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The event was held at the statue of King Chulalongkorn (Rama V) in front of the 
department’s headquarters in Bangkok. 

The event was joined by minister’s assistant Anucha Sasomsub, minister’s secretary  

Thanesphol 
Thanaboonyawat, 
ministry permanent 
secretary Jatuporn 
Buruspat, and 
executives and officials 
of the Royal Forest 
Department.   
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 During the ceremony, Varawut placed wreaths to commemorate the actions 
of forest rangers who had lost their lives on duties while fulfilling the department’s 
mission of protecting Thailand’s forests and natural resources. He also presented 
honorary badges ‘Rak Pa Rak Phaen Din’ to individuals who have made contributions 
to the forestry industry, as well as awards for farmers, operators of community 
forests and civil servants under the Royal Forestry Department retiring in 2022 who 
have contributed to Thailand’s forest and natural resources. 

 
 

In his speech, Varawut said the department’s work in forest protection has 
continued for over a century and will be carried on as the world is moving forward 
toward new challenges. “Climate changes, biodiversity, and the integration of 
carbon credit system to solve environmental issues are among the challenges that 
forest officials will face,” he said. “Besides maintaining the main mission of 
protecting the country’s forest and natural resources, the Royal Forest Department 
is also responsible for helping people get legal access to approved forest areas to 
ensure the efficient usage of resources. 
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“I hereby urge all officials to adhere to the royal idea of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej the Great, who had always reiterated the importance of sustainable 
forest management and protection. I also thank all forest officials for their hard 
work and dedication in preserving natural resources for the future generation,” said 
Varawut. 
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วานนี (19 ก.ย. 65) นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) กล่าว

ภายในงาน NEW ENERGY แผนพลงังานชาติ สูค่วามยงัยืน จดัโดย หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ถึง “ยุทธศาสตรก์าร

ผลกัดนัสงัคมคารบ์อนตาํ” โดยระบุว่า มิติของ ทส. มีหนา้ทีในการพูดเรืองกาํหนดนโยบายและการขบัเคลือนดา้นการ

เปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศของไทย ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไม่ใช่เรืองในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็น

ประเดน็ทีหลายประเทศทวัโลกเห็นพอ้งตอ้งกนัและเขา้มารว่มมอืกนัทาํงานภายใตค้วามตกลงปารีส และประเทศไทย เขา้

รว่มในโครงการนีผ่านยทุธศาสตรร์ะยะยาว ในการพฒันาการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในระดบัตาํ 
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เมอื 1 พ.ย. 64 ในการประชมุ COP26 นายกรฐัมนตรี ไดป้ระกาศเจตนารมณว์่าไทยจะดาํเนินการภายใตแ้นวคิดความตก

ลงปารีส และเขา้สูค่วามเป็นกลางทางคารบ์อนในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์(Net zero) ในปี 2065 

เป็นความพยายามทีหากทกุประเทศทาํได ้จะทาํใหอ้ณุหภมูขิองโลกใน ปี 2100 เพิมขนึไมเ่กิน 1.5 องศา หากปลอ่ยใหทุ้ก

อย่างดาํเนินไปไม่ควบคมุ อณุหภมูขิองโลกจะขึนไป 2.3-2.5 องศา 

จากเดิมประเทศไทยวางเป้าหมาย สู่ความเป็นกลางทางคารบ์อน ปี 2065 และ Net zero 2090 ซงึเป็นหนทางทียาวไกล 

แต่พอปรบัมาเป็นปี 2050 และ 2065 เราตอ้งปรบัแผนยทุธศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบั COP26 และหลงัจากทปีรบัแลว้ คาด

ว่าหลงัจากนีไปอีก 3 ปี คือ ปี 2025 ประเทศไทยจะปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสงูสดุ 388 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า และจะค่อยๆ ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงเหลือ 120 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าในปี 2037 

สง่เสริมพลงังานสะอาด 

 รมว.ทส. กลา่วต่อไปว่า มาตรการทีจะลดก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ การเพิมการใชพ้ลงังานหมนุเวียน ไมว่่าจะใน

ภาคอตุสาหกรรม ภาคขนส่ง หรือแมแ้ต่ภาคครวัเรือน นอกจากนียงัมกีารเพิมประสิทธิภาพการผลิตและใชพ้ลงังาน การ

สง่เสริมการใชอี้วี กระทรวงการคลงั มมีาตรการส่งเสริมทางภาษีใหป้ระชาชนสามารถซอืหาอีวีไดใ้นราคาประหยดัมากขนึ 

มีการส่งเสริมการใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิก ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดก้ว่า 50% หรือแมแ้ต่การเปลียนสารทาํความเย็น

ในเครอืงปรบัอากาศ ตูเ้ย็น เป็นอีกแนวทางหนงึในการช่วยลดคารบ์อนฟรุตพรินตใ์นเครืองใชไ้ฟฟ้า และการปรบัเปลียน

เทคโนโลยีการทาํนา เพราะการปลกูขา้วปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซมเีทนมากมาย 

เปลียนวิกฤติ เป็นโอกาส 

นายวราวธุ กล่าวตอ่ไปวา่ จากนีไปเราตอ้งพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการพลิกโฉมประเทศ โดยเฉพาะจากสถานการณโ์ค

วิด-19 และความไมส่งบในยุโรป วนันีตอ้งกลบัมาดวูา่ การจะสรา้งเศรษฐกิจของไทยจากนีใหเ้ดินหนา้ ใหม้นัคง จะตอ้ง

ยืนบนขาของตวัเอง ไมว่า่จะเป็น นโยบาย BCG และ ESG ทีภาคเอกชนและภาคธุรกิจตอ้งนาํมาใช ้ในการสรา้งวิกฤติเป็น

โอกาส ในการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยจากนีไป 

"รวมถงึแนวคิด Green Recovery และ เศรษฐกิจหมนุเวียน เศรษฐกิจสีเขียว จะตอบโจทย ์เราจะเดินไปขา้งหนา้ดว้ยขา

ของเราเอง ลดการนาํเขา้หลายอย่าง เพราะวนันีเห็นแลว้วา่ พอเกิดความไมส่งบในยุโรปตน้ทุนต่างๆ เพิมขนึไมว่า่จะ 

พลงังาน ปุ๋ ย ฯลฯ ดงันนั แนวคิด BCG ของภาครฐั และ ESG ของเอกชน จะสอดคลอ้งและทาํใหต้อบโจทยก์ารทาํการคา้

นานาอารยประเทศมากขนึ" 

“การเปลียนรูปแบบการลงทนุทีตอบโจทยส์งัคมและสิงแวดลอ้ม จะมีบทบาทเขา้มามากขึน เพราะหลายกองทุนใน

ต่างประเทศ เวลาจะใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินกบัโครงการใดหรือบริษัทใดจะดวูา่บริษัททา่นมีคารบ์อนฟรุตพรินต ์มีการ

รบัผิดชอบต่อสงัคมมากนอ้ยแคไ่หนอย่างไร และมีความเป็นมติรตอ่สิงแวดลอ้มมากนอ้ยแค่ไหนอย่างไร ดงันนั การที

เศรษฐกิจของไทยจะเดินไปขา้งหนา้ไม่วา่จะองคก์รขนาดใหญ่ หรือ เอสเอม็อี มีความจาํเป็นอย่างยิงในการคาํนงึถงึ

แนวคิด BCG หรือ ESG  
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เดินหนา้ 6 ดา้นสาํคญั 

รมว.ทส. กลา่วต่อไปว่า ในสว่นของภาครฐัเอง มกีารดาํเนินการทงัหมด 6 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก ่1. ดา้นโยบาย ในการบรูณา

การสู่เป้าหมาย Net zero มีนโยบายตงัแตร่ะดบัยทุธศาสตรแ์ละในรายสาขาไมว่า่จะภาคขนส่ง การเกษตร อตุสาหกรรม 

ธุรกิจต่างๆ และการขบัเคลือนนโยบาย BCG เพือสรา้ง S-Curve ใหมข่องเศรษฐกิจประเทศไทย 

รวมถงึสง่เสริมภาคการเกษตรใหมี้การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  จากทีมีการนาํขา้วทิงในผืนนาตลอด 3-4 เดือน เกิดการ

หมกัหมม บ่มเป็นก๊าซมเีทน และทาํใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก ขณะนี รฐับาลของเยอรมนั ไดร้ว่มมอืกบัรฐับาลไทย โดย 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทดลองเทคโนโลยีใหม ่ปลกูขา้วแบบเปียกสลบัแหง้ สิงทีตามมา คือ 

ประหยดันาํ เพิมผลผลิตทางการเกษตรจาก 1 ไร่ ไดข้า้ว 700 กิโลกรมั เป็น 800 กว่ากิโลกรมั สิงทีตามมาก๊าซเรือนกระจก

หายไปกวา่ 70% 

2. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีตา่งๆ วนันีแน่นอนวา่ตราบใดทมีีมนษุย ์จะมีการผลิตคารบ์อนไดออกไซด ์และ ก๊าซเรือน

กระจก ขณะนีมีดกัจบัและกกัเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์หรอื CCS และ CCUS ในการเก็บคารบ์อนไดออกไซดใ์นพืน

โลก ซงึอยู่ระหวา่งการประชมุวา่จะใชใ้นไทยไดอ้ย่างไรเพราะตน้ทนุคอ่นขา้งสงู 

นอกจากนี ยงัเร่งการปรบัปรุงกฎหมาย ปรบัปรุงเทคโนโลยีทเีหมาะสมในการใช ้CCS และ CCUS การลงทนุ และการ

มลูค่าเพิมของคารบ์อนเครดิตและมาตรการทางภาษีใหภ้าคเอกชนและภาคธุรกิจดาํเนินการ 

 3. การคา้ การลงทนุ ขณะนี มกีารประสานงาน BOI ในการสง่เสริมการลงทนุทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม ปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจกใหน้อ้ยลงในสาขาตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นพลงังาน ขนสง่ เกษตรกรรม ป่าไม ้สนบัสนนุใหเ้กิดการลงทนุสีเขียว การ

จดัซือจดัจา้ง แมแ้ต่ภาครฐัเอง กรมบญัชีกลางไดข้นึทะเบียนสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยภาครฐัไดอ้อกมาตรการ

เพือช่วยใหไ้ทยกา้วสูส่ถานะความเป็นกลางทางคารบ์อนและ Net zero ไดม้ากขนึ 

 4. การพฒันากลไกตลาดคารบ์อนเครดิตทงัในและต่างประเทศ โดยทาง สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม (สผ.) ไดจ้ดัทาํแนวทาง กลไกในการบริหารจดักาคารบ์อนเครดิตใหเ้กิดเป็นรูปธรรม โดยวนัพธุ 21 ก.ย. 

65 อบก. รว่มกบั สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขบัเคลอืนภาคเอกชนในการยกระดบัการผลิตสินคา้และบริการที

ปลอ่ยคารบ์อนตาํ และเชือมตอ่เเพลตฟอรม์การซอืขายพลงังานสะอาดเเละคารบ์อนเครดิต เป้าหมายสู ่Green Gold 

มลูค่าคารบ์อน 325,450 ลา้นบาท 

 “เหตผุลทีตอ้งเรง่ขนาดนี เพราะ ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.8% ของทงัโลกเท่านนั เมอืเทียบกบัประเทศอนื แต่

เมอืเกิดการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ นาํท่วม นาํแลง้ ความรุนแรง ไทยจะเป็น 1 ใน 10 ประเทศทีโดนผลกระทบ 

ดงันนั เป็นเหตผุลวา่ทาํไมวนัน ีทส. ตอ้งเรง่ไม่วา่จะหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกนัแกไ้ข

ปัญหา” 

 5. การเพิมแหล่งกกัเก็บและดดูก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมพืีนที 323 ลา้นไร ่ปัจจบุนั มพืีนทีป่า 31.8% ตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กาํหนดว่าประเทศไทย ตอ้งมพืีนทีสีเขียว 55% ในจาํนวนนี 35% เป็นป่าสมบรูณ ์

และ 15% เป็นป่าเศรษฐกิจ และอีก 5% เป็นพืนทีสีเขียวในเมอืงใหญ่ 
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ดงันนั ในวนันีป่าสมบูรณ ์35% เรามีอยู ่31.8% ยงัเหลืออกีราว 3% ทีตอ้งเพิมใหไ้ด ้ดงันนั ทางกระทรวงฯ ไดส้นบัสนนุ

การปลกูป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ ไมโ้ตเรว็ กรมป่าไม ้กรมอทุยานสตัวป่์าและพนัธุพื์ช กรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝัง ไดอ้อกระเบียบ ส่งเสริมการปลกูป่า เมอืปลกูป่าแลว้ เชิญภาคเอกชนมาช่วยกนั และแบ่งปันคารบ์อนเครดิต 

 "ผูป้ลกูจะได ้90% และภาครฐัได ้10% ดงันนั ปี 2565 ไดเ้ตรียมพืนทีใหป้ระชานและเอกชนเขา้มามีสว่นรว่ม ประมาณ 6 

แสนไร่ ทงัป่าชายเลน และป่าบก โดยเฉพาะป่าชายเลน ทีสามารถดดูซบัก๊าซเรือนกระจกไดม้ากถงึ 5-10 เท่าของป่าบก” 

6. กฎหมาย โดยขณะนี ทส. อยู่ระหวา่งการผลกัดนั (รา่ง) พระราชบญัญตัิการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ.... 

ดาํเนินการภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ การเปลียนแปลงทีรวดเรว็ทวัโลก ทาํใหต้อ้งเปลียนมาตรการจากสมคัรใจเป็น

ภาคบงัคบั จากนีไปขอความรว่มมอืธรรมดาไม่ได ้ตอ้งเป็นภาคบงัคบั 

 ขณะเดียวกนั ตอ้งเพิมเติมบทบญัญัติทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการคารบ์อนเครดิตและกลไกการเงิน ประสานงานกบั

กระทรวงการคลงัและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขาและไปสูก่ารปฏิบตัิ

อย่างจริงจงั คาดว่าภายในสินปีนีถงึตน้ปีหนา้ จะสามารถนาํเสนอ (รา่ง) พระราชบญัญตัิการเปลียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ พ.ศ.... เขา้สูก่ารพิจารณาตอ่คณะรฐัมนตรีได ้

 รมว.ทส. กลา่วตอ่ไปวา่ ทีผ่านมา ทส. ไดจ้ดัการประชมุภาคีขบัเคลือนการปฏิบตัิงานดา้นการเปลียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศของไทย (TCAC) เป็นการจาํลองการประชมุ COP แต่ละปี ในช่วงตน้เดือนสิงหาคมทีผ่านมา สรา้งการตระหนกั

รูใ้หภ้าคเอกชน ธุรกิจ องคก์รใหญ่ๆ เอสเอม็อี และ พีนอ้งประชาชน เยาวชน เขา้มามีส่วนรว่ม สรา้งการขบัเคลือนใน

เอกชนจาํนวนมาก และตอกยาํวา่ไทยเป็นหนงึในผูน้าํในการแกไ้ขปัญหา การเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ทีเกิดขนึ และ

หวงัเป็นอย่างยิงว่าการสรา้งความรว่มมอืทุกภาคสว่น จะผลกัดนัใหเ้ราเดินตามเป้าหมายทีวางไว ้

"โดยภาคเอกชนเป็นภาคทีมีศกัยภาพมากทีสดุ การปรบัเปลยีนธุรกิจสูก่ารปลอ่ยคารบ์อนตาํ การวางแผนรบัมือความ

เปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เพือต่อสูก้บัมาตรการทางภาษีต่างๆ ทีเกิดขนึเป็นสิงสาํคญั ตอ้งขอบคณุภาคเอกชนและ

ประชาชน คนรุ่นใหม ่ทใีหค้วามสาํคญัดา้นสิงแวดลอ้มมากขนึ การนาํเรืองสิงแวดลอ้มมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ใชถ้งุผา้ ใช้

ขวดนาํสว่นตวั ลดขยะพลาสติกใหน้อ้ยลง" 

 “ประเทศไทยมีศกัยภาพ มีความพรอ้ม พฒันา แกไ้ขปัญหา เชือมนัวา่เราทาํได ้เพราะเชือมนัศกัยภาพของคนไทย ไมมี่

อะไรทีคนไทยทาํไมไ่ด ้ความรว่มมอืของทกุภาคสว่นกวา่ 67 ลา้นคนในไทย หากรว่มมอืกนักา้วสูค่วามเป็นกลางทาง

คารบ์อนอย่างยงัยืน จะสามารถรกัษาโลกใบนีใหก้บัคนรุ่นต่อไปได ้หากไมท่าํตอนนีจะทาํตอนไหน และหากทาํดว้ยกนั

แลว้ไมมี่อะไรทีคนไทยทาํไมได ้ทกุอย่างเป็นจริงได”้ รมว.ทส. กลา่วทิงทา้ย 
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นายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดเผยวา่ จากการประชมุหารือความรว่มมอื

ดา้นการจดัการสิงแวดลอ้ม ระหวา่ง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ( ทส.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

โดยนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายชชัชาติ สิทธิพนัธุ ์ผูว้า่ราชการ กทม. ซงึทงัสองหน่วยงานยินดีใหก้าร

สนบัสนนุนโยบายการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มรว่มกนัพรอ้มจดัตงัคณะทาํงานในการแกไ้ขปัญหา และนายวราวธุ ได้

ออกคาํสงัและติดตามการดาํเนินงานรว่มของ ทส.กบั กทม. มาโดยตลอด เพือใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเรจ็เป็น

รูปธรรม 

 

นายจตพุร กล่าวว่า ล่าสดุ ไดม้อบหมายนายอรรถพล เจริญชนัษา อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ (คพ.) เป็นประธาน การ

ประชมุหารือแนวทางขบัเคลือนการดาํเนินความรว่มมือดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มในพืนท ีกทม.โดยมีหน่วยงานใน ทส.

ประกอบดว้ย คพ. กรมส่งเสริมคณุภาพสิงแวดลอ้ม (สส.) สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

(สผ.) กรมป่าไม ้(ปม.) กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพื์ช (อส.) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง (ทช.) และ

องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ประชมุหารือรว่มกบั นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ทีปรกึษาของผูว้่าราชการ 

กทม. และคณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีสาํนกัสิงแวดลอ้ม กทม. มแีนวทางการดาํเนินงานความรว่มมอืในประเด็นสาํคญั 

ประกอบดว้ย 

 

 

 



1. การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศ ให ้คพ. และ กทม. รว่มกนัลงพืนที และเตรียมวางแผนการตรวจวดัควนัดาํจาก

ยานพาหนะ โดยให ้กทม. สง่ขอ้มลูจาํนวนอูร่ถขนาดใหญ่/รถบรรทุก เพือติดตามตรวจวดัควนัดาํ ขอ้มลูพืนทีเกษตรทีมี

การเผา เพือทาํความเขา้ใจและขอความรว่มมอืจากประชาชนในการหา้มเผา รวมทงัหาช่องทางทีจะใหป้ระชาชนไดมี้ส่วน

รว่มและแจง้ขอ้มลู มีมาตรการเสริมในช่วงภาวะวิกฤตดา้นฝุ่ นละออง เช่น Work From Home 

 

2. การแกไ้ขปัญหานาํเสียและปัญหาการทิงขยะในคลองหวัลาํโพง คพ. รว่มกบั สส. และ กทม. ลงพืนทีรว่มกนัเพือวาง

แผนการดาํเนินงาน รณรงคใ์หป้ระชาชนไมท่ิงขยะและนาํเสียลงคลอง สนบัสนุนเรอืงการดดูสิงปฏิกลูใหก้บับา้นเรือน ให้

คาํแนะนาํในการเพิมประสิทธิภาพระบบบาํบดันาํเสียในตลาดคลองเตย เพือบาํบดันาํเสียใหไ้ดม้าตรฐาน และขอความ

รว่มมอืทหารในการขดุลอกคลอง 

 

3. การจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายชมุชน คพ. รว่มกบั สส. และ กทม. รว่มกนัลงพืนทีและหาพืนทนีาํรอ่งเพือ

ทดลองดาํเนินกิจกรรมการคดัแยกขยะมลูฝอยตงัแตค่รวัเรือน การเก็บขนแบบคดัแยก การนาํขยะไปใชป้ระโยชน ์การลด

ขยะสว่นเกินทีจะเป็นขยะอาหาร การรณรงคค์ดัแยกขยะ การขบัเคลือนใหเ้กิดชมุชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ 

โรงเรียน Eco School การสนบัสนนุเครือข่าย ทสม. ในการรว่มกิจกรรมของชมุชน 

 

4. การเพิมพืนทีสีเขียว ให ้ปม. รว่มกบั กทม. ในการสนบัสนนุการเพาะพนัธุก์ลา้ไม ้การอบรมเพือเป็นรุกขกรทุกเขต 

 

5. การเพิมพืนทีป่าชายเลนและการปักไมไ้ผ่ชะลอคลนืเพือลดการกดัเซาะชายฝังบริเวณบางขุนเทียน ความยาว 7 

กิโลเมตร ให ้ทช. รว่มกบั กทม. ในการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์นการปลกูป่าชายเลน โดยลงพืนทรีว่มกนั

ปลกูป่าชายเลนและสนบัสนุนการปักไมไ้ผ่เพือลดปัญหาการกดัเซาะชายฝังและเพิมเลนงอกใหม ่เพือเพิมพืนทีป่าชายเลน 

 

6. การดาํเนินงานดา้นการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ให ้สผ. รว่มกบั อบก. และ กทม. สนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละ

สนบัสนนุการดาํเนินงานทีจะให ้กทม. ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูยใ์นอนาคต และสนบัสนนุหน่วยงาน

ภายใน กทม. ใหล้ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

7. การประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม (EIA) ให ้สผ. ร่วมกบั กทม. สนบัสนนุองคค์วามรูบ้คุลากรเพือเตรียมความพรอ้มใน

การพิจารณาใหค้วามเห็นตอ่รายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม และแจง้ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

รวมทงัให ้สผ. พิจารณาการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณารายงานผลกระทบสิงแวดลอ้มเพือเป็นรายไดใ้หแ้ก่

ทอ้งถิน 

 

ทงันี ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งแจง้รายชือผูป้ระสานงานและนดัหมายการลงพืนทีเพือวางแผนและขบัเคลือนการดาํเนินงาน

ใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทงัใหร้ายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานต่อคณะกรรมการขบัเคลือนการดาํเนินงาน

ดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มในพืนที กทม. ตอ่ไป นายจตพุร กลา่ว 


