESS ใหการรับรองการลดกาซเรือนกระจกอะไรบาง

ที่มา: IPCC Fifth Assessment (AR5) 2014 3



กิจกรรมอะไรที่ขอรับรอง LESS ได

โครงการดานพลังงาน (ENERGY)

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

การผลิต/ใชพลังงานดวยพลังงานทดแทน

โครงการดานการจัดการของเสีย (WASTE)

การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

การการผลิตปุยหมักหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย

การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย

การคัดแยกกลองประเภทยูเอชที

เพื่อนําไปรีไซเคิลเปนวัสดุใหม

โครงการดานปาไมและการเกษตร 

(FOREST/AGRICULTURE)

การกักเก็บคารบอนของตนไม

การลดการใชปุยเคมีในพ้ืนที่เกษตร

โครงการดานขนสง (Transportation)

การใชหรือเปล่ียนยานพาหนะเคร่ืองยนตสันดาปภายใน

เปนยานพาหนะไฟฟา
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ระยะเวลาที่ทํากิจกรรมสําหรับขอการรับรองครั้งนี้

วัน เดือน ป (เริ่มตน) – วัน เดือน ป (สิ้นสุด)

1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

กรณีกิจกรรมภาคปาไมท่ีไมทราบวันท่ีเร่ิมปลูก สามารถระบุเวลาเร่ิมตนเปน เร่ิมปลูก

เริ่มปลูก – 31 ธันวาคม 2564 (วันที่ตรวจวัดตนไม)

ไมกําหนดปริมาณการลดข้ันต่ําในการขอรับรอง

กิจกรรมตองดําเนินการมาแลวอยางนอย 90 วัน (ยกเวนภาคปาไม)

ตนไมตองมีความสูงเกิน 1.30 เมตร 

และเสนรอบวงมากกวา 15 เซนติเมตร

เงื่อนไขของกิจกรรที่จะขอรับรองจากโครงการ LESS

ชวงระยะเวลาที่ขอการรับรอง (โดยเฉพาะโครงการปาไม) ระบุอยางไร
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การใหใบประกาศเกียรติคุณของโครงการ LESS
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กรณีใหก้ารสนบัสนนุ

• ผูด้าํเนนิกิจกรรม • ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ • ผูร้บัการสนบัสนนุ

กรณีดําเนินการเอง



การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดสําหรับโครงการ LESS
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ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจก-กรณีฐาน
ปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ลดได

ปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจก-การดําเนินโครงการ

ประเมินไดจาก

ใบประกาศเกียรติคณุที่ อบก. ออกให

จะมีการระบปุริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได



การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 

เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา 

กอนดําเนินโครงการ

การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ดําเนินโครงการ

ตัวอยางการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
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การใชไฟฟาสําหรับหลอดไฟเดิม

(ใชไฟฟาสูง) 

กอนดําเนินโครงการ

การใชไฟฟาสําหรับหลอด LED

(ใชไฟฟานอยลง)

ดําเนินโครงการ

ตัวอยางการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
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เทกอง / หลุมฝงกลบ

กอนดําเนินโครงการ ดําเนินโครงการ

นําขยะอินทรียไปทําสารปรับปรุงดิน (ปุยหมัก)

ตัวอยางการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได

10



การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

“ตนไม 1 ตน สามารถดูดกาซเรือนกระจกได 

9.5 kgCO2 ตอป”

ขอรับรองครั้งแรก

กรณีไมไดทํากิจกรรม ปริมาณการกักเก็บกาซเรือนกระจก

ขอรับรองครั้งที่ 2 เปนตนไป

การกักเก็บครั้งแรก ปริมาณการกักเก็บท่ีเพ่ิมพูน

ตัวอยางการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่กักเก็บได
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12

ถาไมมีวิธีการคํานวณของ LESS ตองทําอยางไร ?
T-VER Methodology

วิธีการคํานวณอื่นๆ ที่ TGO เห็นชอบ

TGO มีไฟล Excel การคํานวณหาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได

ไปที่ http://ghgreduction.tgo.or.th/less
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โครงการดา้นพลงังาน (ENERGY) โครงการดา้นป่าไมแ้ละการเกษตร 
(FOREST/AGRICULTURE)

โครงการดา้นการจดัการของเสีย (WASTE)

13

รหัส เวอรชั่น พลังงาน

LESS-AE-01 6 การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือจําหนายเขาสูระบบสายสง

LESS-AE-02 5 การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใชเอง

LESS-EE-01 6 การลดการใชพลังงานไฟฟา

LESS-EE-02 4 การลดการใชเชื้อเพลิง

LESS-EE-03 6 การเปล่ียนอุปกรณไฟฟาแสงสวางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

LESS-EE-25 7 การติดตัง้เครื่องปรบัอากาศประสิทธิภาพสูงเพ่ือแทนที่เครื่องปรับอากาศเดมิ

รหัส เวอรชั่น ปาไมและการเกษตร

LESS-FOR-01 5 การกักเกบ็คารบอนของตนไม

LESS-AGR-01 4 การใชปุยอยางถูกวิธีในพ้ืนที่การเกษตร

LESS-AGR-02 1
การลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยนํามาใชประโยชน

เปนวัสดุคลุมดนิ

รหัส เวอรชั่น การจัดการภาคขนสง

LESS-TM-01 1
การใชหรือเปล่ียนยานพาหนะเครื่องยนตสันดาปภายใน

เปนยานพาหนะไฟฟา

โครงการดา้นขนสง่ (Transportation)

ไฟล Excel การคํานวณมีอะไรบาง



ไฟลการคํานวณใชงานอยางไร 

1 2 3 4

ตัวอยางไฟล Excel การคํานวณ
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คํานวณใหอัตโนมัติ
2

กรอกขอมูล

2.ขอมูลกิจกรรม

ตัวอยางไฟล Excel การคํานวณ



แสดงผลอัตโนมัติ

3

3.สรุปผลการประเมิน

ตัวอยางไฟล Excel การคํานวณ
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วิธีการขอรับรองกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกจากโครงการ LESS

5 ขั้นตอน งายๆ
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1. ดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
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ดาวนโหลดวิธีคํานวณ http://ghgreduction.tgo.or.th/less

ใชฉบับ (Version) ลาสุด !!!!

2. ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
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ดาวนโหลดใบสมัคร http://ghgreduction.tgo.or.th/less

ใชฉบับ (Version) ลาสุด !!!!

3. จัดทําเอกสารประกอบ
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http://ghgreduction.tgo.or.th/less
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1. เขาเวปไซต http://ghgreduction.tgo.or.th/less

2. เลือกเมนู ดาวนโหลด

3. เลือกแถบแบบฟอรมเอกสารใบสมัครโครงการ

3. จัดทําเอกสารใบสมัคร
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ตัวอยางเอกสารใบสมัคร

22



ย่ืนเอกสารขอการรบัรองผานเว็บไซต http://ghgreduction.tgo.or.th/less

4. ยื่นเอกสารไปยัง อบก.
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ลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนผูใชงานระบบ

ระบบการยื่นเอกสารผานเว็บไซต

1
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ระบบการยื่นเอกสารผานเว็บไซต

2

กรอกขอมูลและอัพโหลดเอกสาร
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อีเมลแจงจาก อบก.

ระบบการยื่นเอกสารผานเว็บไซต

3

26

หมายเหตุ

อบก. จะใชอีเมลท่ีทานได

ระบุไวสําหรับการแจงผล

การตรวจสอบเอกสารและ

การติดตออ่ืนๆ



แจงขอแกไข/ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางอีเมลผูประสานงาน

ตรวจสอบอีเมลทานสมํ่าเสมอ !!!!

5. อบก. ตรวจสอบเอกสารและรับรองผล
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การรับใบประกาศเกียรติคุณ

3

2

1
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ชวงเวลาการยื่นเอกสารและการพิจารณารับรองผล

29ติดตามดูไดท่ี http://ghgreduction.tgo.or.th/less



ขอการรับรองกิจกรรมเดิมได
แต ชวงเวลาจะตองไมซํ้ากับที่เคย

ไดรับการรับรองแลว

ใบสมัคร ถาเคยขอ LESS แลว สามารถขอรับรองกิจกรรมเดิมซ้ําไดหรือไม 

30

คําถามที่พบบอย (Frequently Asked Question: FAQ)



ปริมาณกาซเรอืนกระจกที่ลด/กักเก็บได รวม 225,633,646 tCO2eq 

ขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการลด

ป 2558 โครงการประเมินการกักเก็บคารบอนในกลุมปาแกงกระจาน 182,188,567  tCO
2
eq

ป 2565 ประเมินการกักเก็บคารบอนปลกูปา 1 ลานไร ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 32,506,624  tCO2eq

ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการกักเก็บ

สถิติการรับรองโครงการ LESS



ป 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เสนอกิจกรรมเพ่ือขอการรับรอง จํานวน 4,060 กิจกรรม

กิจกรรมที่ไดรับการรับรอง 

8,902 กิจกรรม
หนวยงานหลัก 1,574 แหง

ขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565

สถิติการรับรองโครงการ LESS
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ประโยชนที่ไดรับจากการขอรับรองกิจกรรมจากโครงการ LESS

บรรลุเปาหมายของ

การดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอมตางๆ 

และการรายงานขอมูล

ขององคกร 

สรางภาพลักษณที่ดี

ใหกับหนวยงาน

• ดําเนินการเอง –

ชวยแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม

• ใหการสนับสนุน -

การทํากิจกรรม CSR

องคกร/หนวยงาน

ไดรับการยกยอง

และเชิดชูเกียรติ

ในการทําความดี

จากหนวยงาน

ภายนอก

1 2 3
สรางโอกาสในการ

เขาถึงเงินทุน 

เทคโนโลยี และ

องคความรูในการลด

กาซเรือนกระจก

ชุมชน
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http://ghgreduction.tgo.or.th

คนหาขอมูลสําหรับโครงการ LESS
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ขอบคุณครับ

Thank you for your attention

ดร.สาธติ เนียมสุวรรณ  ผูจ้ดัการโครงการ LESS
สาํนกัรบัรองคารบ์อนเครดติ (สรค.)
Tel: 0-2141-9843 หรอื 06-5724-6117
Fax: 0-2143-8404
E-mail: sathit.ni@tgo.or.th
Website: www.tgo.or.th

http://www.tgo.or.th/
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