Low Emission Support Scheme

สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม
1. ชื่อกิจกรรม
1. โครงการปุ๋ยหมักเบญจมูล บ้านทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น
2. โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าแขม จังหวัดพะเยา
3. โครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล กักเก็บคาร์บอน ณ แม่แจ่ม
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
3. เจ้าของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ผู้ให้การสนับสนุน
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
- สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
- มูลนิธิปดิ ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
ผู้รับการสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุย๋ หมักเบญจมูล ตาบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมที่ 2
ผู้ให้การสนับสนุน
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- องค์การบริหารส่วนตาบลออย
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
ผู้รับการสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าแขม ตาบลออย
อาเภอปง จังหวัดพะเยา
กิจกรรมที่ 3
ผู้ให้การสนับสนุน
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน)
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
- สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร
- สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ เชียงใหม่
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วาก
- สานักงานเกษตรอาเภอแม่แจ่ม
- สมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
- สถาบันอ้อผะหญา
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4. การดาเนินกิจกรรม

5. สถานที่ตั้งกิจกรรม

6. ประเภทกิจกรรม

7. รายละเอียดของกิจกรรม

- มูลนิธิไทยรักษ์ปา่
- มูลนิธิอุ่นใจ
ผู้รับการสนับสนุน
- ชุมชนบ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ดาเนินการเอง
 ได้รับการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
 ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
1. เลขที่ 1 หมู่ 2 ตาบลทุ่งโป่ง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
2. เลขที่ 161 หมู่ 3 ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
3. ชุมชนบ้านแม่วาก หมู่ 6 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 การจัดการในภาคขนส่ง
 พลังงานทดแทน
 ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
 การจัดการของเสีย
 การเกษตร
บริษั ท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ได้ ให้ การสนั บสนุ น การด าเนิ น กิจกรรมลดก๊า ซ
เรือนกระจกแก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักเบญจมูล และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าแขม โดยมีรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมดังนี้
1) โครงการปุ๋ยหมักเบญจมูล บ้านทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น ดาเนิน กิจกรรมการ
ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวัชพืช โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้
จะจาหน่ายให้เกษตรกรที่ต้องการลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยบริ ษั ท เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จ ากั ด และ
หน่ ว ยงานผู้ ให้การสนั บ สนุ น ได้ ส นั บ สนุ นเจ้ า หน้ า ที่ เป็น พี่ เลี้ ย งถ่า ยทอดความรู้แ ก่
ชาวบ้าน รวมถึงก่อสร้างโรงเรือน และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับการผลิตปุ๋ยหมัก
2) โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าแขม จังหวัดพะเยา ได้นาแนวคิด
5 ลด เพิ่ม 1 คือ ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ ลดปัญหาขยะ
ชุมชน ลดปัญหาหมอกควันจากการเผา และเพิ่มมูลค่า มาดาเนินโครงการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ชีวภาพ โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน
ดาเนินการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ การก่อตั้งธนาคารใบไม้ ธนาคารมูลสัตว์ในชุมชน
รวมถึงงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับการผลิตปุ๋ย
3) โครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล กักเก็บคาร์บอน ณ แม่แจ่ม เป็นโครงการที่
เกิดจากการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชนและชุมชนหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าของชุมชนที่เกิด
จากการเผาวั ส ดุ ท างการเกษตร ซึ่ ง ต่ อ มาในชุ ม ชนเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ผลเสี ย ต่ อ
สภาพแวดล้อม รวมถึงสุขภาพของคนในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา จึงได้เข้ามา
ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการ
สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาการกาหนด
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ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งแยกพื้นที่ป่าและพื้นที่ทากิน และดาเนินกิจกรรม
อนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม สาหรับการดาเนินกิจกรรมเข้าร่วมโครงการ LESS
นั้นได้สนับสนุน องค์ความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บ อนของต้นไม้และลงพื้นที่
เพื่อตรวจวัดข้อมูลต้นไม้จากแปลงตัวอย่าง จานวน 6 แปลง แบบกระจายทั่วพื้นที่ โดย
แบ่งเป็นการวางแปลงขนาด 20x20 เมตร จานวน 5 แปลง และแปลงขนาด 20x10
เมตร จานวน 1 แปลง รวมขนาดแปลงตัวอย่างเท่ากับ 1.375 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดที่ขอ
การรับรอง LESS 51 ไร่ โดยจากการสารวจเก็บข้อมูลต้นไม้แปลงตัวอย่าง มีจานวน
ต้นไม้ 340 ต้น โดยพรรณไม้ที่พบ เช่น ไผ่ สัก อะโวคาโด้ มะม่วง เป็นต้น
8. วิธีการคานวณการลด/
 LESS Evaluation Sheet
กักเก็บก๊าซเรือนกระจก
- LESS-WM-03 Version 06 (การผลิตปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงดินจากขยะ
อินทรีย์)
- LESS-FOR-01-version 05 (การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้)
9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณ
การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก

1. โครงการปุ๋ ย หมั ก เบญจมู ล บ้ า นทุ่ ง โป่ ง
จังหวัดขอนแก่น

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 สิงหาคม 2564

2. โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านดอนไชย
ป่าแขม จังหวัดพะเยา

1 มกราคม 2563 - 18 ธันวาคม 2564

(1 ปี 6 เดือน)
(2 ปี)

3. โครงการเกษตรยั่ ง ยื น แม่ ว ากโมเดล
เริ่มปลูก – 29 มีนาคม 2565
กักเก็บคาร์บอน ณ แม่แจ่ม
รวม 3 กิจกรรม

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลด/กักเก็บได้
(kgCO2eq)
2,380
1,703
2,687,347
2,691,430

Low Emission Support Scheme
ภาพกิจกรรม

