
สรุปข�าวประจําวันท่ี 29 มี.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- นายกฯสั่งแกไฟป�า-พีเอ็ม 2.5 (ข�าวสด วันท่ี 29 มี.ค. 65 หนา 12) 

- 'วัชระ'แฉซํ้าสภาใชไมผิดสเปก (ไทยโพสต5 วันท่ี 29 มี.ค. 65 หนา 3) 

ข�าวเว็บไซต* 

‘แม�ฮ�องสอน’ กลับสู�โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป�า 115 จุด ส�งผลใหหมอกควันหนาทึบ ค�าฝุ�นพิษพุ�งพรวด 

เดลินิวส5 28 มีนาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/902268/ 

เมืองสามหมอกกลับเขาสู�โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป�าถึง 115 จุด 

สยามรัฐออนไลน5  28 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335101 

แม�ฮ�องสอนค�าฝุ�นพุ�ง ดาวเทียมตรวจพบไฟป�า 115 จุด – ดานจนท.เร�งดับไหมลาม 5 ไร� 

มติชน วันท่ี 28 มีนาคม 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3257560 

งานเขาท้ังนายทุน-คนขายไมยางนา 100 ป] ผูการฯ พิษณุโลกสั่งดําเนินคดีเด็ดขาด 

ผูจัดการออนไลน5 28 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000030155 

จับกุมตัวพวกลักลอบตัดไมตามใบสั่งนายทุน พรอมของกลางรถยนต5บรรทุกไม-ไมหลุมพอแปรรูป  

สยามรัฐออนไลน5  29 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335295 

ซินโครตรอน ลุยดอยแม�ฮ�องสอน นําเทคโนโลยีแสง พิสูจน5จุดเด�นกาแฟดูลาเปอร5 

มติชน วันท่ี 28 มีนาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3256400 

“วัชระ” งัดหนังสือกรมป�าไม มัด “รัฐสภา” ใชไมปูพ้ืนผิดสเปค 

สยามรัฐออนไลน5  28 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335094 

'วัชระ' งัดหนังสือกรมป�าไม มัด 'รัฐสภา' ใชไมปูพ้ืนไม�ตรงสเปค จี้ลงโทษคนผิด 

ไทยโพสต5 28 มีนาคม 2565 https://www.thaipost.net/x-cite-news/113238/ 

‘นิพนธ5’ ลุยอีสานมอบสมุดประจําตัวผูไดรับอนุญาตใหทํากินป�าดงผาลาด จ.สกลนคร 8,800 กว�าไร� 

เดลินิวส5 28 มีนาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/902343/ 
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‘แม�ฮ�องสอน’ กลับสู�โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป�า 115 จุด ส�งผลใหหมอกควันหนาทึบ ค�าฝุ�นพิษพุ�งพรวด 

ไฟป�าโหมไหมหนักกว�าเดิม แม�ฮ�องสอน กลับเขาสู�โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป�า มากถึง 115 จุด ส�งผล
ใหหมอกควันหนาทึบ ค�าฝุ�นพิษพุ�งพรวดสูงถึง 116 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร (ค�ามาตรฐานไม�เกิน 50 ไมโครกรัม
ต�อลูกบาศก5เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู�ในระดับมีผลต�อสุขภาพ) 

เดลินิวส5 28 มีนาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/902268/ 

ผูสื่อข�าวรายงานว�า ศูนย5อํานวยการแกไขปjญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง จ.แม�ฮ�องสอน ไดสรุปสถานการณ5ไฟ
ป�า หมอกควันและฝุ�นละออง ในพ้ืนท่ี จ.แม�ฮ�องสอน ประจําวันท่ี 28 มี.ค.65 จุดความรอนประจําวันท่ี 27 มี.ค. 65 
จํานวน 115 จุด เกิดข้ึนจํานวน 169 จุด (เชียงใหม� 44 จุด เชียงราย 0 จุด ลําพูน 10 จุด และแม�ฮ�องสอน 115 
จุด) คุณภาพอากาศประจําวันท่ี 28 มีนาคม 2565 ค�า PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดอําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน เท�ากับ 
116 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร (ค�ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู�ใน
ระดับมีผลต�อสุขภาพ) 

ทางดานนายทวีชัย กันทใจ หน.หน�วยฯ นปพ. (หน�วยปฏิบติัการพิเศษกรมป�าไม) อ.เมืองแม�ฮ�องสอน สํานักจัดการ
ทรัพยากรป�าไมท่ี 1 สาขาแม�ฮ�องสอน โดยหน�วยปnองกันและพัฒนาป�าไมเมืองแม�ฮ�องสอน หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี มส.
2 (อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน) ร�วมกับผูใหญ�บานหวยโป�งกาน เจาหนาท่ีชุดดับไฟหมู�บานหวยโป�งกาน เจาหนาท่ีสํานักฯ 
16 สาขาแม�สะเรียง เขาควบคุมดับไฟ บริเวณขางทางหลวงหมายเลข 108 ระหว�างบานแม�จpานอย ถึงบานผาแดง 
ทองท่ีหมู� 6 บานหวยโป�งกาน ตําบลผาบ�อง พิกัด 393882 E 2115129 N เขาควบคุมดับไฟ เวลา 10.15 น. 
ควบคุมไดเวลา 11.20 น. พ้ืนท่ีไฟไหม 5 ไร� ไม�ทราบสาเหตุไฟไหม 

สถานการณ5ไฟป�า พบว�ายิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน หลังจากท่ีไม�มีไฟป�ามาหวงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากมีฝนตกลง
มา แต�ต�อจากนั้น สภาพอากาศเริ่มรอนเหมือนเดิมการเกิดไฟป�ายิ่งหนักมากกว�าเดิม โดยพบว�ามีการลอบเผาป�าขางทาง
หลวง และในป�าลึกเขาไปชั้นในของแต�ละหมู�บาน ส�งผลใหตนไมขนาดใหญ�หักโค�นลงมา เพราะถูกไฟป�าเผาบริเวณโคน
ตน โดยตนไมส�วนใหญ�เปtนไมผลป�าธรรมชาติท่ีเปtนแหล�งอาหารของสัตว5ป�า ไม�ว�าจะเปtนนกชนิดต�าง ๆ รวมไปถึงสัตว5
จําพวกเกง กวาง กระจง ฯลฯ 

 

 



 

เมืองสามหมอกกลับเขาสู�โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป�าถึง 115 จุด 

สยามรัฐออนไลน5  28 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335101 

เมืองสามหมอกกลับเขาสู�โหมดควันพิษ หลังดาวเทียมตรวจพบไฟป�าจํานวนมากถึง 115 จุด ส�งผลใหหมอกควันหนา
ทึบ ค�าฝุ�นพิษพุ�งพรวดสูงถึง 116 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร (ค�ามาตรฐานไม�เกิน 50 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร 
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู�ในระดับมีผลต�อสุขภาพ) 

วันท่ี 28 มีนาคม 2565 ผูสือ่ข�าวรายงาน ว�า ศูนย5อํานวยการแกไขปjญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง จ.
แม�ฮ�องสอน ไดสรุปสถานการณ5ไฟป�า หมอกควันและฝุ�นละออง ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน ประจําวันท่ี 28 มีนาคม 
2565 จุดความรอนประจําวันท่ี 27 มีนาคม 2565 (เม่ือวานนี้) จํานวน 115 จุด เกิดข้ึนจํานวน 169 จุด (เชียงใหม� 
44 จุด เชียงราย 0 จุด ลําพูน 10 จุด และแม�ฮ�องสอน 115 จุด)คุณภาพอากาศประจําวันท่ี 28 มีนาคม 2565 ค�า 
PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดอําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน เท�ากับ 116 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร (ค�ามาตรฐานเกิน 50 
ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู�ในระดับมีผลต�อสุขภาพ) 

ดาน นายทวีชัย กันทใจ หน.หน�วยฯ นปพ.( หน�วยปฏิบัติการพิเศษกรมป�าไม ) อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน สํานักจัดการ
ทรัพยากรป�าไมท่ี 1 สาขาแม�ฮ�องสอน โดย หน�วยปnองกันและพัฒนาป�าไมเมืองแม�ฮ�องสอน หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี 
มส.2 (อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน) ร�วมกับผูใหญ�บานหวยโป�งกาน เจาหนาท่ีชุดดับไฟหมู�บานหวยโป�งกาน เจาหนาท่ีสํานัก
ฯ 16 สาขาแม�สะเรียง เขาควบคุมดับไฟ บริเวณขางทางหลวงหมายเลข 108 ระหว�างบานแม�จpานอย ถึงบานผาแดง 
ทองท่ีหมู�.6 บานหวยโป�งกาน ตําบลผาบ�อง พิกัด .393882 E 2115129 N เขาควบคุมดับไฟ เวลา.10.15 น. 
ควบคุมไดเวลา. 11.20 น. พ้ืนท่ีไฟไหม 5 ไร� ไม�ทราบสาเหตุไฟไหม สําหรับสถานการณ5ไฟป�า พบว�ายิ่งทวีความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึน หลังจากท่ีไม�มีไฟป�ามาหวงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากมีฝนตกลงมา แต�ต�อจากนั้น สภาพอากาศเริ่มรอน
เหมือนเดิมการเกิดไฟป�ายิ่งหนักมากกว�าเดิม โดยพบว�ามีการลอบเผาป�าขางทางหลวง และในป�าลึกเขาไปชั้นในของแต�
ละหมู�บาน ส�งผลใหตนไมขนาดใหญ�หักโค�นลงมา เพราะถูกไฟป�าเผาบริเวณโคนตน โดยตนไมส�วนใหญ�เปtนไมผลป�า
ธรรมชาติท่ีเปtนแหล�งอาหารของสัตว5ป�า ไม�ว�าจะเปtนนกชนิดต�าง ๆ รวมไปถึงสัตว5จําพวกเกง กวาง กระจง ฯลฯ 



 

แม�ฮ�องสอนค�าฝุ�นพุ�ง ดาวเทียมตรวจพบไฟป�า 115 จุด – ดานจนท.เร�งดับไหมลาม 5 ไร� 

มติชน วันท่ี 28 มีนาคม 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3257560 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม ศูนย5อํานวยการแกไขปjญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง จ.แม�ฮ�องสอน ไดสรุปสถานการณ5
ไฟป�า หมอกควันและฝุ�นละออง ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน ประจําวันท่ี 28 มีนาคม 2565 จุดความรอนประจําวันท่ี 
27 มีนาคม 2565 จํานวน 115 จุด คุณภาพอากาศประจําวันท่ี 28 มีนาคม 2565 ค�า PM 2.5 ณ สถานีตรวจวัด
อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน เท�ากับ 116 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร ค�ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก5เมตร 
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู�ในระดับ มีผลต�อสุขภาพ 

ขณะท่ีนายทวีชัย กันทใจ หน.หน�วยปฏิบัติการพิเศษกรมป�าไม อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน สํานักจัดการทรัพยากรป�าไมท่ี 
1 สาขาแม�ฮ�องสอน โดย หน�วยปnองกันและพัฒนาป�าไมเมืองแม�ฮ�องสอน หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี มส.2 อําเภอเมือง
แม�ฮ�องสอน ร�วมกับผูใหญ�บานหวยโป�งกาน เจาหนาท่ีชุดดับไฟหมู�บานหวยโป�งกาน เจาหนาท่ีสํานักฯ 16 สาขาแม�สะ
เรียง เขาควบคุมดับไฟ บริเวณขางทางหลวงหมายเลข 108 ระหว�างบานแม�จpานอย ถึงบานผาแดง หมู� 6 บานหวยโป�ง
กาน ต.ผาบ�อง เขาควบคุมดับไฟในพ้ืนท่ีกว�า 5 ไร� ท้ังนี้ยังไม�ทราบสาเหตุของการเกิดไฟไหม 

 

 



 

งานเขาท้ังนายทุน-คนขายไมยางนา 100 ป] ผูการฯ พิษณุโลกสั่งดําเนินคดีเด็ดขาด 

ผูจัดการออนไลน5 28 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000030155 

พิษณุโลก - จ�อออกหมายเรียก-หมายจับเร็ววันนี้..ผูการฯ พิษณุโลกสั่งดําเนินคดีเด็ดขาดท้ังนายทุน คนซ้ือ-คนขาย หลัง
พบไมยางนา 100 ป]ขนาด 4 คนโอบ ริมคลองยางพ้ืนท่ีแก�งโสภา-วังทอง ถูกโค�นเหลือแต�ตอ 11 ตนรวด แถมทอน
เปtนท�อน ล�าสุดเคนสอบชาวบานสารภาพขายไมยางแลกเงินแสน 

วันนี้ (28 มี.ค. 65) พล.ต.ต.ธวัช วงศ5สง�า ผบก.ภ.พิษณุโลก ไดเดินทางไปท่ี สภ.แก�งโสภา อ.วังทอง เพ่ือประชุมร�วมกับ 
พ.ต.อ.ประมุข ปuvนปลื้มจิตต5 ผกก.สภ.แก�งโสภา หัวหนาหน�วยฯ พล.8 (น้ํายาง) สปจ.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป�าไม 
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือติดตามความคืบหนากรณีการตัดโค�นไมยางนา 100 ป] ริมคลองยาง ในพ้ืนท่ี ต.แก�งโสภา 

ซ่ึงเม่ือ 25 มี.ค.ท่ีผ�านมาเจาหนาท่ีตรวจพบไมยางนาถูกโค�นในฝjvงพ้ืนท่ีหมู� 6 จํานวน 9 ตน ตัดทอนเปtนไมท�อน จํานวน 
13 ท�อน และฝjvงพ้ืนท่ีหมู� 7 จํานวน 2 ตน ตัดทอนเปtนไมท�อน จํานวน 15 ท�อน นอกจากนี้ยังพบไมยางนาถูกชักลาก
ออกจากพ้ืนท่ีไปจํานวน 1 คันรถบรรทุก ต�อมาชาวบานในพ้ืนท่ีไดสารภาพว�าเปtนผูขายไมแก�นายทุน ในราคา 
100,000 และ 16,000 บาทตามลําดับ 

แหล�งข�าวเปuดเผยว�า คดีลอบตัดไมยางนาอายุ 100 ป] อยู�ในความสนใจของ รมว.กระทรวงทรัพย5ฯ และคนในรัฐบาล ผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจึงไดเดินทางมาประชุมและกําชับใหพนักงานสอบสวนทําคดีใหรัดกุม จะตอง
ดําเนินคดีท้ังผูซ้ือและผูขาย และตองทราบว�าไมยางนาท่ีเหลือไปอยู�ไหน 

ล�าสุดเจาหนาท่ีไดเชิญตัวผูขายไมยางนาเปtนหญิง 1 ราย และชาย 1 ราย มาใหปากคําเพ่ิมเติม ซ่ึงยอมรับว�าเปtนผูขาย
ไมยางนาแก�นายทุน โดยประกาศขายทางเฟซบุwกชายคนหนึ่ง หลังจากนี้เปtนอํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีจะ
ดําเนินการตรวจสอบ ซ่ึงอยู�ระหว�างรวบรวมหลักฐานทางคดีว�าจะดําเนินการแจงขอกล�าวหาผูใด เพ่ือออกหมายเรียก
หรือหมายจับต�อไปใน 1-2 วนัขางหนานี้ 



รายงานข�าวแจงดวยว�า ก�อนหนานี้ พ.ต.อ.ประมุข ปuvนปลื้มจิตต5 ผกก.สภ.แก�งโสภา ไดลงพ้ืนท่ีดูตอไมยางนาท่ีถูกตัดโค�น
ท้ังหมด 11 ตอ แต� ผบก.จว.พล.ไม�สามารถลงพ้ืนท่ีดูจุดเกิดเหตุดวยตนเอง เนื่องจากฝนตก-น้ําท�วมในพ้ืนท่ี ขณะท่ี 
นายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ5 ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก พรอมคณะฯ ไดเดินทางไปดู
ไมของกลาง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ีหน�วยปnองกันและรักษาป�า ท่ี พล.8 (น้ํายาง) ต.แก�งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

ท้ังนี้ เม่ือ 25 มี.ค. 65 นายศักด์ิปรินทร5 สุรารักษ5 หัวหนาชุดเฉพาะกิจพิเศษ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ5ท่ี 11, นายธีร
พล กาญจนโกมล หน.สายตรวจท่ี 1 สบอ.11 พิษณุโลก และเจาหนาท่ีป�าไม สังกัด หน�วยฯ พล.8 (น้ํายาง) สปจ.ท่ี 4 
สาขาพิษณุโลก ไดนําเจาหนาท่ีออกลาดตระเวนพ้ืนท่ีตรวจสอบการลักลอบทําไมเถ่ือน 

กระท่ังพบไมยางนาท�อนขนาดยักษ5วางกองอยู�ไม�ห�างถนนในหมู�บานเหล�าหญา ม.6 ต.แก�งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
จํานวน 2 ท�อน และยังพบไมยางท�อนขนาดเล็กวางกองใกลเคียงอีก 3 ท�อน เม่ือเขาตรวจบริเวณคลองยางท้ังสองฝjvง 
ในสองหมู�บาน พบไมยางนารวมท้ังสิ้น 28 ท�อน นับตอตนยางนาท่ีเปtนไมหวงหามท่ีถูกตัดโค�นท้ังหมด 11 ตน/ตอ แต�
ละตนมีอายุไม�ตํ่ากว�า 100 ป] ขนาด 4 คนโอบ จึงทําบันทึกแจงขอหานายทุนโค�นไมยางโดยไม�ไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จับกุมตัวพวกลักลอบตัดไมตามใบสั่งนายทุน พรอมของกลางรถยนต5บรรทุกไม-ไมหลุมพอแปรรูป  

 สยามรัฐออนไลน5  29 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335295 

เจาหนาท่ีจับกุมตัวพรอมของกลางรถยนต5บรรทุกไม และ ไมหลุมพอแปรรูป หลังลักลอบตัดไมตามใบสั่งนายทุนนําไม
แปรรูปไปขายนอกพ้ืนท่ี 

วันท่ี 29 มี.ค.65 พ.ต.ท.ธนพล เยาว5พักตร5 สวญ.สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร�วมกับ จนท.ตร.สภ.บาตูตาโมง, จนท.
ชุดสืบสวน สภ.ปะแต, จนท.ตชด.44, จนท.ผภม. กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ จนท.หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี 
ยล.2 (ปะแต) ไดร�วมกันออกตรวจ เนื่องจากไดรับแจงจากคนใหข�าวว�า มีการลักลอบตัดไมแปรรูปไม เพ่ือนําไปขาย
นอกพ้ืนท่ี บนภูเขาสูง ทองท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบานเขาหัวชาง บานเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และ ไดรับแจง
จากคนใหข�าวเพ่ิมเติมว�า ท่ีมีการลักลอบตัดไมแปรรูปไม เพ่ือนําไปขายนอกพ้ืนท่ี บนภูเขาสูง ทองท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบานเขา
หัวชาง บานเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลาคณะ จนท.ไดร�วมกันเขาดําเนินการจับกุมตัว นายเจตน5 เพ็ชรวิ
โรจน5 ผูตองหา อายุ 53 ป] บานเลขท่ี 29/1 หมู�ท่ี 3 ต.บานนอก อ.ปะนาเระ จ.ปjตตานี พรอมของกลาง รถยนต5
บรรทุกไม จํานวน 1 คัน และ ไมหลุมพอแปรรูป จํานวน 82 แผ�น/ชิ้น 

โดย คณะเจาหนาท่ี ไดร�วมกันเขาร�วมตรวจพ้ืนท่ี กลุ�มบานเขาหัวชาง บานเหมือง ลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 
โดย รยบ.โดยไปสุดถนนดิน จุดจอดรถ พบร�องรอยลอตีนตะขาม รถแม็คโครขนาดเล็ก จึงเดินตามรอย ผ�านป�ายาง และ
ตัดถนนเขาไปในป�า สุดร�องรอยตัดถนนดินใหม� พบจุดแปรรูปไม ร�องรอยตัดถนนเขามาขนยายไมแปรรูป คณะ
เจาหนาท่ี จึงทําการตรวจ จุดแปรรูปไมใหม� จุดท่ี 1 พบว�าเปtนไมชนิดไมหลุมพอตัดโค�นเก�า แลวแปรรูปใหม� ไมแปรรูป
ขนาดเล็กขนยายไปหมดแลว คงเหลือไมท�อนและไมแปรรูปขนาดใหญ� (ไมทําโตwะ) คณะ จนท.ตรวจยึดและตรวจวัดไม
ได ดังนี้ 1.ไมหลุมพอ ท�อน ขนาดโต 315 ซม.ยาว 272 ซม.จํานวน 1 ท�อน 2.ไมหลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 
ซม.กวาง 80 ซม.ยาว 300 ซม.จํานวน 5 แผ�น/ชิ้น 3.ไมหลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กวาง 80 ซม.ยาว 330 
ซม.จํานวน 3 แผ�น/ชิ้น 



ท้ังนี้ทาง คณะ จนท.ทําการตรวจวัด ร�องรอย รถแม็คโคร ตัดถนนใหม�ไปในป�า ขนาดกวาง 300 ซม.ยาว 300 เมตร 
ทําใหพ้ืนท่ีป�าไมถูกทําลายใหม�เสียหาย (รายละเอียดอ่ืน อยู�ระหว�างคิดคํานวณของ จนท.หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 
(ปะแต))ต�อมา จนท.เขาตรวจสอบ จุดท่ี 2 ตามร�องรอยเดินเทา ไปในป�าริมลําหวยไปบนภูเขา พบตนหลุมพอขนาด
ใหญ� ถูกตัดดวยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต5 ลมคาตอจํานวน 1 ตน คณะ จนท.ทําการตรวจยึดและตรวจวัด โคนตนโต 570 
ซม.และตรวจวัดตนไมหลุมพอ ขนาดลําตนโต 240 ซม.ยาว 2,300 ซม.จํานวน 1 ท�อน (ปริมาตร อยู�ระหว�างคิด
คํานวณของ จนท.หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต)) คณะเจาหนาท่ี จึงทําการ ตรวจยึด ไมแปรรูป และไมท�อน
ดังกล�าว แต�ไมมีขนาดใหญ� ยังขนยายออกมาไม�ได ยังคงกองอยู�ท่ีเกิดเหตุ และไดมอบหมายให หน.หน�วยปnองกันรักษา
ป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการเฝnารักษาและดําเนินการขนยายต�อไป ตามระเบียบของ กรมป�าไม 

ซ่ึงเจาหนาท่ีไดกล�าวหาว�า ผูท่ีลักลอบตัดไมทําลายป�า ลักลอบแปรรูปไม กระทําความผิด พ.ร.บ.ป�าไม พ.ศ.2484 
มาตรา 11, 48, 54 และ 69 และ พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 สถานท่ีเกิดเหตุ กลุ�มบานเขาหัว
ชาง บานเหมือลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป�าสงวนแห�งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ คณะ จนท.มอบหมาย
ให นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน�วยปnองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) เฝnารักษาไมแปรรูป ไมท�อน จัดทําบันทึกตรวจสอบ 
ตรวจยึดส�ง พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ซินโครตรอน ลุยดอยแม�ฮ�องสอน นําเทคโนโลยีแสง พิสูจน5จุดเด�นกาแฟดูลาเปอร5 

มติชน วันท่ี 28 มีนาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3256400 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค5การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร5 วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ทีม
นักวิทยาศาสตร5ระบบลําเลียงแสงลุยดอยแม�ฮ�องสอนสํารวจแปลงปลูกกาแฟใตตนอบเชย พรอมวางแผนนําเมล็ดกาแฟ
ไปพิสูจน5สมบัติท่ีโดดเด�นดวยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกท้ังเล็งพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพ่ือใหคงสารสําคัญ และร�วม
พัฒนาผลิตภัณฑ5กาแฟกับชุมชน 

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหนาฝ�ายกลยุทธ5และพัฒนาธุรกิจองค5กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พรอมคณะ
นักวิทยาศาสตร5ระบบลําเลียงแสงของสถาบันฯ เดินทางไปยังแปลงปลูกกาแฟบานดูลาเปอร5 ละอูบ ต.หวยหอม อ.แม�
ลานอย จ.แม�ฮ�องสอน โดยมี นายกรัณย5พล แสงทอง ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไมท่ี 1 (สาขาแม�ฮ�องสอน) 
กรมป�าไมและคณะใหขอมูลการส�งเสริมการปลูกกาแฟภายใตโครงการสรางป�า สรางรายได ตามแนวพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางระวีวรรณกล�าวว�า “การปลูกกาแฟบานดูลาเปอร5 ละอูบ เปtนการปลูกกาแฟบนภูเขาท่ีระดับความสูง 1,200 เมตร
จากระดับน้ําทะเล และปลูกอยู�ใตตนอบเชยซ่ึงเปtนตนไมใหญ� ส�งผลใหกาแฟท่ีไดใหกลิ่นเฉพาะแตกต�างจากพ้ืนท่ีอ่ืน 
รสชาติละมุน และเขมขนแต�ยังไม�มีการพิสูจน5ทางวิทยาศาสตร5ถึงความแตกต�างของกาแฟบนดอยของหมู�บานแห�งนี้กับ
กาแฟในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงสถาบันจะช�วยส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ5กาแฟดวยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพ่ือ
พิสูจน5เอกลักษณ5ของกาแฟ” 

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร5ระบบลําเลียงแสงของสถาบันยังไดศึกษาเครื่องค่ัวกาแฟของหมู�บานดูลาเปอร5 ละอูบ เพ่ือ
เปtนแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมสําหรับเครื่องค่ัวกาแฟท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปjจจัยอ่ืนๆ 
เพ่ือใหไดเมล็ดกาแฟท่ีมีปริมาณคาเฟอีนสูง และคงเอกลักษณ5ของกาแฟในพ้ืนท่ี พรอมท้ังช�วยยกระดับผลิตภัณฑ5กาแฟ
ใหแก�ชุมชนอีกดวย 

 

 



 

“วัชระ” งัดหนังสือกรมป�าไม มัด “รัฐสภา” ใชไมปูพ้ืนผิดสเปค 
 สยามรัฐออนไลน5  28 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335094 
วันท่ี 28 มี.ค.65 ท่ีรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปjตย5 แถลงว�า วันนี้มาส�งหนังสือ
ถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพ่ือขอใหตรวจสอบกรณีการทุจริตโครงการก�อสรางอาคาร
รัฐสภาแห�งใหม�ฯ เพราะปรากฎขอเท็จจริงถึงผลการตรวจสอบพิสูจน5ตัวอย�างไมในโครงการก�อสรางอาคารรัฐสภาแห�ง
ใหม� ซ่ึงขอกําหนดในสัญญาก�อสรางระบุใหผูรับจางใช “ไมชนิดตะเคียนทอง” แต�เม่ือกรมป�าไมพิสูจน5พบว�า เปtนไม
พะยอมไม�ใช�ไมตะเคียนทอง ตามหนังสือท่ี ทส 1607.520/2554 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2565 “การใชไมพะยอมมาปู
พ้ืนแทนไมตะเคียนทอง เปtนเหตุใหสํานักงานเลขาธิการสภาผุแทนราษฎร ซ่ึงเปtนส�วนราชการไดรับความเสียหายอย�าง
รอยแรง เนื่องจากคุณภาพของไมไม�ตรงตามขอกําหนดในสัญญาก�อสรางฯ และมีคุณภาพตํ่ากว�าท่ีกําหนดในสัญญา
ก�อสราง ประกอบกับไดมีการจ�ายเงินซ่ึงไดมาจากงบประมาณแผ�นดินใหแก�ผูรับจางไปแลวเปtนจํานวนเงินกว�า 11,000 
ลานบาท จากจํานวนเงินท้ังสิ้น 12,280 ลานบาท” นายวัชระ กล�าว 
นายวัชระ กล�าวต�อว�า นางพรพิศในฐานะเลขาธิการสภาฯ มีหนาท่ีจะตองดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือสืบหาและ
ลงโทษขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และบุคคลภายนอกท่ีมีส�วนร�วมในการกระทําควาผิดในกรณีนี้ และความผิด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของโดยด�วน เพ่ือเปtนการรักษาผลประโยชน5ของชาติและประชาชน 
นายวัชระ กล�าวเพ่ิมเติมว�า นอกจากนี้ ตนขอสอบถามพฤติกรรมของนางพรพิศ ในกรณีต�างๆดังนี้ 1.นางพรพิศประชุม
ร�วมกับขาราชการการเมือ งขาราชการสภาฯ และเอกชน ว�าจะไม�ขยายเวลาก�อสรางครั้งท่ี 5 แต�จะช�วยเรื่องค�าปรับ 
จริงหรือไม� 2.นางพรพิศแจงผลการลงมติไม�อนุมัติขยายสัญญาของคณะกรรมการตรวจสอบจางโครงการก�อสรางฯ เปtน
6ต�อ3 ท้ังท่ีความจริงมีมติ 6ต�อ2 3.นางพรพิศบอกกับนายวิลาศ จันทร5พิทักษ5 ให “เบาๆหน�อย” นั้น หมายความว�า
อย�างไร 4. สั่งใหขาราชการสภาฯ รายงานหากนายวิลาศเขาสภสา และ5.นางพรพิศพูดจาเชิงข�มขู�หรือกดดัน
ผูใตบังคับบัญชา กรณีการตรวจสอบการทุจริตสภาฯ หรือไปเปtนพยานศาล เปtนความจริงหรือไม� ท้ังนี้ ไดนําเรื่อง
ดังกล�าวรองเรียนต�อคณะกรรมการปnองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ(ป.ป.ช.) เพ่ือดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวของ
ตามหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายต�อไปอย�างรวดเร็วท่ีสุด และจะไดรับรายงานพฤติกรรมของนางพรพิศนี้ใหนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ ผูบังคับบัญชาทราบและวินิจฉัยต�อไป 
เม่ือถามถึงคุณภาพเนื้อไมระหว�างไมตะเคียนทองกับไมพะยอม แตกต�างอย�างไร นายวัชระ กล�าวว�า ไมตะเคียนทองถือ
เปtนไมเกรดเอ เนื้อแข็ง ส�วนไมพะยอมแตกต�างกับไมตะเคียนทองมาก ท้ังในเชิงคุณภาพและราคา อย�างไรก็ตาม ขณะนี้
มีการรื้อพ้ืนไมบริเวณทางเดินชั้น 1 รอบสระน้ําแลว 
 



 

'วัชระ' งัดหนังสือกรมป�าไม มัด 'รัฐสภา' ใชไมปูพ้ืนไม�ตรงสเปค จี้ลงโทษคนผิด 

ไทยโพสต5 28 มีนาคม 2565 https://www.thaipost.net/x-cite-news/113238/ 

"วัชระ" งัดหนังสือกรมป�าไม มัด "รัฐสภา" ใชไมปูพ้ืนผิดสเปค จากตะเคียนทองเปtนไมพะยอม จี้หาความจริง-ลงโทษคน
ผิด ของใจ 5 พฤติกรรม "เลขาสภาฯ" พรอมเผย ยื่นป.ป.ช.ฟjนซํ้า 

28 มี.ค.2565 - เม่ือเวลา 13.45 น. ท่ีรัฐสภา นายวชัระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปjตย5 แถลง
ว�า วันนี้มาส�งหนังสือถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพ่ือขอใหตรวจสอบกรณีการทุจริตโครงการ
ก�อสรางอาคารรัฐสภาแห�งใหม�ฯ เพราะปรากฎขอเท็จจริงถึงผลการตรวจสอบพิสูจน5ตัวอย�างไมในโครงการก�อสราง
อาคารรัฐสภาแห�งใหม� ซ่ึงขอกําหนดในสัญญาก�อสรางระบุใหผูรับจางใช “ไมชนิดตะเคียนทอง” แต�เม่ือกรมป�าไมพิสูจน5
พบว�า เปtนไมพะยอมไม�ใช�ไมตะเคียนทอง ตามหนังสือท่ี ทส 1607.520/2554 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2565 

“การใชไมพะยอมมาปูพ้ืนแทนไมตะเคียนทอง เปtนเหตุใหสํานักงานเลขาธิการสภาผุแทนราษฎร ซ่ึงเปtนส�วนราชการ
ไดรับความเสียหายอย�างรายแรง เนื่องจากคุณภาพของไมไม�ตรงตามขอกําหนดในสัญญาก�อสรางฯ และมีคุณภาพตํ่า
กว�าท่ีกําหนดในสัญญาก�อสราง ประกอบกับไดมีการจ�ายเงินซ่ึงไดมาจากงบประมาณแผ�นดินใหแก�ผูรับจางไปแลวเปtน
จํานวนเงินกว�า 11,000 ลานบาท จากจํานวนเงินท้ังสิ้น 12,280 ลานบาท” นายวัชระ กล�าว 

นายวัชระ กล�าวต�อว�า นางพรพิศในฐานะเลขาธิการสภาฯ มีหนาท่ีจะตองดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือสืบหาและ
ลงโทษขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และบุคคลภายนอกท่ีมีส�วนร�วมในการกระทําควาผิดในกรณีนี้ และความผิด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของโดยด�วน เพ่ือเปtนการรักษาผลประโยชน5ของชาติและประชาชน 

นายวัชระ กล�าวเพ่ิมเติมว�า นอกจากนี้ ตนขอสอบถามพฤติกรรมของนางพรพิศ ในกรณีต�างๆดังนี้ 1.นางพรพิศประชุม
ร�วมกับขาราชการการเมือ งขาราชการสภาฯ และเอกชน ว�าจะไม�ขยายเวลาก�อสรางครั้งท่ี 5 แต�จะช�วยเรื่องค�าปรับ 



จริงหรือไม� 2.นางพรพิศแจงผลการลงมติไม�อนุมัติขยายสัญญาของคณะกรรมการตรวจสอบจางโครงการก�อสรางฯ เปtน
6ต�อ3 ท้ังท่ีความจริงมีมติ 6ต�อ2 3.นางพรพิศบอกกับนายวิลาศ จันทร5พิทักษ5 ให “เบาๆหน�อย” นั้น หมายความว�า
อย�างไร 4. สั่งใหขาราชการสภาฯ รายงานหากนายวิลาศเขาสภสา และ5.นางพรพิศพูดจาเชิงข�มขู�หรือกดดัน
ผูใตบังคับบัญชา กรณีการตรวจสอบการทุจริตสภาฯ หรือไปเปtนพยานศาล เปtนความจริงหรือไม� ท้ังนี้ ไดนําเรื่อง
ดังกล�าวรองเรียนต�อคณะกรรมการปnองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ(ป.ป.ช.) เพ่ือดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวของ
ตามหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายต�อไปอย�างรวดเร็วท่ีสุด และจะไดรับรายงานพฤติกรรมของนางพรพิศนี้ใหนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ ผูบังคับบัญชาทราบและวินิจฉัยต�อไป 

เม่ือถามถึงคุณภาพเนื้อไมระหว�างไมตะเคียนทองกับไมพะยอม แตกต�างอย�างไร นายวัชระ กล�าวว�า ไมตะเคียนทองถือ
เปtนไมเกรดเอ เนื้อแข็ง ส�วนไมพะยอมแตกต�างกับไมตะเคียนทองมาก ท้ังในเชิงคุณภาพและราคา อย�างไรก็ตาม ขณะนี้
มีการรื้อพ้ืนไมบริเวณทางเดินชั้น 1 รอบสระน้ําแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

‘นิพนธ5’ ลุยอีสานมอบสมุดประจําตัวผูไดรับอนุญาตใหทํากินป�าดงผาลาด จ.สกลนคร 8,800 กว�าไร� 

‘นิพนธ5’ ลุยอีสาน มอบสมุดประจําตัวผูไดรับอนุญาตใหทํากินในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 'ป�าดงผาลาด' จ.สกลนคร 
8,800 กว�าไร� ย้ําการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ยันรัฐบาลนี้ไม�ท้ิงใครไวขางหลัง  

28 มีนาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/902343/ 

เม่ือวันท่ี 28 มี.ค. ท่ีศาลาเกาะใหญ�หนองทุ�งมน ต.เจริญศิลป} อ.เจริญศิลป} จ.นครพนม รร.ท�าศรีไคลวิทยา ต.ธาตุ อ.
วานรนิวาส นายนิพนธ5 บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปtนประธานในพิธีมอบสมุดประจําตัว ผูไดรับการคัดเลือกใหทํากิน
ในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ “ป�าดงผาลาด” ต.ธาตุ ต.คูสะคาม อ.วานร
นิวาส และต.เจริญศิลป} ต.ทุ�งแก ต.บานเหล�า อ.เจริญศิลป} จ.สกลนคร โดยมีนางจุรีรัตน5 เทพอาสน5 ผูว�าราชการจังหวัด
สกลนคร นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมท่ีดิน รองผูว�าราชการจังหวัด นายอําเภอในพ้ืนท่ี เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสกลนคร หัวหนาส�วนราชการ ผูบริหารทองถ่ิน กํานัน ผูใหญ�บาน และประชาชนผูรับมอบ จํานวน 300 ราย 
ร�วมพิธี ภายใตการปฏิบัติตามมาตรการปnองกันและควบคุมการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย�างเคร�งครัด 

นายนิพนธ5 กล�าวว�า โครงการจัดท่ีดินทํากินภายใตนโยบายของรัฐบาล (คทช.) เปtนกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผน
บริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินใหแก�ผูยากไร และเปtนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน เพ่ือแกไขปjญหาความเดือดรอนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใชประโยชน5ท่ีดินใหเกิดประโยชน5
สูงสุด สมดุล เปtนธรรมและยั่งยืน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความม่ันคงของประเทศ จ.สกลนคร จึง
ไดจัดทําโครงการส�งมอบสมุดประจําตัว ผูไดรับการคัดเลือกใหทํากินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม 
ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ “ป�าดงผาลาด” ต.ธาตุ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส และ ต.เจริญศิลป} ต.ทุ�งแก ต.บานเหล�า อ.
เจริญศิลป} จ.สกลนคร จํานวนรวมท้ังสิ้น 993 เล�ม 914 ราย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ แผนยุทธศาสตร5 
เสริมสรางพลังทางสังคม โครงการสนับสุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จาก
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน กรมท่ีดิน 

นายนิพนธ5 กล�าวต�อว�า วันนี้รูสึกยินดีเปtนอย�างยิ่ง ท่ีไดมามอบสมุดประจําตัวผูไดรับคัดเลือกใหทํากินในชุมชนฯ ในพ้ืนท่ี 
จ.สกลนคร ทราบว�าคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน จ.สกลนคร ไดรับมอบพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ “ป�าดงผาลาด” 
ทองท่ี ต.ธาตุ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส และ ต.เจริญศิลป} ต.ทุ�งแก ต.บานเหล�า อ.เจริญศิลป} จ.สกลนคร จํานวน 
1456 แปลง เนื้อท่ีไดรับอนุญาตจากกรมป�าไม 15,506 ไร� 2 งาน 09 ตารางวา เพ่ือนํามาจัดสรรใหประชาชนท่ีดอย



โอกาส สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและ คทช. โดยมุ�งเนนการดําเนินการในดานการจัดท่ีดินใหประชาชนท่ีดอยโอกาส
อย�างท่ัวถึงและเปtนธรรมซ่ึงผูท่ีไดรับคัดเลือก ผ�านความเห็นชอบจาก คทช.จังหวัดสกลนครแลว 1,351 แปลง และ
ไดรับสมุดประจําตัวแลว จํานวน 993 เล�ม 914 แปลง เนื้อท่ี 8,856 – 0 – 56 ไร� ซ่ึงการจัดพิธีมอบสมุดประจําตัว
วันนี้สําหรับพ้ืนท่ี 2 อําเภอ ผ�านตัวแทนจํานวน 300 ราย 

นายนิพนธ5 กล�าวดวยว�า ประเทศไทยมีประชากรประกอบอาชีพภาคเกษตร 9 ลานกว�าครัวเรือน 30-40 ลานคน 
รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ5 จันทร5โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ไดใหความสําคัญกับภาคการเกษตร จึงมีนโยบายใน
การแกไขปjญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไม�มีท่ีดินทํากิน หรือมีท่ีดิน แต�ไม�เพียงพอ ช�วยใหมีท่ีดินทํากินอย�าง
ถูกตอง เพ่ือเปtนการสรางอาชีพ สรางรายไดใหพ่ีนองประชาชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต การดําเนินงานของ คทช.
จังหวัด เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหกับชุมชนในครั้งนี้ เปtนการประสานความร�วมมือท่ีมีการทํางานร�วมกันแบบไรรอยต�อ
ระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนไดประโยชน5สูงสุด ซ่ึงเม่ือประชาชนไดท่ีดินไดสิทธิในท่ีดิน ถึงแมว�าจะ
ไม�ไดกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน แต�จะเปtนการสรางความม่ันใจในการทํากินใหกับชุมชน สามารถทํากินในท่ีดินผืนดังกล�าวไดโดย
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

นายนิพนธ5 กล�าวอีกว�า ขอบคุณทุกองคาพยพและภาคีภาคส�วนท่ีเก่ียวของในการจัดท่ีดินทํากินใหประชาชนในครั้งนี้ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งท้ังทองถ่ิน ทองท่ี ซ่ึงเปtนกลไกสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในการ “บําบัดทุกข5 บํารุงสุข” ใหแก�พ่ี
นองประชาชน ท่ีตองเดินไปดวยกัน ทํางานร�วมกันอย�างเหนียวแน�นแข็งขัน ตนมองว�าการมีท่ีดินทํากินเปtนความม่ันคง
ในชีวิตของประชาชน เปtนการสรางความเปtนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความม่ันใจ ประชาชนไม�ตองเสี่ยงต�อการ
ถูกดําเนินคดีในขอหาบุกรุกท่ีดินของทางราชการ หลังจากนี้ขอใหพ่ีนองประชาชนนําโฉนดท่ีดินไปใชใหเกิดประโยชน5 
ไม�ว�าจะใชเปtนท่ีอยู�อาศัย หรือจะนําไปประกอบอาชีพ เพ่ิมผลผลิตและรายไดดูแลครอบครัว สําหรับพ่ีนองประชาชน
ชาวเกษตรกร ไม�เพียงแค�การจัดหาท่ีดินใหทํากิน รัฐบาลนี้ยังไดมีความพยายามออกมาตรการการใหความช�วยเหลือ
อย�างต�อเนื่อง ไม�ว�าจะเปtนนโยบายประกันรายไดพืชผลทางการเกษตรชนิดต�าง ๆ ประกอบดวย ขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ยางพารา และปาล5ม โดยในงานมีการสัมภาษณ5ชาวบานในพ้ืนท่ี ต.เจริญศิลป} อ.เจริญศิลป} ผูประกอบอาชีพ 
ทําสวนยางพาราและทํานา จํานวน 2 ราย ทราบว�า ไดรับเงินส�วนต�างการปลูกขาวนาป]และการทําสวนยางพารา 
จํานวนเงินร�วมกว�า 70,000 บาท 

“นโยบายดังกล�าวเปtนไปเพ่ือสรางความม่ันคงของรายไดใหกับเกษตรกร โดยเปtนหลักประกันรายไดข้ันตํ่าในการ
ประกอบ อาชีพการเกษตร สรางความม่ันคงดานอาหาร รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร ขอใหพ่ีนองประชาชนได
ข้ึนเปtนทะเบียนเกษตรกรใหถูกตองเพ่ือเขาถึงและรับการดูแลตามนโยบายและมาตรการความช�วยเหลือต�างๆ ของ
ราชการอย�างท่ัวถึง ขอใหพ่ีนองประชาชนม่ันใจว�ารัฐบาลจะไม�ทอดท้ิงใครไวขางหลัง” นายนิพนธ5 กล�าว  


