
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  3 ก.พ. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ดัน “สรางสุข-สรางรายได” ผลงานเดน ทส.  (ไทยรัฐ  4 ก.พ. 65  หนา 7) 

- ไฟปาผุดท่ัวแมฮองสอน  (ขาวสด  4 ก.พ. 65  หนา 1,12) 

 

สื่อออนไลน 
- “รมว.วราวุธ” เรงสํารวจพ้ืนที่ปลูกปากักเก็บคารบอน สูการบรรลุเปาหมาย  (บานเมือง  3 ก.พ. 65) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/268071 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23390
วันที่: ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ดัน "สร้างสุข-สร้างรายได้" ผลงานเด่น ทส.

รหัสข่าว: C-220204039130(3 ก.พ. 65/07:41) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 33.45 Ad Value: 36,795 PRValue : 110,385 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11391
วันที่: ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: ไฟป่าผุดทั่ว แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: C-220204037002(3 ก.พ. 65/08:29) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 120.44 Ad Value: 186,682 PRValue : 560,046 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11391
วันที่: ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: ไฟป่าผุดทั่ว แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: C-220204037002(3 ก.พ. 65/08:29) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 120.44 Ad Value: 186,682 PRValue : 560,046 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11391
วันที่: ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 12

หัวข้อข่าว: ไฟป่าผุดทั่ว แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: C-220204037002(3 ก.พ. 65/08:29) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 120.44 Ad Value: 186,682 PRValue : 560,046 คลิป: สี่สี(x3)



 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เปนประธานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศดานการขับเคลื่อนและบริหารจัดการคารบอนเครดติจากมาตรการ
การดูดกลับกาซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงฯ รวมดวย
คณะอนุกรรมการจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง องคการอุตสาหกรรมปาไม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการ
บริหารจัดการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหงชาติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร การเคหะแหงชาต ิ กรมพัฒนาที่ดนิ สาํนักงานปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 
กรมสงเสริมสหกรณ การยางแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขารวมประชุม ณ หองประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ และผานระบบการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดขอความรวมมือทุกหนวยงานเรงสรางความเขาใจกับบุคลากรและพี่นองประชาชน 

เก่ียวกับแนวคิดคารบอนเครดิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเชิญชวนพีน่องประชาชนและชุมชนรวมกันปลูก
ปาเพื่อสรางรายไดระยะยาวในอนาคตจากการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยเชื่อวา มูลคาคารบอนเครดิตจะสูงข้ึนในอนาคต
อันใกลนี้แนนอน พรอมมอบหมายใหกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ทบทวนศักยภาพการดูดกลับกาซเรือนกระจกของปา แตละประเภทใหเปนปจจุบันมากที่สุด ตลอดจนจัดทํา
หลักเกณฑในการจัดสรรพ้ืนที่การปลูก อนุรักษ และฟนฟูปาไม ใหแกหนวยงานภายนอก รวมทั้งแนวทางการแบงปน
ผลประโยชนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่ ตอไป 

 

 

นอกจากนี ยงัไดข้อความรว่มมือทกุหนว่ยงานเร่งสาํรวจพืนทีเป้าหมายสาํหรบัการกกัเก็บคารบ์อนโดยเรว็ พรอ้ม

ทงัจดัส่งขอ้มลูพืนททีีมีความพรอ้มดาํเนินการ ในปี พ.ศ.2565 และแผนการดาํเนินงาน ใหก้บัฝ่ายเลขานกุารฯ ภายในวนัท ี

18 ก.พ. 2565 ทงันี เพือมุง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายการดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนที์ดนิ 

ภายใตย้ทุธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาํของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low 

Greenhouse Gas Emission development Strategy) ทีคาดว่าจะสามารถดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกได ้120 ลา้นตนั

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ภายในปี 2580  โดยในปัจจบุนั มีพืนทีเป้าหมายของหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ ทีมี

ศกัยภาพ จาํนวนมากกวา่ 1.1 ลา้นไร่ และมีความพรอ้มดาํเนินการ ในปี 2565 มากกว่า 6 แสนไร ่ ซงึคาดว่าจะสามารถ

ดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกไดป้ระมาณ 181,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 


