
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 18-20 ธ.ค. 64 

 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป&าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ. 

- 4หน�วยงานผนึกกําลัง ร�วมผลักดันพืชพลังงาน โรงไฟฟ�าชุมชน500MW (ข�าวหุ"น 20 ธันวาคม 2564 หน"า 8) 

- ข�าวสดท่ัวไทย: ลําปาง-ขนไม"เถ่ือน (ข�าวสด 19 ธันวาคม 2564 หน"า 11)  

ข�าวเว็บไซต. 

‘บ๊ิกป�อม’ ห�วงปชช. ย้ําทุกหน�วยงานเร�งแก"ป;ญหาฝุ>นพีเอ็ม 2.5 หนุนใช"พลังงานสะอาด 

(มติชน วันท่ี 17 ธันวาคม 2564) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3091104 

เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ –ส.อ.ท. MOU หนุนผลิตพืชพลังงาน 

(กรุงเทพธุรกิจ 17 ธ.ค. 2564) https://www.bangkokbiznews.com/business/977831 

4 หน�วยงาน MOU หนุนเกษตรกรผลิตผลิตไฟฟ�า-พลังงานความร"อนจากพืช 

(บ"านเมือง วันศุกรaท่ี 17 ธันวาคม 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/politic/262865 

ป>าไม"แพร�สนธิกําลัง สกัดจับรถบรรทุกหกล"อ ลักลอบขนไม"ประดู�แปรรูป 

(บ"านเมือง วันเสารa ท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/crime/262977 

รวบหนุ�มใหญ� พะเยา ขับรถบรรทุก ลอบขนไม"เถ่ือน 38 แผ�น คาด�านตรวจ 

(ข�าวสด 18 ธ.ค. 2564)  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6789006 

ยึดไม"ประดู�เถ่ือน อายุกว�า 100 อ"างพ�อค"าชาวจีน จ"างขนส�งกรุงเก�า 

(ไทยรัฐออนไลนa   18 ธ.ค. 2564) https://www.thairath.co.th/news/crime/2267780 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ปีที่: 28 ฉบับที่: 6842
วันที่: จันทร์ 20 ธันวาคม 2564
Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

หน้า: 8(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 4หน่วยงานผนึกกำลัง ร่วมผลักดันพืชพลังงาน โรงไฟฟ้าชุมชน500MW

รหัสข่าว: C-211220013000(20 ธ.ค. 64/05:59) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 23.50 Ad Value: 19,975 PRValue : 59,925 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11344
วันที่: อาทิตย์ 19 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-ขนไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-211219012070(19 ธ.ค. 64/03:51) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.03 Ad Value: 7,733 PRValue : 23,199 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 
‘บ๊ิกป�อม’ ห�วงปชช. ย้ําทุกหน�วยงานเร�งแก"ป;ญหาฝุ>นพีเอ็ม 2.5 หนุนใช"พลังงานสะอาด 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3091104 

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม ท่ีห"องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษaสุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เปgนประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล"อมแห�งชาติ (กก.วล.) ครั้งท่ี 5/2564 โดยมี นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เปgนรองประธาน มีกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิ และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข"องเข"าร�วมการประชุม 

ท้ังนี้ท่ีประชุมฯ ได"มีการพิจารณารายงาน EIA จํานวน 6 โครงการ ได"แก� การพัฒนาโครงข�ายคมนาคม เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให"แก�ประชาชน แก"ไขป;ญหาการจราจร จํานวน 5 โครงการ ได"แก� (1) โครงการถนนต�อเชื่อมถนนนครอินทรa – 
ศาลายา ของกรมทางหลวงชนบท (2) โครงการทางหลวงพิเศษส�วนต�อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช�วงรังสิต – บางปะ
อิน ของ กรมทางหลวง (3) โครงการทางเลี่ยงเมืองอํานาจเจริญ (ด"านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง (4) โครงการระบบ
ทางด�วนข้ันท่ี 3 (สายเหนือและสายใต") เชื่อมต�อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด"านตะวันออก ของการทาง
พิเศษแห�งประเทศไทย และ (5) โครงการรถไฟฟ�าสายสีส"ม ช�วงตลิ่งชัน – ศูนยaวัฒนธรรมแห�งประเทศไทย ของการ
รถไฟฟ�าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได"พิจารณาโครงการเพ่ือช�วยเหลือประชาชนผู"มีรายได"น"อยให"มีท่ีอยู�อาศัย ได"แก� โครงการอาคาร
เช�าสําหรับผู"มีรายได"น"อย จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ของการเคหะแห�งชาติ ซ่ึงเจ"าของ
โครงการ ต"องดําเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกําหนดในรายงานฯ อย�างเคร�งครัด พร"อมท้ังรับความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ไปดําเนินการ และให"นําเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต�อไป นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได"พิจารณาเก่ียวกับการขอขยาย
ระยะเวลาการกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ"มครองสิ่งแวดล"อมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ออกไปอีก 2 ปn การ



ปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ เก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล"อม เพ่ือรองรับการยื่นรายงานฯ 
ทางอิเล็กทรอนิกสa และการกําหนดมาตรฐานค�าความทึบแสงของเขม�าควันจากปล�องเตาเผาศพ ให"มีความเข"มงวดมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังได"พิจารณานโยบายเพ่ือรักษาและแก"ไขป;ญหาสิ่งแวดล"อมท่ีสําคัญ ได"แก� (1) รายงานสถานการณaคุณภาพ
สิ่งแวดล"อม พ.ศ. 2564 (2) แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล"อมในระดับจังหวัด ประจําปnงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และ (3) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก"ไขป;ญหามลพิษด"านฝุ>นละออง ปn 2565 ภายใต"แนวคิด “1 สื่อสาร 5 
ป�องกัน และ 3 เผชิญเหตุ” เพ่ือให"หน�วยงานท่ีเก่ียวข"องเร�งรัด และเน"นย้ําการดําเนินการแก"ไขป;ญหาฝุ>นละอองโดยเฉพาะ
ในช�วงเกิดสถานการณa เพ่ือควบคุมแหล�งกําเนิดและปริมาณฝุ>นละอองไม�ให"สูงเกินมาตรฐาน ส�งผลกระทบต�อพ่ีน"อง
ประชาชน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู"ให"ครอบคลุมทุกกลุ�มเป�าหมายและแจ"งเตือนสถานการณaฝุ>นละอองล�วงหน"า 
และให"ทุกจังหวัดจัดทําแผนแก"ไขป;ญหาไฟป>าหมอกควันและฝุ>นละอองบรรจุในแผน ปภ.จังหวัดรวมถึงขยายผลการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงโดยการเก็บขน (ชิงเก็บ ลดเผา) ให"ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในพ้ืนท่ีป>า พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน 
พ้ืนท่ีริมทาง และประยุกตaใช"แอพพลิเคชันลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง 

รวมท้ังเร�งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป>าเพ่ืออนุรักษaฟstนฟูป>าต"นน้ํา ป>าชายเลน และป�องกันไฟป>าภายใต" ศอญ. จิตอาสา
พระราชทาน สร"างเครือข�ายและอาสาสมัคร เพ่ือสนับสนุนการป�องกันและแก"ไขป;ญหาไฟป>า หมอกควัน และฝุ>นละออง 
สนับสนุนการใช"พลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือก อาทิ การใช"รถจักรยาน และ การใช"รถไฟฟ�า แทนการเดินทางโดย
รถยนตa เพ่ือลดป;ญหา PM 2.5 รวมท้ังเพ่ิมความเข"มงวดควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด ท้ังจากยานพาหนะและ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมไฟป>าในพ้ืนท่ีป>าธรรมชาติ และกําหนด
ตัวชี้วัดร�วมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให"เปgนไปตามข"อตกลงอาเชียนว�าด"วยมลพิษจากหมอกควันข"ามแดนและขยาย
หมู�บ"านคู�ขนานชายแดน ภายใต"กรอบคณะกรรมการชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ –ส.อ.ท. MOU หนุนผลิตพืชพลังงาน 

17 ธ.ค. 2564 https://www.bangkokbiznews.com/business/977831 

กระทรวงเกษตรฯ ร�วม พลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส.อ.ท. MOU สร"างความม่ันคงอย�างยั่งยืน ให"แก�
เกษตรกรด"วยการผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อนจากพืชพลังงานเพ่ือชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

นายสุพัฒนพงษa พันธaมีเชาวa รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน   เปvดเผยในพิธีลงนาม บันทึกความ
ร�วมมือการสร"างความม่ันคงอย�างยั่งยืนให"แก�เกษตรกรด"วยการผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อนจากพืชพลังงานเพ่ือชุมชน 
และเศรษฐกิจฐานราก ระหว�าง นายทองเปลว กองจันทรa ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณa นายกุลิศ สมบัติศิริ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน นายจงคล"าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม และนายสมัย ลี้
สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ว�า 

จากแนวนโยบายการส�งเสริมความเข"มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล กระทรวงพลังงาน ได"ขับเคลื่อนโครงการ
โรงไฟฟ�าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปgนโครงการนําร�อง ป;จจุบันได"คัดเลือกผู"เข"าร�วมโครงการโรงไฟฟ�าชุมชนแล"ว 43 
โครงการ 

 แบ�งเปgนโรงไฟฟ�าชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟ�ากwาซชีวภาพ 27 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ�ารวม 149.50 เม
กะวัตตa  ซ่ึงกระจายท่ัวทุกภาคของประเทศ ซ่ึงจะเกิดประโยชนaอย�างยิ่ง และตอบสนองต�อนโยบายด"านพลังงาน ในการ
ช�วยเหลือและสนับสนุนให"กลุ�มเกษตรกรมีรายได"อย�างม่ันคง จากการร�วมเปgนเจ"าของโรงไฟฟ�า และการจําหน�ายวัสดุ
ทางการเกษตรเปgนเชื้อเพลิงให"กับโรงไฟฟ�า การลงนามในครั้งนี้ อาจต�อยอดให"ได"ไฟฟ�ามากถึง 500  เมกะวัตตa ในอนาคต
อันใกล"  

 นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังเล็งเห็นความสําคัญในการนําพลังงานทดแทนไปใช"ในภาคความร"อน เพ่ือทดแทนการใช"
เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมีราคาผันผวน อันตอบสนองการผลิตสินค"า และบริการท่ีเปgนมิตรต�อสิ่งแวดล"อม โดยได"มีการสนับสนุน 
ส�งเสริมผู"ประกอบการ รวมถึงกลุ�มเกษตรกร ให"มีการลงทุน ติดต้ัง ระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เช�น ไม"สับ ชีวมวลอัดเม็ด 
และการปรับเปลี่ยนอุปกรณaให"สามารถใช"เชื้อเพลิงชีวมวลดังกล�าวได" 

“กระทรวงพลังงาน มุ�งเสริมสร"างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ือรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาพลังงานใน
ระดับพ้ืนท่ี ท่ีเปgนมิตรต�อสิ่งแวดล"อม สอดคล"องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 
(AEDP 2018) ซ่ึงให"ความสําคัญในการส�งเสริมการผลิตพลังงานท้ังไฟฟ�า และความร"อนจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกท่ีมี
อยู�ภายในประเทศ”  



 เช�น วัสดุเหลือใช"ทางการเกษตร ไม"โตเร็ว และพืชพลังงาน ซ่ึงนับเปgนการขับเคลื่อนสําคัญท่ีส�งเสริมให"ประเทศไทยบรรลุ
เป�าหมายการปล�อยคารaบอนสุทธิเปgนศูนยa (Carbon Neutral) ภายในปn ค.ศ. 2050 อีกด"วย 

อย�างไรก็ตาม ในการส�งเสริมการใช"พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ�าและความร"อน จะต"องมีการกําหนดปริมาณ 
เป�าหมาย และ Zoning ให"สอดคล"องกับศักยภาพ และการจัดสรรพ้ืนท่ีทางการเกษตร ซ่ึงกระทรวงพลังงาน จะร�วมมือกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณaในการดําเนินการต�อไป 

นายเฉลิมชัย  ศรีอ�อน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณa กล�าวว�า การลงนามในวันนี้( 17 ธ.ค.64)  ได"เน"น
ความสําคัญในการส�งเสริมการเพ่ิมรายได" และสร"างทางเลือกให"เกษตรกร จากเดิมปลูกพืชท่ีให"ผลผลิตและผลตอบแทนท่ี
ตํ่า มาเปgนการปลูกพืชพลังงานทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมากข้ึน ภายใต"
หลักการตลาดนําการผลิต รวมถึงส�งเสริมให"มีการรวบรวมวัสดุเหลือใช"ทางการเกษตรมาใช"ให"เกิดประโยชนaอย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 โดยการนําแผนการขับเคลื่อนโรงไฟฟ�าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย “Energy For All” มาเปgนกลไกสร"าง
งาน สร"างรายได"ให"แก�ชุมชน และเกษตรกร รวมท้ังใช"ประกอบในการคาดการณaปริมาณความต"องการไม"เศรษฐกิจโตเร็ว
และพืชพลังงานทดแทนเพ่ือเปgนวัตถุดิบป�อนเข"าสู�โรงไฟฟ�าให"มีปริมาณท่ีเพียงพอและสมํ่าเสมอ 

“ความร�วมมือกันในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ และทุกหน�วยงาน ตระหนักถึงผลประโยชนaร�วมกันระหว�างเกษตรกร 
โรงไฟฟ�าชีวมวล-ชีวภาพ และชุมชน เพ่ือสร"างเสถียรภาพทางด"านพลังงานให"แก�ประเทศ สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ท่ีเน"นการพัฒนาใน 3 ด"าน คือ 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว   ตามนโยบายในการบริหารจัดการสินค"าเกษตรให"มีความ
สมดุล ท้ังการลดการปลูกข"าวในพ้ืนท่ี ท่ีไม�เหมาะสมมาปลูกพืชทางเลือกท่ีในพ้ืนท่ีเหมาะสม และให"ผลตอบแทนท่ีสูงกว�า 
ซ่ึงแน�นอนว�า พืชพลังงานทดแทน เปgนทางเลือกหนึ่งให"กับเกษตรกร โดยมีโรงไฟฟ�าเปgนผู"รับซ้ือผลผลิตท่ีแน�นอน ท่ีจะร�วม
ผลักดันประเทศไทยสามารถก"าวข"ามกับดักรายได"ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีพัฒนาแล"วได"ต�อไป” 

นับเปgนโครงการนําร�อง เพ่ือให"ได"ต"นแบบในการพัฒนา และสามารถนําไปสู�การขยายผลในระยะต�อไป โดย กระทรวง
เกษตรฯ จะเปgนหน�วยงานหลักในการส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ถ�ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการผลิต
สินค"าเกษตรตาม Agri-Map 

ขณะท่ี กระทรวงพลังงาน เปgนหน�วยงานหลักในการพัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน จัดทําแผนส�งเสริมและข"อมูลท่ีต้ัง
ของโรงไฟฟ�าและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความต"องการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานเพ่ือผลิตพลังงานความร"อนเพ่ิมเติม ข"อมูล
ความต"องการและวัตถุดิบจากพืชพลังงาน ในแต�ละภูมิภาค ตลอดจนวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกจากผลผลิต และ
วัสดุเหลือใช"ทางการเกษตร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

จะส�งเสริมการปลูกสร"างสวนป>าเชิงเศรษฐกิจ สนับสนุนข"อมูลเก่ียวกับไม"เศรษฐกิจโตเร็วท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปgนวัตถุดิบให"แก�
แหล�งผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อน รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีความต"องการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน สนับสนุน
กล"าไม" การวิจัยและพัฒนาการใช"ประโยชนaจากไม"เศรษฐกิจโตเร็ว  และสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย จะร�วม
ประสานนโยบายและดําเนินการร�วมกับภาครัฐในการส�งเสริมและพัฒนา รวมถึงศึกษาและหาทางแก"ไขป;ญหาเก่ียวกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมเกษตรและโรงไฟฟ�าจากพืชพลังงาน สนับสนุนการวิจัย อบรม เผยแพร�วิชาการและเทคโนโลยี
เก่ียวกับอุตสาหกรรมเกษตรและแหล�งผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อนจากพืชพลังงาน โดยเปgนพ่ีเลี้ยงให"กับเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงให"คําปรึกษาและเสนอแนะแก�ภาครัฐและผู"ท่ีเก่ียวข"อง 



 

 

4 หน�วยงาน MOU หนุนเกษตรกรผลิตผลิตไฟฟ�า-พลังงานความร"อนจากพืช 

วันศุกรaท่ี 17 ธันวาคม 2564  https://www.banmuang.co.th/news/politic/262865 

จับมือ 4 หน�วยงาน  เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ - สภาอุตฯลงนาม MOU สร"างความม่ันคงให"เกษตรกรไทยหนุน
พืชพลังงาน ผลิตไฟฟ�า-พลังงานความร"อน 

วันศุกรaท่ี 17 ธันวาคม 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณa ร�วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม และสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความร�วมมือการสร"างความม่ันคงอย�างยั่งยืนให"แก�
เกษตรกรด"วยการผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อนจากพืชพลังงานเพ่ือชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีนายสุพัฒ
นพงษa พันธaมีเชาวa รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน พร"อมด"วย นายเฉลิมชัย  ศรีอ�อน 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณa กล�าวมอบนโยบายแนวทางการดําเนินงานในความร�วมมือครั้งนี้ และ นาย
นราพัฒนa แก"วทอง กรรมการผู"ช�วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณa ในฐานะประธานกรรมการส�งเสริมการใช"
ป;จจัยการผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือลดต"นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เปgนผู"กล�าวรายงาน ณ ห"อง 115 
กระทรวงเกษตรและสหกรณa รวมถึงผ�านระบบออนไลนa ZOOM Meeting  

ท้ังนี้นายสุพัฒนพงษa พันธaมีเชาวa รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน   กล�าวมอบนโยบายว�า จาก
แนวนโยบายการส�งเสริมความเข"มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล กระทรวงพลังงาน ได"ขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ�า
ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปgนโครงการนําร�อง ป;จจุบันได"คัดเลือกผู"เข"าร�วมโครงการโรงไฟฟ�าชุมชนแล"ว 43 
โครงการ แบ�งเปgนโรงไฟฟ�าชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟ�ากwาซชีวภาพ 27 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ�ารวม 
149.50 เมกะวัตตa ซ่ึงกระจายท่ัวทุกภาคของประเทศ ซ่ึงจะเกิดประโยชนaอย�างยิ่ง และตอบสนองต�อนโยบายด"าน
พลังงาน ในการช�วยเหลือและสนับสนุนให"กลุ�มเกษตรกรมีรายได"อย�างม่ันคง จากการร�วมเปgนเจ"าของโรงไฟฟ�า และการ
จําหน�ายวัสดุทางการเกษตรเปgนเชื้อเพลิงให"กับโรงไฟฟ�า  

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังเล็งเห็นความสําคัญในการนําพลังงานทดแทนไปใช"ในภาคความร"อน เพ่ือทดแทนการใช"
เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมีราคาผันผวน อันตอบสนองการผลิตสินค"าและบริการท่ีเปgนมิตรต�อสิ่งแวดล"อม โดยได"มีการสนับสนุน 
ส�งเสริมผู"ประกอบการ รวมถึงกลุ�มเกษตรกร ให"มีการลงทุน ติดต้ัง ระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เช�น ไม"สับ ชีวมวลอัดเม็ด 
และการปรับเปลี่ยนอุปกรณaให"สามารถใช"เชื้อเพลิงชีวมวลดังกล�าวได" 

“กระทรวงพลังงาน มุ�งเสริมสร"างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ือรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาพลังงานใน
ระดับพ้ืนท่ีท่ีเปgนมิตรต�อสิ่งแวดล"อม สอดคล"องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 
(AEDP 2018) ซ่ึงให"ความสําคัญในการส�งเสริมการผลิตพลังงานท้ังไฟฟ�าและความร"อนจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกท่ีมี



อยู�ภายในประเทศ เช�น วัสดุเหลือใช"ทางการเกษตร ไม"โตเร็ว และพืชพลังงาน ซ่ึงนับเปgนการขับเคลื่อนสําคัญท่ีส�งเสริมให"
ประเทศไทยบรรลุเป�าหมายการปล�อยคารaบอนสุทธิเปgนศูนยa (Carbon Neutral) ภายในปn ค.ศ. 2050 อีกด"วย อย�างไรก็
ตาม ในการส�งเสริมการใช"พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ�าและความร"อน จะต"องมีการกําหนดปริมาณ เป�าหมาย 
และ Zoning ให"สอดคล"องกับศักยภาพ และการจัดสรรพ้ืนท่ีทางการเกษตร ซ่ึงกระทรวงพลังงาน จะร�วมมือกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณaในการดําเนินการต�อไป” รองนายกรัฐมนตรี กล�าว 

ขณะท่ีนายเฉลิมชัย  ศรีอ�อน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณa กล�าวว�า การลงนามระหว�างกระทรวงเกษตร
และสหกรณa กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม และสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยใน
วันนี้ ได"เน"นความสําคัญในการส�งเสริมการเพ่ิมรายได"และสร"างทางเลือกให"เกษตรกร จากเดิมปลูกพืชท่ีให"ผลผลิตและ
ผลตอบแทนท่ีตํ่า มาเปgนการปลูกพืชพลังงานทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมากข้ึน 
ภายใต"หลักการตลาดนําการผลิต รวมถึงส�งเสริม ให"มีการรวบรวมวัสดุเหลือใช"ทางการเกษตรมาใช"ให"เกิดประโยชนaอย�าง
เต็มประสิทธิภาพ โดยการนําแผนการขับเคลื่อนโรงไฟฟ�าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย “Energy For All” มา
เปgนกลไกสร"างงาน สร"างรายได"ให"แก�ชุมชน และเกษตรกร รวมท้ังใช"ประกอบในการคาดการณaปริมาณความต"องการไม"
เศรษฐกิจโตเร็วและพืชพลังงานทดแทนเพ่ือเปgนวัตถุดิบป�อนเข"าสู�โรงไฟฟ�าให"มีปริมาณท่ีเพียงพอและสมํ่าเสมอโดยความ
ร�วมมือกันในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ และทุกหน�วยงาน ตระหนักถึงผลประโยชนaร�วมกันระหว�างเกษตรกร โรงไฟฟ�าชีว
มวล-ชีวภาพ และชุมชน เพ่ือสร"างเสถียรภาพทางด"านพลังงานให"แก�ประเทศ สอดรับกับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ท่ีเน"นการ
พัฒนาใน 3 ด"าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  ตามนโยบายในการบริหารจัดการสินค"า
เกษตรให"มีความสมดุล ท้ังการลดการปลูกข"าวในพ้ืนท่ีท่ีไม�เหมาะสมมาปลูกพืชทางเลือกท่ีในพ้ืนท่ีเหมาะสม และให"ผล 
ตอบแทนท่ีสูงกว�า ซ่ึงแน�นอนว�า พืชพลังงานทดแทน เปgนทางเลือกหนึ่งให"กับเกษตรกร โดยมีโรงไฟฟ�าเปgนผู"รับซ้ือผลผลิต
ท่ีแน�นอน ท่ีจะร�วมผลักดันประเทศไทยสามารถก"าวข"ามกับดักรายได"ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีพัฒนาแล"วได"ต�อไปด"วย 

สําหรับผู"ลงนาม ประกอบด"วย นายทองเปลว กองจันทรa ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณa นายกุลิศ สมบัติศิริ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน นายจงคล"าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม และนายสมัย ลี้
สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เปgนผู"ลงนาม MOU ร�วมกัน โดยการดําเนินงานตามบันทึกความ
ร�วมมือครั้งนี้ นับเปgนโครงการนําร�อง เพ่ือให"ได"ต"นแบบในการพัฒนา และสามารถนําไปสู�การขยายผลในระยะต�อไป  โดย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณa จะเปgนหน�วยงานหลักในการส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ถ�ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
สนับสนุนการผลิตสินค"าเกษตรตาม Agri-Map ขณะท่ี กระทรวงพลังงาน เปgนหน�วยงานหลักในการพัฒนา              และ
บริหารจัดการพลังงาน จัดทําแผนส�งเสริมและข"อมูลท่ีต้ังของโรงไฟฟ�าและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความต"องการเชื้อเพลิง
จากพืชพลังงานเพ่ือผลิตพลังงานความร"อนเพ่ิมเติม ข"อมูลความต"องการและวัตถุดิบจากพืชพลังงาน  ในแต�ละภูมิภาค 
ตลอดจนวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกจากผลผลิต และวัสดุเหลือใช"ทางการเกษตร           

ส�วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม จะส�งเสริมการปลูกสร"างสวนป>าเชิงเศรษฐกิจ สนับสนุนข"อมูลเก่ียวกับ
ไม"เศรษฐกิจโตเร็วท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปgนวัตถุดิบให"แก�แหล�งผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อน รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี
มีความต"องการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน สนับสนุนกล"าไม" การวิจัยและพัฒนาการใช"ประโยชนaจากไม"เศรษฐกิจโตเร็ว และ 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย จะร�วมประสานนโยบายและดําเนินการร�วมกับภาครัฐในการส�งเสริมและพัฒนา รวมถึง
ศึกษาและหาทางแก"ไขป;ญหาเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรและโรงไฟฟ�าจากพืชพลังงาน สนับสนุนการวิจัย 
อบรม เผยแพร�วิชาการและเทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมเกษตรและแหล�งผลิตไฟฟ�าและพลังงานความร"อนจากพืช
พลังงาน โดยเปgนพ่ีเลี้ยงให"กับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมถึง ให"คําปรึกษาและเสนอแนะแก�
ภาครัฐและผู"ท่ีเก่ียวข"อง 



 

 

ป>าไม"แพร�สนธิกําลัง สกัดจับรถบรรทุกหกล"อ ลักลอบขนไม"ประดู�แปรรูป 

วันเสารa ท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/crime/262977 

หน�วยป�องกันรักษาป>า พร.12 (แม�จั๊วะ) ได"รับการประสานงานจาก จนท.ตํารวจภูธร ประจําจุดตรวจห"วยไร� ต.ห"วยไร� อ.
เด�นชัย จ.แพร� ว�า เม่ือเวลา 20.30 น. จนท.ตํารวจประจําจุดตรวจห"วยไร� ได"เรียกตรวจรถยนตaบรรทุกหกล"อ บรรทุกไม"
แปรรูปมาเต็มคันรถท่ีหน"าจุดตรวจห"วยไร� ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง ประกอบด"วย เจ"าหน"าท่ีตํารวจ สภ.ห"วยไร� หน�วย
ป�องกันรักษาป>าท่ี พร.12 (แม�จั๊วะ) เจ"าหน"าท่ีศูนยaป�องกัน และปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป>าไม" เจ"าหน"าท่ีชุด
ปฏิบัติการ พิเศษป>าไม" ภาคเหนือ 2. เจ"าหน"าท่ีตํารวจ ร"อย ตชด.๓๒๓ กก.ตชด.32 (พะเยา) เจ"าหน"าท่ีฝ>ายปกครอง จ.
แพร� เจ"าหน"าท่ีฝ>ายปกครองอําเภอเด�นชัย เจ"าหน"าท่ีชุดปฏิบัติการศูนยaปราบปรามการลักลอบตัดไม"ทําลายป>า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ศปทส.ตร.) 

จากการสอบถามนายทวี ทองคํา (คนขับรถ) ให"การว�า รับจ"างขนย"ายไม"ประดู� จากนายหลิว (ชาวจีน) นําไม"จาก อ.เชียง
ดาว จ.เชียงใหม� ไปส�ง ยัง จ.อยุธยา ซ่ึงมีนายศรีวรรณ ไม�ทราบนามสกุล เปgนคนจังหวัดลําพูนเปgนนายหน"าติดต�อ ชื่อร"าน
ศรีวรรณค"าไม" ต้ังอยู� อ.บ"านธิ จ.ลําพูน เปgนคนติดต�อให"ขนย"ายไม" ในราคา 30,000 บาท โดยไม�มีใบอนุญาต  

คณะเจ"าหน"าท่ี ได"ตรวจสอบแล"ว พบเปgนการกระทําผิด พรบ.ป>าไม" 2484 มาตรา 69 ข"อหาฐาน มีไม"กระยาเลยแปรรูป
หวงห"าม(ประดู�) ไว"ในครอบครอง เกิน 0.20 ลบ.ม. โดยไม�ได"รับอนุญาต ตรวจยึดไม"ประดู�แปรรูป จํานวน 39 ผ/ล 
อุปกรณaการกระทําผิด รถยนตaบรรทุกหกล"อ ยี่ห"อ อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 70-7078 เชียงราย จํานวน 1 คัน 
ผู"ต"องหา 1 คน เหตุเกิดท่ี จุดตรวจห"วยไร� ต.ห"วยไร� อ.เด�นชัย จ.แพร� วันท่ี 17 ธ.ค. 64 เวลา 20.30 น. อยู�ระหว�าง
นําส�งพนักงานสอบสวน 

 

 

 

 

 



 

รวบหนุ�มใหญ� พะเยา ขับรถบรรทุก ลอบขนไม"เถ่ือน 38 แผ�น คาด�านตรวจ 

18 ธ.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6789006 

เจ"าหน"าท่ีสกัดจับรถบรรทุก 6 ล"อ ลอบขนไม"เถ่ือน 38 แผ�น คาด�านตรวจห"วยไร� จ.แพร� สารภาพรับจ"างจากชาวจีน ผ�าน
นายหน"าคนไทย ให"ไปส�งท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา 

เม่ือวันท่ี 18 ธ.ค. 2564 ตํารวจสภ.ห"วยไร� เจ"าหน"าท่ีศูนยaป�องกัน และปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป>าไม" นําโดยนาย
สักรินทรa ป;ญญาใจ เจ"าหน"าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป>าไม" ภาคเหนือ 2 ตํารวจร"อยตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) หน�วย
ป�องกันรักษาป>าท่ี พร.12 (แม�จwวะ) เจ"าหน"าท่ีฝ>ายปกครอง อ.เด�นชัย เจ"าหน"าท่ีปทส.ตร. ชุดจับกุมประกอบด"วย พ.ต.ท.
จิตรภณ สมหมาย และเจ"าหน"าท่ี ตํารวจ กก.4 บก.ปทส.จว.แพร� 

'หมอของขวัญ' เคลื่อนไหวแล"ว! หลังเจอ 'พิมรี่พาย' จัดชุดใหญ�-มึงเปgนใคร 

ได"ร�วมกันจับกุมนายทวี ทองคํา อายุ 48 ปn ชาวจ.พะเยา พร"อมของกลางไม"กระยาเลยแปรรูป (ไม"ประดู�) จํานวน 38 
แผ�น และรถบรรทุก 6 ล"อ อีซูชุ สีขาว ทะเบียน 70-8078 เชียงราย จับกุมได"บริเวณด�านตรวจห"วยไร� ต.ห"วยไร� อ.เด�น
ชัย จ.แพร� เม่ือเวลา 21.00 น. วันท่ี 17 ธันวาคม 64 ท่ีผ�านมา 

สืบเนื่องจากเจ"าหน"าท่ีได"รับแจ"งว�าจะมีการลักลอบขนไม"ผิดกฎหมายโดยใช"รถบรรทุก 6 ล"อ ขนจากอ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม� ไปส�งท่ีจ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช"เส"นทางผ�านจ.แพร� คณะเจ"าหน"าท่ีจึงได"สนธิกําลังหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง
ร�วมกันตรวจสอบรถตามท่ีได"รับแจ"งบริเวณด�านตรวจห"วยไร� เวลาต�อมาพบมีรถบรรทุก 6 ล"อ ตามท่ีได"รับแจ"งผ�านมาจึง
เข"าตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบพบไม"อยู�ท"ายรถบรรทุกเปgนไม"ประดู� จํานวน 38 ลักษณะของไม"แปรรูปมีลักษณะใหม� ไม�เคยผ�านการ
เปgนสิ่งปลูกสร"าง หรือเครื่องเรือน เครื่องใช"หรือสิ่งอ่ืนใดมาก�อน และไม"แปรรูปดังกล�าวไม�ประทับรูปรอยดวงตราใด ๆ ของ
รัฐหรือเอกชนตีประทับไว"แต�อย�างใด จึงควบคุมตัวคนขับไปสอบสวน 



นายทวี ให"การว�า ตนรับจ"างขนไม"ท้ังหมดมาจากนายหลิ่ว ชาวจีน โดยมีนายศรีวรรณ ชาวจ.ลําพูน ทําหน"าท่ีเปgนนายหน"า
ติดต�อ โดยนายศรีวรรณ ได"ว�าจ"างตนไปลากไม"จากอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม� เพ่ือไปส�งท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา 

เบ้ืองต"นแจ"งข"อหา ตามพระราชบัญญัติป>าไม" พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูป มีไม"กระยา
เลยแปร รูปไว"ในครอบครองมีปริมาตรเกินกว�า 0.20 ลบ.ม. โดยมิได"รับอนุญาต และมาตรา 70 ผู"ใดรับไว"ด"วยประการใด 
ซ�อนเร"น จําหน�ายหรือช�วยพาเอาไปเสียให"พัน ซ่ึงไม"หรือของป>าท่ีตนรู"อยู�แล"วว�าเปgนไม"หรือของป>าท่ีมีผู"ใด"มาโดยการ 
กระทําผิดต�อบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเปgนตัวการในการกระทําผิดนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยึดไม"ประดู�เถ่ือน อายุกว�า 100 อ"างพ�อค"าชาวจีน จ"างขนส�งกรุงเก�า 

ไทยรัฐออนไลนa   18 ธ.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/crime/2267780 

จนท.สนธิกําลัง จับรถหกล"อ ลอบขนไม"ประดู�ยักษaแปรรูป อายุกว�า 100 ปn คาด�านตรวจยาเสพติดห"วยไร� จ.แพร� 
ตรวจสอบไม�พบเอกสารแสดงท่ีมาของไม" ด"านคนขับเผยรับจ"างขน 3 หม่ืนบาท มาจ"างพ�อค"าชาวจีน ไปส�งท่ีอยุธยา 

เม่ือเวลา 20.30 น. วันท่ี 17 ธ.ค.64 พ.ต.ท.เมธี ยั่งยืน สวญ.สภ.ห"วยไร� อ.เด�นชัย จ.แพร� รับแจ"งพบรถบรรทุกหกล"อ
ต"องสงสัย ยี่ห"ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 70-8078 เชียงราย ขับเข"าด�านตรวจยาเสพติดห"วยไร� ลักษณะด"านท"ายคลุมผ"าใบ
มิดชิด จึงเรียกเข"าจุดตรวจเพ่ือขอตรวจสอบ จนพบว�าในกระบะบรรทุกไม"แปรรูปจํานวนมาก ลักษณะของไม"แผ�นใหญ�หนา
อายุไม�ต่ํากว�าร"อยปn จึงประสาน นายสักรินทรa ป;ญญาใจ ผอ.ศูนยaป�องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ เจ"าหน"าท่ีชุด
ปฏิบัติการพิเศษป>าไม" ภาคเหนือ 2 เจ"าหน"าท่ีตํารวจร"อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) หน�วยป�องกันรักษาป>าท่ี พร.
12 (แม�จwวะ) และเจ"าหน"าท่ีฝ>ายปกครอง จ.แพร� ร�วมกับเจ"าหน"าท่ีชุดสืบสวน สภ.ห"วยไร� ร�วมกันตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบทราบชื่อคนขับคือ นายทวี ทองคํา อายุ 48 ปn อยู�บ"านเลขท่ี 12 หมู� 11 ต.ป>าแฝก อ.แม�ใจ จ.พะเยา 
โดยไม"ท่ีพบท้ังหมด เปgนไม"กระยาเลยแปรรูป หรือไม"ประดู�เปgนไม"แปรรูปใหม� ไม�เคยผ�านการใช"งานมาก�อน และไม�มี
ร�องรอยถูกประทับตราจากทางรัฐหรือเอกชนบนเนื้อไม"ดังกล�าว 

จากการสอบถาม นายทวี คนขับรถหกล"อ เล�าว�า ไม�มีเอกสารแสดงท่ีมาของไม"ท้ังหมด ตนรับจ"างขนไม"ประดู�จํานวน 38 
แผ�น/เหลี่ยม จากนายหลิ่วซ่ึงเปgนชาวจีน โดยมี นายศรีวรรณ (ไม�ทราบนามสกุล) ชาว จ.ลําพูน ทําหน"าท่ีเปgนนายหน"า
ติดต�อ โดยนายศรีวรรณเปvดร"านค"าไม"เรือนเก�าชื่อศรีวรรณค"าไม" ต้ังอยู� อ.บ"านธิ จ.ลําพูน เปgนคนติดต�อให"ตนไปนํามาจาก 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม� เพ่ือไปส�งท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยตนได"รับค�าจ"างในการขนย"ายเปgนเงินจํานวน 30,000 บาท 
ตนได"รับค�าจ"างมาแล"ว 20,000 บาท ส�วนท่ีเหลือรอรับตอนส�งไม"เสร็จ กระท่ังมาถึงด�านตรวจห"วยไร� จึงถูกเจ"าหน"าท่ีเรียก
ให"หยุดรถ เพ่ือขอทําการตรวจสอบ 

ด"านเจ"าหน"าท่ี เบ้ืองต"นยังไม�สามารถตรวจนับไม"ท้ังหมดได" เนื่องจากเปgนเวลากลางคืน จึงทําการควบคุมตัว นายทวีพร"อม
รถหกล"อและของกลางไม"แปรรูป 38 แผ�น/เหลี่ยม ไว"ตรวจสอบปริมาตรไม"อีกครั้ง คาดว�าไม"แต�ละแผ�นมีขนาดใหญ� อายุ
ไม�ต่ํากว�าร"อยปnแน�นอน นอกจากนี้ยังแจ"งข"อหาเพ่ือดําเนินคดีตามข้ันตอนกฎหายต�อไป 


