
สรุปข่าวประจำในวันที่ 8 ก.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- กรมป่าไม-้ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ "โครงการเขาพระยาเดินธง" (ข่าวหุ้น 8 กรกฎาคม 2565 หน้า 17) 

ข่าวเว็บไซต์ 

"วราวุธ" เดินหน้าแก้วิกฤติโลกร้อนจัดกิจกรรม "เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดวิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ"  
(ไทยรัฐ 7 กรกฎาคม 2565) https://www.thairath.co.th/news/local/2438965 
“วราวุธ”เปิดกิจกรรม“เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”จ.สุพรรณบุรี (เดลินิวส์ 7 กรกฎาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1225887/ 
ทส.เดินหน้า เมืองคาร์บอนต่ำ เริ่มแล้ว ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขาย คาร์บอนเครดิต คู่แรกของโลก 
(มติชน 7 กรกฎาคม 2565) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3440891 
'วราวุธ' ลุยแก้วิกฤตโลกร้อน 'เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ' (ข่าวสด 7 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7150071 
‘วราวุธ’ เดินหน้าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (แนวหน้า 7 กรกฎาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/665192 
“วราวุธ” เดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อนเปิดกิจกรรม “เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” 
(ไทยโพสต์ 7 กรกฎาคม 2565) https://www.thaipost.net/public-relations-news/176279/ 
"ยุทธพล" ลงพ้ืนที่แก่งกระจานมรดกโลกเร่งด่วนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาการคลาดแคลนน้ำ 
(บ้านเมือง 7 กรกฎาคม 2565) https://www.banmuang.co.th/news/politic/287209 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส เดินหน้าปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าผ่านโครงการ Care the Wild 
(ผู้จัดการออนไลน์ 7 กรกฎาคม 2565) https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000064505 
จนท.พบการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ จ.ยะลา  
(สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 7 กรกฎาคม 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220707084221912 
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"วราวุธ" เดินหน้าแก้วิกฤติโลกร้อนจัดกิจกรรม "เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" 
7 ก.ค. 2565 17:10 น. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับกรมป่าไม้ - ม.เกษตรฯ จัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลด
วิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ที่อำเภอบางปลาม้า สุพรรณฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งปลูกต้นไม้ 

วันนี้ (7 ก.ค. 65) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ขึ้น โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว. ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ผู้แทนโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ  ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวที่เราจะรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ โลกวันนี้ ถ้าไม่มีมนุษย์ โลกอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีโลก มนุษย์ย่อมอยู่
ไม่ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อน ปัญหาอื่น ๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึง  ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ  ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาป่าไม้ ทั้งเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้แต่การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีทำกิน ท่ีอยู่อาศัย ของพี่
น้องประชาชนด้วย ท้ังหมดล้วนแต่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน 

“ทส. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย  หรือ LT – LEDS และเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้ NDC ให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทั้งพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดย
จัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และการออกระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วย
การส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความพร้อมดำเนินการ ในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ 
และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS 

 
“พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม MOU ต่อเนื่อง ซื้อ – ขาย "คาร์บอนเครดิต" ระหว่างประเทศกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขาย
ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement Article 6.2 เป็นคู่แรกของโลกท่ีเซ็นสัญญาระหว่างประเทศ ช่วยเอื้อให้ภาคเอกชน
ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี เรื่องเงินทุน ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลก "คาร์บอนเครดิต" กับทาง



สวิตเซอร์แลนด์ ตามเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยน "คาร์บอนเครดิต" ภายใต้ข้อตกลงปารีสคือ  เมื่อแลกคาร์บอนเครดิตแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาเป็น
เทคโนโลยี หรือเงินลงทุน ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอน ที่เราปลดปล่อย จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงขึ้น ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่า 
หากเราขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วจะขาดทุน เพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นมากกว่า" นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอน
ต่ำ” ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอบางปลาม้า ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน เยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีส่งมอบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนท่ีผ่านโครงการผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) การแสดงนิทรรศการ
ของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ”เปิดกิจกรรม“เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”จ.สุพรรณบุรี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับกรมป่าไม้ - ม.เกษตรฯ จัดกิจกรรม “เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลด
วิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ที่อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี ผนึกกำลัง ทุกภาคส่วน เร่งปลูกต้นไม้ 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:56 น. 

  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม“เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ข้ึน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว. ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
สพุรรณบุรี ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชน 

รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวที่เราจะรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ โลกวันนี้ ถ้าไม่มีมนุษย์ โลกอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีโ ลก มนุษย์ย่อมอยู่
ไม่ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อน ปัญหาอื่น ๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึง ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาป่าไม้ ท้ังเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้แต่การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีทำกิน ท่ีอยู่อาศัย ของพี่
น้องประชาชนด้วย ท้ังหมดล้วนแต่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน 

“ทส. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย หรือ LT – LEDS และเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้ NDC ให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทั้งพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดย
จัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการออกระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน การซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วย
การส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความพร้อมดำเนินการ ในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ 
และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS”  

“พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม MOU ต่อเนื่อง ซื้อ – ขาย “คาร์บอนเครดิต” ระหว่างประเทศกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขาย
ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement Article 6.2 เป็นคู่แรกของโลกท่ีเซ็นสัญญาระหว่างประเทศ ช่วยเอื้อให้ภาคเอกชน
ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี เรื่องเงินทุน ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลก “คาร์บอนเครดิต” กับทาง
สวิตเซอร์แลนด์ ตามเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยน “คาร์บอนเครดิต” ภายใต้ข้อตกลงปารีสคือ เมื่อแลกคาร์บอนเครดิตแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาเป็น
เทคโนโลยี หรือเงินลงทุน ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอน ที่เราปลดปล่อย จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงขึ้น ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่า 
หากเราขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วจะขาดทุน เพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นมากกว่า” นายวราวุธ กล่าว 

 



ด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”  
ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอบางปลาม้า ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน เยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนท่ี สีเขียว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักและ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีส่งมอบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนท่ีผ่านโครงการผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) การแสดงนิทรรศการ 
ของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ทส.เดินหน้า เมืองคาร์บอนต่ำ เร่ิมแล้ว ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ซ้ือขาย คาร์บอนเครดิต คู่แรกของโลก 

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 - 14:41 น.  

 

ทส.เดินหน้า เมืองคาร์บอนต่ำ เร่ิมแล้ว คู่แรกของโลก ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ซ้ือขาย “คาร์บอนเครดิต” ระหว่างประเทศ 

วันที่  7 กรกฎาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับกรมป่าไม้  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ขึ้น โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรี ทส. ประธาน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีสส.และ ผู้ร่วมงานกว่า 350 คนที่ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวราวุธ กล่าวว่า ทส. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย  หรือ LT – LEDS และ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC โดยจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทยให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม และการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 รวมถึงการเพิ่ม
แหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความ
พร้อมดำเนินการ ในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และ
การกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS 

“พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม MOU ต่อเนื่อง ซื้อ – ขาย “คาร์บอนเครดิต” ระหว่างประเทศกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขาย
ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement Article 6.2 เป็นคู่แรกของโลก ที่เซ็นสัญญาระหว่างประเทศ  ช่วยเอื้อให้
ภาคเอกชนระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี เรื่องเงินทุน ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลก “คาร์บอนเครดิต” 
กับทางสวิตเซอร์แลนด์ ตามเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน “คาร์บอนเครดิต” ภายใต้ข้อตกลงปารีสคือ เมื่อแลกคาร์บอนเครดิตแล้ว สิ่งท่ีได้กลับมาเป็น
เทคโนโลยี หรือเงินลงทุน ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอน ที่เราปลดปล่อย จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงขึ้น ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่า 
หากเราขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วจะขาดทุน เพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นมากกว่า” นายวราวุธ กล่าว 

ด้าน นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม”เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอ 
บางปลาม้า ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ประชาสมัพันธ์สรา้งความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
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'วราวุธ' ลุยแก้วิกฤตโลกร้อน 'เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ'  

 
7 ก.ค. 2565 - 13:18 น.  

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ ลุยแก้วิกฤตโลกร้อน เปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ 
ป่าเศรษฐกิจ 

เมื่อวันท่ี 7 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 350 คน 

นายวราวุธ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวท่ีเราจะรักษาโลกใบ
นี้ไว้ได้ โลกวันนี้ ถ้าไม่มีมนุษย์ โลกอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีโลก มนุษย์ย่อมอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อน ปัญหาอื่นๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึง 

ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาการ
จัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ปัญหาทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาป่าไม้ ทั้งเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้แต่การ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีทำกิน ที่อยู่อาศัย ของพี่น้องประชาชนด้วย ท้ังหมดล้วนแต่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน 

“ทส. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย  หรือ LT – LEDS และเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้ NDC ให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

อีกทั้งพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดยจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทยให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ทั้งการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 

รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันมี
พื้นที่ท่ีมีความพร้อมดำเนินการ ในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้
ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS 

“พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม MOU ต่อเนื่อง ซื้อ – ขาย “คาร์บอนเครดิต” ระหว่างประเทศกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขาย
ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement Article 6.2 เป็นคู่แรกของโลกท่ีเซ็นสัญญาระหว่างประเทศ ช่วยเอื้อให้ภาคเอกชน
ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี เรื่องเงินทุน 

ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลก “คาร์บอนเครดิต” กับทางสวิตเซอร์แลนด์ ตามเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยน  “คาร์บอนเครดิต” ภายใต้
ข้อตกลงปารีสคือ เมื่อแลกคาร์บอนเครดิตแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาเป็นเทคโนโลยี หรือเงินลงทุน ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอน ที่เราปลดปล่อย จึงเป็น
เง่ือนไขสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงขึ้น ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่า หากเราขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วจะขาดทุน  เพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้น
มากกว่า” นายวราวุธ กล่าว 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/07/S__226951190.jpeg


 
ด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ 
ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอบางปลาม้า ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน  เยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ 

ตลอดจนเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้อง โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ประกอบด้วย พิธีส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้
พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth 
Camp) การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘วราวุธ’ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 13.47 น. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้-ม.เกษตรฯ จัดกิจกรรม “เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ที่อำเภอบางปลาม้า สุพรรณฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งปลูกต้นไม้ 

7 กรกฎาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ข้ึน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวที่เราจะรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ โลกวันนี้ ถ้าไม่มีมนุษย์ โลกอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีโลก มนุษย์ย่อมอยู่
ไม่ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อน ปัญหาอื่นๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึง  ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ  ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาป่าไม้ ทั้งเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้แต่การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีทำกิน ท่ีอยู่อาศัย ของพี่
น้องประชาชนด้วยทั้งหมดล้วนแต่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน 

“ทส. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย หรือ LT–LEDS และเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกภายใต้ NDC ให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทั้งพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดยจัดทำ
แนวทางและกลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และการออกระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วย
การส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความพร้อมดำเนินการ ในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ 
และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS 

“พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม MOU ต่อเนื่อง ซื้อ–ขาย "คาร์บอนเครดิต" ระหว่างประเทศกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขาย
ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement Article 6.2 เป็นคู่แรกของโลกท่ีเซ็นสัญญาระหว่างประเทศ ช่วยเอื้อให้ภาคเอกชน
ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี เรื่องเงินทุน ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลก "คาร์บอนเครดิต" กับทาง
สวิตเซอร์แลนด์ ตามเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยน "คาร์บอนเครดิต" ภายใต้ข้อตกลงปารีสคือ  เมื่อแลกคาร์บอนเครดิตแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาเป็น
เทคโนโลยี หรือเงินลงทุน ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอน ที่เราปลดปล่อย จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงขึ้น ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่า 
หากเราขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วจะขาดทุน เพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นมากกว่า" นายวราวุธ กล่าว 

 



ด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ได้
กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอบางปลาม้า ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนท่ีผ่านโครงการผู้นำเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อนเปิดกิจกรรม “เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” 
7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:29 น.  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับกรมป่าไม้ - ม.เกษตรฯ จัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลด
วิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ที่อำเภอบางปลาม้า สุพรรณฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งปลูกต้นไม้ 

 
วันนี้ (7ก.ค.65) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม“เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ข้ึน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว. ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ผู้แทนโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ  ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวที่เราจะรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ โลกวันนี้ ถ้าไม่มีมนุษย์ โลกอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีโลก มนุษย์ย่อมอยู่
ไม่ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อน ปัญหาอื่น ๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึง  ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาป่าไม้ ทั้งเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้แต่การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีทำกิน ท่ีอยู่อาศัย ของพี่
น้องประชาชนด้วย ท้ังหมดล้วนแต่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกรอ้น“ทส. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ
ของประเทศไทย หรือ LT – LEDS และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC ให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี อีกทั้งพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดยจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนใน
ประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 
รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันมี
พื้นที่ท่ีมีความพร้อมดำเนินการ ในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้
ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS 

“พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม MOU ต่อเนื่อง ซื้อ – ขาย "คาร์บอนเครดิต" ระหว่างประเทศกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขาย
ระหว่างประเทศต่อประเทศ ภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement Article 6.2 เป็นคู่แรกของโลกท่ีเซ็นสัญญาระหว่างประเทศ ช่วยเอื้อให้ภาคเอกชน
ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี เรื่องเงินทุน ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลก "คาร์บอนเครดิต" กับทาง
สวิตเซอร์แลนด์ ตามเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยน "คาร์บอนเครดิต" ภายใต้ข้อตกลงปารีสคือ  เมื่อแลกคาร์บอนเครดิตแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาเป็น
เทคโนโลยี หรือเงินลงทุน ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอน ที่เราปลดปล่อย จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงขึ้น ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่า 
หากเราขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วจะขาดทุน เพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นมากกว่า" นายวราวุธ กล่าว 

https://www.thaipost.net/public-relations-news/176279/


 
ด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”  
ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเขตอำเภอบางปลาม้า ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน  เยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีส่งมอบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนท่ีผ่านโครงการผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) การแสดงนิทรรศการ
ของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ยุทธพล" ลงพื้นที่แก่งกระจานมรดกโลกเร่งด่วนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาการคลาดแคลนน้ำ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 15.11 น. 

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565   เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พร้อมด้วยนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด
เพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี และผู้นำชุมชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรม ”ทสม.สัญจร” หรือ โครงการเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การนำเสนอการดำเนินงานของโครงการ “กล่องยูเอชที  รีไซเคิลได้” การ
แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจคุณภาพดีจากกรมป่าไม้ อีกทั้งยังจัดให้มีบริการตัดผมฟรี พร้อมทั้งปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน  ยังได้นำเอาวัคซีน
ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ มาแจกจ่ายแก่พ่ีน้อง ทสม. และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม รวมไปถึงยังมีการเปิดเวทีเสวนา เพื่อรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี  

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิและหน้าท่ีให้กับพ่ีน้องประชาชนในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง รูปแบบเครือข่ายภาคประชาชน จึงเกิดขึ้น ภายใต้ช่ือ “ทสม.” หรือ อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยได้เปิดรับสมัครพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องที่ เข้าร่วมกันเป็นเครือข่าย ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานของภาครัฐ  

ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงฯ ทส. ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ร่วมสนับสนุนและสร้างพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย ทสม. เพื่อก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและพัฒนาผลการดำเนินงานในระดับพื้นท่ีให้เป็นท่ีประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณในการอุทิศตนและความ
เสียสละของเครือข่าย ทสม.ในทุกพื้นที่ ต้องถือว่าทุกท่านทำงานด้วยหัวใจของนักอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพียงเพราะ
ต้องการช่วยพัฒนาท้องถิ่นอาศัยและพัฒนาชุมชนของตนเอง  

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวต่อไปว่า ต้องถือว่า ทสม. เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านท่ีได้เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าท่ีที่สำคัญนี้  พร้อม
ทัง้ขอให้เครือข่าย ทสม. เป็นแกนนำกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมทดแทน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดความ
ต่อเนื่องและให้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป  

และในส่วนของปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร ได้ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ประสาน
ความร่วมมือกัน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อที่จะเพิ่มแหล่งน้ำ พร้อมทั้งนำเอาน้ำบาดาลคุณภาพดีขึ้นมาให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้อย่าง
พอเพียง เพื่อลดความเดือดร้อนในการทำการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มิได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน โดยกระทรวงฯ จะให้ความสำคัญกับพ่ีน้องประชาชนเป็นอันดับแรก ขอให้ไว้วางใจได้ อีกปัญหาที่สำคัญคือ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของราษฎรในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่าการแก้ไขปัญหาของราษฎรเป็นหน้าที่ที่สำคัญ โดยจะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตอุทยานฯ กับพ้ืนท่ีทำกินของราษฎร อย่างเร่งด่วนต่อไป 

 



ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส เดินหน้าปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าผ่านโครงการ Care the 
Wild 
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ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วย
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ทั้งภาคส่วนกรมป่า
ไม้ นำโดย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และทีมงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) พร้อมด้วยชาว
ชุมชนบ้านใหม่ ลงพื้นท่ีปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพ้ืนที่ 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ ต. แม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย ซึ่ง PPS สนับสนุนการปลูกไม้ให้
ได้ป่ารวม 20 ไร่ และพร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง ตอกย้ำแนวคิดของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง 
Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน
อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล 
ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact 
Center 02 009 9999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.พบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ จ.ยะลา 
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คณะเจ้าหน้าท่ีกอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต)ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
แผ้วถางป่า หลายแปลง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุจึงรุดเข้าตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้กำลังถูกบุกรุกลักลอบทำลายใหม่ ทาง
เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าตรวจยึดสกัดไม่ให้รุกลามพื้นท่ีป่าสงวน 

โดยหลังจาก พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงนแห่งชาติป่า
ลาบูและป่าถ้ำทะลุ พื้นที่บ้านกูดง หมู่ที่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา จึงพร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ภาค 4 สน.และ เจ้าหน้าที่ หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต),เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปะแต เจ้าหน้าท่ีชุดเฝ้าตรวจชายแดน (ชฝต.4402) เจ้าหน้าที่ อส.ชคต.ปะแต เจ้าหน้าที่ฝ่าย
รักษาความสงบ (ผรส.) หมู่ที่ 1 บ้านบายอ, และ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย.ทพ.4713 เข้าตรวจสอบพิสูจน์ทราบการกระทำผิดกฏหมาย ว่าด้วย
การป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า หลายแปลง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ใน
พื้นที่บ้านกูดง หมู่ที่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ตามที่ได้รับแจ้ง 

จึงได้เดินเท้าไปในป่าบนภูเขาสูงประมาณ 2 กิโลเมตร บนน้ำตกสูงกลางป่าลึก บนภูเขากูดง ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 252 เมตร ตรวจ
พบบริเวณพื้นที่ป่าไม้กำลังถูกบุกรุกลักลอบทำลายใหม่จำนวน 1 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ทางเจ้าหน้าที่ตรว จวัด
พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ตรวจสอบโดยละเอียด พบต้นไม้ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นล้มคาตอจำนวนมาก ด้วย
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้าและถูกเผาทำลายบางส่วน ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบผู้ใดค าดว่าผู้ที่
ลักลอบตัดไม้ไหวตัวหลบหนีไป ซึ่งเป็นการกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

ทางเจ้าหน้าที่ ชุดตรวจยึดจึงได้มอบหมายให้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) จัดทำบันทึกรายละเอียดราย และนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อดำเนินการติดตามมอดไม้มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 


