
สรุปข�าวประจําวันท่ี 24-26 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- ของขวัญป
ใหม� สร�างสุข รับป
กระต�าย (เดลินิวส� 25 ธ.ค. 65 หน�า 6) 

- Village opts for carbon credit (บางกอกโพสต� 26 ธ.ค. 65 หน�า 3) 

ข�าวเว็บไซต! 

- “วราวุธ” ปลื้มทส.สําเร็จดันปBาชุมชนขาย”คาร�บอนเครดิต” 

matichon วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3741640 

- ‘วราวุธ’ปลื้มทส.ดันปBาชุมชนขาย ‘คาร�บอนเครดิต’แห�งแรกของไทย 

dailynews 24 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1824527/ 

- “วราวุธ” ปลื้ม ทส. สําเร็จ “ปลูกปBาเพ่ือคาร�บอนเครดิต” 

thaipost 25 ธันวาคม 2565 https://www.thaipost.net/public-relations-news/291041/ 

- "รมว.ทส."ย้ําความสําเร็จ"ปลูกปBาเพ่ือคาร�บอนเครดิต" สร�างธุรกิจใหม�ให�คนไทย ฮิตติดกระแส  

 สยามรัฐออนไลน�  25 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410161 

- กรมปBาไม� ยก ”บ�านโค�งตาบาง” ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต 

กรุงเทพธุรกิจ 24 ธ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1044687 

- นายอําเภอไทรโยคพร�อมปBาไม�-อุทยานฯ บุกยึดไม�สักทอง 3คนโอบอายุนับร�อยป
ค�านับล�าน 

เหิมเกริม! นายทุนอิทธิพลเถ่ือนลุยตัดไม�สักทอง อายุนับร�อยป
 ใหญ�ขนาด 3 คนโอบ ยาวกว�า 40 เมตร รวม 11 ต�น ห�างถนน
สาย 323 แค� 200 เมตร ชาวบ�านเห็นสุดสะเทือนใจแจ�งเจ�าหน�าท่ี นายอําเภอ พร�อมปBาไม� อุทยานฯ บุกยึดคาตอ 9 ต�น ส�วน
ขบวนการมอดไม�ขับรถ 18 ล�อ บรรทุกไม� 2 ต�น เผ�นหนี 

dailynews 25 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1828181/ 

- นายอําเภอไทรโยคพร�อมปBาไม�-อุทยานฯ บุกยึดไม�สักทองขนาด 3 คนโอบค�านับล�าน 

banmuang 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/309986 
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“วราวุธ” ปลื้มทส.สําเร็จดันปBาชุมชนขาย”คาร�บอนเครดิต” 

matichon วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3741640 

“วราวุธ” ปลื้มทส.สําเร็จดันปBาชุมชนขาย”คาร�บอนเครดิต” กรมปBาไม� ยก“บ�านโค�งตาบาง อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี ปBาชุมชน

แห�งแรกของไทย สู�ตลาดค�าคาร�บอนฯ ย้ําความสําเร็จสร�างเศรษฐกิจฐานราก 

เม่ือวันท่ี 24 ธ.ค. ท่ีชุมชนบ�านโค�งตาบาง ม.10 ต.ท�าไม�รวก อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี ซ่ึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอน

เครดิต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปhนประธานเปiดกิจกรรม ‘kick off 

ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต’ พร�อมชมแปลงสาธิตการเก็บข�อมูลคาร�บอนเครดิต โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน� 

ปลัดทส. นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� และคณะทํางานร�วมลงพ้ืนท่ี 

นายวราวุธ กล�าวว�า คาร�บอนเครดิตจะเปhนกลไกสําคัญในการผลักดัน ไม�ใช�เพียงด�านสิ่งแวดล�อม แต�จะเปhนการกระตุ�น

เศรษฐกิจระดับฐานราก อย�างชุมชนบ�านโค�งตาบาง ซ่ึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรก ท่ีแปรปBาสมบูรณ�เปhนคาร�บอนเครดิต ปBาท่ีมีค�า

มากกว�าไปการหาของปBา หรือเปhนปอดให�มนุษย� แต�จากนี้ปBาจะช�วยเพ่ิมศักยภาพในการสร�างรายได�ให�ชุมชน เร�งคืนความ

สมดุลให�พ้ืนท่ี ซ่ึงบ�านโค�งตาบาง จ.เพชรบุรี แห�งนี้ ภาคประชาชน สามารถนําเอาโมเดลขยายผลต�อในพ้ืนท่ีของตนเองได� 

โดยจะมีเจ�าหน�าท่ีกรมปBาไม� องค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) มาช�วยประเมินพ้ืนท่ีปBา แปรความ

สมบูรณ�ของปBา ว�าพ้ืนท่ีของตนเองสามารถสร�างรายได�เท�าไร จึงอยากเชิญชวนพ่ีน�องประชาชนหันมาปลูกต�นไม�มากข้ึน เพ่ือ

เพ่ิมความสมบูรณ�ให�ปBาและสร�างรายได�ให�กับตัวท�านเอง 

นายวราวุธ กล�าวอีกว�า ตามยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป
 ประเทศไทยต�องมีปBาเศรษฐกิจให�ได�ร�อยละ 15 จากท้ังหมด 325 ล�านไร� 

หรือประมาณ 40-50 ล�านไร� โดยประเทศไทยต้ังเปmาในการลดคาร�บอนไดออกไซด� ปริมาณกlาซเรือนกระจก จากสูงสุดของ

ไทยประมาณ 388 ล�านตันต�อป
 ลงไปเหลือ 120 ล�านตันต�อป
 และการบรรลุปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย�ภายในป
 

2065 โดยราคาคาร�บอนเครดิตในปnจจุบัน อยู�ท่ี 100-2,000 บาทต�อตัน ซ่ึงขณะนี้กรมปBาไม� เตรียมเสนอ ร�างระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายปBาชุมชน ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการใช�ประโยชน�จากผลผลิตและบริการปBาชุมชน 

พ.ศ….. โดยกําหนดสัดส�วนการแบ�งปnนคาร�บอนเครดิตให�แก�คณะกรรมการจัดการปBาชุมชนประจําปBาชุมชนท่ีข้ึนทะเบียน 



ร�อยละ 90 เปhนของรัฐโดยกรมปBาไม� ร�อยละ 10 ดังนั้นอนาคตตลาดคาร�บอนเครดิตจะมีมูลค�าสูงข้ึนประมาณ 4,000-5,000 

บาทต�อตัน โดยคาดว�ามูลค�าการขายคาร�บอนเครดิตของไทยจะสูงถึง 3 แสนล�านบาทในอนาคต 

ด�านนายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� กล�าวว�า การดําเนินการส�งเสริมภาคประชาชนในการมีส�วนร�วมดําเนินโครงการ

ปลูกและดูแลปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต ในรูปแบบปBาชุมชน ซ่ึงปnจจุบันมีการจัดต้ังปBาชุมชนแล�ว 12,117 แห�งท่ัว

ประเทศ รักษาพ้ืนท่ีปBาได� 6.64 ล�านไร� หากดําเนินการทุกพ้ืนท่ีรวมกันสามารถกักเก็บกlาซคาร�บอนไว�ได� 42 ล�านตันคาร�บอน 

โดยคาดว�าจะสามารถดูดซับกlาซเรือนกระจกได�ราว 6.27 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า/ป
 สําหรับปBาชุมชนบ�านโค�ง

ตาบาง นับว�าเปhนปBาชุมชนแห�งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกlาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)  เม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 2558 เนื้อท่ี 1,397 ไร� ซ่ึงกรม

ปBาไม� ได�ร�วมมือกับองค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง นํา

ร�องจัดทําโครงการ T-VER ในพ้ืนท่ีปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง โดยมี คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บริษัท ราช

กรุlป จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิแม�ฟmาหลวง เข�ามามีส�วนร�วมสนับสนุน และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบางและ

สมาชิกทําหน�าท่ีในการปกปmองรักษาชุมชน ควบคุมดูแล และปลูกฟwxนฟูปBาชุมชน ซ่ึงผลจากการท่ีชุมชนเข�ามามีบทบาทในการ

ปกปmองรักษาปBาชุมชน อนุรักษ�ควบคุมดูแล ปลูกฟwxนฟูปBาชุมชนมาโดยตลอด 7 ป
 ส�งผลให�ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง ลดการ

ปล�อยกlาซเรือนกระจกจากการทําลายปBาและความเสื่อมโทรมของปBาตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร�บอน โดยมี

คาร�บอนเครดิตท่ีได�รับการรับรอง จํานวน 5,259 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า จึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรกของประเทศไทย 

ท่ีพร�อมเข�าสู�ตลาดคาร�บอนเครดิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

‘วราวุธ’ปลื้มทส.ดันปBาชุมชนขาย ‘คาร�บอนเครดิต’แห�งแรกของไทย 

"วราวุธ" ปลื้ม ทส. สําเร็จ ดันปBาชุมชนขาย "คาร�บอนเครดิต" กรมปBาไม�ยก บ�านโค�งตาบาง อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี ปBาชุมชน

แห�งแรกของไทย สู�ตลาดค�าคาร�บอนฯ ย้ําความสําเร็จสร�างเศรษฐกิจฐานราก 

dailynews 24 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1824527/ 

เม่ือวันท่ี 24 ธ.ค. ท่ีชุมชนบ�านโค�งตาบาง หมู� 10 ต.ท�าไม�รวก อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี ซ่ึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอน

เครดิต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปhนประธานเปiดกิจกรรม ‘kick off ปBาชุมชน

แห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต’ พร�อมชมแปลงสาธิตการเก็บข�อมูลคาร�บอนเครดิต โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัด 

ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� และคณะทํางานร�วมลงพ้ืนท่ี 

นายวราวุธ กล�าวว�า คาร�บอนเครดิตจะเปhนกลไกสําคัญในการผลักดัน ไม�ใช�เพียงด�านสิ่งแวดล�อม แต�จะเปhนการกระตุ�น

เศรษฐกิจระดับฐานราก อย�างชุมชนบ�านโค�งตาบาง ซ่ึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรก ท่ีแปรปBาสมบูรณ�เปhนคาร�บอนเครดิต ปBาท่ีมีค�า

มากกว�าไปการหาของปBา หรือเปhนปอดให�มนุษย� แต�จากนี้ ปBาจะช�วยเพ่ิมศักยภาพในการสร�างรายได�ให�ชุมชน เร�งคืนความ

สมดุลให�พ้ืนท่ี ซ่ึงบ�านโค�งตาบาง จ.เพชรบุรี แห�งนี้ ภาคประชาชน สามารถนําเอาโมเดลขยายผลต�อในพ้ืนท่ีของตนเอง

ได� โดยจะมีเจ�าหน�าท่ีกรมปBาไม� องค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) มาช�วยประเมินพ้ืนท่ีปBา แปรความ

สมบูรณ�ของปBา ว�า พ้ืนท่ีของตนเองสามารถสร�างรายได�เท�าไร จึงอยากเชิญชวนพ่ีน�องประชาชนหันมาปลูกต�นไม�มากข้ึน เพ่ือ

เพ่ิมความสมบูรณ�ให�ปBาและสร�างรายได�ให�กับตัวท�านเอง 

นายวราวุธ กล�าวอีกว�า ตามยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป
 ประเทศไทยต�องมีปBาเศรษฐกิจให�ได�ร�อยละ 15 จากท้ังหมด 325 ล�าน

ไร� หรือประมาณ 40-50 ล�านไร� โดยประเทศไทยต้ังเปmาในการลดคาร�บอนไดออกไซด� ปริมาณกlาซเรือนกระจกจากสูงสุดของ

ไทยประมาณ 388 ล�านตันต�อป
 ลงไปเหลือ 120 ล�านตันต�อป
 และการบรรลุปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย�ภายใน

ป
 2065 โดยราคาคาร�บอนเครดิตในปnจจุบัน อยู�ท่ี 100-2,000 บาทต�อตัน ซ่ึงขณะนี้ กรมปBาไม�เตรียมเสนอร�างระเบียบ



คณะกรรมการนโยบายปBาชุมชน ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการใช�ประโยชน�จากผลผลิตและบริการปBาชุมชน พ.ศ. 

… โดยกําหนดสัดส�วนการแบ�งปnนคาร�บอนเครดิตให�แก�คณะกรรมการจัดการปBาชุมชนประจําปBาชุมชนท่ีข้ึนทะเบียน ร�อย

ละ 90 เปhนของรัฐโดยกรมปBาไม� ร�อยละ 10 ดังนั้น อนาคตตลาดคาร�บอนเครดิตจะมีมูลค�าสูงข้ึนประมาณ 4,000-

5,000 บาทต�อตัน โดยคาดว�ามูลค�าการขายคาร�บอนเครดิตของไทยจะสูงถึง 3 แสนล�านบาท ในอนาคต  

ด�านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� กล�าวว�า การดําเนินการส�งเสริมภาคประชาชนในการมีส�วนร�วมดําเนินโครงการปลูก

และดูแลปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต ในรูปแบบปBาชุมชน ซ่ึงปnจจุบันมีการจัดต้ังปBาชุมชนแล�ว 12,117 แห�งท่ัว

ประเทศ รักษาพ้ืนท่ีปBาได� 6.64 ล�านไร� หากดําเนินการทุกพ้ืนท่ีรวมกันสามารถกักเก็บกlาซคาร�บอนไว�ได� 42 ล�านตัน

คาร�บอน โดยคาดว�าจะสามารถดูดซับกlาซเรือนกระจกได�ราว 6.27 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า/ป
 สําหรับปBาชุมชน

บ�านโค�งตาบาง นับว�าเปhนปBาชุมชนแห�งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกlาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)  เม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 2558 เนื้อท่ี 1,397 ไร�  

นายสุรชัย กล�าวว�า ท้ังนี้กรมปBาไม� ได�ร�วมมือกับองค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) และคณะกรรมการ

ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง นําร�องจัดทําโครงการ T-VER ในพ้ืนท่ีปBาชุมชนบ�านโค�งตาบางโดยมี คณะวน

ศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บริษัท ราชกรุlป จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิแม�ฟmาหลวง เข�ามามีส�วนร�วมสนับสนุน และ

คณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบางและสมาชิกทําหน�าท่ีในการปกปmองรักษาชุมชน ควบคุมดูแล และปลูกฟwxนฟูปBา

ชุมชน ซ่ึงผลจากการท่ีชุมชนเข�ามามีบทบาทในการปกปmองรักษาปBาชุมชน อนุรักษ�ควบคุมดูแลปลูกฟwxนฟูปBาชุมชนมาโดย

ตลอด 7 ป
 ส�งผลให�ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง ลดการปล�อยกlาซเรือนกระจกจากการทําลายปBาและความเสื่อมโทรมของปBา

ตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร�บอน โดยมีคาร�บอนเครดิตท่ีได�รับการรับรองจํานวน 5,259 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

เทียบเท�า จึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรกของประเทศไทย ท่ีพร�อมเข�าสู�ตลาดคาร�บอนเครดิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

“วราวุธ” ปลื้ม ทส. สําเร็จ “ปลูกปBาเพ่ือคาร�บอนเครดิต” 

thaipost 25 ธันวาคม 2565 https://www.thaipost.net/public-relations-news/291041/ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ย้ําความสําเร็จ สร�างธุรกิจใหม�ให�คนไทย ซ้ือขายคาร�บอนเครดิต ฮิตติด

กระแส เดินหน�าเสริมพลังความร�วมมือจากทุกภาคส�วน เพ่ิมแหล�งกักเก็บและดูดกลับกlาซเรือนกระจก นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เตรียมยกระดับเชิงนโยบายขยายความร�วมมือและขับเคลื่อน

การดําเนินงานด�านปBาปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต สะท�อนเปmาหมายความเปhนกลางทางคาร�บอน และการปล�อยกlาซ

เรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย�ของประเทศไทย ด�านกรมปBาไม�ยกปBาชุมชน บ�านโค�งตาบาง เพชรบุรี เปhนปBาชุมชนแห�งแรก สู�

ตลาดคาร�บอนเครดิต 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวภายหลังพิธีเปiดกิจกรรม “Kick off 

ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต” ณ ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี ว�า นับต้ังแต�ประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26  ประเทศไทยได�ประกาศเปmา

หมายความเปhนกลางทางคาร�บอน (Carbon Neutrality) ในป
 2050 และปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย� (Net Zero) 

ภายในป
 2065 ซ่ึงการท่ีจะไปถึงเปmาหมายดังกล�าวไม�ใช�เรื่องง�าย ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�

เดินหน�าส�งเสริมการปลูกปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต โดยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ แต�ในปnจจุบันตลาดคาร�บอน

เครดิตของไทยยังมีการซ้ือขายเปhนจํานวนน�อย เนื่องจากยังคงเปhนภาคสมัครใจ และมีต�นทุนท่ีสูง อย�างไรก็ตาม ทส. ได�

พยายามขับเคลื่อนการดําเนินงานปลูกปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิตให�เห็นเปhนรูปธรรม มีการถอดบทเรียน และขยาย

ความร�วมมือจากภาคส�วนต�าง ๆ อย�างกว�างขวาง ซ่ึงก็ได�รับความสนใจและประสบความสําเร็จเปhนท่ีน�าพอใจ สําหรับการ

ดําเนินงานภาคปBาไม�ในตลาดคาร�บอนเครดิตของไทยนับว�ามีความก�าวหน�าอย�างต�อเนื่องและก�าวกระโดดอย�างยิ่ง ตนได�

ติดตามและกําหนดแนวทางเชิงนโยบายให�สามารถขับเคลื่อนได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ตนได�หารือแนวทางกับ

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการเร�งรัดบูรณาการและยกระดับการส�งเสริม

หน�วยงานภาคเอกชนในการมีส�วนร�วมดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพชุมชนและประชาชนเพ่ือดําเนินการปลูกและดูแลปBา

ไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต อีกท้ังยังสะท�อนเปmาหมายความเปhนกลางทางคาร�บอน และการปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิ

เปhนศูนย�ของประเทศไทย ตนอยากจะย้ําต�อพ่ีน�องประชาชนถึงความสําคัญในการปลูกปBา นอกจากเพ่ือประโยชน�ต�อความ



สมบูรณ�และยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อมแล�ว ยังมีประโยชน�ในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด�วย ท้ังนี้ ทส.จะได�เร�งรัดขยายผลการ

ดําเนินงานด�านการปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิตบนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน และการแบ�งปnน

ผลประโยชน�ร�วมกัน อนึ่ง สําหรับภาคประชาชนหรือชุมชน ทส. ได�ให�ความสําคัญและพร�อมสนับสนุนการดําเนินงานร�วมกัน 

หากประชาชนหรือชุมชนใดต�องการเข�าร�วมโครงการสามารถประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและแนว

ทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ต�อไป นายวราวุธ กล�าว  

นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� กล�าวว�า การดําเนินการส�งเสริมภาคประชาชนในการมีส�วนร�วมดําเนินโครงการปลูก

และดูแลปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต ในรูปแบบ “ปBาขุมชน” ซ่ึงปnจจุบันมีการจัดต้ังปBาชุมชนแล�ว 12,117 แห�งท่ัว

ประเทศ รักษาพ้ืนท่ีปBาได� 6.64 ล�านไร� หากดําเนินการทุกพ้ืนท่ีรวมกันสามารถกักเก็บกlาซคาร�บอนไว�ได� 42 ล�านตันคาร�บอน 

โดยคาดว�าจะสามารถดูดซับกlาซเรือนกระจกได�ราว 6.27 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า/ป
 สําหรับปBาชุมชนบ�านโค�ง

ตาบาง ตําบลท�าไม�รวก อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี นับว�าเปhนปBาชุมชนแห�งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกlาซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)  เม่ือ

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เนื้อท่ี 1,397 ไร�  ซ่ึงกรมปBาไม� ได�ร�วมมือกับองค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การ

มหาชน) และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง นําร�องจัดทําโครงการ T-VER ในพ้ืนท่ีปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง โดยมี 

คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บริษัท ราชกรุlป จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิแม�ฟmาหลวง เข�ามามีส�วนร�วม

สนับสนุน และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบางและสมาชิกทําหน�าท่ีในการปกปmองรักษาชุมชน ควบคุมดูแล และปลูก

ฟwxนฟูปBาชุมชน ซ่ึงผลจากการท่ีชุมชนเข�ามามีบทบาทในการปกปmองรักษาปBาชุมชน อนุรักษ�ควบคุมดูแล ปลูกฟwxนฟูปBาชุมชนมา

โดยตลอด 7 ป
 ส�งผลให�ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง ลดการปล�อยกlาซเรือนกระจกจากการทําลายปBาและความเสื่อมโทรมของปBา

ตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร�บอน โดยมีคาร�บอนเครดิตท่ีได�รับการรับรอง จํานวน 5,259 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

เทียบเท�า จึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรกของประเทศไทย ท่ีพร�อมเข�าสู�ตลาดคาร�บอนเครดิต อย�างไรก็ตาม กรมปBาไม� เตรียมเสนอ 

ร�างระเบียบคณะกรรมการนโยบายปBาชุมชน ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการใช�ประโยชน�จากผลผลิตและบริการปBา

ชุมชน พ.ศ..... โดยกําหนดสัดส�วนการแบ�งปnนคาร�บอนเครดิตให�แก�คณะกรรมการจัดการปBาชุมชนประจําปBาชุมชนท่ีข้ึน

ทะเบียน ร�อยละ 90 เปhนของรัฐโดยกรมปBาไม� ร�อยละ 10  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการท่ีกรมปBาไม�ดําเนินการเก่ียวกับ

การลดกlาซเรือนกระจกภาคปBาไม� ดังเช�น การพัฒนาปBาชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร�อน ร�วมกับองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบล เทศบาลตําบล จํานวน 512 แห�ง  จัดฝ�กอบรมหลักสูตร สร�างปBาพัฒนาเมือง จํานวน 167 

รุ�น ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ จํานวน 80 แห�ง เพ่ือเปhนแหล�งเรียนรู�ศึกษาธรรมชาติและบทบาทของต�นไม�ท่ีช�วยลด

สภาวะโลกร�อน  การพัฒนาแห�งเรียนรู�การกักเก็บคาร�บอนในปBาชุมชนเมือง จํานวน 6 แห�ง 600 ไร� ดําเนินโครงการศึกษา

การกักเก็บคาร�บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในปBาชุมชนอย�างมีส�วนร�วม โดยร�วมกับ บริษัท ราช กรุlป จํากัด 

(มหาชน) รวมพ้ืนท่ีศึกษา  ๖๑ ปBาชุมชน เพ่ือประเมินและส�งเสริมปBาชุมชนให�เปhนแหล�งกักเก็บปริมาณคาร�บอนและความ

หลากหลายทาง เปhนต�น สุดท�าย กรมปBาไม� ขอเชิญชวนชุมชนและหน�วยงานภาคเอกชนท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการ สามารถ

ประสานหน�วยงานของกรมปBาไม�ในพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามรายละเอียด อย�างไรก็ตาม กรมปBาไม�จะได�เร�งรัดขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ

ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังประเทศ ต�อไป นายสุรชัย กล�าวในท่ีสุด 



 

     

   

"รมว.ทส."ย้ําความสําเร็จ"ปลกูปBาเพ่ือคาร�บอนเครดิต" สร�างธุรกิจใหม�ให�คนไทย ฮิตติดกระแส  

 สยามรัฐออนไลน�  25 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410161 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ย้ําความสําเร็จ สร�างธุรกิจใหม�ให�คนไทย ซ้ือขายคาร�บอนเครดิต ฮิตติดกระแส 

เดินหน�าเสริมพลังความร�วมมือจากทุกภาคส�วน เพ่ิมแหล�งกักเก็บและดูดกลับกlาซเรือนกระจก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรี 

ว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เตรียมยกระดับเชิงนโยบายขยายความร�วมมือและขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ด�านปBาปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต สะท�อนเปmาหมายความเปhนกลางทางคาร�บอน และการปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิเปhน

ศูนย�ของประเทศไทย ด�านกรมปBาไม�ยกปBาชุมชน บ�านโค�งตาบาง เพชรบุรี เปhนปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวภายหลังพิธีเปiดกิจกรรม “Kick off 

ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต” ณ ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี ว�า นับต้ังแต�ประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26  ประเทศไทยได�ประกาศเปmา

หมายความเปhนกลางทางคาร�บอน (Carbon Neutrality) ในป
 2050 และปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย� (Net Zero) 

ภายในป
 2065 ซ่ึงการท่ีจะไปถึงเปmาหมายดังกล�าวไม�ใช�เรื่องง�าย ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�

เดินหน�าส�งเสริมการปลูกปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต โดยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ แต�ในปnจจุบันตลาดคาร�บอน

เครดิตของไทยยังมีการซ้ือขายเปhนจํานวนน�อย เนื่องจากยังคงเปhนภาคสมัครใจ และมีต�นทุนท่ีสูง อย�างไรก็ตาม ทส. ได�

พยายามขับเคลื่อนการดําเนินงานปลูกปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิตให�เห็นเปhนรูปธรรม มีการถอดบทเรียน และขยาย

ความร�วมมือจากภาคส�วนต�าง ๆ อย�างกว�างขวาง ซ่ึงก็ได�รับความสนใจและประสบความสําเร็จเปhนท่ีน�าพอใจ 

สําหรับการดําเนินงานภาคปBาไม�ในตลาดคาร�บอนเครดิตของไทยนับว�ามีความก�าวหน�าอย�างต�อเนื่องและก�าวกระโดดอย�างยิ่ง 

ตนได�ติดตามและกําหนดแนวทางเชิงนโยบายให�สามารถขับเคลื่อนได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ตนได�หารือ

แนวทางกับนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการเร�งรัดบูรณาการและยกระดับการ

ส�งเสริมหน�วยงานภาคเอกชนในการมีส�วนร�วมดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพชุมชนและประชาชนเพ่ือดําเนินการปลูกและ

ดูแลปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต อีกท้ังยังสะท�อนเปmาหมายความเปhนกลางทางคาร�บอน และการปล�อยกlาซเรือน

กระจกสุทธิเปhนศูนย�ของประเทศไทย ตนอยากจะย้ําต�อพ่ีน�องประชาชนถึงความสําคัญในการปลูกปBา นอกจากเพ่ือประโยชน�



ต�อความสมบูรณ�และยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อมแล�ว ยังมีประโยชน�ในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด�วย ท้ังนี้ ทส.จะได�เร�งรัด

ขยายผลการดําเนินงานด�านการปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิตบนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน และการ

แบ�งปnนผลประโยชน�ร�วมกัน อนึ่ง สําหรับภาคประชาชนหรือชุมชน ทส. ได�ให�ความสําคัญและพร�อมสนับสนุนการดําเนินงาน

ร�วมกัน หากประชาชนหรือชุมชนใดต�องการเข�าร�วมโครงการสามารถประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ

และแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ต�อไป นายวราวุธ กล�าว   

นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� กล�าวว�า การดําเนินการส�งเสริมภาคประชาชนในการมีส�วนร�วมดําเนินโครงการปลูก

และดูแลปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต ในรูปแบบ “ปBาขุมชน” ซ่ึงปnจจุบันมีการจัดต้ังปBาชุมชนแล�ว 12,117 แห�งท่ัว

ประเทศ รักษาพ้ืนท่ีปBาได� 6.64 ล�านไร� หากดําเนินการทุกพ้ืนท่ีรวมกันสามารถกักเก็บกlาซคาร�บอนไว�ได� 42 ล�านตันคาร�บอน 

โดยคาดว�าจะสามารถดูดซับกlาซเรือนกระจกได�ราว 6.27 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า/ป
 สําหรับปBาชุมชนบ�านโค�ง

ตาบาง ตําบลท�าไม�รวก อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี นับว�าเปhนปBาชุมชนแห�งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกlาซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)  เม่ือ

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เนื้อท่ี 1,397 ไร�  ซ่ึงกรมปBาไม� ได�ร�วมมือกับองค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การ

มหาชน) และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง นําร�องจัดทําโครงการ T-VER ในพ้ืนท่ีปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง โดยมี 

คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บริษัท ราชกรุlป จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิแม�ฟmาหลวง เข�ามามีส�วนร�วม

สนับสนุน และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบางและสมาชิกทําหน�าท่ีในการปกปmองรักษาชุมชน ควบคุมดูแล และปลูก

ฟwxนฟูปBาชุมชน ซ่ึงผลจากการท่ีชุมชนเข�ามามีบทบาทในการปกปmองรักษาปBาชุมชน อนุรักษ�ควบคุมดูแล ปลูกฟwxนฟูปBาชุมชนมา

โดยตลอด 7 ป
 ส�งผลให�ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง ลดการปล�อยกlาซเรือนกระจกจากการทําลายปBาและความเสื่อมโทรมของปBา

ตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร�บอน โดยมีคาร�บอนเครดิตท่ีได�รับการรับรอง จํานวน 5,259 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

เทียบเท�า จึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรกของประเทศไทย ท่ีพร�อมเข�าสู�ตลาดคาร�บอนเครดิต อย�างไรก็ตาม กรมปBาไม� เตรียมเสนอ 

ร�างระเบียบคณะกรรมการนโยบายปBาชุมชน ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการใช�ประโยชน�จากผลผลิตและบริการปBา

ชุมชน พ.ศ..... โดยกําหนดสัดส�วนการแบ�งปnนคาร�บอนเครดิตให�แก�คณะกรรมการจัดการปBาชุมชนประจําปBาชุมชนท่ีข้ึน

ทะเบียน ร�อยละ 90 เปhนของรัฐโดยกรมปBาไม� ร�อยละ 10  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการท่ีกรมปBาไม�ดําเนินการเก่ียวกับ

การลดกlาซเรือนกระจกภาคปBาไม� ดังเช�น การพัฒนาปBาชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร�อน ร�วมกับองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบล เทศบาลตําบล จํานวน 512 แห�ง  จัดฝ�กอบรมหลักสูตร สร�างปBาพัฒนาเมือง จํานวน 167 

รุ�น ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ จํานวน 80 แห�ง เพ่ือเปhนแหล�งเรียนรู�ศึกษาธรรมชาติและบทบาทของต�นไม�ท่ีช�วยลด

สภาวะโลกร�อน  การพัฒนาแห�งเรียนรู�การกักเก็บคาร�บอนในปBาชุมชนเมือง จํานวน 6 แห�ง 600 ไร� ดําเนินโครงการศึกษา

การกักเก็บคาร�บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในปBาชุมชนอย�างมีส�วนร�วม โดยร�วมกับ บริษัท ราช กรุlป จํากัด 

(มหาชน) รวมพ้ืนท่ีศึกษา  ๖๑ ปBาชุมชน เพ่ือประเมินและส�งเสริมปBาชุมชนให�เปhนแหล�งกักเก็บปริมาณคาร�บอนและความ

หลากหลายทาง เปhนต�น สุดท�าย กรมปBาไม� ขอเชิญชวนชุมชนและหน�วยงานภาคเอกชนท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการ สามารถ

ประสานหน�วยงานของกรมปBาไม�ในพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามรายละเอียด อย�างไรก็ตาม กรมปBาไม�จะได�เร�งรัดขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ

ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังประเทศ ต�อไป นายสุรชัย กล�าวในท่ีสุด 



 

  

กรมปBาไม� ยก ”บ�านโค�งตาบาง” ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต 

กรุงเทพธุรกิจ 24 ธ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1044687 

“วราวุธ” ปลื้ม ทส. สําเรจ็ “ปลูกปBาเพ่ือคาร�บอนเครดิต” กรมปBาไม� ยก“บ�านโค�งตาบาง ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต” 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ย้ําความสําเร็จ สร�างธุรกิจใหม�ให�คนไทย ซ้ือขายคาร�บอนเครดิต ฮิตติด

กระแส เดินหน�าเสริมพลังความร�วมมือจากทุกภาคส�วน เพ่ิมแหล�งกักเก็บและดูดกลับกlาซเรือนกระจก นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เตรียมยกระดับเชิงนโยบายขยายความร�วมมือและขับเคลื่อน

การดําเนินงานด�านปBาปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต สะท�อนเปmาหมายความเปhนกลางทางคาร�บอน และการปล�อยกlาซ

เรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย�ของประเทศไทย ด�านกรมปBาไม�ยกปBาชุมชน บ�านโค�งตาบาง เพชรบุรี เปhนปBาชุมชนแห�งแรก สู�

ตลาดคาร�บอนเครดิต 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวภายหลังพิธีเปiดกิจกรรม “Kick off 

ปBาชุมชนแห�งแรก สู�ตลาดคาร�บอนเครดิต” ณ ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี ว�า นับต้ังแต�ประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 หรือ COP 26  ประเทศไทยได�ประกาศเปmา

หมายความเปhนกลางทางคาร�บอน (Carbon Neutrality) ในป
 2050 และปล�อยกlาซเรือนกระจกสุทธิเปhนศูนย� (Net Zero) 

ภายในป
 2065 ซ่ึงการท่ีจะไปถึงเปmาหมายดังกล�าวไม�ใช�เรื่องง�าย ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�

เดินหน�าส�งเสริมการปลูกปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต โดยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ แต�ในปnจจุบันตลาดคาร�บอน

เครดิตของไทยยังมีการซ้ือขายเปhนจํานวนน�อย เนื่องจากยังคงเปhนภาคสมัครใจ และมีต�นทุนท่ีสูง อย�างไรก็ตาม ทส. ได�

พยายามขับเคลื่อนการดําเนินงานปลูกปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิตให�เห็นเปhนรูปธรรม มีการถอดบทเรียน และขยาย

ความร�วมมือจากภาคส�วนต�าง ๆ อย�างกว�างขวาง ซ่ึงก็ได�รับความสนใจและประสบความสําเร็จเปhนท่ีน�าพอใจ สําหรับการ

ดําเนินงานภาคปBาไม�ในตลาดคาร�บอนเครดิตของไทยนับว�ามีความก�าวหน�าอย�างต�อเนื่องและก�าวกระโดดอย�างยิ่ง 

ตนได�ติดตามและกําหนดแนวทางเชิงนโยบายให�สามารถขับเคลื่อนได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ตนได�หารือ

แนวทางกับนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการเร�งรัดบูรณาการและยกระดับการ

ส�งเสริมหน�วยงานภาคเอกชนในการมีส�วนร�วมดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพชุมชนและประชาชนเพ่ือดําเนินการปลูกและ

ดูแลปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต อีกท้ังยังสะท�อนเปmาหมายความเปhนกลางทางคาร�บอน และการปล�อยกlาซเรือน

กระจกสุทธิเปhนศูนย�ของประเทศไทย ตนอยากจะย้ําต�อพ่ีน�องประชาชนถึงความสําคัญในการปลูกปBา นอกจากเพ่ือประโยชน�

ต�อความสมบูรณ�และยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อมแล�ว ยังมีประโยชน�ในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด�วย ท้ังนี้ ทส.จะได�เร�งรัด



ขยายผลการดําเนินงานด�านการปBาไม�เพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิตบนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน และการ

แบ�งปnนผลประโยชน�ร�วมกัน อนึ่ง สําหรับภาคประชาชนหรือชุมชน ทส. ได�ให�ความสําคัญและพร�อมสนับสนุนการดําเนินงาน

ร�วมกัน หากประชาชนหรือชุมชนใดต�องการเข�าร�วมโครงการสามารถประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ

และแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ต�อไป นายวราวุธ กล�าว  

นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมปBาไม� กล�าวว�า การดําเนินการส�งเสริมภาคประชาชนในการมีส�วนร�วมดําเนินโครงการปลูก

และดูแลปBาเพ่ือประโยชน�คาร�บอนเครดิต ในรูปแบบ “ปBาขุมชน” ซ่ึงปnจจุบันมีการจัดต้ังปBาชุมชนแล�ว 12,117 แห�งท่ัว

ประเทศ รักษาพ้ืนท่ีปBาได� 6.64 ล�านไร� หากดําเนินการทุกพ้ืนท่ีรวมกันสามารถกักเก็บกlาซคาร�บอนไว�ได� 42 ล�านตันคาร�บอน 

โดยคาดว�าจะสามารถดูดซับกlาซเรือนกระจกได�ราว 6.27 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า/ป
 สําหรับปBาชุมชนบ�านโค�ง

ตาบาง ตําบลท�าไม�รวก อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี นับว�าเปhนปBาชุมชนแห�งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกlาซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)  เม่ือ

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เนื้อท่ี 1,397 ไร�  ซ่ึงกรมปBาไม� ได�ร�วมมือกับองค�การบริหารจัดการกlาซเรือนกระจก (องค�การ

มหาชน) และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง นําร�องจัดทําโครงการ T-VER ในพ้ืนท่ีปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง โดยมี 

คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บริษัท ราชกรุlป จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิแม�ฟmาหลวง เข�ามามีส�วนร�วม

สนับสนุน และคณะกรรมการปBาชุมชนบ�านโค�งตาบางและสมาชิกทําหน�าท่ีในการปกปmองรักษาชุมชน ควบคุมดูแล และปลูก

ฟwxนฟูปBาชุมชน ซ่ึงผลจากการท่ีชุมชนเข�ามามีบทบาทในการปกปmองรักษาปBาชุมชน อนุรักษ�ควบคุมดูแล ปลูกฟwxนฟูปBาชุมชนมา

โดยตลอด 7 ป
 ส�งผลให�ปBาชุมชนบ�านโค�งตาบาง ลดการปล�อยกlาซเรือนกระจกจากการทําลายปBาและความเสื่อมโทรมของปBา

ตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร�บอน โดยมีคาร�บอนเครดิตท่ีได�รับการรับรอง จํานวน 5,259 ตันคาร�บอนไดออกไซด�

เทียบเท�า จึงเปhนปBาชุมชนแห�งแรกของประเทศไทย ท่ีพร�อมเข�าสู�ตลาดคาร�บอนเครดิต อย�างไรก็ตาม กรมปBาไม� เตรียมเสนอ 

ร�างระเบียบคณะกรรมการนโยบายปBาชุมชน ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการใช�ประโยชน�จากผลผลิตและบริการปBา

ชุมชน พ.ศ..... โดยกําหนดสัดส�วนการแบ�งปnนคาร�บอนเครดิตให�แก�คณะกรรมการจัดการปBาชุมชนประจําปBาชุมชนท่ีข้ึน

ทะเบียน ร�อยละ 90 เปhนของรัฐโดยกรมปBาไม� ร�อยละ 10  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการท่ีกรมปBาไม�ดําเนินการเก่ียวกับ

การลดกlาซเรือนกระจกภาคปBาไม� ดังเช�น การพัฒนาปBาชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร�อน ร�วมกับองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบล เทศบาลตําบล จํานวน 512 แห�ง  จัดฝ�กอบรมหลักสูตร สร�างปBาพัฒนาเมือง จํานวน 167 

รุ�น ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ จํานวน 80 แห�ง เพ่ือเปhนแหล�งเรียนรู�ศึกษาธรรมชาติและบทบาทของต�นไม�ท่ีช�วยลด

สภาวะโลกร�อน  การพัฒนาแห�งเรียนรู�การกักเก็บคาร�บอนในปBาชุมชนเมือง จํานวน 6 แห�ง 600 ไร� ดําเนินโครงการศึกษา

การกักเก็บคาร�บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในปBาชุมชนอย�างมีส�วนร�วม โดยร�วมกับ บริษัท ราช กรุlป จํากัด 

(มหาชน) รวมพ้ืนท่ีศึกษา  ๖๑ ปBาชุมชน เพ่ือประเมินและส�งเสริมปBาชุมชนให�เปhนแหล�งกักเก็บปริมาณคาร�บอนและความ

หลากหลายทาง เปhนต�น สุดท�าย กรมปBาไม� ขอเชิญชวนชุมชนและหน�วยงานภาคเอกชนท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการ สามารถ

ประสานหน�วยงานของกรมปBาไม�ในพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามรายละเอียด อย�างไรก็ตาม กรมปBาไม�จะได�เร�งรัดขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ

ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังประเทศ ต�อไป นายสุรชัย กล�าวในท่ีสุด 



 

     

นายอําเภอไทรโยคพร�อมปBาไม�-อุทยานฯ บุกยึดไม�สักทอง 3คนโอบอายุนับร�อยป
ค�านับล�าน 

เหิมเกริม! นายทุนอิทธิพลเถ่ือนลุยตัดไม�สักทอง อายุนับร�อยป
 ใหญ�ขนาด 3 คนโอบ ยาวกว�า 40 เมตร รวม 11 ต�น ห�างถนน

สาย 323 แค� 200 เมตร ชาวบ�านเห็นสุดสะเทือนใจแจ�งเจ�าหน�าท่ี นายอําเภอ พร�อมปBาไม� อุทยานฯ บุกยึดคาตอ 9 ต�น ส�วน

ขบวนการมอดไม�ขับรถ 18 ล�อ บรรทุกไม� 2 ต�น เผ�นหนี 

dailynews 25 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1828181/ 

เม่ือเวลา 14.30 น. วันท่ี 25 ธ.ค. นายเนรมิต เหลืองอร�ามฟmา นายอําเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายไพโรจน� เขียวแก�ว หน.

หน�วยปmองกัน และพัฒนาปBาไม�ไทรโยค กจ.1 นายสุพล คําเสนาะ หน.อุทยานฯ ไทรโยค นายกิตติ แสงหล�อ หน.สายตรวจ

อุทยานฯ พร�อมกําลังเข�าตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีปBาสักทอง ตรงข�าม รพ.พระปiยมหาราชรมณียเขต หมู� 7 ต.ไทรโยค อ.ไทร

โยค หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านว�า มีผู�มีอิทธิพลเข�ามาตัดโค�นต�นสักทอง ขนาดใหญ�อายุนับร�อยป
 และใช�รถเครนยกไม�ท�อน

ข้ึนรถบรรทุก 18 ล�อ โดยไม�เกรงกลัวกฎหมาย  

กําลังเจ�าหน�าท่ี เดินทางเข�าไปยังท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู�ตรงข�ามกับ รพ.พระปiยมหาราชรมณียเขต ห�างจากถนนสาย 323 

กาญจนบุรี-สังขละบุรี 200 เมตร พบบ�านก�ออิฐถือปูนชั้นเดียว มีรั้วเหล็กด�านหน�า แต�ไม�พบผู�ใด ด�านข�างบ�านและหลังบ�าน 

พบว�าเปhนดงต�นสักทองขนาดใหญ� ถูกตัดโค�นลงมาคาตอ กองกับพ้ืนกระจายท่ัวจํานวน 9 ต�น และพบตอต�นสักทองขนาด

ใหญ� 2 ตอ ท่ีถูกกลุ�มขบวนการตัดไม�ทําลายปBา ตัดโค�นและนําออกไปได� 2 ต�น  

เจ�าหน�าท่ีกระจายกําลังเข�าตรวจสอบ บริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุอย�างละเอียด พบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวเปhนดงไม�สักทองขนาดใหญ� ห�าง

จากเขตอุทยานฯไทรโยค 50 เมตร และอยู�ในเขตราชพัสดุแปลงใหญ� ตาม พ.ร.ฎ. 2481 ในพ้ืนท่ีปBาดังกล�าว เต็มไปด�วยต�น

สักทองขนาดใหญ� ละลานตา แต�ถูกขบวนการมอดไม�ตัดโค�นกระจายเกลื่อน เห็นแล�วเปhนท่ีน�าเศร�าใจเปhนอย�างยิ่ง พบว�าไม�

สักท่ีถูกตัดโค�น ก่ิงใบยังเต็มต�นท้ัง 9 ต�น ท้ังพบร�องรอยกวาดใบไม�ออกจากโคนต�น เปhนวงกลมเพ่ือเตรียมตัดโค�น รวมท้ังยัง

พบร�องรอยมอดไม�ใช�เลื่อยโซ�ยนต� ตัดโค�นต�นสักทองไปได�เพียงครึ่งต�น ท่ัวบริเวณมีแต�กองข้ีเลื่อยกระจายไปท่ัว บริเวณรอบท่ี

เกิดเหตุไม�พบผู�ใด พบร�องรอยรถเครนและรถบรรทุกขนาดใหญ� เชื่อว�ากลุ�มผู�กระทําผิดใช�รถเครนยกไม�ท�อนข้ึนรถบรรทุก18 

ล�อ นําไม�ออกจากปBา หลบหนีไปได�หวุดหวิด ก�อนท่ีกําลังเจ�าหน�าท่ีจะไปถึง  

สําหรับไม�สักทองดงใหญ�แห�งนี้ ทราบว�ามีการปลูกไว�ก�อน ป
 พ.ศ. 2497 จึงมีขนาดใหญ� 2-3 คนโอบ มีอายุนับร�อยป
 ทําให�

นายทุนอิทธิพลกลุ�มขบวนการตัดไม�ทําลายปBา เข�าลักลอบตัดโค�นไม�สักทอง ท่ีมีราคาสูงเปhนท่ีต�องการของตลาด โดยไม�

ท้ังหมดท่ีถูกตัดโค�น มีมูลค�ากว�า 1 ล�านบาท  

 



  

นายอําเภอไทรโยคพร�อมปBาไม�-อุทยานฯ บุกยึดไม�สักทองขนาด 3 คนโอบค�านับล�าน 

banmuang วันอาทิตย� ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/309986 

เหิมเกริม! นายทุนอิทธิพลลุยตัดไม�สักทอง อายุนับร�อยป
 ใหญ�ขนาด3คนโอบ ยาวกว�า 40 เมตร จํานวน 11 ต�น ห�างถนนสาย 

323 แค� 200 เมตร ชาวบ�านเห็นสุดสะเทือนใจแจ�งเจ�าหน�าท่ี นายอําเภอพร�อมปBาไม� อุทยานฯ บุกยึดคาตอ 9 ต�น ส�วน

ขบวนการมอดไม�ขับรถ 18 ล�อ บรรทุกไม�2 ต�น หลบหนีไปก�อน 

เม่ือเวลา 14.30 น.วันท่ี 25 ธ.ค.2565 นายเนรมิต เหลืองอร�ามฟmา นายอําเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายไพโรจน� เขียวแก�ว 

หน.หน�วยปmองกัน และพัฒนาปBาไม�ไทรโยค กจ.1 นายสุพล คําเสนาะ หน.อุทยานฯไทรโยค นายกิตติ แสงหล�อ หน.สายตรวจ

อุทยานฯ พร�อมกําลังเข�าตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีปBาสักทอง ตรงข�ามร.พ.พระปiยมหาราชรมณียเขต ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 

หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านว�า มีผู�มีอิทธิพลเข�ามาตัดโค�นต�นสักทอง ขนาดใหญ�อายุนับร�อยป
 และใช�รถเครนยกไม�ท�อนข้ึน

รถบรรทุก18ล�อ โดยไม�เกรงกลัวกฎหมาย 

กําลังเจ�าหน�าท่ี เดินทางเข�าไปยังท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู�ตรงข�ามกับรพ.พระปiยมหาราชรมณียเขต ห�างจากถนนสาย323กาญจนบุรี-

สังขละบุรี 200 เมตร พบบ�านก�ออิฐถือปูนชั้นเดียว มีรั้วเหล็กด�านหน�า แต�ไม�พบผู�ใด ด�านข�างบ�านและหลังบ�าน พบว�าเปhนดง

ต�นสักทองขนาดใหญ� ถูกตัดโค�นลงมาคาตอ กองกับพ้ืนกระจายท่ัวจํานวน 9 ต�น และพบตอต�นสักทองขนาดใหญ� 2 ตอ ท่ีถูก

กลุ�มขบวนการตัดไม�ทําลายปBา ตัดโค�นและนําออกไปได�2ต�น 

เจ�าหน�าท่ีกระจายกําลังเข�าตรวจสอบ บริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุอย�างละเอียด พบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวเปhนดงไม�สักทองขนาดใหญ� ห�าง

จากเขตอุทยานฯไทรโยค 50 เมตร และอยู�ในเขตราชพัสดุแปลงใหญ� ตามพรฎ.2481 ในพ้ืนท่ีปBาดังกล�าว เต็มไปด�วยต�นสัก

ทองขนาดใหญ� ละลานตา แต�ถูกขบวนการมอดไม�ตัดโค�นกระจายเกลื่อน เห็นแล�วเปhนท่ีน�าเศร�าใจเปhนอย�างยิ่ง พบว�าไม�สักท่ี

ถูกตัดโค�น ก่ิงใบยังเต็มต�นท้ัง9ต�น ท้ังพบร�องรอยกวาดใบไม�ออกจากโคนต�น เปhนวงกลมเพ่ือเตรียมตัดโค�น  รวมท้ังยังพบ

ร�องรอยมอดไม�ใช�เลื่อยโซ�ยนต� ตัดโค�นต�นสักทองไปได�เพียงครึ่งต�น ท่ัวบริเวณมีแต�กองข้ีเลื่อยกระจายไปท่ัว บริเวณรอบท่ีเกิด

เหตุไม�พบผู�ใด พบร�องรอยรถเครนและรถบรรทุกขนาดใหญ� เชื่อว�ากลุ�มผู�กระทําผิดใช�รถเครนยกไม�ท�อนข้ึนรถบรรทุก18ล�อ 

นําไม�ออกจากปBา หลบหนีไปได�หวุดหวิด ก�อนท่ีกําลังเจ�าหน�าท่ีจะไปถึง 

สําหรับไม�สักทองดงใหญ�แห�งนี้ ทราบว�ามีการปลูกไว�ก�อนป
พ.ศ.2497 จึงมีขนาดใหญ�2-3คนโอบเนื่องจากมีอายุนับร�อยป
 ทํา

ให�นายทุนอิทธิพลกลุ�มขบวนการตัดไม�ทําลายปBา เข�าลักลอบตัดโค�นไม�สักทอง ท่ีมีราคาสูงเปhนท่ีต�องการของตลาด โดยไม�

ท้ังหมดท่ีถูกตัดโค�น มีมูลค�ากว�า1ล�านบาท 

เจ�าหน�าท่ีจึงทําการตรวจยึดไม�ท้ังหมด พร�อมเข�าร�องทุกข�กล�าวโทษ ต�อพนักงานสอบสวนสภ.ไทรโยค เพ่ือติดตามตัวผู�กระทํา

ผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 


