
 สรุปขาวประจําวันท่ี  20 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ทส.ตอยอดจัดประชุม “TCAC” ครั้งที่ 2 (ไทยรัฐ  20 ม.ค. 66  หนา 7) 

- บุกตรวจยึดรีสอรตกลางปาเชียงใหมพบไรทั้งเอกสาร-หลักหมุด แตเจอจีนจของเฟซฯ เขาที่พัก   

(ผูจัดการรายวัน 360 องศา  หนา 11) 

- ‘รมช.มนัญญา’ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรขีันธ รับปญหาปชช. เร่ืองท่ีดินทํากินในพื้นที่สหกรณ  (ไทยโพสต   

20 ม.ค. 66  หนา 12)  

- ยื่น สตง.สอบตัดงบทําแนวกันไฟ 30%  (ไทยรัฐ  21 ม.ค. 66  หนา 10) 

สื่อออนไลน 

- "จีรเดช"จี้ "กรมชลฯ-กรมปาไม"เรง จายคาชดเชยให ปชช.ที่ไดรับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางอาง

เก็บน้ํา  (ผูจัดการออนไลน  19 ม.ค. 66)  

https://mgronline.com/politics/detail/9660000005790 

- DITTO รุกธุรกิจ Carbon Credit บัวหลวงฟนธงอนาคตสวย  (ผูจัดการออนไลน  19 ม.ค. 66) 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9660000005715 

-  

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23740
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.ต่อยอดจัดประชุม "TCAC" ครั้งที่ 2

รหัสข่าว: C-230120009102(20 ม.ค. 66/04:55) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.91 Ad Value: 14,910 PRValue : 44,730 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3871
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: บุกตรวจยึดรีสอร์ตกลางป่าเชียงใหม่ พบไร้ทั้งเอกสาร-หลักหมุด แต่เจอจีนจองเฟซฯเข้า...

รหัสข่าว: C-230120040051(20 ม.ค. 66/04:51) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 71.40 Ad Value: 85,680 PRValue : 257,040 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3871
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: บุกตรวจยึดรีสอร์ตกลางป่าเชียงใหม่ พบไร้ทั้งเอกสาร-หลักหมุด แต่เจอจีนจองเฟซฯเข้า...

รหัสข่าว: C-230120040051(20 ม.ค. 66/04:51) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 71.40 Ad Value: 85,680 PRValue : 257,040 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9563
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'รมช.มนัญญา' ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับปัญหาปชช.เรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่...

รหัสข่าว: C-230120008032(20 ม.ค. 66/05:58) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 65.61 Ad Value: 78,732 PRValue : 236,196 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9563
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'รมช.มนัญญา' ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับปัญหาปชช.เรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่...

รหัสข่าว: C-230120008032(20 ม.ค. 66/05:58) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 65.61 Ad Value: 78,732 PRValue : 236,196 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23741
วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ยื่น สตง.สอบตัดงบทำแนวกันไฟ 30%

รหัสข่าว: C-230121039067(20 ม.ค. 66/07:46) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 25.43 Ad Value: 25,430 PRValue : 76,290 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

วนันี(19 ม.ค.)นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขค 3 จงัหวดัพะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวหารือในที

ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรไปยงักรมชลประทาน และกรมป่าไม ้เนืองจากไดร้บัเรืองรอ้งเรียนถงึปัญหาค่าชดเชย ค่าทีดิน ค่า

ตน้ไม ้ค่าโรงเรือน และสิงปลกูสรา้งของพีนอ้งชาวบา้นทีไดร้บัผลกระทบจากการจดัหาทีดินเพือก่อสรา้งอา่งเก็บนาํหว้ยรู 

ตาํบลงิม อาํเภอปง ซงึมีผูไ้ดร้บัผลกระทบทงัสิน 138 ราย และไดร้บัค่าชดเชยไปแลว้จาํนวน 124 ราย ตงัแต่วนัที 22 

พฤศจิกายน 2564 คงเหลืออกี 14 ราย ทียังไม่ไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าว 

 

นายจีรเดช กล่าวตอ่ว่า ประชาชนไดต้ดิตามทวงถามไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทงัฝ่ายจดัการทีดิน และศนูยด์าํรงธรรม ก็

ไดร้บัคาํชีแจงว่า กรมชลประธานตอ้งไดร้บัการอนญุาตใหใ้ชพื้นทีป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไมก้อ่น ถงึจะจ่ายค่าชดเชย

ทรพัยส์ินของชาวบา้นได ้ซงึจากหนงัสือทีตอบมา จะเห็นไดว้า่ไดมี้การทาํหนงัสือขอใชพื้นทีไปนานแลว้ จนผ่านมาหนงึปี 

ยงัไม่มคีาํตอบหรือคาํชีแจงใดๆ จากกรมป่าไม ้

 

"ชาวบา้นกาํลงัรอคอยดว้ยความหวงั เพือจะนาํเงินชดเชยไปจดัหาทีทาํกิน เลียงปากเลียงทอ้งกนัใหม ่จงึขอใหห้น่วยงานที

เกียวขอ้ง ช่วยดาํเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกรมป่าไม ้ขอใหช้่วยชีแจงกบัพีนอ้งชาวบา้นใหเ้กิดความกระจ่างว่าติด

ปัญหาตรงไหน อย่างไร เพือใหท้างกรมชลประธาน ไดด้าํเนินการจ่ายค่าชดเชยต่อไป" 



 

โครงการปลกูป่าชายเลนเพอืประโยชนจ์ากคารบ์อนเครดติ โดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง (ทช) กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีเปิดใหเ้อกชนขออนญุาตดแูลรกัษาป่าเป็นโครงการหนงึทมีคีวามสาํคญัในการชว่ยลด

ก๊าซเรอืนกระจก โดย บ.สยาม ทซี ีเทคโนโลยี จาํกดั บรษัิทย่อยของบรษัิท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) “DITTO” 

ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มโครงการ ไดร้บัจดัสรรพืนทปีลกูป่าชายเลน จาํนวน 11,448 ไร ่เป็นเวลา 30 ปี เพอืใชป้ระโยชนท์าง

คารบ์อนเครดิต 

ทาํไม DITTO ลุยธุรกิจ Carbon Credit 

“ฐกร รตันกมลพร” ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร บรษัิท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) “DITTO” เปิดเผยว่า ธุรกิจของ 

DITTO มีสว่นช่วยลดโลกรอ้นมาตลอด โดยเฉพาะธุรกิจระบบการจดัการเอกสารในรูปแบบ Digital ครบวงจร “Document 

Management Solutions” ช่วยลดการใชก้ระดาษมากกว่า 800 ลา้นแผ่น เท่ากบักวา่ 1.6 ลา้นรมี หรอืกวา่ 4 พนัตนั ลดการ

ปลอ่ยคารบ์อนไดก้ว่า 16,000 ตนั ซงึปรมิาณกระดาษทใีชล้ดลงนาํไปคาํนวณคารบ์อนเครดิตไดด้ว้ย 

ขณะเดียวกนั บ.สยาม ทีซี เทคโนโลยี มีโครงการคดัแยกขยะดว้ยเทคโนโลยีขนัสงู และยงัจดัสรา้งระบบการคดัแยกขยะขึนมา

เพอืมาบรหิารจดัการ ทาํใหม้เีทคโนโลยีเหนือกวา่คนอืน ซงึนาํมาคาํนวณคารบ์อนเครดิตได ้ปัจจุบนัไดเ้ขา้ไปคดัแยกขยะให ้

อบจ. แหง่หนงึ มีปรมิาณขยะ 160 ตนัตอ่วนั คาํนวณคารบ์อนเครดิต 0.5-0.6% ตอ่ตนัตอ่วนั รวมทงัปีจะไดค้ารบ์อนเครดิต 

30,000-40,000 ตนัตอ่ปี 

ตังเป้าผลติ Carbon ป้อน บ.สง่ออก 

สาเหตทุทีาํให ้DITTO สนใจโครงการปลกูป่าชายเลนเพือประโยชนค์ารบ์อนเครดิต เพราะมีผลการศกึษาพบวา่ป่าชายเลน

สามารถดดูซบัคารบ์อนเครดิตได ้8-10 ตนัตอ่ไรต่อ่ปี ดงันนั พนืทที ีDITTO ไดร้บั 11,448 ไร ่ระยะเวลา 30 ปี คาดวา่จะได้

คารบ์อนเครดิตไมน่อ้ยกวา่ 3.3 ลา้นตนั คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า โดย DITTO ไดส้ว่นแบง่ 90% อีก 10% เป็นของ ทช. 



“พนืทป่ีาชายเลนที DITTO เขา้ไปปลกูและดแูลถกูจดัวา่เป็นบลคูารบ์อน “BLUE Carbon” คือ คารบ์อนไดออกไซดท์ีสะสมใน

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง โดยระบบนิเวศชายฝัง รวมทงัป่าชายเลน หญา้ทะเลและลุม่นาํเคม็ ดดูซบักกัเก็บคารบ์อนสงู

เมอืเทยีบกบัป่าบก นอกจากนี ป่าชายเลนยงัเป็นแหลง่อนบุาลสตัวน์าํทีสาํคญั เป็นเกราะปอ้งกนัหว่งโซอ่าหารของมนษุย ์เป็น

ทหีลบภยัสตัวใ์กลส้ญูพนัธุ ์ป้องกนัการกดัเซาะชายฝังจงึทาํใหม้ลูค่าบลคูารบ์อนจากป่าชายเลนสงูกวา่ป่าประเภทอืน” 

“ฐกร” กลา่วเพมิเติมวา่ ยงัมีปัจจยัอืนๆ ทีทาํให ้DITTO ตดัสินใจ คือ ปัจจยัแรก เนืองจากบรษัิทเอกชนไทยทีสง่สินคา้ออกไป

ตลาดยโุรปจะไดร้บัผลกระทบจากระเบียบ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) หรอืการบงัคบัใชภ้าษี

คารบ์อนกบัประเทศคูค่า้สาํหรบัการสง่ออก/นาํเขา้ ทีทางยโุรปจะบงัคบัใชใ้นวนัที 1 ตลุาคม 2566 ผูส้ง่สินคา้ออกไปยโุรป

จะตอ้งซอืใบรบัรอง CBAM ซงึราคาใบรบัรองอา้งอิงตามราคาซือขายใบอนญุาตปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในตลาดคารบ์อนของอี

ย ูยิงทาํใหค้วามตอ้งการ Carbon credit ของผูป้ระกอบการมมีากขึน สง่ผลใหร้าคาของ Carbon credit ปรบัตวัขนึตามดว้ย 

ปัจจยัที 2 แมว้า่ปัจจบุนัการมีสว่นรว่มในการลดคารบ์อนเครดิตยงัเป็นภาคสมคัรใจ (T-VER) แตภ่ายใน 2 ปีนี รฐับาลจะ

ผลกัดนัใหใ้ชเ้ป็นภาคบงัคบัไมใ่ชว่ิธีสมคัรใจอยา่งในปัจจบุนั ถึงตอนนนัความตอ้งการคารบ์อนเครดิตจะเพิมสงูขนึอย่าง

แนน่อนเพราะจะเป็นทีตอ้งการของผูป้ระกอบการจาํนวนมาก 

ปัจจยัสดุทา้ย ลา่สดุ ครม. มมีติตามทีกรมสรรพากรไดเ้สนอรา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ย

การยกเวน้รษัฎากร จาํนวน 2 ฉบบั เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรการภาษี ทงั 2 มาตรการ ดงันี  

1.มาตรการเพอืสง่เสรมิโครงการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลใหแ้ก่บรษัิทหรอืหา้ง

หุน้สว่นนิติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิทีเกิดจากการขายคารบ์อนเครดิตในประเทศ มีผลตงัแต่วนัทีพระราชกฤษฎีกามีผลบงัคบัใช้

จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2570 

2.มาตรการภาษีเพอืสง่เสรมิการดาํเนนิโครงการภาคีสนบัสนนุป่าชมุชนลดโลกรอ้น โดยเพมิสทิธิประโยชนท์างภาษีของบคุคล

ธรรมดาใหส้ามารถหกัลดหย่อนเงนิทีบรจิาคใหแ้ก่กรมป่าไม ้ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2566ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2570 

บัวหลวงฟันธงอนาคตไปได้สวย 

บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง ประเมนิวา่ หาก DITTO เรมิดาํเนินโครงการในปี 2566 จะใชเ้วลา 3 ปี ทีจะเรมิรบัรูค้ารบ์อนเครดิต

ในปี 2569 โดยคาดเงินลงทนุเรมิตน้ในปีแรกจะอยูท่ีราว 160-170 ลา้นบาท และคา่ดแูลรกัษาตงัแตปี่ท ี2 เป็นตน้ไปจะอยูท่ี 30 

ลา้นบาท/ปี โดยตงัแต่ปี 2569 คาดวา่ DITTO จะไดร้บัคารบ์อนเครดิตตอ่ปีอยู่ทีราว 1 แสนตนั/ปี (สดัสว่น 90%) 

หากอิงจากตลาดในตา่งประเทศอยา่งยโุรปราคาตอนนีอยูท่ีราว 70 ยโูร หรอื 2,600 บาทตอ่ตนั จะสามารถสรา้งกาํไรในปี 

2569 ไดร้าว 230 ลา้นบาท สรา้งกาํไรสว่นเพิมไดม้ากกวา่ 50% ตอ่ปี จะครอบคลมุตน้ทนุทงัหมดทลีงทนุไปใน 3 ปีแรก และจะ

สรา้งกาํไรอยา่งตอ่เนืองไปอีก 26 ปีทีเหลือ ซงึคาดวา่ในอนาคตราคาคารบ์อนเครดิตจะเพิมสงูขนึตอ่เนอืงอยา่งแนน่อน 


