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? ต้นไม้กักเก็บก๊าซเรือนกระจกอย่างไร? “ลดโลกรอ้น กบั LESS”



มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ (กก.) = มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (กก.) + มวลชีวภาพใต้ดิน (กก.)
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รู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ 1 ต้นกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่?

การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์)

มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ 
(กก.) 

สัดส่วนคาร์บอนในเนื้อไม้ 
(Carbon Fraction)

สัดส่วนของน้้าหนักโมเลกุล
ของ CO2 ต่อ C

มวลชีวภาพรวมของ
ต้นไม้ (กก.) 

0.47 44
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“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



นาย A ต้องการหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นยางนา โดยวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก ได้เท่ากับ 94.2 cm ความสูง 8 m
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ตัวอย่างการค้านวณ

สูตรหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินกลุ่มพรรณไม้ทั่วไป (Ogawa et al., 1965)
WL (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

มวลชีวภาพใต้ดิน  = มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน x 0.27   = 196.83 x 0.27 = 53.14 kg

มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ = 196.83 + 53.14     = 249.98 kg

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

มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นยางนา = 196.83 kg

เส้นผ่านศูนย์กลาง = เส้นรอบวง/3.14
= 94.2/3.14
= 30
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ความสูงทั้งหมดของ

ตน้ไม ้(เมตร)

การวัดต้นไม้เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนอย่างไร?

การค านวณโดยใช ้LESS EVALUATION SHEET ของ อบก.

ความสูง  ไมน่้อยกวา่ 1.30 เมตร

เสน้รอบวงที่ความสูงท่ีระดบั 1.30 เมตร

ตอ้งไม่น้อยกวา่ 15 เซนติเมตร

ยกเว้น: เถาวัลย ์และไผ่ เส้นรอบวงทีค่วามสูงระดบั 1.30 เมตร 
ต้องไม่น้อยกว่า 7 เซนตเิมตร

1.30 เมตร

เสน้รอบวงท่ีความสูง 1.30 เมตร

จากพื้ นดิน (ซม.)

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



ระดับการวัดที่ “ถูกต้อง”

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



“ลดโลกรอ้น กบั LESS”

ระดับการวัดที่ “ถูกต้อง”



“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



12

ค้าถาม
ต้นไม้ดังภาพ สามารถขอการรับรองโครงการ LESS ได้หรือไม?่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากขนาดของต้นไม้ดังภาพ
ไม่เข้าเกณฑ์ที่โครงการ LESS ก าหนด

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ค้าถาม
วิธีการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ดังภาพ ถูกต้องหรือไม่?

ตอบ ผิด การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ต้องวัดที่
ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ค้าถาม
วิธีการวัดความโตต้นไม้ดังภาพ ถูกต้องหรือไม่?

ตอบ ผิด การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ต้องวัดที่
ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน และหากต้นไม้แตกนาง
ต่ ากว่าระดับ 1.30 เมตร จะต้องท าการวัดทั้ง 2 นาง

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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การวดัความสูงของตน้ไม้



1. การวดัความสูงของตน้ไมโ้ดยใชไ้มว้ดัความสูง

16



1717

2. กลอ้งวดัระยะ

Haga hypsometerLaser Rangefinder

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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3. วิธีการค านวณความสูง โดยใชไ้คลโนมิเตอร์

ความสูงของ
ต้นไม้ (เมตร)

ระยะทางจากผู้วัดถึง
ต้นไม้ (เมตร)

ค่าของมุม 
tan

ความสูงจากเท้าถึงระดับ
สายตาของผู้วัด (เมตร)X= +

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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วิธีการค านวณความสูง โดยใชไ้คลโนมิเตอร์

= (10 เมตร x 0.49) + 1.5 เมตร
= 4.9 เมตร + 1.5 เมตร
= 6.4 เมตร

10 
เมตร

10 x tan 26°

ตัวอย่างการค านวณ

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



การวดัความสูงของตน้ไม ้ โดยใชไ้คลโนมิเตอร์

1. ไม้ครึ่งวงกลม 2. หลอดดูด 3. กระดาษแข็ง หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด

4. ด้าย หรือ เชือก 5. เหรียญถ่วงน้้าหนัก 6. ตารางค่า tan

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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1

ตวัอยา่งการวดั

ความสูงของตน้ไม ้= 1.65 เมตร x 3.5 เท่า

= 5.8 เมตร

ตวัอยา่งการค านวณ

4. การวดัความสูงของตน้ไม ้ โดยการคาดคะเนดว้ยการกะส่วน

การวดัความสูงของตน้ไมโ้ดยการประมาณความสูง

21

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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การวัดความสูงของปาลม์

ความสูง

ง่ามยอดอ่อนของก้านใบ
ที่แยกจากกาบใบของคู่บนสุด

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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กิจกรรมป่าไม้ต้องเป็นพื้นที่อย่างไรจึงจะขอรับรอง LESS ได้ ต้นไม้ที่อยู่ริมรั้วโรงเรียน อปท. 
ขอการรับรองได้ไหม? และต้องมีพื้นที่อย่างน้อยกี่ไร?่

กรณีที่ 1: ปลกูเป็นแปลง หรือ ป่าธรรมชาติ

กรณีที่ 2: ปลกูเป็นแถวเป็นแนว (Strip)

กรณีที่ 3: ปลกูไม่เป็นระเบียบ จดัสวน รอบๆ อาคารสถานที่

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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กรณีที่ 1 ปลกูเป็นแปลง หรือ ป่าธรรมชาติ

วางแปลงตวัอยา่ง ไม่น้อยกวา่ 1 ไร่

หรือ ใชค้่าท่ีไดจ้ากงานวจิยั

วางแปลงตวัอยา่ง ไม่น้อยกวา่ 

0.5 % แต่ไม่น้อยกวา่  1 ไร่

วางแปลงตวัอยา่ง ไม่น้อยกวา่ 0.1% 

แต่ไม่น้อยกวา่ 5 ไร่

หรือวางแปลงแบบจ าแนกชั้นภูมิตามแนวทาง T-VER

100 ไร ่ 1,000 ไร ่

พื้ นท่ีท่ีวางแปลงตวัอยา่งควรกระจายอยา่งเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถเป็นตวัแทนของพื้ นท่ีโครงการได ้

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ตัวอย่างลักษณะการวางแปลง

จากข้อก าหนด ถ้าหากพื้นที่ไม่เกิน 100 ไร่ ให้วางแปลงตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1 ไร่

พื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ – บ่อน้้า 2 ไร่ เท่ากับพื้นที่ที่สามารถด้าเนินโครงการได้จ้านวน 18 ไร่

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

ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ
หมายเหตุ: 1 ไร่ = 1,600 m2

บ่อน ้า 2 ไร่

20 m

20 m

โจทย:์ พื้นที่สวนมีพื้นที่ 20 ไร่ มีบ่อน้้าขนาด 2 ไร่ จะต้องวางแปลงตัวอยา่งทั้งหมดกี่แปลง?

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ตัวอย่างการท้าแผนที่โครงการ และแปลงตัวอย่าง

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแมอ่ีไฮ พื้นที่ 2,582 ไร่
• วางแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร (1 ไร)่ 

จ านวน 5 แปลง
• แปลงตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดี
• ระบุพิกัดแปลงตัวอย่าง
• ไม่มีพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์อ่ืน (เช่น พื้นที่

เกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้าง สระน้ า) ในพื้นที่
ด าเนินโครงการ

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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กรณีที่ 2 ปลกูเป็นแถวเป็นแนว (Strip)

วดัตน้ไมทุ้กตน้
วดั 300 ตน้ และนับจ านวน

ตน้ไมท้ั้งหมดในพื้ นท่ีโครงการ

300 ตน้ 

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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กรณีที่ 3 ปลกูไม่เป็นระเบียบ จดัสวน รอบๆ อาคารสถานท่ี

ตอ้งวดัตน้ไมทุ้กตน้ในพ้ืนท่ี 

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ต้นไม้ประเภทไหนบ้างที่สามารถขอการรับรอง LESS ได้?

การแบ่งกลุ่มพรรณไม้ภายใต้โครงการ LESS

1. กลุ่มพรรณไม้

ยืนต้นทั่วไป
2. กลุ่มปาล์ม 3. กลุ่มพรรณไม้

ป่าชายเลน
4. ไผ่ 5. เถาวัลย์

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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1. กลุ่มพรรณไม้ยืนต้น
ทั่วไป

• ทองกวาว • คณู • ชมพพูนัทิพย์ • นนทรี • อินทนิล

เป็นไมเ้น้ือแข็งขนาดใหญ่ มีล าตน้หลกัตั้งตรงแลว้มีการแตกก่ิงกา้นบริเวณยอด มีทรงพุม่ขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มท่ี

มกัมีความสูงเกิน 3 เมตร และมีอายุยนืยาวหลายปี เช่น ทองกวาว คูณ ชมพพูนัทิพย ์นนทรี อินทนิล สน เต็ง รงั 

แดง สกั ประดู่ นนทรี จามจุรี มะขาม เป็นตน้

หมายเหต ุ - ตน้ยคูาลิปตสั ท่ีขึ้นแซมในพื้ นท่ี จะไม่ถกูใหก้ารรบัรอง

- ตน้ไมท่ี้วดัและน ามาค านวณปริมาณการกกัเก็บกา๊ซเรือนกระจกโดยใช ้LESS EVALUATION SHEET

ตอ้งมีขนาดเสน้รอบวงท่ีระดบัอก GBH ไมน่้อยกวา่ 15 ซม. และมีความสูงมากกวา่ 1.30 เมตรขึ้ นไป

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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2. กลุ่มพรรณไม้ป่า
ชายเลน

• โกงกาง • แสม • ตะบูน • โปรง • ล าพู

เป็นชนิดพนัธุไ์มท่ี้ขึ้ นอยูบ่ริเวณริมชายฝัง่ทะเลท่ีมีกระแสน ้าขึ้ นลง และน ้ามีความเค็มสูง พืชพวก

น้ีจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวัทั้งทางดา้นสรีระและโครงสรา้ง เช่น การมีรากค ้าจุนจ านวนมากแตก

ออกบริเวณโคนตน้ ท าหนา้ท่ีพยุงล าตน้และยงัท าหนา้ท่ีหายใจดว้ย พืชยนืตน้ท่ีพบเป็นชนิดเด่น

ในป่าชายเลน เช่น แสมทะเล ล าพทูะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ขลู่ พงักาหวัสุมดอกแดง 

ตะบนู จาก เป็นตน้

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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3. กลุ่มปาล์ม
(ประดับ)

• ปาลม์ • หมาก • มะพรา้ว • อินทผาลมั • ตาล

ปาลม์เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ล าตน้มกัมียอดเดียวและไมแ่ตกก่ิง ใบขนาดใหญ่ แผ่นใบรูปมือหรือ

รูปขนนก มีกาบและกา้นใบชดัเจน และใบมกัออกเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีปลายยอด เช่น ปาลม์ มะพรา้ว 

ตาล ลาน เต่ารา้ง หมาก อินทผาลมั เป็นตน้

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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4. กลุ่มไผ่

• ไผ่ไร่ • ไผ่หก • ไผ่รวกด า • ไผ่บง • ไผ่ขา้วหลาม

ไมไ้ผ่เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว วงศเ์ดียวกบัหญา้ ล าตน้กลมและกลวงตรงกลาง มีขอ้ปลอ้งเพื่อเสริม

ความแข็งของตน้ ใบรูปแถบหรือรูปใบหอกแคบ ช่อดอกออกท่ีปลายยอด เมื่ออกดอกแลว้ตน้จะ

ตายหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ไผ่ตายขุย” เมล็ดขนาดเล็กเรียวคลา้ยเมล็ดขา้ว

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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5. เถาวัลย์ คือพืชชนิดหน่ึงอยูใ่นกลุ่มพรรณไมเ้ล้ือย ด ารงชีวติโดยเปล่ียนแปลงอวยัวะส่วนหน่ึงไปพนักบัหลกั

หรือตน้ไมอ่ื้น ๆ ตอ้งการส่ิงยดึเกาะ ไมส่ามารถทรงตวัไดโ้ดยล าพงั จึงมกัเล้ือยพนัตน้ไมใ้หญ่

หรือส่ิงพยุงเป็นท่ียึดเกาะเพื่อใหล้ าตน้เจริญอยูไ่ด้

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ไม้เศรษฐกิจ - ไม้เกษตรยืนต้น

สวนยางพารา สวนปาล์มสวนยูคาลิปตัส

ใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก ของโครงการ T-VER

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ไม้ล้อม

ลีลาวดี

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



37

ไม้ประดับ/ไม้พุ่ม/พืชอวบน้้า

หมากเหลืองวาสนา เฟ่ืองฟา้

ตน้ทองอไุร ตน้พดุศภุโชค

ไทรเกาหลี

ตน้จนัผา
กลว้ยพดั

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



38

กิจกรรมด้านการเกษตร

1. การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นทีก่ารเกษตร

ก่อนด าเนินกิจกรรม เริ่มด าเนินกิจกรรม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

ก่อนด าเนินกิจกรรม เริ่มด าเนินกิจกรรม

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



39

กิจกรรมด้านการเกษตร

2.การลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยน้ามาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุคลุมดิน

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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การประเมินคาร์บอนในไฟล์ Excel มีวิธีท้าอย่างไร?

https://ghgreduction.tgo.or.th/th/less.html

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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5

ตรวจสอบชื่อวิธีค้านวณและเวอร์ชั่นของไฟล์ค้านวณ

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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5

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ใส่เลขล้าดบัท่ี
ของกอไผ่ ที่

ส้ารวจ

นับจ้านวนล้า
และใส่

จ้านวนที่พบ
ในกอนั้นๆ

ใส่ชื่อของ
ชนิดไผ่ 

เลือก
ประเภท

พรรณไม้ไผ่

ใส่ค่าความโตของ
ไผ่ โดยเลือกมา 20 
ล้า กรณีในกอนั้นมี
ไม่ถึง 20 ล้า ให้ใส่
ค่าความโตทุกล้า

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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หมายเหตุ: โครงการ LESS ใหก้ารรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในหน่วย กโิลกรัมคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (kgCO2eq)

กรณี 1: วัดตน้ไมทุ้กตน้ “ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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พื้นที่ทั้งหมดที่ขอรับรอง

พื้นที่แปลงตัวอย่าง

กรณี 2: ป่าธรรมชาต ิปลูกเป็นแปลง และมีการวางแปลงตวัอย่าง
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จ านวนต้นไม้ทัง้หมด

จ านวนต้นไม้ทีท่ าการวัด

กรณี 3: ปลูกเป็นแถวเป็นแนว

ตน้ไม ้≤ 300 ตน้ ใหว้ัดทุกตน้; ตน้ไม ้> 300 ตน้ ใหว้ัด 300 ตน้และนบัจ านวนตน้ไมทุ้กตน้

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



48

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับรองได้แก่เอกสารอะไรบ้าง?

ภาพการด้าเนินกิจกรรม

แผนที่ขอบเขตโครงการ
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เอกสารสทิธิ ใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ เงื่อนไข

หนังสือแสดง
สิทธิ์ที่ดิน

โฉนดที่ดิน (นส.4) ✓ -

หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(นส.3 นส.3ก นส.3ข) ✓ -

พ้ืนท่ีเช่า ✓

1. มีสัญญาเช่า และ/หรือ
2. หนังสือมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินตามกฎหมาย และ
3. เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรืออื่น ๆ ที่รัฐออกให้)

เอกสารสทิธิ์
ที่ราชการ
ออกให้ 

ใบจอง (นส.2) 

เอกสารการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)  -

สปก. ✓ -

หนังสืออนุญาตใหเขาท าประโยชนในเขตนคิม
สรางตนเอง (น.ค.3)

✓ -

ที่ดินของรัฐ

กรมป่าไม้ ✓

ต้องได้รับการอนุญาตการด าเนินงานจากหน่วยงานนัน้ ๆกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ✓

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื ✓

เอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
“ลดโลกรอ้น กบั LESS”



50

ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตการท้าโครงการ LESS ในพื้นที่ของรัฐ

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ตัวอย่างเอกสารส้าหรับ อปท. สถานศึกษา ป่าชุมชน

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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โครงการพลังเยาวชน Youth Power @Bang Kruai

โครงการพลังเยาวชน Youth Power @Bang Kruai เป็นกิจกรรมส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ก.ฟ.ผ.) ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนสู่
ครอบครัวและชุมชน 2) ส่งเสริมให้เกิดพลังเยาวชนของโรงเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ 3) 
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนจากการปลูกต้นไม้ สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 82,113 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัวอย่างโครงการที่ขอรับรองโครงการ LESS “ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ตัวอย่างโครงการที่ขอรับรองโครงการ LESS

ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่

ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับชุมชนไม้มีค่าในการกักเก็บ
คาร์บอน (LESS) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด 38 ราย ต้นไม้ที่สมาชิกปลูก เช่น ยางนา ยางเหียง ประดู่ป่า แดง และไม้เบญจ
พรรณอื่น ๆ เป็นต้น สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 606,198 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ้ากัด

บริษัท บีแอลซีพี จ้ากัด ได้มีการอนุรักษ์ ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงงานและได้ด้าเนินการประเมินการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่ โดยพบว่ามีจ้านวนต้นไม้ที่ขึ้นกระจัดการจายทั่วพื้นที่โรงงานทั้งหมด จ้านวน 361 ต้น และชนิด

ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ พญาสัตบรรณ ตะแบก มะฮอกกานี เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการที่ขอรับรองโครงการ LESS “ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ส จ้ากัด 

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการด้าเนินกิจกรรมปลูกป่า “เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษามหาราชิน”ี แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ต้นน้้าต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ 

ตัวอย่างโครงการที่ขอรับรองโครงการ LESS “ลดโลกรอ้น กบั LESS”
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ขอบคุณครับ/ค่ะ
Thank you for your attention

ส านกัประเมินและรบัรองโครงการ

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

120 หมูท่ี่ 3 ชั้น 9 อาคารรฐัประศาสนภกัดี

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศพัท:์ 0 2141 9844

โทรสาร: 0 2143 8404

อีเมล: Punlop.i@tgo.or.th

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

“ลดโลกรอ้น กบั LESS”


