
การประเมินปริมาณการลดกาซเรือนกระจก

กิจกรรมดานของเสีย
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องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน)

www.tgo.or.th

โดย นางสาววริษา หาญสกุลเจริญชัย

สํานักรับรองคารบอนเครดิต TGO



ขอมูลสถานการณขยะมูลฝอยของประเทศ ป พ.ศ. 2564

ขยะ 

24.98 ล้านตนั

ทีม่า กรมควบคมุมลพษิ
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สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 



องคประกอบของขยะมูลฝอย
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ท่ีมา กรมควบคมุมลพิษ
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คารบอนจาก

อินทรีย

คารบอนจาก

ฟอสซิล

อ่ืนๆ

เศษอาหาร ไม ก่ิงไม/ใบไม

กระดาษ สิ่งทอ ผาออม หนัง 

ยาง พลาสติก

โลหะ แกว

จําแนกขยะมูลฝอย รูปแบบการจัดการขยะ &

แหลงปลอยกาซเรือนกระจก

รูปแบบการจัดการขยะ & แหลงปลอยกาซเรอืนกระจก
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กระบวนการเกิดกาซมีเทน



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

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

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย (เวนภาค LULUCF)

ป พ.ศ. 2561

Presenter
Presentation Notes
ปริมาณ GHG



การปลอยกาซเรือนกระจกภาคของเสียของประเทศไทย พ.ศ. 2561



ลดการเกิดของเสีย (Reduce)

การใชซํ้า (Reuse)

การรีไซเคิล (Recycle)

แปรรูปใหเปน
สิ่งอื่น

ฝงกลบ

กิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจก “ภาคของเสีย”

• การหมักทําสารปรับปรุงดิน

• การหมักเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ

• การทําเช้ือเพลิงขยะ

รวบรวมกาซจากหลุมฝงกลบ

มาใชประโยชน

Presenter
Presentation Notes
การลดก๊าซเรือนกระจกามารถทำได้ ดังนี้ 
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แนวทางการประเมินกิจกรรมลดกาซเรอืนกระจก ภายใตโครงการ LESS 

แนวทางการประเมินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก “ภาคของเสีย”



ปริมาณการ

ปลอย

กาซเรือนกระจก

(kgCO2eq)

ขอมูลปริมาณ

Activity data

(หนวย)

= คาการปลอย

กาซเรือนกระจก
(kgCO2eq/หนวย)

X 

Emission Factor :EF
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หลักการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก
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ตัวอยาง

ขอมูลปริมาณ

Activity data

(หนวย)

ปริมาณขยะอินทรีย เชน เศษอาหาร ก่ิงไมใบไม (กิโลกรัม)

ปริมาณขยะรีไซเคิล แยกตามประเภท เชน พลาสติก กระดาษ แกว เหล็ก (กิโลกรัม) 

ปริมาณน้ําเสีย (ลูกบาศกเมตร)  และคาสกปรก COD (มิลลิกรัมตอลิตร)

ปริมาณไฟฟา ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม (กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ปริมาณเชื้อเพลิง ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 

วิธีการตรวจวัด และเก็บขอมูลกิจกรรมการจัดการของเสีย



คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการฝงกลบขยะอินทรีย
(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/กิโลกรัม)

คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการหมักขยะอินทรีย
(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/กิโลกรัม)

คาการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับการผลิตแกวผานกระบวนการรีไซเคิล
เพ่ือทดแทนวัสดุใหม 
(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/กิโลกรัม)

คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา 
(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

คาการปลอย

กาซเรือนกระจก

(kg CO2eq

/หนวย)

วิธีการตรวจวัด และเก็บขอมูลกิจกรรมการจัดการของเสีย



ตัวอยางการคํานวณ

คํานวณหาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจาก

การนําเศษอาหาร 100 kg ไปผลิตสารปรับปรุง

ดิน (ปุยหมัก)



การนําขยะอินทรียมาหมักทําปุยหรือสารปรับปรุงดิน

กอนดําเนินการ กิจกรรมลดกาซเรือนกระจก



ปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจก

(kg CO2eq)

ขอมูลปริมาณ

Activity data

(หนวย)

= คาการปลอยกาซเรือนกระจก

(kg CO2eq/หนวย)X 

คาการปลอยกาซมีเทนสําหรับการจัดการขยะประเภทเศษอาหารดวยวิธีการฝงกลบ 

(ประเภทของหลุมฝงกลบไมมีระบบจัดการ ลึกมากกวา 5 เมตร)

เทากับ 0.51 kgCO2eq/kg เศษอาหาร 

100 kg

X 0.51 kgCO2eq/kg เศษอาหาร =

= 51 kgCO2eq

ตัวอยางการคํานวณ
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กอน



ปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจก

(kg CO2eq)

ขอมูลปริมาณ

Activity data

(หนวย)

= คาการปลอยกาซเรือนกระจก

(kg CO2eq/หนวย)X 

คาการปลอยกาซมีเทน และกาซไนตรัสออกไซดจากการหมักขยะอินทรีย 

เทากับ 0.1096 kgCO2eq/kg เศษอาหาร 

100 kg

X 0.1096 kgCO2eq/kg เศษอาหาร =

= 10.96 kgCO2eq

ตัวอยางการคํานวณ
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ดําเนินกิจกรรม



การปล่อยกา๊ซมีเทนจากการฝัง

กลบขยะอินทรีย์

ปรมิาณการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจกลดลง

กรณีฐาน กิจกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจก

• การปล่อยกา๊ซ CO2 จากการใช้ไฟฟ้า

A BC

C = A – B  

การปล่อยกา๊ซ CH4 N2O จากการหมกัขยะ

อินทรีย์

51 kgCO2eq 10.96 kgCO2eq

100 kg

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกลดลง

40.04 kgCO2eq 

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

เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย
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ตัวอยาง เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย

ขยะท่ีสามารถนําไปรไีซเคิลได้

WM 01 - การคดัแยกขยะเพ่ือการรไีซเคิล

WM 05 - การคดัแยกกลอ่งกระดาษบรรจนุมหรอื

กลอ่งยเูอชทีไปรไีซเคิล

ขยะอินทรยี์

WM 02 - การกกัเกบ็กา๊ซมีเทนจากการหมกัเศษอาหารแบบไรอ้ากาศ

เพ่ือนําไปใชป้ระโยชน์

WM 03 - การผลิตปุ๋ ยหมกัจากขยะอินทรยี์

WM 06 - การผลิตกา๊ซชีวภาพและนําไปใชป้ระโยชน์

WM 07 - การนําขยะอินทรยีป์ระเภทเศษอาหารไปใชเ้ป็นอาหารสตัว์

โครงการดา้นการจดัการของเสีย (WASTE)

20
20

Presenter
Presentation Notes
ในส่วนของกิจกรรมด้านของเสียที่สามารถนำมาของรับรอง LESS ได้ มีดังนี้
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WM 01 - การคดัแยกขยะเพ่ือการรไีซเคิล

ตัวอยาง เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย
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กรอกขอมูลนํ้าหนักขยะ

ตัวอยาง เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย
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กรอกขอมูล

ตัวอยาง เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย
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กรอกขอมูล

ตัวอยาง เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย

Presenter
Presentation Notes
ทดแทนเรื่องอะไร? 
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ตัวอยาง เอกสารการคํานวณการจัดการของเสีย



หลักฐานเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีใชประกอบการพิจารณามีอะไรบาง

26

หลักฐานประกอบการพิจารณารับรองกิจกรรมการจัดการของเสีย

- หลักฐาน หรือบันทึกขอมูลปริมาณของเสียตามประเภทกิจกรรม เชน ขยะรีไซเคิล กลองนม/
ยูเอชที ขยะอินทรีย และน้ําเสีย เปนตน (โดยจะตองมีลายมือ-ชื่อ ผูรับผิดชอบลงนามกํากับ)

- ขอมูลท่ีบันทึกผลการดําเนินกิจกรรม ความละเอียดรายเดือน 

- หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุในไฟลการคํานวณ (Excel) เชน ปริมาณไฟฟา 
ปริมาณเชื้อเพลิง ท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม
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- หลักฐาน หรือบันทึกขอมูลปริมาณของเสียตามประเภทกิจกรรม เชน ขยะรีไซเคิล กลองนม/ยูเอชที ขยะอินทรีย และน้ําเสีย เปนตน

(โดยจะตองมีลายมือ-ชื่อ ผูรับผิดชอบลงนามกํากับ)

- ขอมูลที่บันทึกผลการดําเนินกิจกรรม ความละเอียดรายเดือน 

ตัวอยางเอกสาร 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 ที่สอดคลองกับขอมูลที่ระบุในไฟลการคํานวณ (Excel) เชน ปริมาณไฟฟา ปริมาณเชื้อเพลิง ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน บันทึก

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


ตัวอยางกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก“ภาคของเสีย”

ที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ 

LESS
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เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี
ใหการสนับสนุน

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

โรงเรียนอนุบาลลากูนา:

รับการสนับสนุน

โรงเรียนถลางวิทยา:

รับการสนับสนุน

295 kgCO2eq

861 kgCO2eq

กิจกรรมขยะสรางบุญ โดยการรณรงคใหโรงเรียนในเขตการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

และการคัดแยกกลองกระดาษบรรจุนมหรือกลองยูเอชทีไปรีไซเคิล

1,156 kgCO2eq



บริษัท เอ็น เอส ที ฟูด

อินดัสทรี กรุป จํากัด

31

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

บริษัท เอ็น เอส ที ฟูด อินดัสทรี กรุป จํากัด ไดจัดทํา

โครงการลดกาซเรือนกระจก โดยใชอินทรียวัตถุที่มาจาก

กระบวนการผลิต และเศษอาหารจากพนักงานในบริษัท มาทําปุย

หมักดวยเครื่องกําจัดขยะอินทรีย โดยมีการนํากาซชีวภาพที่ได

จากการหมักมาประกอบอาหารทดแทนกาซหุงตม และนําปุยหมัก

ที่ไดจากเครื่องไปใชกับตนไมในพ้ืนที่บริษัท 

15,402 kgCO2eq
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องคการบริหารสวนตําบลดงขีเ้หลก็

สงเสริมการผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย เพ่ือใชในครัวเรือน จํานวน 12 

ครัวเรือน โดยเปนการนําเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงจากครัวเรือน รวบรวมท้ิงลงในบอ

หมักกาซชีวภาพและนํากาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนไปใชประโยชนในกิจกรรมการหุงตมใน

ครัวเรือน นับเปนแนวทางในการลดคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน รวมถึงชวย

ลดปญหาขยะของชุมชน

301,191 kgCO2eq

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS



โรงเรียนเทพรัตน ไดดําเนินโครงการรักษเทพรัตน โดย

รวบรวมใบไม ก่ิงไม และเศษอาหาร เพ่ือนํากลับมาใชใหเกิดประโยชน ใน

การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย หลังจากนั้นจะนําปุยหมักจากขยะอินทรีย 

มาใชประโยชนตอไป

9,994 kgCO2eq

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองภายใตโครงการ LESS

ภาคเอกชน : บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

(ใหการสนับสนุน) 

: โครงการ “โรงไฟฟาพ่ี โรงเรียนนอง” 

กรณีศึกษาโรงเรียนเทพรัตน 
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ขอบคุณคะ

Thank you for your attention

สาํนักรบัรองคารบ์อนเครดิต

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

120 หมูท่ี่ 3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัดี

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศพัท:์ 0 2141 9843

โทรสาร: 0 2143 8404

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