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สาระจดหมายข่าว

• การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกรวน

• คาร์บอนเครดิตภาคปา่ไม้ของประเทศไทย 

• งาน SCP ในเดือนกรกฎาคม 2565

• งาน SCP ในเดือนสิงหาคม 2565

https://mantracare.org/employee-wellness/green-office-designs/https://wallpapersafari.com/forest-green-background/

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง เป็นหนึ่งในแนวทางลดมลพิษทางอากาศในระยะยาวควบคู่ไปกับมาตรการ

เสริมด้านอ่ืนๆ ส าหรับการจัดการเมืองใหญ่ท่ัวโลก การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวยังช่วยลดภาวะโลกรวนหรือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญย่ิงในด้านความย่ังยืนของมนุษยชาติ นอกจากน้ี การเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวยังมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ประเทศไทยได้

ก าหนดมาตรการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม ต้นไม้แต่ละชนิดมี

ขีดความสามารถในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในรูปของเน้ือไม้ท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับชนิดพันธ์ุ และ

ปจัจัยส่ิงแวดล้อมท่ีต้นไม้น้ันๆ ข้ึนอยู่

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกรวน 

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และเรื่องที่ก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก คือ คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

ของประเทศไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายฯ ในการด าเนินงานด้าน

การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนต่อไป
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การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกรวน

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

“ภาวะโลกรวน” หรือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการกระจาย

ทางสถิติของรูปแบบสภาพอากาศเม่ือการเปล่ียนแปลงน้ันกินเวลานาน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเกิด
จากการกระท าของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดกลืนความร้อน ท าให้ความร้อนไม่สามารถ
ระบายออกไปนอกบรรยากาศโลกได้ จึงท าให้โลกร้อนข้ึน หรือที่เรียกว่า “ภาวะโลกร้อน (Global Warming)” 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม อันเป็น 3 ขาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบในท้ัง 3 มิติ

เป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น การเกิดมหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) รายงาน

ว่า มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายคิดเป็นมูลค่า 50,183 ล้านบาท 

เมื่อนับรวมความสูญเสียจากทรัพย์สินของเกษตรกร 14,810.60 ล้านบาท รวมส่วนของภาครัฐ 10,733.50

ล้านบาท รวมความเสียหายท้ังหมด 75,727.16 ล้านบาท โดยที่ธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายสูง

ถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้เปน็ภัยพิบัติที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ต้นไม้กับการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ต้น ไม้ เป็ นแหล่ งที่ ดู ดกลั บ /กั ก เก็ บก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่

มีปริมาณสูงสุดที่ถูกปล่อยออกมาจากการกระท า

ของมนุษย์ น าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและ

กักเก็บในรูปของเนื้อไม้ กล่าวคือ ต้นไม้เจริญเติบโต

ได้โดยการได้รับอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์

แสง ซึ่ ง เป็ นปฎิกิ ริ ย าทาง เคมี ใ นการ เปลี่ ยน

คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2 )  และน ้ า  (H2O) ให้

กลายเป็นสารประกอบกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (C6H12O6) 

ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งอาหารที่ถูกสร้าง

ขึ้นจะถูกน าไปใช้ ในการสร้างเนื้อเยื้อส่วนต่างๆ 

รวมถึงสะสมในรูปของเนื้อไม้ หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง

ว่าต้นไม้สร้างอาหารจากการสังเคราะห์แสงและน าไป

เก็บในรูปของมวลชีวภาพ (Biomass) ในส่วนต่างๆ 

ของพืช

ต้นไม้จึงมีประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมหลาย

ประการ เช่น เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เป็น

แหล่งท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด ป้องกันการ

กัดเซาะพังทลายของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้

ดิน อีกท้ังสามารถป้องกันแสงแดดจากความร้อน

จากดวงอาทิตย์ น ้าท่ีระเหยจากการคายน ้าท่ีใบยัง

ช่วยลดความร้อนในบรรยากาศ ท าให้อุณหภูมิ

บริเวณน้ันลดลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียส หาก

ปลูกต้นไม้ในไว้บริเวณบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิรอบๆ 

บ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส (มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร, 2553) และการปลูกต้นไม้รอบร้ัวบ้านยังเป็น

การปรับปรุงทัศนียภาพ ผ่อนคลายความเครียดได้ดี

อีกวิธีการหนึ่งด้วย1

1 ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรนะ. องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน). ธันวาคม 2559.
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การค านวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของ

ต้นไม้ ท าได้โดยการประเมินมวลชีวภาพ หรือปริมาณ

คาร์บอนที่สะสมอยู่ในรูปของเนื้อไม้ โดยการประเมิน

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ

ต้นไม้ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร (Diameter at 

breast height: DBH) กับความสูงท้ังหมดของ

ต้นไม้ ในการวัดต้นไม้เพ่ือประเมินปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอน ส าหรับกรณีที่ต้นไม้มีจ านวนไม่มากนักก็

สามารถท าการวัดได้ครบทุกต้น แต่ในกรณีที่มีจ านวน

ต้นไม้เป็นจ านวนมากอาจต้องท าการสุ่มตัวอย่างและ

ค านวณบนหลักการพ้ืนฐานทางสถิติ เมื่อค านวณหา

มวลชีวภาพของพืชได้แล้ว ก็น าสัดส่วนคาร์บอนไป

คูณกับมวลชีวภาพท่ีค านวณได้ โดยท่ัวไปมีหน่วยเป็น

ร้อยละ ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย

ของ Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) พบว่าปริมาณคาร์บอนของต้นไม้มี

ค่าร้อยละ 47 ซึ่งเป็นค่าประมาณจากค่าเฉลี่ยของ

ต้นไม้โดยท่ัวไป2

ประเทศไทยมีการศึกษาปริมาณคาร์บอนของ

พรรณไม้บางชนิด ซึ่ ง ศักยภาพในการกักเก็บ

คาร์บอนขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของต้นไม้ โดย

ปจัจัยแวดล้อมก็มีผลต่อการเติบโตของพืช

2 เรื่องเดียวกัน, 34.

หากปลูกบนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับชนิดพืช

น้ันๆ ก็จะส่งผลให้เจริญเติบโตดีและกักเก็บก๊าซเรือน

กระจกได้ในปริมาณสูง ในการประเมินปริมาณการกัก

เก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ที่รวบรวมจากงานวิจัย

ต่างๆ มีสมมุติฐานว่า “ต้นไม้เติบโตเท่ากันทุกปี” ซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังตาราง

ชนิด/กลุ่มพรรณไม้
ความเหมาะสมของ

พ้ืนที่

ปริมาณกกัเกบ็
(ตนัคารบ์อนไดออกไซด์

เทยีบเทา่/ไร/่ป)ี

สัก1 เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

2.16

1.72

1.36

ยูคาลิปตัส1 เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

6.09

4.77

3.15

กระถินเทพา1 เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

6.09

4.40

4.00

กระถินณรงค1์ เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

4.40

3.48

2.27

กลุ่มพรรณไมร้อบรัว้

กินได้2
ไม่ระบุ 1.47

พรรณไมร้มิถนน2 ไม่ระบุ 1.21

ที่มา: ดัดแปลงจากหนังสอื “ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรนะ”. องคก์ารบรหิารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก. ธันวาคม 2559.

หมายเหตุ: 1 ค านวณการกักเกบ็ CO2 จากการปลูกต้นไม้ด้วยความหนาแน่น 200 ต้น/ไร่
2 ค านวณการกักเก็บ CO2 จากการปลกูต้นไม้ด้วยความหนาแน่น 100 ต้น/ไร่

กรุงเทพมหานคร กับ การเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว

“กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย 

เป็นเมืองขนาดใหญ่ และเป็นเมืองหลักของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก เป็นพ้ืนที่ที่มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง อันเนื่องมาจาก

การขยายตัวของจ านวนประชากรและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชากร

ในพ้ืนที่ เช่น การใช้พลังงานในครัวเรือน ภาคธุรกิจ

การค้า การขนส่ง การจัดการของเสีย กิจกรรมเหล่านี้

ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

เพ่ิมมากขึ้น 

จากผลการศึกษาภายใต้โครงการ “การพัฒนา

แนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง-

ขนาดใหญ่ และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสม : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร” ของ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ในปีงบประมาณ 2559 พบว่าในปี 2556 

กรุงเทพมหานครมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 

40.79 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคิด

เป็น 7.17 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหัว

ปร ะ ช ากรต ามท ะ เ บี ย น ร าษฎร์  แ ล ะ  4.31 ตั น

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหัวประชากรท้ังหมด 

โดยปล่อยจากภาคพลังงานมากที่สุดเท่ากับ 20.76

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อย

ละ 50.90 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด

ของกรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนแม่บทว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-

2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความ

ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น  ( Japan 

International Cooperation Agency: JICA) 

เพ่ือเสนอมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกและ

การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการด าเนินงาน

ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การขนส่งท่ีย่ังยืนและ

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2) การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก 3) การ

จัดการขยะและการบ าบัดน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การวางผังเมืองสีเขียว  และ 5) แนวทางการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส าหรับการวางผังเมืองสีเขียว แบ่งออกเป็น 8 

มาตรการ ได้แก่ 1) การเพ่ิมสวนสาธารณะ 2) การ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีสาธารณะ 3) การปลูกต้นไม้

ตามแนวถนน 4) การเพ่ิมพ้ืนท่ีน ้าซึมผ่าน (Biotope 

Area Factor: BAF) ในที่ดินของเอกชน 5) การ

ปลูกป่าชายเลน 6) การบริหารจัดการต้นไม้ใน

สวนสาธารณะ 7) การส่งเสริมสวนหลังคา และ

ก าแพงสีเขียว และ 8) การสร้างจิตส านึกของ

ประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ท้ังน้ี พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน หมายถึง พ้ืนที่สีเขียว

ที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (ต้นไม้ที่มีอายุยืนหลายปีเมื่อ

โตเต็มที่จะมีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร มี

ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นไม้

น้อยกว่า 50 เซนติเมตร) เป็นองค์ประกอบหลัก 

และได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างย่ังยืน3

3 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. แผนปฏิบัติการ
เชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน.

ดังน้ัน จึงมีอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ

สวนสาธารณะต่อประชากร (รายเขต) เท่ากับ 7.26

ตร า ร า ง เ มต รต่ อ ค น  ส่ ว น พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว เ พ่ื อ

สภาพแวดล้อมของเมืองที่ดี จ าแนกออกเป็น 9

ประเภท ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ 

แ ห ล่ งน ้ า  ท่ี ลุ่ ม  ท่ี ว่ า ง  พ้ื น ท่ี ไ ม้ ยื นต้ น  พ้ื น ท่ี

เกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น ้า และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

จ า น ว น ร ว ม  6,067 แ ห่ ง  มี พ้ื น ที่ ร ว ม 

162,643,140.789 ตารางเมตร (ร้อยละ 93 เป็นพ้ืนที่

ของเอกชน) ดังน้ัน จึงมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ

สภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อประชากร (รายเขต) 

= 29.10 ตารางเมตรคน4

องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) ก าหนดว่า ขนาดของพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชากรควรมีขนาดอย่าง
น้อย 9 ตารางเมตรต่อคน แต่มาตรฐานความ
ต้องการพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองของแต่ละประเทศน้ันมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และจ านวนประชากร ส าหรับประเทศไทย 
อ้ า ง อิ ง จ า ก ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ก าหนดให้
ชุมชนขนาดใหญ่ควรมีพ้ืนที่สีเขียว 10 ตารางเมตร
ต่อคน ส่วน กทม. ได้ประกาศว่าจะเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ต่อประชากรจากปัจจุบันที่มี 6.9 ตารางเมตรต่อคน 
(ปี 2562 มี 6.97 ตรม.ต่อคน5) เป็น 10 ตารางเมตร
ต่อคนภายในปี 2573 และเป็นปีที่รัฐบาลไทยได้
ก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20-25 ตามข้อตกลงปารีส ที่ประเทศไทยได้
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ คร้ังท่ี 21 ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
การตั้งเป้าหมายดังกล่าว ท าให้ กทม. ต้องเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวอีก 11,000 ไร่ ซึ่ง กทม. ได้เร่ิมเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวน าร่องในโครงการ Green Bangkok 2030
จ านวน 11 แห่ง รวมถึงได้ก าหนดมาตรการจูงใจให้
ประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนที่
มีพ้ืนที่ว่างอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่ว่างดังกล่าว อนุญาตให้ กทม. เข้าไป
พัฒนาให้เปน็พ้ืนที่สีเขียวของเมืองหลวงได้

ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จ าแนก

พ้ืนที่สีเขียวออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวใน

รู ป แบบสวนส าธ า รณะ  แล ะ พ้ื นที่ สี เ ขี ย ว เ พ่ื อ

สภาพแวดล้อมของเมืองที่ดี  โดยพ้ืนที่สี เขียวใน

รูปแบบสวนสาธารณะ ได้จ าแนกออกเป็น 7 ประเภท 

ได้แก่ สวนเฉพาะทาง สวนชุมชน สวนถนน สวนระดับ

เมือง สวนระดับย่าน สวนหมู่บ้าน และสวนหย่อม

ขนาดเล็ก จ านวนรวม 8,708 แห่ง มี พ้ืนที่ รวม 

40,566,079.990 ตารางเมตร 

4 ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. 
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร. สืบค้น 21 เมษายน 2564, 
จาก http://203.155.220.118/green-parks-admin/

5 คนกรุงเทพฯ มีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่พอจริงหรือ?
https://thevisual.thaipbs.or.th/BangkokGreenSpace

http://203.155.220.118/green-parks-admin/
https://thevisual.thaipbs.or.th/BangkokGreenSpace
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นอกจากนี้ โครงการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์

ของสหประชาชาติ (UN-Habitat) ได้เสนอแนะว่า แต่

ละเมืองควรก าหนดระยะการเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวซึ่งควร

เข้าถึงได้ในระยะ 400-800 เมตร หรือระยะการเดิน 

5-10 นาที ขณะที่ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่สีเขียวซึ่ง

สามารถเข้าถึงได้ในระยะ 400 เมตรเพียงร้อยละ 13

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด6

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินในเมืองมีราคาสูง

มาก ท าเลใจกลางกรุงเทพฯ ราคาสูงถึง 2-3 ล้าน

บาทต่อตารางวา หรือ 800-1,200 ล้านบาทต่อไร่ และ

พ้ืนที่สีเขียวในเมืองไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยตรง ที่ดินจึงถูกพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นหลัก 

ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองจึงมี

จ ากัด แม้จะมีความพยายามในการผลักดันจากหลาย

ภาคส่วน ท้ังรัฐและเอกชน แต่ก็เป็นไปในลักษณะท่ี

ต่างคนต่างท า โดยขาดการวางแผนร่วมกัน พ้ืนที่สี

เขียวในเมืองที่ได้รับการวางแผนและออกแบบโดย

มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมเมือง สามารถ

ท าหน้าที่เป็นปอดสีเขียวให้แก่เมือง ช่วยกักเก็บก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และคายก๊าซออกซิเจน ดูดซับฝุ่น

และสารมลพิษ ช่วยลดอุณหภูมิให้แก่เมือง บรรเทา

ปัญหาเกาะความร้อนในเมือง (Urban Heat Island) 

ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางเสียงและสายตา 

สามารถใช้เป็นพ้ืนท่ีชะลอน ้า เป็นเส้นทางระบายน ้า 

ช่วยบ าบัดน ้า เป็นพ้ืนท่ีให้น ้าไหลซึมกลับลงดิน ซึ่ง

นอกจากจะลดปริมาณน ้าฝนท่ีไหลนองบนผิวดินแล้ว 

ยั ง เป็ นก าร เติ ม เต็ ม แห ล่งน ้ า ใ ต้ ดิ น ได้ อี กด้ วย 

นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

และช่วยเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นิเวศใน

เมือง7

6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2563. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษท่ียั่งยืน. https://www.deqp.go.th/new/เพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวในเ-2/
7 สินนีาถ ศุกลรัตนเมธี. 2562. พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ต้องมีการวางแผนเชิง
รุก. https://www.matichon.co.th/article/news_1585145

การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง เป็นหน่ึงในแนวทาง

ส าหรับการจัดการเมืองใหญ่ท่ัวโลกท่ีได้น ามาใช้เป็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญในการลดมลพิษทางอากาศในระยะ

ยาว ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับมาตรการเสริมด้าน

อื่นๆ ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดมาตรการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว และนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวยังมีค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่า

เมื่อเทียบกับการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยี

อื่ น ๆ  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ต้ น ไ ม้ แ ต่ ล ะ ช นิ ด มี ขี ด

ความสามารถในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในรูปของ

เน้ือไม้ท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับชนิดพันธ์ุ และ

ปจัจัยส่ิงแวดล้อมท่ีต้นไม้น้ันๆ ข้ึนอยู่

แต่เนื่องจากที่ดินในเมืองมีราคาสูงมาก และ

ส่วนมากถูกพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นหลัก ดังน้ัน 

หน่วยงานภาครัฐจึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

บทบาทหน้าที่ของชุมชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่มี

จุดประสงค์ เ พ่ือลดภาวะ โลกร้อนด้วยในพ้ืนที่ที่

เ หมา ะสม นอกเห นือจากการ เ พ่ิม ภู มิ ทัศ น์แล ะ

ตอบสนองต่อการใช้งานของประชาชนโดยท่ัวไป โดย

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในเรื่องการ

ป ลู ก ไ ม้ ยื น ต้ น เ พ่ื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ดู ด ก ลั บ ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้จะน าไปสร้างเนื้อไม้ แล้วจึง

สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เพราะโดยท่ัวไปชุมชน

มักเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม เพ่ือตกแต่งริม

ร้ัวหรือบริเวณทางเดินสาธารณะให้สวยงาม มากกว่า

จะให้ความส าคัญกับการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือลดโลกร้อน 

สรุป

https://livingasean.com/garden/bajakitti-forest-park/

https://www.deqp.go.th/new/เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเ-2/
https://www.matichon.co.th/article/news_1585145
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หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันรักษาต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นในบริเวณบ้านและพ้ืนที่

ส่วนกลาง เพราะโดยปกติการเติบโตของต้นไม้เมื่อน ามาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเติบโต 

จะเป็นรูปตัวเอส กล่าวคือ ต้นไม้จะมีการเติบโตช้าในระยะแรกหรือในช่วงที่เป็นลูกไม้ และจะเติบโตเร็วมากใน

ระยะที่เป็นไม้หนุ่ม คือ หลังจากท่ีต้นไม้สามารถตั้งตัวได้แล้ว โดยกราฟในช่วงน้ีจะมีค่าความชันสูงมาก และ

เมื่อถึงอายุหนึ่ง การเติบโตของต้นไม้ก็จะมีค่าค่อนข้างคงที่ ค่าความชันของกราฟในช่วงนี้จะมีค่าน้อยหรือ

เกือบจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง ดังน้ัน การปลูกต้นไม้และการรักษาต้นไม้ไม่ตัดท้ิง จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะ

ช่วยเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเน้ือไม้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีเป็นไม้

หนุ่มจนถึงระยะที่ไม้โตเต็มที่

นอกจากนี้ การสร้างพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนเพ่ือลดภาวะโลกร้อน ต้องค านึงถึงศักยภาพของพันธุ์ไม้ที่

เหมาะสมส าหรับการปลูก โดยต้องพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยท่ัวไปพันธ์ุไม้ส าหรับ

ปลูกเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว มีการแบ่งประเภทตามคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิด เพ่ือสร้าง

ความเหมาะสมและความหลากหลายให้กับพ้ืนที่ โดยสามารถพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม และ

ปัญหามลพิษท่ีชุมชนน้ันๆ ก าลังเผชิญอยู่ เช่น เร่ิมจากไม้ยืนต้นท่ีมีเน้ือไม้มาก ไม้เน้ือแข็งปลูกเพ่ือให้ร่มเงา

เพราะมีล าต้นเดี่ยว ตั้งตรง ก่อนแตกก่ิงก้านสาขาแผ่ออกเป็นทรงพุ่ม  ควรมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร เช่น 

มะม่วง มะขาม จามจุรี หูกวาง หูกระจง ไทร ประดู่ นนทรี ฯลฯ หากไม้ต้นน้ันสร้างเน้ือไม้ข้ึนมาได้หนัก 1 ตัน 

หมายความว่า ไม้ต้นดังกล่าวจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 1.83 ตันต่อปี และเพ่ิมก๊าซ

ออกซิเจนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมถึงประมาณ 1.33 ตันต่อป8ี

8 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2563. https://www.deqp.go.th/new/เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษท่ียั่งยืน

https://www.deqp.go.th/new/เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษที่ยั่งยืน
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คารบ์อนเครดิตภาคป่าไมข้องประเทศไทย

โดย นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค ์นักวิชาการช านาญการพิเศษ 

ส านักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โลกร้อน โลกรวน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ล้วนเป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุส าคัญ

เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศท่ีมีมากผิดปกติจากท่ีไม่เคยมีมาก่อน และเป็น

หลักฐานส าคัญช้ินหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกอย่างต่อเน่ืองท่ีสอดคล้อง

กับการเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก 

ดังน้ัน การลดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ สามารถด าเนินการได้สองแนวทาง คือ 1) การลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และ 2) การดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศในปัจจุบันสามารถด าเนินการได้ใน

สองแนวทาง คือ การดูดกลับโดยการปลูกต้นไม้ และ การดูดกลับโดยใช้นวัตกรรมเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ แต่หากมองในมุมของความคุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์ การปลูกต้นไม้ เ พ่ือดูดกลับ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหน่ึงท่ีสะสมอยู่ในระบบนิเวศท้ังในส่วนของต้นไม้และดินท่ีมี

ปริมาณมากกว่าในบรรยากาศถึง 3.5 เท่า มีต้นทุนการด าเนินงานและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้เครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตร์

เพ่ือเป็นการบรรเทาภาวะโลกร้อน โลกรวนที่

เกิดขึ้น ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงปารีส 

และมีเป้าหมายที่จะช่วยโลกในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกให้ ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 จากการ

ด าเนินงานตามปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 และเพ่ือเป็น

การสนับสนุนการด าเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ TGO หน่วยงานภายใต้สังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้

พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยขึ้นใน

ปี  พ .ศ .  2557 ซึ่ ง เป็นการ พัฒนาตามแนวทาง

มาตรฐานสากล โดยโครงการคาร์บอนเครดิตที่ TGO

พัฒนาขึ้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย  (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซ

เรือนกระจกภายในประเทศโดยความสมัครใจ และ

สามารถน าปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกหรือ

คาร์บอนเครดิต ที่เกิดขึ้นไปซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนใน

ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจได้

โดยโครงการ T-VER จ าแนกตามประเภทของ

โครงการ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพพลังงาน 2) พลังงานทดแทน 3) การ

จัดการของเสีย 4) การจัดการในภาคขนส่ง 5) การ

ปลูกป่ า /ต้ น ไม้  6) การอนุ รั ก ษ์หรื อฟื้ น ฟูป่ า  7)

การเกษตร และ อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อบก. 

ก าหนด

ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับจากการด าเนิน

โครงการ T-VER จะคิดจากปริมาณการเพ่ิมพูนข้ึน

ของการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ โดยเร่ิมนับจากวันท่ี

ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER (วันสุดท้ายของ

การวางแปลงส ารวจข้อมูลกรณีฐาน) ไปจนถึงวัน

ส้ินสุดอายุโครงการ โดยปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ของต้นไม้ในพ้ืนที่ ณ วันขอขึ้นทะบียนโครงการ T-

VER หรือปีท่ีเร่ิมต้นโครงการ จะเรียกว่า ค่าการกัก

เก็บคาร์บอนในกรณีฐานของโครงการ และเมื่อมีการ

วัดซ ้าคร้ังท่ีสองในพ้ืนท่ีเดิมจะเรียกว่า ค่าการกักเก็บ

คาร์บอนจากการด าเนินโครงการ ซึ่งท้ังสองค่าไม่ใช่

ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ TGO ให้การรับรอง แต่

ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ TGO ให้การรับรอง คือส่วน

ต่างของค่าการกักเก็บคาร์บอนจากการด า เนิน

โครงการ ลบด้วย ค่าการกักเก็บคาร์บอนในกรณีฐาน

ของโครงการ
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โดยพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ 

สามารถมีได้ท้ัง 2 รูปแบบคือ 

รูปแบบที่ 1 พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ T-VER เป็นพ้ืนที่

โล่งไม่มีต้นไม้ กรณีนี้จะมีค่าการกักเก็บคาร์บอนในกรณี

ฐานเท่ากับ 0 

รูปแบบที่ 2 พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ T-VER เป็นพ้ืนที่
ที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่แล้ว กรณีนี้ค่าการกักเก็บคาร์บอน
ในกรณีฐานจะไม่เท่ากับศูนย์ ซึ่งเจ้าของโครงการ/
ผู้พัฒนาโครงการจะต้องท าการตรวจวัดค่าการกักเก็บ
คาร์บอนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียน
โครงการ T-VER 

แนวคดิการประเมินปริมาณคาร์บอนเครดติภาคป่าไม้

ก่อนการด าเนินโครงการเป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีต้นไม้

ก่อนการด าเนินโครงการเป็นพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่แล้ว

ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการด าเนินโครงการ

ในการด าเนินงานโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ 

จะมีผู้ท่ีเก่ียวข้องในข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

• เจ้าของโครงการ หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน 

หรือเจ้าของต้นไม้ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ และมี

สิทธิในคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

โครงการ

• ผู้พัฒนาโครงการ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ

พัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการ และติดต่อ

ประสานงานกับ TGO จนส้ินสุดกระบวนการขอ

ขึ้นทะเบียนโครงการ 

• ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง หน่วยงานอิสระ 

(Third Party) ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความ

ใช้ได้ของโครงการ และ ทวนสอบปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก โดยต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกกับ TGO และไม่

มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินโครงการ 

• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) เปน็หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียน

โครงการ และรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต

ให้กับโครงการ
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ล าดับที่ ประเดน็ รายละเอยีดที่ตอ้งพิจารณา

1 ชนิดของก๊าซเรอืนกระจก

ที่รบัรอง 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และ ไนตรัสออกไซด์ (N2O)

2 ระยะเวลาการคดิเครดติ มีอายุโครงการ 10 ปี และ ขอต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง

3 หน่วยที่รบัรอง ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

4 สิทธกิารใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ ต้องแสดงหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ

เอกสารที่ยืนยันได้ว่าเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือพ้ืนที่นั้น ๆ ยินยอมให้ด าเนินการ

5 พ้ืนที่ด าเนนิโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการไม่น้อยกว่า 10 ไร่ และสามารถมีได้มากกว่า 1 พ้ืนที่ ไม่จ าเป็นต้อง

เป็นผืนติดต่อกัน

6 การค านวณปรมิาณ

คาร์บอนเครดติ

ต้องเป็นไปตาม ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ที่

ประกาศในเว็บไซต์  http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html ซึ่งปัจจุบันมี

ด้วยกัน 6 ระเบียบวิธี ได้แก่

T-VER-METH-FOR-01 การปลูกป่าอย่างยั่งยืน

T-VER-METH-FOR-02 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่าและการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ป่าในระดับโครงการ

T-VER-METH-FOR-03 การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่

T-VER-METH-FOR-04 สวนไม้เศรษฐกิจโตเรว็

TVER-METH-13-01 กิจกรรมการปลูกป่า (ยกเว้นพ้ืนที่ชุ่มน ้า)

TVER-METH-13-02 กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

ข้อควรรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดติภาคป่าไม้

ส าหรับการด าเนินโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ ค่อนข้างจะมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์การด าเนินงานที่มีรายละเอียด
ปลี กย่ อยที่ ต้ องพิ จารณาในระดั บหนึ่ ง ซึ่ งผู้ สนใจที่ จ ะ พัฒนาโครงการสามารถศึกษาได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้จะยกเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระส าคัญที่ต้อง
เข้าใจก่อนพิจารณาด าเนินโครงการ ดังนี้

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

การด าเนินโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ มีล าดับ

ข้ันตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ 2 ข้ันตอนดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนโครงการ ใน

ข้ันตอนน้ีจะท าเพียงคร้ังเดียวในปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานย่อยๆ ดังนี้

1) ผู้พัฒนาโครงการ ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมการ

ปลูกป่าท่ีด าเนินการอยู่น้ันเข้าข่ายกับเง่ือนไข ของ

ระเบียบวิธีค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER 

Methodology) ตามที่  อบก. ก าหนดไว้หรือไม่ 

รวมถึงต้องมีการจัดท าขอบเขตแผนที่การด าเนิน

โครงการ และประเมินการกักเก็บคาร์บอนในกรณี

ฐานของพ้ืนที่ โครงการเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ

ประกอบการจัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการ

2) ผู้พัฒนาโครงการ จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการ

ตามแบบฟอร์มที่ อบก. ก าหนด โดยสามารถดาวน์

โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ 

3) ผู้พัฒนาโครงการ จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ 

ให้กับผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบความใช้ได้ของ

โครงการ โดยผู้ประเมินภายนอกจะตรวจสอบข้อมูล

ท้ังในส่วนของเอกสารท่ีผู้พัฒนาโครงการจัดท า 

และลงตรวจสอบพ้ืนที่โครงการเพ่ือประเมินความ

ถูกต้องของข้อมูล

4) ผู้พัฒนาโครงการ รวบรวมเอกสารและยื่นเอกสาร

ประกอบการขึ้นทะเบียนต่อ อบก . เ พ่ือขอขึ้น

ทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิต  

http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html
http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html
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ขั้นตอนที่ 2  การขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต โดยปกติแล้ว TGO จะแนะน าให้ท าข้ันตอนน้ีทุกๆ 3-5 ปีต่อคร้ัง 

หรือข้ึนอยู่กับความพร้อมและความต้องการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของผู้พัฒนาโครงการ โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1) ผู้พัฒนาโครงการ ด าเนินการตรวจวัดข้อมูลต้นไม้ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนอีกคร้ัง เพ่ือดูความ

เพ่ิมพูนข้ึนของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้เม่ือเปรียบเทียบกับค่าการกักเก็บในกรณีฐาน ส่วนต่างท่ี

เพ่ิมพูนข้ึนจะเปน็ปริมาณคาร์บอนเครดิตท่ี อบก. จะให้การรับรอง โดยจะให้การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต

ภายหลังกระบวนการขอรับรองคาร์บอนเครดิตส้ินสุด

2) ผู้พัฒนาโครงการ จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลตามแบบฟอร์มที่ อบก. ก าหนดโดยสามารถดาวน์

โหลดได้ในเว็บไซต์ของโครงการ T-VER 

3) ผู้พัฒนาโครงการ ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้กับผู้ประเมินภายนอกเพ่ือทวนสอบปริมาณคาร์บอนที่

เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

4) ผู้พัฒนาโครงการ ส่งเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบต่อ อบก. เพ่ือขอการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการคาร์บอนเครดิตภาคปา่ไม้

สถานภาพโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

ปัจจุบัน มีโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียนกับ TGO จ านวนท้ังส้ิน 33 โครงการ ใน

พ้ืนที่ด าเนินโครงการทั้งหมดจ านวน 256,060.49 ไร่ 

โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะกักเก็บได้ 

343,788 tCO2eq/ปี และจากโครงการท้ังหมดท่ีได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER มีจ านวน 3 

โครงการ ท่ีได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจาก 

อบก. ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่

ได้รับการรับรองท้ังหมด 2,241 tCO2eq ในพ้ืนที่ด าเนิน

โครงการ 309.84 ไร่ ซึ่งผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล

โครงการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนท้ังหมดได้ ท่ีเว็บไซต์

โครงการ T-VER 

ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ T-VER ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการ

ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ T-VER ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการ 

และได้รับรองปรมิาณคารบ์อนเครดิต

10

แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตัง้โครงการ T-VER
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ TGO
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