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Estimation of GHG emissions

• Life cycle approach is used as the tool for evaluation y pp
– Waste sector  Methane emission from open dumping and landfill

 Fossil carbon dioxide emission from incineration

– Energy sector  Combustion of fossil fuel, Consumption of grid electricity 

– Agriculture sector

– Industrial sector
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• GHG emission was estimated from integrated system 
considering the effects of individual technologies

• Emission reduction was calculated as compared to sanitary 
landfill (without gas recovery)

3

IGES SCP Group
Waste and climate change

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก

• คํานึงถึงวัฏจักรชีวิตในการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก
– ภาคขยะ  การปลอยกาซมีเทนจากการเทกองและฝงกลบ

 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจาการเผาวัสดุที่ทําจากปโตรเคมี  
– ภาคพลังงาน  การใชเช้ือเพลิง การใชไฟฟา  
– ภาคอุตสาหกรรม 
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– ภาคเกษตร  

• คํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากแตละเทคโนโลยี  
• คํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับการฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาลที่ไมมีการนํากาซมีเทนมาใชหรือเผาทําลาย
4
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LCA framework developed for Muangklang Municipality: 
Integrated solid waste management 
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กรอบวัฏจักรชีวิตของการจัดการขยะแบบผสมผสานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
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GHG emissions from waste collection and transportation

Waste transportation route Collection point to the MLEC to the Landfill 
MLEC

Amount of waste transport  
(tonnes/day)

21 17  

Transportation distance  (km,
round trip)

17 28

Diesel consumption (L/day) 45 60

Total fuel consumption (L/day) 105
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• GHG types = CO2, CH4 (21 times), N2O (310 times)

• Net GHG emissions from waste transportation  =  103 tCO2eq/year

• The front-end waste separation for recycling and thereby reduce 
GHG emissions from transportation by 14 tCO2eq/year or 12%. 
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1. การปลอยกาซเรือนกระจกจากการเก็บขน

เสนทางการขนสง เก็บขนจากบานเรือนไปศูนยการเรียนรู ขนถายจากศูนยการเรียนรูไปบอฝงกลบ

• ชนิดกาซเรือนกระจก = คารบอนไดออกไซด CO2, มีเทน CH4 (21 เทา), ไนตรัสออกไซด N2O (310 เทา)

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 21 17

ระยะทาง (กม ไป-กลับ) 17  28

น้ํามันดีเซลท่ีใช (ลิตร/วัน) 45  60

น้ํามันดีเซลท้ังหมดท่ีใช (ลิตร/วัน) 105
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ชนดกาซเรอนกระจก  คารบอนไดออกไซด CO2, มเทน CH4 (21 เทา), ไนตรสออกไซด N2O (310 เทา)
• การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิจากการเก็บขน =  103 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
• การแยกขยะรีไซเคิลท่ีสายพานแยกชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 14 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ

ป หรือ 12% ของการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิจากการเก็บขน 
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2. GHG emissions from front-end waste separation

• Grid electricity consumption for operation of the conveyor beltGrid electricity consumption for operation of the conveyor belt 
6.16 KWh

• Separated recyclables at front-end system  0.5 tonnes/day

• GHG emissions through electricity generation 0.57 tCO2/MWh

• Net GHG emissions from front-end waste seperation  1.3 
tCO2eq/yr
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2. การปลอยกาซเรือนกระจกจากการแยกขยะรีไซเคิลดวยสายพานลําเลียง  

• ไฟฟาที่ใชในการเดินสายพาน 6 16 กิโลวัตต/ชั่วโมง  ไฟฟาทใชในการเดนสายพาน 6.16 กโลวตต/ชวโมง  

• ขยะรีไซเคิลที่แยกได (ไมรวมขยะอินทรีย) 0.5 ตัน/วัน
• การปลอยกาซเรือนกระจกอันเน่ืองจากการผลิตกระแสไฟฟา 0.57 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหนวยพันกิโลวัตต/ช่ัวโมง  
• การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิของกิจกรรมน้ี  1.3 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป

Sang-Arun, J. IGES | http://www.iges.or.jp Accounting and utilising GHG emissions reduction measures for local waste management actors in Thailand, 25-27/01/ 2012, Bangkok 10
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3. GHG emissions from sanitary landfill

• Waste disposal at the landfill 17 tonnes/day

• Estimation based on the First Order Decay Model that 
suggested by IPCC  continuous of emissions for 100 years

• Methane generation factor
– Type of landfill  Deeper than 5 m and compaction (MCF = 1)

– Quantity of organic waste  20% food (3.4t), 5% wood (0.9t), 10% 
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paper (1.7t)

• Total emissions
- 3,444 tCO2eq/year of waste disposed
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3. การปลอยกาซเรือนกระจกจากการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

• ขยะที่ฝงกลบ 17 ตัน/วัน  
• ประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตามสูตร First Order Decay Model ของ IPCC ซึ่ง

แสดงผลการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการยอยสลายอินทรียสารภายใต
สภาวะไรออกซิเจนตอเน่ืองกันเปนเวลา 100 ป  

• ตัวแปรของการเกิดมีเทน  
– ชนิดของบอฝงกลบ  บอลึกมากกวา 5 เมตร และมีการบดอัด (MCF = 1)
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ชนดของบอฝงกลบ  บอลกมากกวา 5 เมตร และมการบดอด (MCF  1)

– ปริมาณขยะอินทรีย  เศษอาหาร 20% (3.4 ตัน), 

เศษไม 5% (0.9 ตัน), กระดาษ 10% (1.7 ตัน)

• การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด
- 3,444 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
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4. GHG emissions from use of organic waste as an animal 
feed

Input 0.3 tonne/day of food waste
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Note: Not including benefits of using manure for cultivation due to lack of data 
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4. การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชเศษอาหารเล้ียงสัตว

เศษอาหารที่ใช 0.3 ตัน/วัน  

4

-60

-40

-20

0

20

Manure emission Avoided landfill Net emissions

si
o

n
s 

(t
C

O
2
eq

/y
r)

หลีกเลี่ยงการฝงกลบ คาสุทธิมูลสัตว

ลดได 96%
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5. GHG emissions from composting

Input 1.5 tonnes/day of food waste  0.3 tonne of compost
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5. การปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําปุยหมัก

ขยะอินทรีย 1.5 ตัน/วัน  ปุยหมัก 0.3 ตัน/วัน
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ลดได 127% 
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6. GHG emissions from anaerobic digestion

Input 0.2 tonne of food waste + 1.5 tonne of wastewater per day
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112% reduction
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6. GHG emissions from anaerobic digestion

เศษอาหาร 0.2 ตัน/วัน + นํ้าชะขยะ 1.5 ตัน/วัน  
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ลดได 112% 
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Summary of GHG emissions from integrated waste 
management system in Muangklang Municipality

 36% emissions reduction (LCA)
 12% emissions reduction in the

4000

 12% emissions reduction in the 
waste sector (avoided landfill 
emissions)  
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ประมวลผลการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการขยะแบบผสมผสาน
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในวัฏจักร
ชีวติได 36%

4000

ชวตได 36% 
 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขยะ
ได 12% (ลดการฝงกลบ) 
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7. GHG emissions from recycling (outside municipality)

Type of 
recyclables 

GHG emissions 
from recycling1

(A) 

GHG emissions 
avoidance from virgin 

process1

(B) 

GHG emissions 
avoidance from 
sanitary landfill

(C) 

Net emissions 
from recycling

(D) = (A)-(B)-(C)

(tCO2-eq/tonne of waste)

Paper  1.27 0.97 2.38 -2.08

Plastic 2.15 1.90 0 0.25

Sang-Arun, J. IGES | http://www.iges.or.jp Accounting and utilising GHG emissions reduction measures for local waste management actors in Thailand, 25-27/01/ 2012, Bangkok

Aluminium 0.39 12.47 0 -12.08

Steel 1.10 2.95 0 -1.85

Glass 0.57 1.03 0 -0.46

21

Remarks: 1Menikpura, 2011
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7. การปลอยกาซเรือนกระจกจากการรีไซเคิล (โรงงานรีไซเคิลนอกเขตเทศบาล)

 ื ี ่ ไ  

ประเภทขยะรีไซเคิล

กาซเรือนกระจกจากการ
รีไซเคิล1

(A) 

กาซเรือนกระจกที่ลดลงไดเม่ือเทียบ
กับการนําทรัพยากรใหมมาใช 1

(B) 

กาซเรือนกระจกทีลดไดจาก
การไมฝงกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล
(C) 

คาสทุธิ

(D) = (A)-(B)-(C)

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันขยะ  

กระดาษ 1.27 0.97 2.38 -2.08
พลาสติก 2.15 1.90 0 0.25

Sang-Arun, J. IGES | http://www.iges.or.jp Accounting and utilising GHG emissions reduction measures for local waste management actors in Thailand, 25-27/01/ 2012, Bangkok

อลูมิเนียม 0.39 12.47 0 -12.08
เหล็ก 1.10 2.95 0 -1.85
แกว 0.57 1.03 0 -0.46

22

Remarks: 1Menikpura, 2011
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GHG emissions from recycling (rough estimation)

Recyclables Weight GHG emissions per tonne Total emissions
(t/yr) (tCO2eq) (tCO2eq/yr)

Paper  43 -2.08 -89.87

Plastic 93 0.25 23.25

Aluminium 3 -12.08 -36.27

Steel 3 -1.85 -5.55

Glass 6 -0.46 -2.70

148
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Net 148 -111.14

Note:  Roughly estimation of GHG emissions from recycling of recyclables with assumption of 40% paper, 40% plastic, 
10% glass, 5% steel, 5% aluminium in recyclable mix (58 t/yr)  (PCD)

If this emission is included, 39% GHG emissions reduction (LCA) can be achieved.

IGES SCP Group
Waste and climate change

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการรีไซเคิลอยางคราวๆ  

ขยะรีไซเคิล ปรมิาณ ปริมาณกาซเรือนกระจกตอ
ั ีไ ิ

การปลอยกาซเรือน
ั้(ตัน/ป) ตันขยะรีไซเคิล 

(คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
tCO2eq)

กระจกทังหมด 
(tCO2eq/yr)

กระดาษ 43 -2.08 -89.87

พลาสติก 93 0.25 23.25

อลูมิเนียม 3 -12.08 -36.27

เหล็ก 3 -1.85 -5.55
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แกว 6 -0.46 -2.70

คาสุทธิ 148 -111.14

หมายเหต:ุ  สัดสวนปริมาณขยะรีไซเคิลที่ใชคํานวณในการจําแนกขยะรีไซเคิลรวม 58 ตัน/ป คอื กระดาษ 40%, พลาสตกิ 40%, แกว 10%, 
เหล็ก 5%, อลูมิเนียม 5%  (กรมควบคุมมลพิษ)

ถารวมการปลอยกาซเรือนกระจกจากการรีไซเคิลนี้เขาไปดวย การจัดการขยะแบบผสมผสานของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิต ไดประมาณ 39%
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Key to maximise GHG emissions reduction: Avoided landfill 
of organic waste and increase capacity of waste utilisation

1 Promoting waste separation at source1. Promoting waste separation at source
– Increase organic waste for utilisation (e.g. paper, food, leaves, wood)

– Decrease organic waste to landfill thus avoid methane generation

– Reduce emissions from energy use  for sorting of waste

2. Promoting decentralised waste utilisation (e.g. animal feed, 
composting, anaerobic digestion) 
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3. Application of MBT for mixed waste at  the disposal site or 
installation of landfill gas recovery system
- Avoid methane emissions from the landfill

25

IGES SCP Group
Waste and climate change

กุญแจสําคัญในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขยะ คือ การลดการฝงกลบและเพิ่ม
การใชประโยชนขยะอินทรีย

1 สงเสริมใหมีการแยกขยะที่ตนทางใหมากขึ้น  1. สงเสรมใหมการแยกขยะทตนทางใหมากขน  
– เพ่ิมการใชประโยชนขยะอินทรีย เชน กระดาษ เศษอาหาร ใบไม และเศษไม  
– ลดการฝงกลบขยะอินทรีย ซึ่งทําใหลดการเกิดมีเทน  
– ลดการใชพลังงานในการคัดแยกขยะที่ปลายทาง  

2. สงเสริมการใชประโยชนขยะอินทรียในครัวเรือน เชน ใชเล้ียงสัตว ทําปุยหมัก และผลิต
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กาซชีวภาพ

3. นําเทคนิค MBT มาใชสําหรับการจัดการขยะรวมกอนการฝงกลบขยะที่นํามาใช
ประโยชนไมได หรือติดต้ังระบบเก็บรวบรวมกาซเพื่อนําไปใชเปนพลังงานหรือเผา
ทําลาย
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