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ตนไมกักเก็บกาซเรือนกระจกอยางไร

ใบ

Leaf

ก่ิง

Branch

ราก

Root

ลําตน

Stem

1%

11%

62%

26%
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มวลชีวภาพรวมของตนไม (กก.) = มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (กก.) + มวลชีวภาพใตดิน (กก.)
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รูไดอยางไรวาตนไม 1 ตนกักเก็บคารบอนไดเทาไหร

การกักเก็บคารบอนของตนไม

(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด)
มวลชีวภาพรวมของตนไม 

(กก.) 

สัดสวนคารบอนในเน้ือไม 

(Carbon Fraction)

สัดสวนของนํ้าหนักโมเลกุล

ของ CO2 ตอ C

มวลชีวภาพรวมของ

ตนไม (กก.) 
0.47 44

12



นาย A ตองการหาปริมาณการกักเก็บคารบอนในตนยางนา โดยวัดเสนรอบวงที่ความสูงระดับอก ไดเทากับ 94.2 cm ความสูง 8 m
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ตัวอยางการคํานวณ

สูตรหามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินกลุมพรรณไมทั่วไป (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

มวลชีวภาพใตดิน  = มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน x 0.27   = 196.83 x 0.27 = 53.14 kg

มวลชีวภาพรวมของตนไม = 196.83 + 53.14     = 249.98 kg

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

มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของตนยางนา = 196.83 kg

เสนผานศูนยกลาง = เสนรอบวง/3.14

= 94.2/3.14

= 30 ซม.



5

การวัดตนไมเพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคารบอนอยางไร

การคํานวณโดยใช LESS EVALUATION SHEET ของ อบก.

ความสูง  ไมนอยกวา 1.30 เมตร

เสนรอบวงท่ีความสูงท่ีระดับ 1.30 เมตร

ตองไมนอยกวา 15 เซนติเมตร

ยกเวน: เถาวัลย และไผ เสนรอบวงท่ีความสูงระดับ 1.30 เมตร 

ตองไมนอยกวา 7 เซนติเมตร

1.30 เมตร

เสนรอบวงท่ีความสูง 1.30 เมตร

จากพ้ืนดิน (ซม.)

ความสูงทั้งหมดของ

ตนไม (เมตร)



L E S S
ภาคปาไม

การวัดความโตของตนไม



การวัดความโตของตนไม



การวัดความโตของตนไม



ระดับการวัดที่

“ถูกตอง”

การวัดความโตของตนไม



การวัดความโตของตนไม

ระดับการวัดที่

“ถูกตอง”



การวัดความโตของตนไม
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คําถาม

ตนไมดังภาพ สามารถขอการรับรองโครงการ LESS ไดหรือไม?

ตอบ ไมได เน่ืองจากขนาดของตนไมดังภาพ

ไมเขาเกณฑที่โครงการ LESS กําหนด
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วิธีการวัดเสนรอบวงของตนไมดังภาพ ถูกตองหรือไม?

คําถาม

ตอบ ผิด การวัดเสนรอบวงของตนไมตองวัดที่

ระดับ 1.30 เมตรจากพ้ืนดิน
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คําถาม
วิธีการวัดความโตตนไมดังภาพ ถูกตองหรือไม?

ตอบ ผิด การวัดเสนรอบวงของตนไมตองวัดที่

ระดับ 1.30 เมตรจากพ้ืนดิน และหากตนไมแตกนาง

ตํ่ากวาระดับ 1.30 เมตร จะตองทําการวัดทั้ง 2 นาง

คําถาม



L E S S
ภาคปาไม

การวัดความสูงของตนไม
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1. การวัดความสูงของตนไมโดยใชไมวัดความสูง
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2. กลองวัดระยะ

Haga hypsometerLaser Rangefinder
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3. วิธีการคํานวณความสูง โดยใชไคลโนมิเตอร

ความสงูของ

ต้นไม้ (เมตร)
ระยะทางจากผูว้ดัถึง

ต้นไม้ (เมตร)

ค่าของมมุ 

tan

ความสงูจากเท้าถึงระดบั

สายตาของผูว้ดั (เมตร)X= +
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วิธีการคํานวณความสูง โดยใชไคลโนมิเตอร

= (10 เมตร x 0.49) + 1.5 เมตร

= 4.9 เมตร + 1.5 เมตร

= 6.4 เมตร

10 
เมตร

10 x tan 26°

ตวัอย่างการคาํนวณ



การวัดความสูงของตนไม  โดยใชไคลโนมิเตอร

1. ไมครึ่งวงกลม 2. หลอดดูด

4. ดาย หรือ เชือก

3. กระดาษแข็ง 

หรือ ฟวเจอรบอรด

6. ตารางคา tan5. เหรียญถวงน้ําหนัก
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1

ตวัอยา่งการ

วดั

ความสูงของตน้ไม ้= 1.65 เมตร x 3.5 เท่า

= 5.8 เมตร

ตวัอยา่งการคาํนวณ

4. การวดัความสูงของตน้ไม ้ โดยการคาดคะเนดว้ยการกะสว่น

การวดัความสูงของตน้ไมโ้ดยการประมาณความสูง

21
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การวัดความสูงของปาลม

ความสูงของปาลม

งามยอดออนของกานใบ

ที่แยกจากกาบใบของคูบนสุด



23

ปลูกเปนแปลง หรือ ปาธรรมชาติ01

02ปลูกเปนแถวเปนแนว (Strip)

03 ปลูกไมเปนระเบียบ จัดสวน 

รอบๆ อาคารสถานที่

รูปแบบการปลูก และแนวทางการวัดขอมูลตนไม

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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กรณีท่ี 1 ปลูกเปนแปลง หรือ ปาธรรมชาติ

พ้ืนท่ีท่ีวางแปลงตัวอยางควรกระจายอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีโครงการได 

วางแปลงตัวอยาง ไมนอยกวา 1 ไร

หรือ ใชคาที่ไดจากงานวิจัย

วางแปลงตัวอยาง ไมนอยกวา 0.5 % 

แตไมนอยกวา  1 ไร

วางแปลงตัวอยาง ไมนอยกวา 0.1% 

แตไมนอยกวา 5 ไร
หรือวางแปลงแบบจําแนกช้ันภูมิตามแนวทาง T-VER

100 ไร 1,000 ไร 
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ตัวอยางลักษณะการวางแปลง

จากขอกําหนด ถาหากพ้ืนท่ีไมเกิน 100 ไร ใหวางแปลงตัวอยางไมนอยกวา 1 ไร

พ้ืนที่ทั้งหมด 20 ไร – บอน้ํา 2 ไร เทากับพ้ืนที่ที่สามารถดําเนินโครงการไดจํานวน 18 ไร

ดังนั้น วางแปลง 20 m x 20 m = 400 m2 จํานวน 4 แปลง

ใหครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ
หมายเหตุ: 1 ไร = 1,600 m2

โจทย: พ้ืนที่สวนมีพ้ืนที่ 20 ไร มีบอน้ําขนาด 2 ไร จะตองวางแปลงตัวอยางทั้งหมดกี่แปลง?

20 m

20 m

บอน้ํา 2 ไร
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ตัวอยางการทําแผนท่ีโครงการ และแปลงตัวอยาง

พื้นที่ปาชุมชนบานแมอีไฮ พื้นที่ 2,582 ไร
• วางแปลงตัวอยางขนาด 40x40 เมตร (1 ไร) 

จํานวน 5 แปลง

• แปลงตัวอยางเปนตัวแทนท่ีดี

• ระบุพิกัดแปลงตัวอยาง

• ไมมีพ้ืนท่ีการใชประโยชนอ่ืน (เชน พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม สิ่งปลูกสราง สระน้ํา) ในพ้ืนท่ี

ดําเนินโครงการ
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กรณีท่ี 2 ปลูกเปนแถวเปนแนว (Strip)

วดัตน้ไมทุ้กตน้
วดั 300 ตน้ และนับจาํนวน

ตน้ไมท้ั้งหมดในพ้ืนท่ีโครงการ
300 ตน้ 
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กรณีท่ี 3 ปลูกไมเปนระเบียบ จัดสวน รอบๆ อาคารสถานท่ี

ตอ้งวดัตน้ไมทุ้กตน้ในพ้ืนท่ี 
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ตนไมประเภทไหนบางที่สามารถขอการรับรอง LESS ได?

การแบงกลุมพรรณไมภายใตโครงการ LESS

1. กลุมพรรณไม

ยืนตนทั่วไป

2. กลุมปาลม 3. กลุมพรรณไม
ปาชายเลน

4. ไผ 5. เถาวัลย
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1. กลุมพรรณไมยืนตนท่ัวไป

เป็นไมเ้น้ือแข็งขนาดใหญ่ มีลาํตน้หลกัตั้งตรงแลว้มีการแตกก่ิงกา้นบริเวณยอด มีทรงพุม่ขนาดใหญ่ เม่ือโตเต็มท่ีมกัมีความสูงเกิน 3 เมตร และมีอายุยนืยาวหลายปี 

เช่น ทองกวาว คูณ ชมพพูนัทิพย ์นนทรี อินทนิล สน เต็ง รงั แดง สกั ประดู่ นนทรี จามจุรี มะขาม เป็นตน้

หมายเหต ุ - ตน้ยคูาลิปตสั ท่ีขึ้นแซมในพ้ืนท่ี จะไม่ถกูใหก้ารรบัรอง

- ตน้ไมท่ี้วดัและนํามาคาํนวณปริมาณการกกัเก็บกา๊ซเรือนกระจกโดยใช ้LESS EVALUATION SHEET

ตอ้งมีขนาดเสน้รอบวงท่ีระดบัอก GBH ไมน่้อยกวา่ 15 ซม. และมีความสูงมากกวา่ 1.30 เมตรข้ึนไป

ทองกวาว คูณ ชมพูพันทิพย นนทรี อินทนิล
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2. กลุมพรรณไมปาชายเลน

เป็นชนิดพนัธุไ์มท่ี้ข้ึนอยูบ่ริเวณริมชายฝัง่ทะเลท่ีมีกระแสน้ําข้ึนลง และน้ํามีความเค็มสูง พืชพวกน้ีจาํเป็นตอ้งมีการปรบัตวัทั้งทางดา้นสรีระ

และโครงสรา้ง เช่น การมีรากคํ้าจุนจาํนวนมากแตกออกบริเวณโคนตน้ ทาํหน้าท่ีพยุงลาํตน้และยงัทาํหน้าท่ีหายใจดว้ย พืชยนืตน้ท่ีพบเป็น

ชนิดเด่นในป่าชายเลน เช่น แสมทะเล ลาํพทูะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ขลู่ พงักาหวัสุมดอกแดง ตะบนู จาก เป็นตน้

• โกงกาง • แสม • ตะบูน • โปรง • ลาํพู
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3. กลุมปาลม (ประดับ)

• ปาลม์ • หมาก • มะพรา้ว • อินทผาลมั • ตาล

ปาลม์เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ลาํตน้มกัมียอดเดียวและไมแ่ตกก่ิง ใบขนาดใหญ่ แผ่นใบรปูมือหรือรปูขนนก มี

กาบและกา้นใบชดัเจน และใบมกัออกเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีปลายยอด เช่น ปาลม์ มะพรา้ว ตาล ลาน เต่ารา้ง 

หมาก อินทผาลมั เป็นตน้
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4. กลุมไผ

ไมไ้ผ่เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว วงศเ์ดียวกบัหญา้ ลาํตน้กลมและกลวงตรงกลาง มีขอ้ปลอ้งเพ่ือเสริมความแข็งของตน้ 

ใบรปูแถบหรือรปูใบหอกแคบ ช่อดอกออกท่ีปลายยอด เม่ืออกดอกแลว้ตน้จะตายหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ไผ่ตายขุย” 

เมล็ดขนาดเล็กเรียวคลา้ยเมล็ดขา้ว

• ไผ่รวกดาํ• ไผ่ไร่ • ไผ่ขา้วหลาม• ไผ่บง• ไผ่หก
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5. เถาวัลย

คือพืชชนิดหนึ่งอยูในกลุมพรรณไมเล้ือย ดํารงชีวิตโดยเปล่ียนแปลงอวัยวะสวนหนึ่งไปพันกับหลักหรือตนไมอ่ืน ๆ ตองการ

ส่ิงยึดเกาะ ไมสามารถทรงตัวไดโดยลําพัง จึงมักเล้ือยพันตนไมใหญหรือส่ิงพยุงเปนที่ยึดเกาะเพ่ือใหลําตนเจริญอยูได
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ไมเศรษฐกิจ - ไมเกษตรยืนตน

ใชระเบียบวิธีการลดกาซเรอืนกระจก ของโครงการ T-VER

สวนยูคาลิปตัส

สวนยางพารา

สวนปาลม
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ไมลอม

ลีลาวดีไมลอม
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ไมประดับ/ไมพุม/พืชอวบน้ํา

วาสนา
เฟองฟา

ตนทองอุไร ตนพุดศุภโชค

ไทรเกาหลี

ตนจันผา กลวยพัด

หมากเหลือง
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กิจกรรมดานการเกษตร

1. การใชปุยอยางถูกวิธีในพ้ืนที่การเกษตร

กอนดําเนินกิจกรรมเริ่มดําเนินกิจกรรม

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได

กอนดําเนินกิจกรรมเริ่มดําเนินกิจกรรม
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กิจกรรมดานการเกษตร

2.การลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยนํามาใชประโยชนเปนวัสดุคลุมดิน
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การประเมินคารบอนในไฟล Excel มีวิธีทําอยางไร?

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

ตรวจสอบชื่อวิธีคํานวณและเวอรชั่นของไฟลคํานวณ

การประเมินคารบอนในไฟล Excel
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5

การประเมินคารบอนในไฟล Excel
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การประเมินคารบอนในไฟล Excel

ใสเลขลําดับท่ี

ของกอไผท่ีสํารวจ

นับจํานวนลําและใสจํานวน

ท่ีพบในกอน้ัน ๆ

ใสช่ือของชนิดไผ 

เลือกประเภท

พรรณไมไผ

ใสคาความโตของไผ 

โดยเลือกมา 20 ลํา

กรณีในกอนั้นมีไมถึง 20 ลํา 

ใหใสคาความโตทุกลํา
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หมายเหตุ: โครงการ LESS ใหการรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก

ในหนวย กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kgCO2eq)

กรณี 1: วัดตนไมทุกตน
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พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีขอรับรอง

พ้ืนท่ีแปลงตัวอยาง

กรณี 2: ปาธรรมชาติ ปลูกเปนแปลง และมีการวางแปลงตัวอยาง
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ตนไม ≤ 300 ตน ใหวัดทุกตน; ตนไม > 300 ตน ใหวัด 300 ตนและนับจํานวนตนไมทุกตน

จาํนวนต้นไม้ทัง้หมด

จาํนวนต้นไม้ทีท่าํการวัด

กรณี 3: ปลูกเปนแถวเปนแนว
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เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับรองไดแกเอกสารอะไรบาง?

ภาพการดําเนินกิจกรรม แผนที่ขอบเขตโครงการ
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เอกสารสิทธิ ใชได ไมสามารถใชได เงื่อนไข

หนังสือแสดง

สิทธิ์ที่ดิน

โฉนดท่ีดิน (นส.4)  -

หนังสือรับรองการทําประโยชน 

(นส.3 นส.3ก นส.3ข)
 -

พื้นท่ีเชา 
1. มีสัญญาเชา และ/หรือ

2. หนังสือมอบสิทธิการใชประโยชนท่ีดินจากเจาของท่ีดินตามกฎหมาย และ

3. เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรืออื่น ๆ ท่ีรัฐออกให)

เอกสารสิทธิ์

ที่ราชการ

ออกให 

ใบจอง (นส.2) 

เอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.5)  -

สปก.  -

หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตนิคม

สรางตนเอง (น.ค.3)


-

ที่ดินของรัฐ

กรมปาไม 

ตองไดรับการอนุญาตการดําเนินงานจากหนวยงานนั้น ๆกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

เอกสารสิทธิการใชประโยชนที่ดิน
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ตัวอยางเอกสารขออนุญาตการทําโครงการ LESS ในพื้นท่ีของรัฐ
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ตัวอยางเอกสารสําหรับ อปท. สถานศึกษา ปาชุมชน



ตัวอยางกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก“ภาคปาไม”

ที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ 

LESS



กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สนับสนุนโรงเรียน

ในจังหวัดนนทบุรี ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ 

1) เสริมสรางการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

ใหแกนักเรียนและชุมชน 

2)สงเสริมเยาวชนของโรงเรียนในการขับเคลื่อน

กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

อยางตอเน่ือง

3)สงเสริมการปลูกตนไม เพ่ือดูดกลับกาซเรือนกระจก

ท่ีโรงเรียนและบานของนักเรียน

82,113 kgCO2eq

โครงการพลงัเยาวชน Youth Power 

@Bang Kruai



กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

บริษัท บีแอลซีพี จํากัด ไดมีการอนุรักษ ดูแลพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบพ้ืนที่โรงงานและได

ดําเนินการประเมินการกักเก็บคารบอนของตนไมในพ้ืนที่ โดยพบวามีจํานวนตนไมที่ขึ้น

กระจัดการจายทั่วพ้ืนที่โรงงานทั้งหมด จํานวน 361 ตน และชนิดที่พบสวนใหญ ไดแก 

ชมพูพันธุทิพย พญาสัตบรรณ ตะแบก มะฮอกกานี เปนตน

10,6200   kgCO2eq

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด



ธนาคารตนไมบานหนองไผ
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ธนาคารตนไมบานหนองไผ หมู 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 

ภายใตโครงการยกระดับชุมชนไมมีคาในการกักเก็บคารบอน (LESS) เปน

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร มีสมาชิกเขารวมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก 

ท้ังหมด 38 ราย ตนไมท่ีสมาชิกปลูก เชน ยางนา ยางเหียง ประดูปา แดง 

และไมเบญจพรรณอื่น ๆ เปนตน

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

606,198   kgCO2eq



กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรด๊ิวส จํากัด 

5,880,140   kgCO2eq

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ ใหการสนับสนุน

งบประมาณ ในการดําเนินกิจกรรมปลูกปา “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหา

ราชินี” แกอุทยานแหงชาติศรีลานนา อ.พราว จ.เชียงใหม เพ่ืออนุรักษตนน้ําตําบล

แมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในป 2555 โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 100 ไร 
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ขอบคุณครับ/คะ

Thank you for your attention

สาํนักประเมินและรบัรองโครงการ

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

120 หมูท่ี่ 3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัดี

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศพัท:์ 0 2141 9844

โทรสาร: 0 2143 8404

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