
สรุปข่าวประจำในวันที่ 21 ก.พ. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- "ศรัณย์วุฒิ" นําชาวบ้านบุกกระทรวงทรัพย์ฯ (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 10) 
- ทส.มอบสิทธิทํากินกว่า3หมื่น (ข่าวสด 22 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- รุกป่าสงวนตัดเรียบทําสวนทุเรียน (เดลินิวส์ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 6) 

ข่าวเว็บไซต์ 
คนแกลงร้อง ผู้นำท้องถิ่น-นายทุน รุกเขาสำรอง โค่นป่าปลูกทุเรียน (ไทยรัฐ 20 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/local/east/2634385 
ปลูกทุเรียน! ร้องสื่อจี้กรมป่าไม้เอาผิด ‘ผู้นำท้องถิ่น-นายทุน’ รุก ‘เขาสำรอง’ (เดลินิวส์ 20 กุมภาพันธ์ 2566)  
https://www.dailynews.co.th/news/2016358/ 
ชาวบ้านโวย เจ้าหน้าที่ปกครองรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์เขาสำรอง ขุดเป็นขั้นบันได ปลูกทุเรียน  จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ (สยามรัฐ 20 กุมภาพันธ์ 2566) https://siamrath.co.th/n/424745 
สองทศวรรษปัญหา“ทับลาน” กรมอุทยานฯร้อนก้นเจอม.157 (บางกอกทูเดย์ 20 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://bangkok-today.com/สองทศวรรษปัญหาทับลาน/ 
"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ยันคำวินิจฉัยไม่เอ้ือนายทุน ย้ำแก้ปัญหาถือครองที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานถูกต้องตามความเป็นจริง  
(สยามรัฐ 20 กุมภาพันธ์ 2566) https://siamrath.co.th/n/424847 
ผู้ตรวจการแผ่นดินยันคำวินิจฉัยแก้ปมอุทยานทับลานไม่เอ้ือนายทุน (บ้านเมือง 20 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317167 
นำร่อง “พืชเศรษฐกิจ” ลุยปั๊มยอดขายคาร์บอนเครดิต (ฐานเศรษฐกิจ 20 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.thansettakij.com/business/economy/556740 
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20 ก.พ. 2566 14:18 น. 

คนแกลงร้อง ผู้นำท้องถิ่น-นายทุน รุกเขาสำรอง โค่นป่าปลูกทุเรียน 
ชาวบ้าน ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ร้องผู้ใหญ่บ้านกับนายทุนสวนทุเรียน บุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์เขาสำรอง ตัดต้นไม้ ขุดดินเป็นขั้นบันได 
ปลูกทุเรียน ขอชุดพยัคฆ์ไพรเข้าตรวจสอบ เพราะ จนท.ป่าไม้เคยมาแล้วหายเงียบไป สงสัยจะเจอตอ  

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 66 ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีผู้ใหญ่บ้านนายหนึ่ง บุกรุกเขาสำรอง ซ.บ้านหนองตอง ม.4 ต.พังราด  
อ.แกลง จ.ระยอง นอกจากน้ียังมีนายทุนร่วมบุกรุกด้วย 

พบบริเวณที่รับแจ้ง เป็นที่ดินบนภูเขา มีการบุกรุกแผ้วถางบนเขาและตัดต้นไม้  จนกลายเป็นเขาหัวโล้น ตรวจสอบพบว่ามีหลักเขตเป็นเสา
ปูนซีเมนต์ เขียนว่าสาธารณประโยชน์ และยังมีป้ายแผ่นสีเขียวปักอยู่บนเขาเขียนว่า  เขาสำรองสาธารณประโยชน์ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง  
ใกล้กันยังมีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่และปรับพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียน ด้านหลังอีกฝั่งของเขามีการลักลอบขุดดินปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได ปลูกทุเรียน
หลายร้อยต้น 

จากการตรวจสอบ พื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าไม้บ้านนา-ทุ่งควายกิน เขตป่าสงวน ที่ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ.2484 มีช่ือว่า เขาสำรอง ป่ามี
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่หวงแหนและอนุรักษ์ไว้ ต่อมาทราบว่ามีคนของทางการรายหนึ่งเข้าไปทำการขุดสระปรับพื้นที่ในที่ดินของ
ตนเอง และมีการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ขึ้นไปบนเขา มากกว่า 7 ไร่ คาดว่าน่าจะเตรียมปลูกทุเรยีน และถัดไปอีกประมาณ 100 เมตร ด้านหลังเขาได้มี
เสี่ยพ่อค้าทุเรียนช่ือดัง ในตำบลกองดิน เข้ามาบุกรุกปลูกทุเรียน ประมาณ 14 ไร่ 

 
โดยชาวบ้านบอกว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาตรวจสอบแต่เรื่องก็หายเงียบไป สงสัยเกรงกลัวอิทธิพลในพ้ืนท่ี จึงไม่มีการดำเนินการต่อตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ทั้งยังปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกเขาสำรองขึ้นไปอีก  จึงต้องการให้ชุดพยัคฆ์ไพร ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมป่าไม้  เข้ามา
ดำเนินการจับกุมโดยเร่งด่วน ก่อนท่ีผืนป่าและภูเขาจะถูกบุกรุกไปมากกว่านี้. 
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ปลูกทุเรียน! ร้องสื่อจี้กรมป่าไม้เอาผิด ‘ผู้นำท้องถิ่น-นายทุน’ รุก ‘เขาสำรอง’ 
ชาวบ้านหนองตอง ระยอง ร้องสื่อช่วย จี้กรมป่าไม้ ตรวจสอบ ผู้นำท้องถิ่น-นายทุน รุกเขาสำรอง เขตป่าสงวน แผ้วถาง ตัดไม้ เหี้ยนโล้นเตียน แถม
ขุดขั้นบันไดปลูกทุเรียน 

20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:02 น. 

   
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรับร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านหนองตอง ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ว่ามีผู้นำท้องถิ่นนายหนึ่งร่วมกับนาย ทุน บุกรุก 
เขาสำรอง ทำสวนทุเรียน จึงลงพื้นท่ีตรวจสอบ เมื่อไปถึงบริเวณที่รับแจ้งพบว่าเป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูง มีการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้บนเขา โดยชาวบ้านอ้างว่า  
มีการตัดต้นไม้ไปขายจนกลายเป็นเขาหัวโลน้ และจากการตรวจสอบยังพบว่า มีหลักเขตเสาปูนซีเมนต์ เขียนว่าสาธารณประโยชน์ และยังมีป้ายแผ่น
สีเขียวปักอยู่บนเขาเขียนว่า “เขาสำรองสาธารณประโยชน์ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง” ใกล้กันยังมีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ ปรับพื้นที่เพื่อปลูก
ทุเรียน ส่วนด้านหลังอีกฝั่งเขา มีการลักลอบขุดดินปรับพื้นท่ีเป็นขั้นบันไดปลูกทุเรียนอีกหลายร้อยต้น 

จากการตรวจสอบพบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าไม้บ้านนา-ทุ่งควายกิน เขตป่าสงวนที่ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ. 2484 ซึ่งมีช่ือว่า เขาสำรอง 
ซึ่งป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในพื้นที่มีความหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ ต่อมามีผู้นำท้องถิ่นคนดังกล่าว เข้าไปทำการขุดสระปรั บพื้นที่ 
ในที่ดินของตนเอง และมีการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ขึ้นไปบนเขา เบื้องต้นตรวจสอบจากจีพี เอส พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เขาสำรองไปประมาณ 7 ไร่ 
คาดว่าน่าทำการปลูกทุเรียน และถัดไปอีกประมาณ 100 เมตร ด้านหลังเขา มีนายทุน พ่อค้าทุเรียนช่ือดัง เข้ามาบุกรุกเขาปลูกทุเรียน ตรวจสอบ
จากจีพีเอส คาดว่าประมาณ 4 ไร่ 

จากการสอบถามชาวบ้านพบว่า เคยมีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และมีการเข้ามาตรวจสอบแล้ว แต่เรื่องหายเงียบไป คาดว่าจะเกรงกลัว
อิทธิพลในพื้นที่ จึงไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และยังปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกเขาสำรองขึ้นไปอีก จึงร้องเรียนสื่อมวลชน
ตรวจสอบดังกล่าว เพราะต้องการให้ทางกรมป่าไม้ส่วนกลาง หรือชุดพยัคฆ์ไพร ของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมป่าไม้ เข้ามาดำเนินการโดยเร่งด่วน 
ก่อนท่ีผืนป่าและภูเขาจะถูกบุกรุกไปมากกว่านี้ 
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ชาวบ้านโวย เจ้าหน้าที่ปกครองรุกพื้นที่สาธาณประโยชน์เขาสำรอง ขุดเป็นขั้นบันได ปลูกทุเรียน จี้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
สยามรัฐออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 11:44 น. ภูมิภาค  

   
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีจนท.ปกครองนายหนึ่ง บุกรุกเขาสำรอง ซ.บ้านหนองตอง ม.4 ต.พังราด  
อ.แกลง จ.ระยอง เป็นเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่และนายทุน ร่วมกันบุกรุก จึงเดินทางไปตรวจสอบ 

เมื่อไปถึงบริเวณที่รับแจ้ง ซึ่งเป็นภูเขาสูง พบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ไปบนเขาและตัดต้นไม้ไปขายจนกลายเป็นเขาหัวโล้นตรวจสอบพบว่ามี
หลักเขตเป็นเสาปูนซีเมนต์ เขียนว่าสาธารณะประโยชน์และยังมีป้ายแผ่นสีเขียวปักอยู่บนเขาเขียนว่า เขาสำรองสาธารณะประโยชน์ ต.พังราด อ.แกลง 
จ.ระยอง ใกล้กันยังมีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่และปรับพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียน ด้านหลังอีกฝั่งของเขามีการลักลอบขุดดินปรับพื้นท่ีเป็นขันบันไดปลูก
ทุเรียนหลายร้อยต้น 

จากการตรวจสอบ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าไม้บ้านนา-ทุ่งควายกิน เขตป่าสงวนท่ีประกาศไว้เมื่อพ.ศ.2484 ซึ่งมีชื่อว่าเขาสำรองป่า
แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่มีความหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ ต่อมามีจนท.นายหนึ่งเข้าไปทำการขุดสระปรับพ้ืนท่ีในที่ดินของตนเอง
และมีการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ขึ้นไปบนเขาถ้าจับจากจีพีเอสแล้วประมาณ  7 ไร่ คาดว่าน่าจะทำการปลูกทุเรียนและถัดไปอีกประมาณ 100 เมตร 
ด้านหลังเขาได้มีเสี่ยค้าทุเรียนช่ือดัง เข้ามาบุกรุกเขาปลูกทุเรียน ถ้าจับจากจีพีเอสแล้วประมาณ 4 ไร่ และเคยมีจนท.ป่าไม้เข้ามาตรวจสอบแต่เรื่อง
ก็หายเงียบไป ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายและยังปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกเขาสำรองขึ้นไปอีก 

  
จึงต้องการให้จนท.กรมป่าไม้ส่วนกลางหรือชุดพยัคฆ์ไพรของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมป่าไม้เข้ามาดำเนินการจับกุมโดยเร่งด่วนก่อนท่ีผืนป่าและ
ภูเขาจะถูกบุกรุกไปมากกว่านี้ 

 

 

https://siamrath.co.th/n/424745
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230220/fde373590f2bc55062c85d3cc7da440baa118e4bb7ebf55f5d5848866b041a67.jpg?itok=ZVJQ-IjZ
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230220/5182324c404c89837a085fa8511cb8949129dc77f3d6a2a0029c5d638f055abb.jpg?itok=GFT6ipUk
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230220/3b341e3d84917d143436071d5b4dabebfb07f423aec19ef17bbd75c6d871181d.jpg?itok=UcmY8ubN
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230220/e6a00451c30ed5a005f534f936e9fdc54fd31713a2b2133fbf99f73466838c32.jpg?itok=UKyfxqrf
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230220/8f8ab613b7024e37276b7cc54d7d1d1317d58d647130a548561ed9169d596136.jpg?itok=MPxZPqao
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สองทศวรรษปัญหา“ทับลาน” กรมอุทยานฯร้อนก้นเจอม.157  
20/02/2023 

          ตามที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็น “มือปราบตำรวจเลว” ได้ออกมา
เปิดเผยว่ากำลังมีขบวนการทุจริตที่จะปรบัแนวเขตอุทยานแหง่ชาติทับลานที่มีพื้นท่ีเชื่อมโยงเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาให้มีขนาด
เล็กลง  ซึ่งจะมีผลให้รีสอร์ท  บ้านพักตากอากาศ  สวนเกษตรและผู้ที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทับลานรวมกว่า 400 คดี มีโอกาสพ้น
ผิดและจะได้ครอบครองท่ีดิน    

 
ขณะที่นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสไทย  อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ที่สังคมยอมรับว่า “มือสะอาด” 
ให้ข้อมูลสนับสนุนนายชูวิทย์ว่า ที่ผ่านมาพอรู้ว่ามีความพยายามดำเนินการเรื่องนี้ โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) 
ซึ่งดูจะเร่งรีบนำเข้าสู่การพิจารณาจนผิดสังเกตุ และอาจจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น 

แม้นายชูวิทย์จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการ “ฉะ – แฉ” และกระชากหน้ากากผู้ร้ายในเครื่องแบบตำรวจจนหลุดจากตำแหน่งมาแล้วหลายราย  
แม้นายดำรงค์จะมีผลงานโดดเด่นในช่วงรับราชการที่แสดงความกล้าหาญเข้าหยุดยั้งและปราบปรามการบุกรุกของบรรดานายทุนที่แห่เข้าไปซื้อ
ที่ดิน แห่สร้างบ้านพัก รีสอร์ท ในเขตอุทยานฯทับลาน   

แต่เหรียญไม่ได้มีด้านเดียว  ก่อนจะตัดสินปัจจุบันจำเป็นต้องย้อนดูข้อมูลความเป็นมาในอดีต โดยเฉพาะปัญหาของ “ทับลาน”นั้นได้ถูก
หมักหมมมายาวนานกว่า 20 ปี 

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2518 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อินโดจีนที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรวดเร็ว เวียดนาม
แตก กัมพูชาแตก ลาวแตก ขณะนั้น “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ด้วยการสนับสนุนจากภายนอกได้เริ่มเปิดยุทธการปลดปล่อย 
ภาคอีสานของไทยจากราชอาณาจักร  ซึ่งการสู้รบด้วยกำลังอาวุธและการข่มขู่คุกคามของคอมมิวนิสต์มีผลให้ราษฎรในหลายพื้นที่ต้องอพยพ  
หลบภัยละทิ้งถิ่นฐานเดิม กลายเป็นคนไร้บ้านไร้ที่ทำกินไร้อนาคต 

สถานการณ์ในขณะนั้นความได้ทรงทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย 
ในความเดือดร้อนของพสกนิกร ทรงแนะนำวิธีการพัฒนาแนวใหม่เป็นโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จผสมผสานสมบูรณ์แบบ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ราชการระดมทรัพยากรผนึกกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ภายใต้เป้าหมายแผนงานเดียวกัน อันเป็นที่มาของ แผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน
เขตกองทัพภาคที่ 2 

ช่วงปลายปี 2520 ถึงต้นปี 2521 เกิดโครงการหมู่บ้านไทยสามัคคี  ที่เริ่มอพยพราษฎรจากหมู่บ้านล่อแหลมในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ (ผ.ก.ค.) เพื่อให้การสงเคราะห์ พัฒนาอาชีพ และการศึกษา 
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ปี 2521 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยความเห็นชอบของ กองทัพภาคที่ 2 และ กอ.รมน.เขต 2  ให้มีโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านตัวอย่าง
ในที่ดิน “ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ” ต.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื้อท่ี 7,624.8 ไร่ รวมอยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียว  
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติพื้นที่นี้ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใช้ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จัดสรรให้ราษฎร 
ผู้อพยพจากการขยายอิทธิพลของผ.ก.ค.ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี           

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณกิ่งอำเภอนาดี  อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในปี 2518  และมีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณอำเภอเมือง อำเภอปักธงชัย  อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในปี 2521 มีผลให้พื้นที่บริเวณตำบลไทยสามัคคี และตำบลวังน้ำเขียวในปัจจุบันอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินให้เป็น “อุทยานแห่งชาติทับลาน” โดยมีเขตทับซ้อนโครงการ
หมู่บ้านไทยสามัคคี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่รอยต่อ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมก่อยมีพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมีการให้ให้สัมปทานป่าไม้ในปี 2516 และ 2517 ซึ่งไม่ได้มีการสำรวจรังวัดและปักหลักแนวเขต
อุทยานฯก่อนท่ีจะมีการประกาศเป็นอุทยานฯ 
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"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ยันคำวินิจฉัยไม่เอื้อนายทุน ย้ำแก้ปัญหาถือครองที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  
สยามรัฐออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 17:18 น. การเมือง  

 
"ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน" แจงคำวินิจฉัย ปมแก้ปัญหาการถือครองที่ดินราษฎรในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ข้อเสนอปรับปรุงแนวเขต
อุทยานฯ ให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือขจัดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ยันไร้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ไม่เอื้อต่อนายทุน-ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

วันท่ี 20 ก.พ.66 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีการกล่าวอ้างข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวล 
เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปรับปรงุแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงแผนท่ี
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ว่าเป็นการพิจารณาอย่างเร่งรีบจนผิดปกติ เป็นการเพิกถอนที่ดินในเขต
อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย และอาจส่งผลให้กลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหลุดพ้นจากความผิด โดยกล่าว
อ้างว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 

กรณีการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  เรื่องดังกล่าวประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอเสิงสาง 
อำเภอครบุรี และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ยื่น เรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 
2554 และ 2561 ว่าได้รับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่ดินที่ประชาชนอยู่อาศัยทำกินมาแต่เดิม  และมีการจับกุมดำเนินคดีประชาชนโดยอาศัยเส้นแนวเขตที่บกพร่อง
คลาดเคลื่อน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา และแสวงหาข้อเท็จจริงโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  ผลจากการดำเนินงานปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้ทำกินมาแต่เดิม  เนื่องจากอุทยาน
แห่งชาติทับลานได้จัดตั้งข้ึนมาภายหลังจากท่ีประชาชนได้เข้าทำกินในพ้ืนท่ีแล้ว 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง โดยยึดถือแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี พ.ศ. 2543 ที่ผ่านการสำรวจ
รังวัดร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้ว และตราพระราชกฤษฎีกาให้เกิดผลใช้บังคับในทางกฎหมาย จากนั้นเมื่อเกิดความชัดเจนของแนวเขตที่ดินของรัฐ
แล้ว สำหรับพ้ืนท่ีที่ถูกกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพื่อยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
จากนั้นส่งมอบพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวให้ ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยทำกินตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

https://siamrath.co.th/n/424847
https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230220/0db1a7f2394c095965b05d65df5ff078644b22176c748610d85f5c22ae78e36d.jpg?itok=poSkWnpo
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ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อม
ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เร่งรัด การดำเนินการตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และให้สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์แต่อย่างใด 
เนื่องจากพื้นที่ที่ราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในปัจจุบันมิได้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ ต่อกลุ่มบุคคลที่มิได้อยู่อาศัยทำ
กินมาแต่เดิมหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รวมทั้งมิได้มีผลกระทบต่อคดีความต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในช้ันพนักงานสอบสวน 
อัยการ และชั้นศาล แต่อย่างใด 

“ขอย้ำว่าคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการแก้ไขปัญหาการถือครองท่ีดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ด้วยการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง ถือเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและบริบทเฉพาะของพื้นที่
มากที่สุด โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองทั้งข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนรอบด้าน มีการหารือถึงผลดี ผลเสีย ปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมทั้งคำนึงถึงข้อห่วงกังวลในด้านต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ก่อนท่ีจะมีข้อเสนอแนะ โดยมิใช่การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่กระทำการ
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใดหากแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม และดำเนินการโดยยึดถือ
หลักนิติธรรมและหลักความเสมอภาคเป็นท่ีตั้ง” นายสมศักดิ์ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230220/a7cdcbde43a3dc12d77aaf5cecc4b6af3bbe7608c9d51a96a5646d43fc76f76c.jpg?itok=X8zq6gi6
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ผู้ตรวจการแผ่นดินยันคำวินิจฉัยแก้ปมอุทยานทับลานไม่เอื้อนายทุน 
วันจันทร์ ท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 21.04 น. 

   
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแจงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินปมปัญหาการถือครองท่ีดินของราษฎรพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลานยึดความ
ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง มุ่งหวังระงับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม  ยันไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เอื้อต่อนายทุน 

จากกรณีการกล่าวอ้างข้อมูลการแสดงความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เป็น
การพิจารณาอย่างเร่งรีบจนผิดปกติ เป็นการเพิกถอนที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้ที่ดินมา
โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือ หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และอาจส่งผลให้กลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่
อุทยานแห่งชาติทับลานหลุดพ้นจากความผิด และระบุมีความเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกรณีการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้น 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวนี้ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอปักธงชัย อำเภอเสิงสาง อำเภอคร
บุรี และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ.2554 และ 
2561 ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลานที่ทับซ้อนกับที่ดินท่ีประชาชนอยู่อาศัยทำกินมาแต่เดิม และมีการจับกุมดำเนินคดีประชาชนโดยอาศัยเส้นแนวเขตที่บกพร่องคลาดเคลื่อน 
ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา  และแสวงหาข้อเท็จจริงโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะทำงานในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผลจากการดำเนินงานปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้ทำกินมาแต่เดิ มเนื่องจากอุทยานแห่งชาติทับ
ลานได้จัดตั้งขึ้นมาภายหลังจากท่ีประชาชนได้เข้าทำกินในพ้ืนที่แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงวันท่ี 
6 สิงหาคม 2562 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง โดยยึดถือแนวเขต
อุทยานแห่งชาติทับลาน ปี พ.ศ.2543 ที่ผ่านการสำรวจรังวัดร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้ว และตราพระราชกฤษฎีกาให้เกิดผลใช้บังคับในทาง
กฎหมาย จากนั้นเมื่อเกิดความชัดเจนของแนวเขตที่ดินของรัฐแล้ว  สำหรับพื้นที่ที่ถูกกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ให้กรมป่าไม้
ดำเนินการเพื่อยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์  จากนั้นส่งมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ ส.ป.ก.ดำเนินการจัดที่ดินให้
ประชาชนเข้าอยู่อาศัยทำกินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2564 กำหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน  โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งรัด การ
ดำเนินการตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการ
ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์แต่อย่างใด เนื่องจากพ้ืนท่ีที่ราษฎรที่อยู่
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อาศัยและทำกินในปัจจุบัน มิได้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์  ต่อกลุ่มบุคคลที่มิได้อยู่อาศัยทำกินมาแต่เดิมหรือใช้
ประโยชน์ในที่ดินขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รวมทั้งมิได้มีผลกระทบต่อคดีความต่างๆ ทั้งที่อยู่ในช้ันพนักงานสอบสวน  อัยการ และช้ันศาล  
แต่อย่างใด 

“คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการ
แก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง ถือเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และบริบทเฉพาะของพื้นที่มากท่ีสุด
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนรอบด้าน มีการหารือถึงผลดี ผลเสีย ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงข้อห่วงกังวลในด้านต่างๆด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะมีข้อเสนอแนะ โดยมิใช่การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่
กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใด  หากแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม  และ
ดำเนินการโดยยึดถือหลักนิติธรรมและหลักความเสมอภาคเป็นท่ีตั้ง” นายสมศักดิ์กล่าวย้ำ 
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นำร่อง “พืชเศรษฐกิจ” ลุยปั๊มยอดขายคาร์บอนเครดิต 
20 กุมภาพันธ์ 2566 

   
”กรมวิชาการเกษตร จับมือกับภาคเอกชน นำร่องจัดทำ Baseline การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืชเศรษฐกิจหลัก ทั้งอ้อย ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง) ลุยปั๊มยอดขายคาร์บอนเครดิต 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ASEAN Climate Resilience Network: ASEAN-CRN) เผยว่า จากการประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG) การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย Net Zero การ
พัฒนาระบบคาร์บอนเครดิต ภาคการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

กรมวิชาการเกษตร และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ทำ MOU ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนา 
และผลักดันการจัดการคารบ์อนเครดิต  รวมทั้งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคกุคามจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้อย่างยั่งยืน มี
การสร้างการสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ในพืชเศรษฐกิจ
สำคัญ 

   
ทั้งนี้การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  (T-VER) กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือของประเทศเยอรมนี และสมาคมดินและปุ๋ย
แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ได้ดึงบริษัทเอกชนเข้าร่วม ได้แก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด บริษัท วรุณา ประเทศไทย จำกัด 
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด บริษัท ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อาร์ดีเกษตร
พัฒนา จำกัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด และ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด 

เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกนำร่องในพืชเป้าหมาย คือ “อ้อย” ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และ
อุทัยธานีปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และกระบี่ มันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานี ระยอง ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 
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กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ และฉะเชิงเทรายางพารา ในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สงขลาไม้ผล (ทุเรียนและมะม่วง)  ในพื้นที่จังหวัด 
จันทุบรี ศรีสะเกษ สุโขทัย และขอนแก่น 

นายระพีภัทร์ กล่าวอีกว่า ภายหลังความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชน จะได้รูปแบบวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการลดก๊าซ
เรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได้ baseline ในพืชแต่ละชนิด มีพื้นที่ท่ีเข้าสู่โครงการ T-VER เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต มีแปลงต้นแบบ
ในการจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ มีแนวทางในการพัฒนา GAP Carbon 
Credit Plus มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมขององค์กร และท้ายที่สุด บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร จะได้รับการรับรอง
เป็นผู้ตรวจประเมิน (VVB) 

“ผลที่จะได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรของประเทศจะลดลง และเกษตรกรจะมีคาร์บอน
เครดิตจากการดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม คือ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง หรือกักเก็บได้ จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน
กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไป
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานไปรายงาน และนำไปใช้
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร บุคคล งานบริการ หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว 


