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องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

บทน า 

สภาพอากาศท่ีรอ้นจดั ในฤดรูอ้น หรือการเกิดฝนตกหนกัและพายท่ีุรนุแรงในฤดฝูน ท าใหเ้กิด

อทุกภยัครัง้ใหญ่ในชว่งท่ีผา่นมา รวมทัง้ภาวะแหง้แลง้ขาดแคลนน า้ในบางปีท่ีเป็นปัญหาระดบัประเทศ  เป็น

สิ่งท่ียืนยนัไดเ้ป็นอย่างดีว่า เราก าลงัเผชิญกบั “ภาวะโลกรอ้น ” และ  “การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ” ซ่ึงโดยนยิาม ภาวะโลกรอ้น หมายถึง “อณุหภมูิพ้ืนผิวโลกท่ีเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ อย่างตอ่เนือ่ง 

ซ่ึงคาดว่าเป็นผลมาจากปรากฎการณเ์รือนกระจก (Greenhouse Effect) และน าไปสูก่าร เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศของโลก” ซ่ึงกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) เป็นสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดปรากฎการณ์

เรือนกระจกดงักลา่ว    กา๊ซเรือนกระจกมีทัง้ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิเชน่ ไอน า้  และกา๊ซมีเทน เป็นตน้  

และกา๊ซเรือนกระจก ท่ีเกิดจากกิจกรรมตา่งๆ ของมนษุย ์ท่ีเป็นสาเหตหุลกัของการเกิดภาวะโลกรอ้น โดย

กา๊ซเรือนกระจก ท่ีส าคญั คือ “กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์หรือ CO2” ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิล

จ าพวก ถ่านหิน น า้มนั และกา๊ซธรรมชาติ  ในภาคคมนาคมขนสง่ การผลิตพลงังานไฟฟ้า และกระบวนการ

ผลิตของอตุสาหกรรมตา่งๆ  

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ อบก. เป็นองคก์รท่ีมีวิสยัทศันด์า้น

การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน ทัง้

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการสง่เสริมใหท้กุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการลดกา๊ซเรือน

กระจกอย่างจริงจงั   อบก. จึงไดพ้ฒันาโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program)  หรอืโครงการ T-VER ตัง้แตปี่ พ .ศ. 

2556 โดยเป็นไปต ามแนวทางมาตรฐานสากล และเหมาะสมกั บบริบทของประเทศไทย เพื่อ สง่เสริม 

สนบัสนนุ และเป็นการเตรียมความพรอ้มของทกุภาคสว่นในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ 

เพื่อการมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุ การบรรลเุป้าหมาย ท่ีประเทศไทยไดแ้สดงเจตจ านงการมีสว่นร่วมในการ

ลดกา๊ซเรือนกระจก ภายใตแ้ผน NAMA (Nationally Appropriated Mitigation Actions) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 

2020) รวมถึงเป้าหมายตามแผน NDC (Nationally Determined Contribution) ชว่งปี พ.ศ. 2564 – 2573 

(ค.ศ. 2021 – 2030)   นอกจากนี ้ผูพ้ัฒนาโครงการยงั สามารถน าปริมาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกของโครงการ ท่ีเรียกว่า “คารบ์อนเครดิต” ไปซ้ือขายไดใ้นตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจ 
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ประเภทของโครงการ T-VER 

โครงการ T-VER จ าแนกประเภทของโครงการตามลกัษณะกิจกรรม ไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัรปูที่ 1 

ซ่ึงผูพ้ฒันาโครงการตอ้งพิจารณาว่ากิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจกที่ด าเนนิการอยู่เขา้ขา่ยโครงการประเภท

ใด และเลือกใชร้ะเบียบวิธีการลดกา๊ซเรือนกระจก (Methodology) ซ่ึงพฒันาโดย อบก . เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน

การค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกส าหรบัโครงการแตล่ะประเภท ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

       รปูท่ี 1   ประเภทของโครงการ T-VER 

 

 

ขัน้ตอนการพฒันาโครงการ T-VER 

ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนท่ีส าคญั 7 ขัน้ตอน ดงัรปูที่ 2 และมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1   การพิจารณาขอบเขตการด าเนินโครงการ 

       ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งพิจารณาขอบเขตของโครงการ ดงันี ้ (1) ประเภทของโครงการ (2) รปูแบบ

ของโครงการ (3) ระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ (Methodology) (4) ระยะเวลาคิดเครดิต 

และ (5) การพิสจูนก์ารด าเนนิงานเพ่ิมเตมิจากการด าเนนิงานปกต ิ(Additionality) 

ขัน้ตอนท่ี 2    การจดัท าเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการ 

       ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งจดัท าเอกสารประกอบการการพิจารณาใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามท่ี อบก . 

ก าหนด โดยมีเอกสารหลกั ไดแ้ก ่เอกสารขอ้เสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) และรายงาน

การประเมินผลประโยชนร์่วม (Co-benefit Report) 

ขัน้ตอนท่ี 3   การตรวจสอบความใชไ้ดข้องเอกสารขอ้เสนอโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งด าเนนิการใหผู้ป้ระเมินภายนอกส าหรบัโครงการภาคสมคัรใจ (Validation and 

Verification Body: VVB) ตรวจสอบเอกสารขอ้เสนอโครงการ (PDD) 
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ขัน้ตอนท่ี 4   การขึ้นทะเบียนโครงการ 

       ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบการขึน้ทะเบียนโครงการ ตามที่ อบก . ก าหนด และ

ย่ืนเอกสารกบั อบก . เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้ง จากนัน้ อบก . จะน าเสนอตอ่

คณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก เพื่อพิจารณาขึน้ทะเบียนเป็น

โครงการ T-VER ตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 5    การติดตามผล และการจดัท ารายงานการติดตามประเมินผล 

เมื่อโครงการไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นโครงการ T-VER แลว้ ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งมีการตดิตาม

ผลการลดการปลอ่ย /และหรือการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจกของโครงการ (Monitoring) ตามที่เสนอใน

เอกสารขอ้เสนอโครงการ และจดัท ารายงานการตดิตามประเมินผล (Monitoring Report) 

ขัน้ตอนท่ี 6    การทวนสอบความถกูตอ้งของรายงานการติดตามประเมินผล 

ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งด าเนนิการใหผู้ป้ระเมินภายนอกทวนสอบและยืนยนัความถกูตอ้งของ

ปริมาณการลดการปลอ่ย /และหรือการ ดดูกลบักา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนนิกิจกรรมของโครงการ 

ตามที่ระบใุนรายงานการตดิตามประเมินผล (Monitoring Report) 

ขัน้ตอนท่ี 7    การรบัรองคารบ์อนเครดิต 

ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบการขอรบัรองปริมาณกา๊ซเรือนกระจก และย่ืน

เอกสารกบั อบก. เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้ง จากนัน้ อบก . จะน าเสนอตอ่คณะอนกุรรมการ

พิจารณาโครงการและกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก เพื่อพิจารณารบัรองปริมาณกา๊ซเรือนกระจกตอ่ไป 
 

นอกจากนี ้ยงัมีเงือ่นไขของโครงการที่ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งพิจารณา ดงันี้ 

1) โครงการ T-VER เป็นการด าเนนิการโดยสมคัรใจ  กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์ จะพฒันา

เป็นโครงการ T-VER กรณีท่ีเป็นโครงการที่ด าเนนิการแลว้ ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมีวันเร่ิมเดินระบบ  

(Starting Date) และก่อใหเ้กิดการลดก๊าซเรือนกระจกไม่ เกิน 3 ปี นบัยอ้นหลงัจากวันท่ีขึน้ทะเบียน
โครงการ ยกเวน้โครงการประเภทป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขยีว   กรณีโครงการที่ยงัไมเ่ร่ิมด าเนนิการ ตอ้ง

มีแผนการด าเนนิงานท่ีชดัเจน และตอ้งเร่ิมเดินระบบภายใน 2 ปี นบัจากวันท่ีขึน้ทะเบียนโครงการ  

2) การด าเนนิโครงการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยผูพ้ฒันาโครงการต้องสามารถแสดงเอกสาร

หรือหลกัฐานที่จ าเป็ นต่อการตรวจสอบความใช้ ได ้ และทวนสอบการด าเนนิโครงการได้ อย่าง

ครบถว้นและถกูตอ้ง 

3) โครงการ T-VER ตอ้งมีการแสดงหรือพิสจูน์ ใหเ้ห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีการด าเนนิการเพิ่มเตมิจาก

การด าเนนิงานตามปกติ (Additionality) 
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รปูท่ี 2     ขัน้ตอนการพฒันาโครงการ T-VER 

 

 

 

ประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ T-VER 

โครงการ T-VER มีวัตถปุระสงคห์ลกัในการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทุ กภาคสว่น ทัง้ภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคอตุสาหกรรม และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) ในการด าเนนิโครงการลดกา๊ซเรือน

กระจกในประเทศ โดยผูพ้ฒันาโครงการจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมเป็นโครงการ T-VER ไดแ้ก ่

 สามารถลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตสุ าคญัของภาวะโลกรอ้น (Global Warming) 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) 
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 โครงการประเภท ป่าไมแ้ละพื้นท่ีสีเขยีว  สามารถเพิ่มแหลง่กกัเก็บกา๊ซเรือนกระจก และเป็นการ

พฒันาระบบนเิวศไดท้างหนึง่ 

 ผูพ้ฒันาโครงการหรือเจา้ของโครงการมีรายไดเ้พิ่มจากการซ้ือ-ขายคารบ์อนเครดิต 

 เสริมสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีขององคก์ร โดยเป็นการแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในดา้น

สิ่งแวดลอ้มทางหนึง่ (Corporate Social Responsibility: CSR)  

 ผลประโยชนร์่วม (Co-benefits) จากโครงการ ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เป็น

การสง่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 

 

ตวัอยา่งโครงการ T-VER 

 

       โครงการประเภทการจดัการของเสีย  

ขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้จากการใชช้ีวิตประจ าวันของเรา เชน่ เศษอาหาร ถงุพลาสตกิ  กิ่งไมใ้บไมจ้าก

การตดัแตง่สวน หากมีการจดัการขยะมลูฝอยท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมกบัขยะแตล่ะประเภท จะมีสว่นชว่ยลด

การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก และจะเหลือปริมาณขยะมลูฝอยท่ีน าไปฝังกลบนอ้ยลง เชน่ การรว บรวมเศษ

อาหารมาหมกัเป็นกา๊ซชีวภาพ การน ากิ่งไมใ้บไมม้าหมกัท าปุ๋ย การคดัแยกขยะมลูฝอยประเภท พลาสตกิ 

เศษผา้ ยาง มาแปรรปูเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refused Derived Fuel: RDF) เพื่อน าไปเผา หรือการเผาขยะมลูฝอย

เพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้    

อบก. ไดจ้ดัท าระเบียบวิธีการค าน วณปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ลดไดจ้ากการจดัการของขยะมลู

ฝอย โดยสามารถค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดไดจ้ากการจดัการขยะแตล่ะประเภท ไดด้งั

ตาราง 

การจดัการขยะมลูฝอย 
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 

ท่ีคาดว่าจะลดได ้(tCO2e/y) 

การหมกักา๊ซชีวภาพจากเศษอาหารวันละ 1 ตนั 1.6 

การหมกัท าปุ๋ยอินทรียจ์ากกิ่งไม ้ใบไม ้วันละ 1 ตนั 1 

การน ากระดาษกลบัมาใชใ้หมว่ันละ 1 ตนั 3.5 

การน าขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 3.7 

หมายเหตุ  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดวา่จะลดไดจ้ากการน าขยะมูลฝอยไปท้ิงในหลมุฝังกลบ (tCO
2
e/y ตัน

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ต่อปี) อา้งอิงวธีิการค านวณ T-VER-TOOL-WASTE-01  และ  tCO
2
e/y  คือ ตัน

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ต่อปี  

 

ยกตวัอย่างเชน่ การน าขยะมลูฝอยมาแปร รปูเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) กอ่นน าไปเป็นเชื้อเพลิง ให้

ความรอ้นในโรง งานผลิตปูนซีเมนต ์โดยมีก าลงัการผลิต RDF วันละ 300 ตนั สามารถลดปริมาณกา๊ซ

เรือนกระจกปีละ 1,110 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าตอ่ปี เป็นตน้ 
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การจดัการของเสียประเภทอ่ืนๆ เชน่ การจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากฟารม์สกุรเป็น อีกตวัอย่างที่

เห็นไดช้ดัเจน โดยประเทศไทยมีเกษตรกรท่ี เลี้ยงสกุร  จ านวน 191,289 ครวัเรือน (ขอ้มูลกรมปศุสัตว์ , 

พ.ศ. 2558) ปัจจบุนัฟารม์สกุรขนาดใหญ่มีการรวบรวมมลูสกุรเขา้สูบ่่อหมกักา๊ซชีวภาพ  ซ่ึงกา๊ซชีวภาพท่ี

เกิดขึน้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ในรปูแบบตา่งๆ เชน่ ขบัเคลื่อนกงัหนัพดัลมทา้ยโรงเรือน กกลกูสกุร หรือ

น ามาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า การจดัการดงักลา่วนอกจาก จะเป็นการชว่ยลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน และ

ลดปัญหาความขดัแยง้กบัชมุชนแลว้ยงัชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก คือ “กา๊ซมีเทน” สูบ่รรยากาศได ้

ซ่ึงกา๊ซมีเทนมีคา่ศักยภาพท าใหโ้ลกรอ้นมากกว่ากา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ ถึง 25 เท่า   อบก . ไดม้ีการ

ประเมินปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดไดจ้ากการจดัการมลูสกุรดว้ยบ่อหมกักา๊ซชีวภาพตามชนดิ

สกุร (อา้งอิงวธีิการค านวณ T-VER-METH-WM-08)  ดงัตาราง 

ชนิดสกุร จ านวนสกุร 

(ตวั) 

ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ี

คาดว่าจะลดได ้(tCO2e/y) 

สกุรแม่พนัธ ุ ์ 100 7 

สกุรพ่อพนัธ ุ ์ 10 1 

สกุรขนุ 500 28 

 

ตวัอย่างโครงการ T-VER ประเภทฟารม์สกุร ไดแ้ก ่องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่ามะนาว อ าเภอชยั

บาดาล จงัหวัดลพบรีุ ไดเ้ขา้ร่วม “โครงการการพฒันาโครงการตน้แบบ T-VER เพ่ือม ุ่งส ูเ่มือง

คารบ์อนต ่า” โดยเป็นการประเมินคารบ์อนเครดิตจากกิจกรรมการผลิตกา๊ซชีวภาพจากน า้เสียฟารม์สกุร

ในชมุชน  จากเดิมท่ีใชร้ะบบบ าบดัน า้เสียแบบบ่อเปิด  พฒันามาเป็นการบ าบดัน า้เสียแบบปิด  (Channel 

Digester-Junior) โดยกา๊ซชีวภาพท่ีไดม้ีการ แจกจ่ายใหค้รวัเรือนในชมุชนใชท้ดแทน การใชก้า๊ซ LPG เป็นการ

ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซมีเทนสูบ่รรยากาศ และมุง่ส ูเ่มืองสงัคมคารบ์อนต า่อย่างแทจ้ริง ผลจากการด าเนนิ

โครงการคาดว่าลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก จ านวน 786 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าตอ่ปี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการจดัการน า้เสียฟารม์สกุรแลว้ โรงงานอตุสาหกรรมก็สามารถมีสว่นชว่ยในการลดกา๊ซ

เรือนกระจกจากการจดัการน า้เสีย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเกษตร เชน่ โรงงานสกดัน า้มนัปาลม์ 

โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั โรงงานผลิตเอทานอล น า้เสียเหลา่นีม้ีคา่ความสกปรกในรปู COD (Chemical 

Oxygen Demand) คอ่นขา้งสงู (ประมาณ 20,000-150,000 มิลลิกรมัตอ่ลิตร ) หากโรงงานมีปริมาณน ้า

เสียวนัละ 100 ลกูบาศกเ์มตร ค่า COD 50,000 มิลลิกรมัต่อลิตร มีการใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสียแบบ



7 

ไรอ้ากาศ  จะสามารถช่วยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลงได ้ 5,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี (อา้งอิงวธีิการค านวณ T-VER-METH-WM-01) 
  

         โครงการประเภทพลงังานทดแทน 

การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์เป็นหนึง่ในมาตรการที่ภาครฐัไดม้ีการสนบัสนนุใหใ้ช ้

พลงังานสะอาดทดแทนการใชเ้ชื้อเพลิงฟอสซิล ดว้ยลกัษณะภมูิประเทศและที่ตัง้ของประเทศไทย ท าให้มี

ศักยภาพในการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชส้งู ปัจจบุนัมีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ผลิตและจ าหนา่ย

ไฟฟ้า จ านวน 462 แห่ง (คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานและส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการ

พลงังาน , 2559 )  ซ่ึงหากเราไดเ้ดินทางไปยงัภาคตะวันออกฉียงเหนอื หรือภาคอีสาน จะพบโรงไฟฟ้า

พลงังานงานแสงอาทิตย ์หรือ โซลา่ฟารม์จ านวนมาก และ ในอนาคตแนวโนม้รปูแบบของ โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยจ์ะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามชมุชนหรืออาคารท่ีพกัอาศัยมากขึน้ โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยถื์อเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุ ด  และชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จ าพวก ถ่านหิน น า้มนั และกา๊ซธรรมชาติ   

เราสามารถประเมินปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีลดไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิต  1 MW ไดป้ระมาณ  1,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี  

(ประมาณการผลิตไฟฟ้าท่ี 5 ชัว่โมงต่อวนั) (อา้งอิงวธีิการค านวณ T-VER-METH-AE-01) 
 

          โครงการประเภทการปรบัปรงุประสิทธิภาพพลงังาน 

การปรบัเปลี่ยนมาใชอ้ปุกรณป์ระสิทธิภาพสงูที่ชว่ยประหยดัพลงังาน เชน่ การปรบัเปลี่ยนใช ้

หลอดไฟ LED ซ่ึงปัจจบุนัหลอดไฟ LED เป็นท่ีร ูจ้กัในตลาดเพิ่มมากขึน้ และราคาถกูลงกว่าเดิม ท าใหม้ีหลาย

หนว่ยงานหนัมา ใชห้ลอดไฟ LED เพิ่มมากขึน้ ซ่ึงขอ้ดีของหลอด LED นอกจากจะกินไฟนอ้ยลง และมีอายุ

การใชง้านท่ียาวนานกว่าหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ลว้ ยงัมีสว่นชว่ยชาตปิระหยดัพลงังานโดยการลดการเผา

ไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตพลงังานไฟฟ้าอีกดว้ย  

นอกจากกิจกรรมท่ียกตวัอย่างมานัน้ ยงัมีกิจกรรมตา่งๆ  อีกมากมาย เชน่ การปลกูตน้ไม ้ลว้น

แลว้แต่เป็นเร่ืองใกลต้วัในชีวิตประจ าวัน ของเรา เพียงเรามีการปรบัเปลี่ยนเลือกรปูแบบหรือวิธีการในการ

ด าเนนิการ ก็มีสว่นชว่ยในการลดกา๊ซเรือนกระจก เพื่อสิ่งแวดลอ้มที่ดีและเป็นการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน 

   

 

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

 

ส านกัวิเคราะหแ์ละติดตามประเมินผล 

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

120 หมูท่ี่ 3 ชัน้ 9 อาคารรัฐประศาสนภกัด ี(อาคาร บ)ี ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท ์ 0 2141 9841-50   โทรสาร 0 2143 8404 
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ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัโครงการ T-VER ไดท่ี้ 

http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/ 


