
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 ก.ย.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  

-  ทส. จับมือ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ เดินหนาโครงการ ‘จัดการคารบอนเครดิตในปาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน’   

(แนวหนา  1 ก.ย. 65  หนา 19) 

-  ยึดคืนเรียบ! นายทุนแสบถางปาสงวนฯ แถมประกาศขายทางเฟซบุกโจงครึ่ม  (ผูจัดการรายวัน 360 องศา   

1 ก.ย. 65  หนา 11) 

-  โตโยตารอบรอบ 60 ป ปลูกปา 600,000 ตน รวมมือกรมปาไมและพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

(สยามกีฬา  1 ก.ย. 65  หนา 19) 

  

สื่อออนไลน 

-  ตั้งทีมลาแกงมอดไมลอบตัดตนสัก ตนประดูในโรงเรียนราง ไมใหญ 4 คนโอบ ก็ไมเหลือ  (เดลินิวสออนไลน  

31 ส.ค. 65   https://www.dailynews.co.th/news/1420716/)  

-  ทส.จับมือ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ เดินหนาโครงการ ‘จัดการคารบอนเครดิตในปาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน’   

(แนวหนาออนไลน  1 ก.ย. 65   https://www.naewna.com/lady/676904) 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15099
วันที่: พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ทส.จับมือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เดินหน้า โครงการ 'จัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการ...

รหัสข่าว: C-220901005004(1 ก.ย. 65/06:09) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 99.68 Ad Value: 159,488 PRValue : 478,464 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15099
วันที่: พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ทส.จับมือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เดินหน้า โครงการ 'จัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการ...

รหัสข่าว: C-220901005004(1 ก.ย. 65/06:09) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 99.68 Ad Value: 159,488 PRValue : 478,464 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3770
วันที่: พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ยึดคืนเรียบ! นายทุนแสบถางป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220901040033(1 ก.ย. 65/04:54) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 34.10 Ad Value: 40,920 PRValue : 122,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13695
วันที่: พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565
Section: First Section/กอล์ฟ

หน้า: 19(บน)

คอลัมน์: BANGKOK AUTO SALON DAILY: โตโยต้าครบรอบ 60 ปีปลูกป่า 600,000 ต้น ร่วมมือกรม...

รหัสข่าว: C-220901030061(1 ก.ย. 65/05:34) หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 70.04 Ad Value: 63,036 PRValue : 189,108 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13695
วันที่: พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565
Section: First Section/กอล์ฟ

หน้า: 19(บน)

คอลัมน์: BANGKOK AUTO SALON DAILY: โตโยต้าครบรอบ 60 ปีปลูกป่า 600,000 ต้น ร่วมมือกรม...

รหัสข่าว: C-220901030061(1 ก.ย. 65/05:34) หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 70.04 Ad Value: 63,036 PRValue : 189,108 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส., รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 

อธิบดี อส., จตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวง ทส., จิระพงษ คูหากาญจน ผอ.สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุ

พืช, สุกันฑ พึ่งกุล ผอ.สวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปาไมกรมอุทยานแหงชาติฯ รวมในพิธ ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) รวมกับ มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ จัดพิธีลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “โครงการจัดการคารบอนเครดิตในปาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางกรม

ปาไม (ปม.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อส.) องคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) หรือ อบก. และ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ เพ่ือผลักดันกลไกนําปาชุมชนและพ้ืนที่

ปาอ่ืนๆ ของ ทส. ขึ้นทะเบียนภายใตโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  

(T-VER) สูการปฏิบัติจริงพรอมเชื่อมพลังไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชนชวยกันดูแลผืนปาไทยใหอุดมสมบูรณ  

สรางรายไดกลับคืนใหชุมชนจากการขายคารบอนเครดิต โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส., จตุพร บุรุษ

พัฒน ปลัดกระทรวง ทส. เปนสักขีพยาน และยังมีผูบริหารระดับสูงจาก บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัท PwC ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจํากัด (มหาชน) และชาวบานเครือขายปาชุมชนต.แมโปง อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม เขารวม ณ กระทรวง ทส. ภายในงานยังมีกิจกรรมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสําคัญของ

ทรัพยากรปาไมตอยุทธศาสตรชาติดานการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสืบสานพระราชดําริ” 

และเวทีเสวนาปาแหงชีวิต สืบสานงานพระพันปในหัวขอ ปลูกคน ปลูกปา 50 ป บทบาทของปาในการชวยชาติ 

เศรษฐกิจ สังคมและบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการปลูกปาและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส., ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวงฯ และชาวบาน

ปาชุมชน 

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กลาววาทส.เล็งเห็นวาบทบาทของภาคปาไมสําคัญตอการรับมือตอเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในปจจุบัน เนื่องจากปาไมเปนแหลงสะสมคารบอนขนาดใหญของโลกคารบอนที่สะสม

อยูนั้นมีปริมาณมากกวาในบรรยากาศถึง 3.5 เทา การอนุรักษและปลูกปาจึงเปนกลไกสําคัญในการชวยกักเก็บ

คารบอนบรรเทาความรุนแรงของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปม., อส., และทช. ไดออกระเบียบเก่ียวกับ

การแบงปนคารบอนเครดิต เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนสนับสนุนการปลูกปาในพ้ืนที่ของรัฐโดยผานกลไกคารบอน

เครดิต เพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกของประเทศ นอกจากนี้ ทส.ยังไดจัดตั้งเครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศ

ไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network :TCNN เพื่อใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในประเทศในการ

ไปถึงเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน Carbon Neutralityซึ่งทางเครือขาย TCNN จะชวยกระตุนใหเกิดการ

ปลูกตนไมหรือปลูกปาในขอบเขตขององคกรเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเปนแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกภายในองคกร และยัง

เปนการเพ่ิมความตองการคารบอนเครดิตในประเภทโครงการภาคปาไมมากขึ้น สําหรับนําไปใชชดเชยการปลอยกาซ

เรือนกระจกขององคกรภาคธุรกิจ” 

ชาวบานกับภาคเอกชนและมูลนิธิแมฟาหลวงฯ 

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวงฯ กลาววามูลนิธิแมฟาหลวงฯ ในฐานะที่ปรึกษา

และดําเนินงานรวมกับเจาหนาที่ทั้ง 3 กรม ของ ทส.จะเขาไปชวยสรางแรงจูงใจใหชุมชนดูแลรักษาปาของตนเอง

เพ่ือใหเปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดที่มีคุณภาพ สนับสนุนการจัดทําระบบการประเมินการกักเก็บคารบอน 

(คารบอนเครดิต) ภาคปาไม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืนในลักษณะเปดใหชุมชนมีสวนรวมใน

ทุกขั้นตอนผานการใหคําปรึกษาและบริหารจัดการงบประมาณสําหรับดําเนินงานโดยมีภาคเอกชนเขามาชวย

สนับสนุนซึ่งถือเปนการเตรียม ความพรอมสําหรับความตองการคารบอนเครดิตของภาคเอกชนเองในอนาคต เมื่อมี

การจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อคารบอนเครดิตจากภาคปาไมที่ใหผลประโยชนรวมตอ

ระบบนิเวศ (Co-benefitsfor naturalecosystems) และมีปริมาณจํากัด 

วงเสวนากับภาคเอกชนเรื่องคารบอนเครดิต 

“ตลอดระยะเวลากวา 50 ป มูลนิธิแมฟาหลวงฯ ทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในและตางประเทศ 

การสรางรายไดอยางยั่งยืนควบคูไปกับการดูแลปาเปนจุดท่ีเรามีความชํานาญเปนอยางมาก เมื่อโลกเขาสูวิกฤตเรื่อง

สิ่งแวดลอมอยางรุนแรง มูลนิธิฯ จึงตองการนําความรูความเชี่ยวชาญที่มีมารวมมือกับภาครัฐผาน ทส. ภาคเอกชน

และภาคประชาชน เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมผานการสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปาอยางยั่งยืน โดย

หวังกระตุนใหทุกฝายเล็งเห็นความสําคัญของการทําธุรกิจที่เบียดเบียนสิ่งแวดลอมนอยลงสรางกระบวนการดูแลรักษา

ธรรมชาติเพ่ือสรางประโยชนกลับคืนสูชุมชนและภาครัฐการสรางรายไดจากการดูแลปาเพ่ือขายคารบอนเครดิตจะเปน

อาชีพใหมที่ปรับโมเดลจากการทําลายธรรมชาติ การทําลายปาไมเพ่ือความอยูรอด มาสูการรักษาและพ้ืนฟูธรรมชาติ

และมีรายไดอยางเพียงพอแทนภายใตกรอบการทํางานใหมนี้ทุกคนจะมีสวนในการชวยสงตอโลกนี้ที่ดีขึ้นและสราง

อนาคตท่ียั่งยืนใหกับลูกกับหลานเราตอไปดวย”   
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ชัย เปงเรือน ผูใหญบานและประธานปาชุมชนบานตนผึ้ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม 

ทั้งนี้ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ เปนผูเชี่ยวชาญและไดดําเนินงานเรื่องการจัดการคารบอนเครดิตในปาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ใหกับปาชุมชนทั่วประเทศไทยมาแลวกวา 33,557 ไรโดยเปนการทํางานรวมสํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม และปา

กับชุนชน 32 แหง ใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม จ.แมฮองสอน และ จ.พะเยามีประชาชนไดรับประโยชนจํานวน 18,700 

คนมีปริมาณคารบอนเครดิตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการที่ขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER กับทางองคการ

บริหารจัดการกาซเรือนกระจกแลว 15 แหง พื้นที่ตามพ.ร.บ. 19,367 ไร แตพื้นท่ีที่ข้ึนทะเบียน T-VERได 18,479 ไร 

คิดเปนปริมาณคารบอนเครดิต 7,798 ตัน รวม 7,798 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

ปาชุมชนสําหรับผลิตคารบอนเครดิต 

ความรวมมือในบันทึกขอตกลงในครั้งนี้ คาดวาจะเกิดความรวมกับทุกภาคสวนในการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกกวา 1,000,000 ไร จากพ้ืนที่ปาที่อยูในการดูแลของ

ทั้ง 3 กรม สงผลใหมีประชาชนไดรับประโยชนอีกกวา 1,100 ชุมชน และมีปริมาณคารบอนเครดิตรวม 300,000-

500,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป บรรลุเปาหมายของโครงการ ที่จะเขาไปพัฒนาทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่ปาและ

สรางสังคมใหคนในพ้ืนที่สามารถอยูรวมกับปาและมีอาชีพไดอยางยั่งยืน หนวยงานและบุคคลที่สนใจสนับสนุน

โครงการจัดการคารบอนเครดิตในปาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน สอบถามเ พ่ิมเติมไดที่  092-4956965 Email 

: decarbonization@doitung.org 
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เมือวนัที 31 ส.ค. พ.ต.ท.ชาตรี หทยะวฒันน ์ผกก.สภ.เมืองน่าน พรอ้มชดุสืบสวนร่วมเจา้หนา้ทีป่าไมน้าํกาํลงัเขา้

ตรวจสอบภายในโรงเรียนบา้นธงนอ้ย ต.ดูใ่ต ้อ.เมือง จ.น่าน หลงัไดเ้บาะแสว่ามีการลบัลอบตดัตน้ไมใ้หญ่ พบรถ

แบ๊กโฮ 2 คนัจอดทิง และรากไม ้รวมทงัตน้ไมข้นาด 4 คนโอบ ทีถูกขุดขึนมากองไว ้นอกจากนียงัพบท่อนไมก้องไว้

จาํนวนมากจึงยึดไวต้ามขนัตอน จากการสอบถามชาวบา้นใหข้อ้มูลว่า โรงเรียนดงักล่าวรา้งมาหลายปีแลว้จึงมี

ตน้ไมใ้หญ่ขนึรกทงัตน้สกัและตน้ประดูข่นาดใหญ่ทาํใหมี้ผูแ้อบเขา้มาตดั  

ดา้น นายทรงพล อชัวากลุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลดูใ่ต ้กล่าวว่า ไดร้บัอนุญาตจากกรมธนารกัษ ์ใหใ้ชพื้นที

เพือก่อสรา้งอาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลดูใ่ต ้จึงมีการดาํเนินการปรบัพืนทีตามขนัตอน แตยื่นยนัว่าไม่เกียวกบั

การลอบตดัไมอ้ย่างแน่นอน เบืองตน้อยู่ระหว่างสาํรวจเพือรวบรวมพยานหลักฐานเขา้แจง้ความดาํเนินคดีกับ

ผูก้ระทาํผิดตอ่ไป 


