
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 15 ก.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวเว็บไซต, 

“จตุพร บุรุษพัฒน”เงาปลัดฉ่ิง ตัวเต็ง"ปลัดมท."-โควตา “3 ป.”  

(กรุงเทพธุรกิจ  14 กรกฎาคม 2564)    

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948806 

เบตง เจCาหนCาท่ี ตชด. ปGาไมC อส. สนธิกำลัง จับไมCหลุมพอและไมCสยาแปรรูปจำนวนมาก ในสวนผลไมC ไดCผูCตCองหา 1 ราย  

อCางรับซ้ือมาจากชาวบCานเพ่ือนำมาปลูกบCาน (ปลายดCามขวาน ชายแดนใตC 14 กรกฎาคม 2564)    

http://www.deepsouthpost.com/2021/07/1.html 

กอ.รมน.ปGาไมC.ทหารกองกำลังสุรศักด์ิมนตรี.อาสาพิทักษปGา ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปGาชุมชนถูกบุกรุกกว[า10ไร[ 

(คมชัด AEC   14 กรกฎาคม 2564)  

https://www.youtube.com/watch?v=yZxg9BqbzIk 

กอ.รมน.กับปGาไมC ทหารกองกำลังสุรศักด์ิมนตรี.อาสาพิทักษปGา ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปGาชุมชนถูกบุกรุก10ไร[ 

(ข[าวนคร AEC  14 กรกฎาคม 2564)  

https://www.youtube.com/watch?v=LsntlNC68ec 

ปลัดฝGายความม่ันคงอำเภอแม[ลานCอย ร[วม อบต.สันติคีรี นปพ.แม[ลานCอย รุดตรวจสอบขCอรCองเรียนกรณี ตCนไมCใหญ[ 

ยืนตCนตาย บริเวณถนนสายหลักท่ีใชCร[วมกัน 4 ตำบล (สำนักข[าว กรมประชาสัมพันธ  14 กรกฎาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210714120248862 

ชCางปGาทับลานบุกหมู[บCาน รื้อคCนขCาวของกระจาย ปGาไมCเร[งผลักดัน (บCานเมือง  14 กรกฎาคม 2564)  

https://www.banmuang.co.th/news/region/242095 

“เฉลิมชัย”เดินหนCา “ธนาคารสีเขียว” ฝGาวิกฤติโควิด-19 (เดลินิวส 14 กรกฎาคม 2564)  

https://www.dailynews.co.th/news/53906/ 
 



 

“จตุพร บุรุษพัฒน”เงาปลัดฉ่ิง ตัวเต็ง"ปลัดมท."-โควตา “3 ป.” 

แม#“จตุพร”จะไม&ใช&ลูกหม#อมหาดไทย แต&มีสายสัมพันธท่ีดีกับ “สิงหดำ” เป2นรุ&นน#องของ“บ๊ิกมหาดไทย”หลายคน รวมไปถึง 

“ฉัตรชัย” ท่ีรู#จักมักคุ#นกันดีกับจตุพร แถมไว#เนื้อเชื่อใจกันมากกว&าลูกหม#อมหาดไทยท่ีมาจากสายสิงหดำด#วยซ้ำ 

แม#คณะรัฐมนตรียังไม&ได#มีมติแต&งต้ัง “ปลัดมหาดไทยคนใหม&” แทนท่ี “ปลัดฉ่ิง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี

จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 ก.ย.นี้  

แต&ชื่อของ “ตัวเต็ง” ตามหน#าสื่อท่ีมาแรงสุด คือ “บ๊ิกตุ>ม” จตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

(ทส.) โดยมีกระแสข&าวว&าจะย#ายข#ามห#วยมานั่งเก#าอ้ีปลัดมหาดไทย ทำเอาบ๊ิกข#าราชการแถวคลองหลอด จ#องก&อคลื่นใต#น้ำ เพ่ือ

สกัด เนื่องจากมี "บ๊ิกคลองหลอด" หลายคนรอคิวข้ึนแทน “ฉัตรชัย” 

โปรไฟล “จตุพร” จบรัฐศาสตร สาขาการปกครอง ท้ังปริญาตรี-ปริญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเคยรับราชการสังกัด

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมาก&อน แต&หลังจากปฏิรูประบบราชการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

(ทส.)ข้ึนใหม&ในปE 2545 “จตุพร” จึงย#ายสังกัดมาปIกหลักท่ี ทส. 

จตุพรนั่งเก#าอ้ีอธิบดีมาเกือบครบทุกกรม ยกเว#นกรมปJาไม# ท้ังตำแหน&งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝILง อธิบดีกรม

อุทยานแห&งชาติ สัตวปJาและพันธุพืช อธิบดีกรมส&งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล#อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองปลัด ทส. อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ ก&อนข้ึนเป2นปลัด ทส.เม่ือปE 2562 

แม#“จตุพร”จะไม&ใช&ลูกหม#อมหาดไทย แต&มีสายสัมพันธท่ีดีกับ “สิงหดำ” เป2นรุ&นน#องของ“บ๊ิกมหาดไทย”หลายคน รวมไปถึง 

“ฉัตรชัย” ท่ีรู#จักมักคุ#นกันดีกับจตุพร แถมไว#เนื้อเชื่อใจกันมากกว&าลูกหม#อมหาดไทยท่ีมาจากสายสิงหดำด#วยซ้ำ 

จึงไม&แปลกท่ี “บ๊ิกปOอก” พล.อ.อนุพงษ เผ&าจินดา รมว.มหาดไทย จะโอเคกับชื่อของ “จตุพร” ท่ีว&ากันว&าปลัดฉ่ิงเป2นคนชงให#

พิจารณาแต&งต้ังมาช&วยสานงานต&อ เพราะแม#จะเป2นคนนอก แต&รู#ไส#ใน-รู#งานของกระทรวงคลองหลอดเป2นอย&างดี 

ท่ีสำคัญหาก “3 ป.” ต#องการจัดทำบัญชีการโยกย#ายผู#ว&าราชการจังหวัดเพ่ือแทนบุคคลท่ีจะเกษียณอายุราชการในปEนี้ “จตุพร” 

พร#อมตอบสนองได#ทันควัน โดยมีฉัตรชัยคอยเป2นพ่ีเลี้ยง 

อีกหนึ่งตัวละครท่ีเชื่อมโยง “จตุพร-ฉัตรชัย” คือ “วิชัย ธรรมชอบ” อดีตผู#ว&าฯยโสธร และอดีตเลขานุการ รมว.มหาดไทย ซ่ึงท้ัง 

“จตุพร-ฉัตรชัย” เคยทำงานหน#าห#องของ “วิชัย” มาก&อน 

นอกจากภารกิจจัดทัพ-ขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยแล#ว หาก “3 ป.” เลือก “จตุพร” มานั่งเก#าอ้ีปลัดมหาดไทย 

ออฟชั่นพิเศษท่ีจะได#เพ่ิมข้ึนคือ การจัดทัพพรรคการเมืองของ “ฉัตรชัย” ในนาม "พรรคเศรษฐกิจไทย" ซ่ึงอยู&ในข้ันตอน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตรวจสอบคุณสมบัติการขอจดทะเบียนพรรคการเมือง 



ว&ากันว&า ท่ีผ&านมา “ฉัตรชัย” รับหน#าท่ีฉากหน#าท่ีคอยเป2นคนขับเคลื่อนการจัดต้ังพรรคเศรษฐกิจไทย แต&ฉากหลังปรากฏชื่อของ 

“จตุพร” ท่ีคอยประสานกับนักการเมือง ท้ังระดับบ๊ิกเนม-โนเนม เพ่ือเปRดดีลให#เข#ามาช&วยงานพรรคเศรษฐกิจไทย 

จตุพรมีคอนเนคชันทางการเมืองหลากหลาย คบหากับทุกพรรครักกันดีกับทุกคน ชื่อของเขาท่ีถูกเปRดมาในโผปลัดมหาดไทยแทบ

ไม&ปรากฏความเคลื่อนไหวว&ามี “นักการเมือง” คนไหนขวาง แม#คนในคลองหลอดจะไม&แฮปปET โดยมีบางคนไปขอให#นักการเมือง

ช&วยออกแรงต#าน แต&กลับถูกปฏิเสธ 

จะว&าไปแล#ว บุคลิกของจตุพรค&อนข#างจัดอยู&ในข&าย “ลูกทุ&ง” ไม&ติดภาพ “ข#าราชการไฮโซ” จึงเป2นท่ีรักของลูกน#อง 

ขณะเดียวกัน “ลูกหม#อมหาดไทย” ท่ีมีโอกาสข้ึนมาท#าชิงเก#าอ้ีปลัดมหาดไทยกับ “จตุพร” ประกอบด#วย “สุทธิพงษ จุลเจริญ” 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “ธนาคม จงจิระ” อธิบดีกรมการปกครอง “นิสิต จันทรสมวงศ” อธิบดีกรมท่ีดิน 

ก&อนหน#านี้ชื่อของ “สุทธิพงศ” ได#รับการการคาดหมายว&าจะมานั่งเก#าอ้ีปลัดมหาดไทยต&อจาก “ฉัตรชัย” โดยเป2นผู#คิดโครงการ

โคกหนองนา จนเป2นยอมรับ และเป2นแบบอย&างการบริหารท#องถ่ินอย&างกว#างขวาง 

แต&ไลฟUสไตลของ “สุทธิพงศ” เป2นคนพูดจาโผงผาง ไม&แคร-ไม&เอาใจฝJายการเมือง เคยงัดกับฝJายการเมืองท่ีมีแนวคิดจะนำเงิน

สะสมของท#องถ่ินหม่ืนกว&าล#านบาทไปใช# จนนำถูกโยกพ#นเก#าอ้ีอธิบดีกรมส&งเสริมการปกครองส&วนท#องถ่ินมาแล#ว 

ด#าน “ธนาคม” เพ่ือนร&วมรุ&นของ “ฉัตรชัย” ถูกมองว&า เป2นคนท่ีรับคำสั่งฝJายการเมืองได# แต&ในสถานการณท่ีอาจจะมีการพลิก

ผัน “ธนาคม” อาจจะไม&สามารถรับมือต&อแรงเสียดทานทางการเมืองได# 

ส&วน “นิสิต” มีจุดเด&นท่ีสามารถทำงานตอบสนอง “ฝJายการเมือง” ได#ดี แต&จุดอ&อนอยู&ท่ีความไม&เป2นตัวของตัวเอง ซ่ึงอาจจะมี

ปIญหาในการตัดสินใจเรื่องสำคัญท่ีจะส&งผลกระทบต&อรัฐบาล 

ท้ัง “สุทธิพงศ-ธนาคม-นิสิต” เป2นกลุ&มสิงหดำ รัฐศาสตรจุฬาฯ เป2นรุ&นน#องของ “ฉัตรชัย” เป2นลูกหม#อของกระทรวงมหาดไทย 

แต&ด#วยข#อจำกัดทางการเมืองท่ีอาจจะต#องอาศัยลูกล&อ-ลูกชนมากยิ่งข้ึน คุณสมบัติจึงไม&โดนใจ “3 ป.” 

จึงทำให#ชื่อของจตุพร ท่ีครั้งหนึ่งเคยทำงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีคอนเนคชันท่ีดีกับ “นักการเมือง” มีสายสัมพันธท่ีดีกับ 

“3 ป.” มีลูกล&อลูกชนสไตลข#าราชการมหาดไทย จึงมีคุณสมบัติท่ีโดดเด&นเข#าตา “3 ป.” มากกว&า 

ว&ากันว&า สาเหตุท่ี “ปลัดฉ่ิง” รีบแต&งต้ังปลัดมหาดไทยคนใหม& ท้ังท่ีเหลือเวลาอีก 3 เดือน เพราะสถานการณทางการเมืองไม&มี

ความแน&นอน จึงต#องรีบจัดวางคน-จัดวางกำลัง เพ่ือสร#างความได#เปรียบทางการเมือง 

ต#องจับตาการประชุม ครม.หลังจากนี้ โอกาสท่ีชื่อของ “บ๊ิกตุ>ม จตุพร” จะเข#าสู&การพิจารณา เป2นไปได#ทุกเม่ือ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948806 

 

 

 



 

 

เบตง เจ#าหน#าท่ี ตชด. ปJาไม# อส. สนธิกำลัง จับไม#หลุมพอและไม#สยาแปรรูปจำนวนมาก ในสวนผลไม# ได#ผู#ต#องหา 1 ราย อ#างรับ

ซ้ือมาจากชาวบ#านเพ่ือนำมาปลูกบ#าน 

เบตง เจ#าหน#าท่ี ตชด. ปJาไม# อส. สนธิกำลัง จับไม#หลุมพอและไม#สยาแปรรูปจำนวนมาก ในสวนผลไม# ได#ผู#ต#องหา 1 ราย อ#างรับ

ซ้ือมาจากชาวบ#านเพ่ือนำมาปลูกบ#าน 

       วันท่ี 13 ก.ค.64 ร.ต.อ.มาตุภูมิ ธรรมเนียม หัวหน#าชุดปฏิบัติการการข&าว ร#อย ฉก.ตชด.445 ได#รับแจ#งจากชาวบ#านว&า ท่ี

บ#านเลขท่ี 98/11 หมู&2 บ#านอัยเยอรซอ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา มีไม#เถ่ือนจำนวนมากซุกซ&อนอยู& จึงประสาน พ.ต.ท.

อรรถพล จินตาคม ผบ.ร#อย ตชด.445 นายพิชัย แก#วจำรัส ปลัดอำเภอเบตง นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน#าหน&วยปmองกันรักษาปJาท่ี 

ยล.4 (บ&อน้ำร#อน-จันทรัตน) นำกำลังเจ#าหน#าท่ี ตชด.445, ฉก.ตชด.44, ปJาไม#, อส.อำเภอเบตง, เดินทางไปตรวจสอบ 

     เจ#าหน#าท่ีได#วางแผนโดยแบ&งกำลังเป2น 2 ชุด โดยให#กำลังพลชุดแรกแต&งตัวนอกเครื่องแบบใช#รถจักรยานยนตเดินทางเข#าไป

ตรวจสอบก&อน หากตรวจพบก็จะวิทยุแจ#งให#เจ#าหน#าท่ีชุด2 ซ่ึงเป2นกำลังพลส&วนใหญ& ใช#รถยนต เดินทางตามข#าไปสมทบ เม่ือ

เจ#าหน#าท่ีชุดแรกข่ีรถจักรยานยนตไปตามถนนสายบ#านอัยเยอรซอซ่ึงเป2นถนนคอนกรีต จนสุดทาง 

 และได#ข่ีรถต&อไปตามทางถนนดินลูกรัง อีกประมาณ 500 เมตร  ก็ พบบ#านหลังดังกล&าวเป2นบ#านไม#ชั้นเดียวมุงด#วยสังกะสี ปลูก

อยู&ในสวนผลไม# ซ่ึงมีท้ัง ทุเรียน มังคุด ลองกอง และผลไม#อีกหลายชนิด มีนายอนุวัฒน โชติประสิทธิ์ชัย อายุ 24 ปE อยู&ภายใน

บ#าน ตรวจสอบบริเวณรอบบ#านและภายในบ#าน 



       พบไม#หลุมพอแปรรูปและไม#สยาแปรรูป จำนวนมาก มีไม#บางส&วนได#นำมาทำเป2นฝาผนังของบ#านแล#ว  ด#านหลังบ#านซ่ึงอยู&

ติดริมคลอง กำลังปลูกสร#างบ#านใหม& 2 ชั้น อีกหลัง ซ่ึงใช#ไม#หลุมพอและไม#สยาในการก&อสร#าง แต&ยังสร#างไม&เสร็จ เจ#าหน#าท่ีชุด

แรกจึงได#ควบคุมตัวพร#อมวิทยุแจ#งให#เจ#าหน#าท่ีชุดท่ี 2 นำกำลังพล รถยนต และรถหกล#อของ ตชด.455 

 เข#ามาตรวจนับและตรวจยึดไม#ของกลางท้ังหมด ก&อนท่ีจะขนย#ายไม#ของกลางไปเก็บรักษาไว#ท่ีหน&วยปmองกันรักษาปJาท่ี ยล.4 (บ&อ

น้ำร#อน-จันทรัตน) ซ่ึงมีไม#แปรรูปหลายขนาด จำนวน 177 ชิ้น/แผ&น คำนวณปริมาตรได#ท้ังหมด 3.079  ลูกบาศกเมตร คิดเป2น

ค&าภาคหลวง 281.5891 บาท คิดค&าเสียหายของรัฐ เป2นเงินท้ังสิ้นจำนวน 30,795.2 บาท เจ#าหน#าท่ียังตรวจพบอุปกรณการแปร

รูปไม# ซ่ึงมีท้ัง เครื่องเลื่อย เครื่องกบไฟฟmา เลื่อนขนย#ายไม# รอก สว&าน จึงทำการตรวจยึดไว#เป2นของกลาง   

      สอบถามเบ้ืองต#นรับสารภาพ ไม#ท่ีเจ#าหน#าท่ีพบเป2นของตนจริงซ่ึงได#ซ้ือมาจากชาวบ#านในพ้ืนท่ีเพ่ือนำมาปลูกสร#างบ#าน แต&

ทางเจ#าหน#าท่ีไม&ปIกใจเชื่อ จึงต้ังข#อหาตาม พ.ร.บ.ปJาไม# พ.ศ.2484 มาตรา 11 ผู#ใดทำไม# หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำ

อันตราด#วยประการใดๆ ต#องได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าท่ี และ มาตรา 48 ฐานมีไม#หวงห#ามไม#แปรรูปเกิน 0.20 ลูกบาศก

เมตร ไว#ในครอบครองโดยมิได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าท่ี  พร#อมนำตัวและของกลางส&งพนักงานสอบสวน สภ.เบตง 

ดำเนินคดีตามกฎหมายต&อไป 

http://www.deepsouthpost.com/2021/07/1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คมชัด AEC   14 ก.ค. 2021 https://www.youtube.com/watch?v=yZxg9BqbzIk 

กอ.รมน.ปJาไม#.ทหารกองกำลังสุรศักด์ิมนตรี.อาสาพิทักษปJา ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปJาชุมชนถูกบุกรุกกว&า10ไร& 

หนองคาย-  กอ.รมน. ร&วมกับปJาไม# ทหารกองกำลังสุรศักด์ิมนตรีพร#อมด#วยอาสาพิทักษปJา ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปJาชุมชนท่ีถูกบุก

รุกกว&า 10 ไร& หลังได#รับการร#องเรียนจากประชาชน  

วันท่ี 13 ก.ค.2564 พ.อ.วีระพงษ  คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.หนองคาย,มอบให# ร.ท. เลิศฤทธิ์ ประดิษฐด#วง รองหัวหน#า

ประสานความม่ันคง กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ร&วมกับนายสำรวจ ใจซ่ือ หัวหน#าหน&วยปmองกันและพัฒนาปJาไม#สังคม,เจ#าหน#าท่ี

หน&วยปmองกันและพัฒนาปJาไม#สังคม, เจ#าหน#าท่ี กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย, เจ#าหน#าท่ีสารวัตรทหาร จากมณฑลทหารบก ท่ี 24,

อาสาพิทักษปJาชุมชนบ#านห#วยหินขาว ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปJาชุมชนบ#านห#วยหินขาว หมู&ท่ี 6 ต.ด&านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.

หนองคาย หลังได#รับการร#องเรียนจากประชาชน ว&าถูกบุกรุกกว&า 10 ไร&   ฝILงติดกับน้ำตกห#วยหินขาว ปJาชุมชนบ#านห#วยหินขาว 

มีพ้ืนท่ี 500 ไร& อยู&ในเขตปJาสงวนแห&งชาติปJาพานพร#าวและปJาแก#งไก&  

จากการตรวจสอบของเจ#าหน#าท่ี พบว&าท่ีดินยังคงเป2นสภาพปJา แต&พบบางท่ีมีการบุกรุกเข#ามาถือครองท่ีดินปลูกพืชผล

ทางการเกษตร ท้ังไร&มันสำปะหลัง ไร&สับปะรด และกล#วยน้ำว#า จำนวน 6 แปลง กว&า 10 ไร& เจ#าหน#าท่ีปJาไม#จึงได#ตรวจค&าพิกัด

แนวเขตท่ีดิน พร#อมกับปIกหมุดแนวเขตปJาชุมชนฯ ซ่ึงขณะนั้นได#มีนายวิลัย ชัยชนะ ผู#ใหญ&บ#านหมู&ท่ี 6 ต.ด&านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก 

พร#อมชาวบ#านบางคนได#มาชี้แนวเขตท่ีทำกิน โดยอ#างว&าพ้ืนท่ีดังกล&าวชาวบ#านได#ทำกินมาต้ังแต&สมัยพ&อ-แม& และได#นำหลักฐาน

การเสียภาษีดอกหญ#าให#กับ อบต.ด&านศรีสุข มาแสดงต&อเจ#าหน#าท่ี แต&ขาดส&งต้ังแต&ปE 2548 เจ#าหน#าท่ีจึงชี้แจงให#ทราบเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติปJาชุมชน พ.ศ. 2562 ความจำเป2นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือส&งเสริมให#

ชุมชนได#ร&วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปJาชุมชนให#เป2นไปอย&างมีประสิทธิภาพ อันจะส&งผลให#

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล#อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณและยั่งยืน ซ่ึงการตรา

พระราชบัญญัตินี้สอดคล#องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว#ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ แห&งราชอาณาจักรไทย แต&ชาวบ#านบางคนยัง

ยืนยันในการอ#างสิทธิในการทำกินในพ้ืนท่ีปJาแห&งนี้มานาน 

โดยเจ#าหน#าท่ีจะให#สำนักจัดการทรัพยากรปJาไม#ท่ี 6 (อุดรธานี) นำแผนท่ีแนวปJาชุมชนมาสำรวจ หากพ้ืนท่ีปJาดังกล&าว

เป2นพ้ืนท่ีปJาสีเขียวก&อนปE พ.ศ.2560 ถือว&าเป2นพ้ืนท่ีปJาชุมชน แต&หากมีการเข#าไปครอบครองแผ&วถางปJาหลังปE พ.ศ.2560 ถือว&า

เป2นการบุกรุกปJา ซ้ึงเจ#าหน#าท่ีจะทำการปRดให#เป2นพ้ืนท่ีปJาอนุรักษ หากยังจะเข#ายึดถือครอบครอง ทางเจ#าหน#าท่ีก็จะต#อง

ดำเนินคดีตามกฏหมายปJาไม#ในฐานยึดถือครอบครองในพ้ืนท่ีปJาท่ีไม&ได#รับอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดิน หากการยืนยันว&า

เข#ามาถือครองอย&างถูกต#องตามกฏหมาย ก็ให#นำเอกสารสิทธิ์หรือหลักฐานต&างๆ มาแสดงต&อเจ#าหน#าท่ี ในช&วงท่ีสำนักจัดการ

ทรัพยากรปJาไม#ท่ี 6 (อุดรธานี) มาสำรวจ ซ่ึงเจ#าหน#าท่ีได#ปIกหลักเขตกันไว#เพ่ือไม&ให#มีการบุกรุกปJาอีกจนกว&าจะมีการสำรวจแล#ว

เสร็จ:�ษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย 



 

 ข&าวนคร AEC 14 ก.ค. 2021 https://www.youtube.com/watch?v=LsntlNC68ec 

กอ.รมน.กับปJาไม# ทหารกองกำลังสุรศักด์ิมนตรี.อาสาพิทักษปJา ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปJาชุมชนถูกบุกรุก10ไร& 

หนองคาย-  กอ.รมน. ร&วมกับปJาไม# ทหารกองกำลังสุรศักด์ิมนตรีพร#อมด#วยอาสาพิทักษปJา ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปJาชุมชนท่ีถูกบุก

รุกกว&า 10 ไร& หลังได#รับการร#องเรียนจากประชาชน  

              วันท่ี 13 ก.ค.2564 พ.อ.วีระพงษ  คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.หนองคาย,มอบให# ร.ท. เลิศฤทธิ์ ประดิษฐด#วง รองหัวหน#า

ประสานความม่ันคง กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ร&วมกับนายสำรวจ ใจซ่ือ หัวหน#าหน&วยปmองกันและพัฒนาปJาไม#สังคม,เจ#าหน#าท่ี

หน&วยปmองกันและพัฒนาปJาไม#สังคม, เจ#าหน#าท่ี กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย, เจ#าหน#าท่ีสารวัตรทหาร จากมณฑลทหารบก ท่ี 24,

อาสาพิทักษปJาชุมชนบ#านห#วยหินขาว ลงพ้ืนท่ีสอบแนวเขตปJาชุมชนบ#านห#วยหินขาว หมู&ท่ี 6 ต.ด&านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.

หนองคาย หลังได#รับการร#องเรียนจากประชาชน ว&าถูกบุกรุกกว&า 10 ไร&   ฝILงติดกับน้ำตกห#วยหินขาว ปJาชุมชนบ#านห#วยหินขาว 

มีพ้ืนท่ี 500 ไร& อยู&ในเขตปJาสงวนแห&งชาติปJาพานพร#าวและปJาแก#งไก&  

            จากการตรวจสอบของเจ#าหน#าท่ี พบว&าท่ีดินยังคงเป2นสภาพปJา แต&พบบางท่ีมีการบุกรุกเข#ามาถือครองท่ีดินปลูกพืชผล

ทางการเกษตร ท้ังไร&มันสำปะหลัง ไร&สับปะรด และกล#วยน้ำว#า จำนวน 6 แปลง กว&า 10 ไร& เจ#าหน#าท่ีปJาไม#จึงได#ตรวจค&าพิกัด

แนวเขตท่ีดิน พร#อมกับปIกหมุดแนวเขตปJาชุมชนฯ ซ่ึงขณะนั้นได#มีนายวิลัย ชัยชนะ ผู#ใหญ&บ#านหมู&ท่ี 6 ต.ด&านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก 

พร#อมชาวบ#านบางคนได#มาชี้แนวเขตท่ีทำกิน โดยอ#างว&าพ้ืนท่ีดังกล&าวชาวบ#านได#ทำกินมาต้ังแต&สมัยพ&อ-แม& และได#นำหลักฐาน

การเสียภาษีดอกหญ#าให#กับ อบต.ด&านศรีสุข มาแสดงต&อเจ#าหน#าท่ี แต&ขาดส&งต้ังแต&ปE 2548 เจ#าหน#าท่ีจึงชี้แจงให#ทราบเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติปJาชุมชน พ.ศ. 2562 ความจำเป2นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือส&งเสริมให#

ชุมชนได#ร&วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปJาชุมชนให#เป2นไปอย&างมีประสิทธิภาพ อันจะส&งผลให#

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล#อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณและยั่งยืน ซ่ึงการตรา

พระราชบัญญัตินี้สอดคล#องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว#ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ แห&งราชอาณาจักรไทย แต&ชาวบ#านบางคนยัง

ยืนยันในการอ#างสิทธิในการทำกินในพ้ืนท่ีปJาแห&งนี้มานาน 

          โดยเจ#าหน#าท่ีจะให#สำนักจัดการทรัพยากรปJาไม#ท่ี 6 (อุดรธานี) นำแผนท่ีแนวปJาชุมชนมาสำรวจ หากพ้ืนท่ีปJาดังกล&าว

เป2นพ้ืนท่ีปJาสีเขียวก&อนปE พ.ศ.2560 ถือว&าเป2นพ้ืนท่ีปJาชุมชน แต&หากมีการเข#าไปครอบครองแผ&วถางปJาหลังปE พ.ศ.2560 ถือว&า

เป2นการบุกรุกปJา ซ้ึงเจ#าหน#าท่ีจะทำการปRดให#เป2นพ้ืนท่ีปJาอนุรักษ หากยังจะเข#ายึดถือครอบครอง ทางเจ#าหน#าท่ีก็จะต#อง

ดำเนินคดีตามกฏหมายปJาไม#ในฐานยึดถือครอบครองในพ้ืนท่ีปJาท่ีไม&ได#รับอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดิน หากการยืนยันว&า

เข#ามาถือครองอย&างถูกต#องตามกฏหมาย ก็ให#นำเอกสารสิทธิ์หรือหลักฐานต&างๆ มาแสดงต&อเจ#าหน#าท่ี ในช&วงท่ีสำนักจัดการ

ทรัพยากรปJาไม#ท่ี 6 (อุดรธานี) มาสำรวจ ซ่ึงเจ#าหน#าท่ีได#ปIกหลักเขตกันไว#เพ่ือไม&ให#มีการบุกรุกปJาอีกจนกว&าจะมีการสำรวจแล#ว

เสร็จ:�ษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย 



 

  

ปลัดฝJายความม่ันคงอำเภอแม&ลาน#อย ร&วม อบต.สันติคีรี นปพ.แม&ลาน#อย รุดตรวจสอบข#อร#องเรียนกรณี ต#นไม#ใหญ&ยืนต#นตาย 

บริเวณถนนสายหลักท่ีใช#ร&วมกัน 4 ตำบล 

14 ก.ค. 2564  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210714120248862 

        ดร.ชชูาติ คำมา นายอำเภอแม&ลาน#อย และนายล#อมเดช ยาใจ ปลัดอำเภอ หัวหน#ากลุ&มบริหารงานบริหารงานปกครอง 

มอบหมายให# นายวัชรพงศ จันทิมา ปลัดอำเภอ หัวหน#าฝJายความม่ันคง นำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ร&วมกับ

องคการบริหารส&วนตำบลสันติคีรี และหน&วยปmองกันและพัฒนาปJาไม#ท่ี มส.4 แม&ลาน#อย ร&วมกันตรวจสอบข#อร#องเรียน กรณี

ต#นไม#ใหญ&ยืนต#นตาย บริเวณข#างทางริมถนนบ#านหัวลา-แม&ลาหลวง ซ่ึงเป2นถนนสายหลักท่ีใช#สัญจรไปมาของราษฎรท้ัง 4 ตำบล 

ได#แก& ตำบลสันติคีรี ตำบลแม&นาจาง ตำบลแม&โถ ตำบลแม&ลาหลวง อำเภอแม&ลาน#อย จังหวัดแม&ฮ&องสอน 

        จากการตรวจสอบพบว&าต#นไม#ยืนต#นตาย จำนวน 2 ต#น อยู&ในลักษณะโน#มเอียง ซ่ึงเกรงว&าหากเกิดวาตภัยหรือฝนตกหนัก 

อาจทำให#ต#นไม#ล#มลงมากีดขวางทางจราจรและอาจก&อให#เกิดอันตรายกับประชาชน จึงได#ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล#อมจังหวัดแม&ฮ&องสอน (ทสจ.มส.) และหน&วยงานท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือดำเนินการช&วยเหลือต&อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ช#างปJาทับลานบุกหมู&บ#าน รื้อค#นข#าวของกระจาย ปJาไม#เร&งผลักดัน 

วันพุธ ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/242095 

วันท่ี 14 ก.ค.64 นายชัยพร ชนะโรค ผู#ใหญ&บ#านหมู&ท่ี 3 ต.ทุ&งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได#รับแจ#งจากชาวบ#านว&ามีช#างปJาบุกเข#า

มาในบ#านรื้อข#าวของกระจัดกระจายเจ#าของบ#านไล&ช#างออกจากบ#านพร#อมกับแจ#งผู#ใหญ&บ#านประสานเจ#าหน#าท่ีปJาไม#ให#มาทำการ

ผลักดันช#างปJากลับเข#าปJาด#วย หลังรับแจ#งประสานขอกำลังจากเจ#าหน#าท่ีอุทยานแห&งชาติทับลาน และหน&วยปmองกันรักษาปJาวัง

มืดสนับสนุนผัลกดันช#างปJา จากนั้นให#นายยงยุทธประเพณี ผู#ช&วยผู#ใหญ&บ#าน ชรบ.และจิตอาสาลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ท่ีบ#าน 183 ม.

3 บ#านทุ&งแฝก ต.ทุ&งโพธิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป2นบ#านของนายแผ&ว ทวีสุข อายุ79ปE  

นายแผ&ว กล&าวว&า ขณะกำลังให#อาหารไก&อยู&นั้นเงยหน#าข้ึนมาเห็นช#างเข#ามาอยู&ท่ีหน#าบ#านแล#วจากนั้นช#างตัวดังกล&าวสูง 3 เมตร

กว&าน้ำหนัก 3 ตันยืนส&ายหัวชูงวงรื้อข#าวของเดินเข#ามาในบ#านรื้อข#าวของกระจัดกระจายขณะนั้นก็พูดกับช#างว&า"เฮ#ยเจ#าหางด#วน

เอ็งอย&าด้ือสิพอแล#วไปหากินท่ีอ่ืนได# แล#ว"ช#างก็เดินเยื้องย&างวนไปมาอยู&บริเวณในบ#านหลายรอบ ตนก็พูดบอกแต&สิ่งท่ีดีๆบอกให#

ออกไปหากินท่ีอ่ืนช#างหยุดนิ่งแล#วก็เดินจากไปช#างตัวดังกล&าววนเวียนอยู&หน#าบ#านประมาณครึ่งชั่วโมง  

ขณะท่ีตนเองก็ให#อาหารไก&ไปเหมือนเช&นทุกวันช#างก็ใช#งวงกินหญ#าและดึงข#าวของท่ีอยู&รอบบ#านไปตามประสาตนก็บอกให#พอแล#ว

อย&าด้ือเลยไปหากินท่ีอ่ืนได#แล#วอึดใจต&อมาช#างก็เดินจากไปโดยปกติช#างมักจะมาหากินอยู&ในส&วนของตัวเองแทบทุกวันบางทีก็มา2

ตัวเห็นจนชินแล#วไม&รู#สึกกลัวอะไรเห็นช#างก็พูดดีๆกับเขาช#างก็ไม&ทำอะไรต#นท่ีปลูกไว#ก็มาหักทำลายกินทุกครั้งสายไฟฟmาก็ถูกช#าง

ปJาผักต#นไม#ทับจนสายไฟขาดหลายจุด  

จากนั้นเจ#าหน#าท่ีปJาไม#กระจายกำลังออกจากบ#านของนายแผ#วมุ&งหน#าลงทางด#านทิศตะวันตก ซ่ึงห&างจากถนนสาย 304 ประมาณ 

50 เมตรก็ได#ยินเสียงช#างปJาคำรามอยู&ในปJาคลิปเจ#าหน#าท่ีได#แบ&งกำลังออกเป2น2ชุดร#องตะโกนให#ช#างปJากลับเข#าปJาแต&โดยดีช#าง

ปJาก็เดินกลับเข#าปJาเจ#าหน#าท่ีจุดประทัดไล&ตามหลังด#วยเพ่ือเป2นการปmองกันตัวของเจ#าหน#าท่ีท่ีผลักดันช#างปJาตัวดังกล&าวหางด#วน

ตัวใหญ&นิสัยไม&ดุดันใช#เวลาผลักดัน10นาทีสามารถผลักดันช#างปJาข้ึนเขาได#เป2นผลสำเร็จ  

ช#างปJาตัวดังกล&าวเดินกลับเข#าปJาตามเส#นทางเดิมท่ีเคยมาหากินนายแผ&วกล&าวเพ่ิมเติมอีกว&าช#างปJาทับลานท่ีออกมาหากินอยู&

บริเวณนี้จะมาแทบทุกวันบางทีก็ปรากฏตัวให#เห็นช&วงเช#า สาย กลางวันเย็น และกลางคืน ช#างปJามาก็ให#เห็นและเดินไปหากินใน

สวนท่ีอยู&ติดกันบางครั้งก็ยังมีความด้ือซนตามประสารถไถรถแม็คโครช#างก็จะใช#งวงหักพังเสียหายบ#างก็มีแต&ตัวเองไม&ได#โกรธช#าง

ท่ีมาทำลายข#าวของจนเสียหายหลายอย&างเห็นจนชินแล#วคิดว&ามันเป2นเรื่องปกติเพราะอยู&ติดปJาช#างก็ออกมาหากินตามประสาของ

ช#างท่ีใดมีของกินเป2นแหล&งอาหารช#างก็จะมาหากินตามสัญชาติญาณของช#าง  เชื่อว&าหากเราไม&คิดทำร#ายช#างช#างก็ไมทำร#ายเรา 



 

   

“เฉลิมชัย”เดินหน#า “ธนาคารสีเขียว” ฝJาวิกฤติโควิด-19   

“เฉลิมชัย” เดินหน#าโครงการธนาคารสีเขียว ฝJาวิกฤิตโควิด-19 ผนึก ”พาณิชย” เติมทรัพยสินประชาชนเพ่ิมสินเชื่อช&องทางใหม&

ใช#ไม#ยืนต#นเป2นหลักทรัพยค้ำประกัน เริ่มขับเคลื่อนทันทีพรุ&งนี้ 

14 กรกฎาคม 2564 https://www.dailynews.co.th/news/53906/ 

เม่ือวันท่ี 14 ก.ค. นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) แถลงวันนี้ (14ก.ค.) ท่ีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ว&า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ&อน รัฐมนตรีว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได#สั่งการให#กระทรวงเกษตรฯ ประสานความร&วมมือกับกระทรวงพาณิชย และทุกภาคีภาคส&วนในการ

ขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียว (Green Bank) ภายใต#นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนบนแนวทางศาสตรพระราชาและโมเดล

เศรษฐกิจBCG (Bio-Circular-Green Economy) เพ่ือต&อยอดขยายผลนโยบายของรัฐบาลภายใต#วิกฤติโควิด-19 ในการสร#าง

โอกาสใหม&ๆ ให#กับประชาชนและประเทศชาติและเป2นการสร#างแรงจูงใจในการปลูกไม#เศรษฐกิจตามแนวทางเกษตรกรรม

ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ 6 ประการ ได#แก& 1.เพ่ือเพ่ิมสินเชื่อช&องทางใหม&โดยใช#ไม#ยืนต#นเป2นหลักทรัพยค้ำประกัน 

2.เพ่ือเพ่ิมทรัพยสิน รายได# อาชีพและธุรกิจใหม&ๆ ให#กับประชาชน 3.เพ่ือลดปIญหาหนี้นอกระบบ 4.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังใน

เมืองและนอกเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและเมือง แก#ปIญหา Pm2.5 5.เพ่ือแก#ปIญหาโลกร#อน (Global 

Warming) และเพ่ิมคารบอนเครดิตของประเทศ 6.เพ่ือบรรลุเปmาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) และ

ยุทธศาสตรชาติรวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศด#านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล#อม การเกษตรและเศรษฐกิจ                              

นายอลงกรณ กล&าวว&า จากข#อมูลของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กระทรวงพาณิชย รายงาน ณ วันท่ี 5 ก.ค. 2564 ว&า

ต้ังแต&ปE 2562 ถึงปIจจับัน มีผู#ขอนำไม#ยืนต#นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล#ว จำนวน 87 สัญญา จำนวน 119,498 

ต#น วงเงิน 134,375,912.00 บาท โดยแบ&งเป2น กลุ&มให#สินเชื่อรายย&อย (พิโกไฟแนนซ ปล&อยสินเชื่อวงเงิน 5 หม่ืนถึง 1 แสนบาท) 

80 สัญญา คิดเป2น 92% ของสัญญารวมวงเงินค้ำประกัน 4 ล#านบาท กลุ&มสถาบันการเงิน (ธนาคารกรุงไทยและธกส.) 7 สัญญา 

คิดเป2น 8% ของสัญญา รวมวงเงินค้ำประกัน 130 ล#านบาท ซ่ึงแสดงว&าระบบการให#สินเชื่อโดยสถาบันการเงินได#ทำงานแล#วและ

มีโอกาสในการขยายสินเชื่อโดยใช#ไม#ยืนต#นเป2นหลักทรัพยค้ำประกันได#อีกมาก เพราะท่ีผ&านมายังดำเนินการได#ไม&มากนัก 

รัฐมนตรีว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมองเห็น



โอกาสท่ีจะต&อยอดขยายผลให#เร&งขับเคลื่อนจึงให#กระทรวงเกษตรฯ เป2นแกนกลางในการเร&งส&งเสริมปลูกไม#มีค&าทางเศรษฐกิจบน

ท่ีดินตนเอง สร#างหลักประกันให#กับครอบครัว และความม่ันคงในอนาคตควบคู&ไปกับการใช#ไม#ยืนต#นเป2นทรัพยสินและเป2น

หลักประกันสินเชื่อในการเข#าถึงแหล&งเงินท้ังรายย&อยและรายใหญ& โดยเกษตรกร ประชาชนและผู#ประกอบการจะได#รับวงเงิน

สินเชื่อรายย&อย 50,000-100,000 บาทต&อราย และวงเงินสินเชื่อรายใหญ&จากสถาบันการเงิน เช&นธนาคาร เป2นต#น 

ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณจะผนึกความร&วมมือในการขับเคลื่อนขยายผลต&อยอดโครงการนี้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค#า 

กระทรวงพาณิชย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง ธนาคารแห&งประเทศไทย ตลาด

หลักทรัพยแห&งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย กรมปJาไม# กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม กระทรวงมหาดไทย 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (BEDO) องคการบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

องคการอุตสาหกรรมปJาไม# การยางแห&งประเทศไทย (กยท.) ภาคการวิจัย เช&นสำนักงานการวิจัยแห&งชาติ สวก. ภาควิชาการเช&น

สถาบันการศึกษาทุกแห&ง ศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ภาคเอกชนเช&นหอการค#า สภาอุตสาหกรรม สมาคม

ธนาคาร สภาเอสเอ็มอี ภาคเกษตรกร เช&น สภาเกษตรกรแห&งชาติ สันนิบาตสหกรณแห&งประเทศไทย สมาคมเกษตรกร กลุ&ม

เกษตรกร เกษตรกร ภาคท#องถ่ิน เช&น อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา ภาคีเครือข&ายมูลนิธิ องคกรเอกชนตลอดจน

หน&วยงานท่ีเก่ียวข#องอ่ืนๆ โดยในวันพรุ&งนี้ (15ก.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียวทันที 

ก&อนหน#านี้เม่ือวันท่ี 7 ก.ค.64 ท่ีผ&านมา นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะ

ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใน

เมืองได#จัดประชุมหารือกับนางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล ผู#อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กระทรวงพาณิชย นาย

จิตติศักด์ิ ศรีปIญญา ผู#อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ นาย

จิรพันธ ศรีรัตน ผู#อำนวยการสำนักงาน 12 สำนักงานโครงการบริหารจัดการหนี้นอกระบบ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซประเทศไทย และหน&วยงานท่ีเก่ียวข#องเก่ียวกับแนว

ทางการบริหารจัดการด#านการเงินและสินเชื่อโดยใช#ไม#ยืนต#นเป2นหลักทรัพยค้ำประกันรวมท้ัง ประเด็นการกำหนดมาตรฐานผู#

ประเมินหลักทรัพย (ไม#ยืนต#น) การกำหนดมูลค&ามาตรฐานของหลักทรัพ ย(ไม#ยืนต#น) และประเด็นพันธบัตรต#นไม#รวมท้ังการใช#

ประโยชนจากคารบอนเครดิต (Carbon Credit) 

ก&อนหน#านี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ&อน รัฐมนตรีว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได#เตรียมการล&วงหน#าโดยมีคำสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 

(Sustainable Urban Agriculture Development Project) ต&อยอดนโยบาย Green City เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนา

เกษตรกรรมในเมืองภายใต# 5 แนวทางของเกษตรยั่งยืน ได#แก& วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสานและ

เกษตรทฤษฎีใหม& ซ่ึงเป2นการบริหารจัดการเชิงโครงสร#างและระบบครอบคลุม 77 จังหวัด ซ่ึงเป2นอีกกลไกหลักอีกกลไกหนึ่ง 

รวมท้ังกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส&งเสริมการเกษตรได#จัดทำฐานข#อมูลทะเบียนไม#ยืนต#นของเกษตรกรท่ัวประเทศไว#แล#วซ่ึงจะ

เป2นประโยชนในการบริหารโครงการของหน&วยงานในสังกัดกระทรวงร&วมกับทุกภาคีภาคส&วนต&อไป 

“ปIจจุบันรัฐบาลได#แก#ไขกฎหมายปJาไม#มาตรา 7 โดยยกเลิกไม#หวงห#ามบนท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน สามารถปลูกและตัดไม#เศรษฐกิจได#เหมือนการปลูกพืชเกษตรท่ัวไป ทำให#เป2นโอกาสของประชาชนโดยมีไม#



เศรษฐกิจท้ังไม#กลุ&มผลไม#กลุ&มสมุนไพรไม#กลุ&มยางไม#ตระกูลกลุ&มไผ&และไม#ยืนต#นอ่ืนๆ เช&น 1.สัก 2.พะยูง 3.ชิงชัน 4.กระซิก 5.

กระพ้ีเขาควาย 6.สาธร 7.แดง 8.ประดู&ปJา 9.ประดู&บ#าน 10.มะค&าโมง 11.มะค&าแต# 12.เค่ียม 13.เค่ียมคะนอง 14.เต็ง 15.รัง 16.

พะยอม 17.ตะเคียนทอง 18.ตะเคียนหิน 19.ตะเคียนชันตาแมว 20. ไม#สกุลยาง 21.สะเดา 22.สะเดาเทียม 23.ตะกู 24.ยมหิน 

25.ยมหอม 26. นางพญาเสือโคร&ง 27.นนทรี 28.สัตบรรณ 29.ตีนเป2ดทะเล 30.พฤกษ 31.ปEบ 32.ตะแบกนา 33.เสลา 34.

อินทนิลน้ำ 35.ตะแบกเลือด 36.นากบุด 37.ไม#สกุลจำปE 38.แคนา 39.กัลปพฤกษ 40.ราชพฤกษ 41.สุพรรณิการ 42.เหลืองปรีดี

ยาธร 43.มะหาด 44.มะขามปmอม 45.หว#า 46.จามจุรี 47.พลับพลา 48.กันเกรา 49.กระทังใบใหญ& 50.หลุมพอ 51.กฤษณา 52.

ไม#หอม 53.เทพทาโร 54.ฝาง 55.ไผ&ทุกชนิด 56.ไม#สกุลมะม&วง 57.ไม#สกุลทุเรียน 58.มะขาม ฯลฯ สามารถนำไม#ยืนต#นมาใช#เป2น

หลักทรัพยค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได# รวมถึงการส&งออกไปขายในตลาดต&างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบ

การรับรองมาตรฐานไม#มีค&าทางเศรษฐกิจท่ีได#รับการยอมรับจากต&างประเทศ“ นายอลงกรณ กล&าวในตอนท#าย  


