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ข&าวเว็บไซต� 

- รัฐหนุนปลูกไม�มีค&า ใช�เปDนหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� และช&วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

สํานักข&าว กรมประชาสัมพันธ� 22 มิ.ย. 2565 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220622112947118 

- นายกประยุทธฯ หนุน ปลูกไม�มคี�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

ข�าวสด 22 มิ.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7123234 

- นายกประยุทธฯ หนุน ปลูกไม�มคี�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได�และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

ผู�จัดการออนไลน 22 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000059471 

- "นายกฯ" หนุนปลูกไม�มีค�าใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

 สยามรัฐออนไลน  22 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358990 

- รัฐหนุนปลูกไม�มีค�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินได� 

เชียงใหม�นิวส 22 มิ.ย. 65 https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2066817/ 

- นายกประยุทธฯ หนุน ปลูกไม�มคี�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

Thailandplus  22 มิถุนายน 2022 https://www.thailandplus.tv/archives/557039 

- "วราวุธ” ฟSนไม�เลี้ยงนายทุนรุกปTาด�านช�าง จ.สุพรรณบุร ี

บ�านเมือง  วันพุธ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/relation/285119 

- "มิตซูบิชิ" เข�ารับโล�รางวัลผู�สนับสนุนปTาชุมชนของประเทศไทยจากกรมปTาไม� 

สยามเศรษฐกิจ  วันพุธท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.siamturakij.com/news/49177-มิตซูบิชิ-เข�ารับโล�รางวัลผู�สนับสนุนปTา
ชุมชนของประเทศไทยจากกรมปTาไม�- 

- "สมศักดิ์" ร�องสภาฯแทนชาวบ�านถูกเขตปTาสงวนทับท่ีทํากินนานนาน 58 ป̀ จ้ีออกเอกสารสิทธ์ิด�วน ! 

 สยามรัฐออนไลน  22 มิถุนายน 2565  https://siamrath.co.th/n/358916 

- สส.ขอนแก�น ร�องทุกขแทน 2 หมู�บ�านถูกเขตปTาสงวนทับท่ีทํากินนานนับ 58 ป̀ จ้ีกันออกจากเขต พร�อมออกเอกสารสิทธ์ิด�วน ! 

ผู�จัดการออนไลน 22 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000059396 
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รัฐหนุนปลูกไม�มคี�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

สํานักข�าว กรมประชาสมัพันธ 22 มิ.ย. 2565 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220622112947118 

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร�วมปลูกไม�มีค�า เพ่ือใช�เป�นหลักประกันในการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกท้ังช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับ

ประเทศ ด�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมเชิญชวนปลูกปTา เพ่ือให�บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทาง

คารบอน ป̀ ค.ศ. 2050 และปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนยป̀ ค.ศ. 2065 มอบหมายกรมปTาไม�แจกกล�าไม�เตม็อัตรา พร�อมย้ํารับได�เลยท่ี

ศูนยเพาะชํากล�าไม�ใกล�บ�าน 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได�ให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให�มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�เป�นไปตามเปfาหมายนโยบายปTาไม�แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวทุกประเภทให�

ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ พ.ศ. 2580 อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวถ�อยแถลงแสดงเจตนารมณของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�า ด�วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก�ไขปSญหาภมูิอากาศอย�างเตม็ท่ี

และทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให�ประเทศไทยบรรลุเปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และ

เปfาหมายการปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนย หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065 โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดาํเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว รณรงคส�งเสรมิปลูกต�นไม�ยืนต�นมลูค�าสูงในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือ

สิทธิครอบครอง เพ่ิมปTา เพ่ิมรายได� กรมปTาไม�ได�จัดทําเมนูส�งเสริมการปลูกไม�มีค�า จํานวน 5 โครงการ โดยยืนยันว�าไม�ท่ีปลูกในท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไม�เป�นไม�หวงห�าม ตัดแปรรูป ขายได� พร�อมจัดบริการพิเศษ ออกแนวทางในการสําแดง และออกหนังสือ

รับรองไม�เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนไว�แล�ว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ได�สนับสนุนให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดาํเนินการเร�งรณรงคส�งเสริมให�ประชาชนปลูกไม�ยืนต�นท่ีมมีลูค�า

ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยปfองกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุTนและ

หมอกควัน อีกท้ังเพ่ือเป�นการออมและสร�างรายได� เกิดมลูค�าทางเศรษฐกิจ ด�วยสามารถนําไม�ยืนต�นท่ีมีมูลค�าทางเศรษฐกิจมาเป�นทรัพยสินท่ี

ใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได�ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห�งพระราชบัญญัตหิลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. 2558 และสอดรับแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดให�มีพ้ืนท่ีปTาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

รมว.ทส. กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�กรมปTาไม� เป�นหน�วยงานหลักในการดําเนินการส�งเสริม

การปลูกต�นไม�เศรษฐกิจ ซ่ึงในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปTาไม�มีโครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ จํานวน 5 โครงการ ท่ีพร�อมให�



ผู�สนใจได�เลือกเข�าร�วม เพ่ือให�ตรงตามความต�องการ ประกอบด�วย หน่ึง โครงการส�งเสรมิไม�โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุน 

3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท พร�อมสนับสนุนกล�าไม� 300 ต�น

ต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 13 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั ไผ�ทุกชนิด สอง โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า ช้ัน 

3 ,4 และ 5 ก�อนมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 (คทช.) สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ 

แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท และสนับสนุนกล�าไม� 225 ต�นต�อไร� ตามบัญชีชนิดไม� 51 ชนิด สาม 

โครงการสนับสนุนการปลูกไม�เศรษฐกิจ สนับสนุนเงินอุดหนุน 1,000 บาทต�อไร� เมื่อมีการปลูกต�นไม�ครบตามจํานวน ไม�น�อยกว�า 100 ต�นต�อ

ไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 38 ชนิด เช�น สัก ประดู�ปTา สี่ โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน สนับสนุนกล�าไม� 

800 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 6 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั กระถินยักษ และ ห�า โครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนับสนุนกล�าไม� 50 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� เช�น สัก ประดู�ปTา ตะเคียนทอง 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม�เป�นไม�หวงห�าม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญตัิปTาไม� ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2562 รวมถึงไม�ท่ีปลูกข้ึน

ตามโครงการท่ีกรมปTาไม�ส�งเสริม เมื่อไม�โตนํามาใช�ประโยชนได�แล�วสามารถตดัฟSน แปรรูปนําเคลื่อนย�ายไปใช�ประโยชนได� สําหรับไม�ยืนต�นท่ี

มีมูลค�าทางเศรษฐกิจสามารถใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� เช�น ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง ประดู�ปTา 

ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�สกุลยาง (ไม�รวม

ยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป�ดทะเล พฤกษ ป̀บ ตะแบกนา เสลา อินทนิลนํ้า 

ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สกุลจําป̀ (จําป̀สิรินธร จําป̀ปTา จําป̀ถ่ินไทย จําป̀ดง จําป̀แขก จําป̀เพชร ) แคนา กัลปพฤกษ ราชพฤกษ สุพรรณกิาร 

เหลืองปรีดยีาธร มะหาด มะขามปfอม หว�า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลุมพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร ฝาง ไผ�ทุกชนิด ไม�

สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรียน และมะขาม ท้ังน้ี ผู�สนใจท่ีต�องการรายละเอียดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิต�อสอบถามได�ท่ี ส�วนส�งเสริมการปลูกไม�

เศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปTาไม� กรมปTาไม� โทร. 0-2561-4292 ต�อ 5553 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� กล�าวต�อไปว�า เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน กรมปTาไม�ได�ออกแนวทางการสําแดง

ความถูกต�องตามกฎหมายของไม�ด�วยตนเอง หรือสามารถขอให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม�เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการนําไม�ไปใช�

ประโยชน และแสดงความเป�นเจ�าของไม�ได� ตามมาตรา 18/1 และสามารถส�งออกไปนอกราชอาณาจักรได�ตามมาตรา 18/2 ยกเว�นไม�พะยูง 

ยังห�ามส�งออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยสามารถยื่นคําขอได�ท่ี ศูนยปTาไม�ท�องท่ีและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปTาไม�ท�องท่ี โดยใช�เอกสารท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองประกอบเป�นหลักฐานในการยื่นขอ 

 

 



 

นายกประยุทธฯ หนุน ปลูกไม�มีค�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยมืเงินจากสถาบันการเงินได� และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

ข�าวสด 22 มิ.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7123234 

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร�วมปลูกไม�มีค�า เพ่ือใช�เป�นหลักประกันในการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกท้ังช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับ

ประเทศ ด�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมเชิญชวนปลูกปTา เพ่ือให�บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทาง

คารบอน ป̀ ค.ศ. 2050 และปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนยป̀ ค.ศ. 2065 มอบหมายกรมปTาไม�แจกกล�าไม�เตม็อัตรา พร�อมย้ํารับได�เลยท่ี

ศูนยเพาะชํากล�าไม�ใกล�บ�าน 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได�ให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให�มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�เป�นไปตามเปfาหมายนโยบายปTาไม�แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวทุกประเภทให�

ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ พ.ศ. 2580 อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวถ�อยแถลงแสดงเจตนารมณของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�า ด�วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก�ไขปSญหาภมูิอากาศอย�างเตม็ท่ี

และทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให�ประเทศไทยบรรลุเปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และ

เปfาหมายการปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนย หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065 โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดาํเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว รณรงคส�งเสรมิปลูกต�นไม�ยืนต�นมลูค�าสูงในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือ

สิทธิครอบครอง เพ่ิมปTา เพ่ิมรายได� กรมปTาไม�ได�จัดทําเมนูส�งเสริมการปลูกไม�มีค�า จํานวน 5 โครงการ โดยยืนยันว�าไม�ท่ีปลูกในท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไม�เป�นไม�หวงห�าม ตัดแปรรูป ขายได� พร�อมจัดบริการพิเศษ ออกแนวทางในการสําแดง และออกหนังสือ

รับรองไม�เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนไว�แล�ว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ได�สนับสนุนให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดาํเนินการเร�งรณรงคส�งเสริมให�ประชาชนปลูกไม�ยืนต�นท่ีมมีลูค�า

ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยปfองกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุTนและ

หมอกควัน อีกท้ังเพ่ือเป�นการออมและสร�างรายได� เกิดมลูค�าทางเศรษฐกิจ ด�วยสามารถนําไม�ยืนต�นท่ีมีมูลค�าทางเศรษฐกิจมาเป�นทรัพยสินท่ี



ใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได�ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห�งพระราชบัญญัตหิลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. 2558 และสอดรับแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดให�มีพ้ืนท่ีปTาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

รมว.ทส. กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�กรมปTาไม� เป�นหน�วยงานหลักในการดําเนินการส�งเสริม

การปลูกต�นไม�เศรษฐกิจ ซ่ึงในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปTาไม�มีโครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ จํานวน 5 โครงการ ท่ีพร�อมให�

ผู�สนใจได�เลือกเข�าร�วม เพ่ือให�ตรงตามความต�องการ ประกอบด�วย หน่ึง โครงการส�งเสรมิไม�โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุน 

3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท พร�อมสนับสนุนกล�าไม� 300 ต�น

ต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 13 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั ไผ�ทุกชนิด สอง โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า ช้ัน 

3 ,4 และ 5 ก�อนมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 (คทช.) สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ 

แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท และสนับสนุนกล�าไม� 225 ต�นต�อไร� ตามบัญชีชนิดไม� 51 ชนิด สาม 

โครงการสนับสนุนการปลูกไม�เศรษฐกิจ สนับสนุนเงินอุดหนุน 1,000 บาทต�อไร� เมื่อมีการปลูกต�นไม�ครบตามจํานวน ไม�น�อยกว�า 100 ต�นต�อ

ไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 38 ชนิด เช�น สัก ประดู�ปTา สี ่โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�โตเรว็เพ่ือพลังงานทดแทน สนับสนุนกล�าไม� 

800 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 6 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั กระถินยักษ และ ห�า โครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนับสนุนกล�าไม� 50 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� เช�น สัก ประดู�ปTา ตะเคียนทอง 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม�เป�นไม�หวงห�าม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญตัิปTาไม� ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2562 รวมถึงไม�ท่ีปลูกข้ึน

ตามโครงการท่ีกรมปTาไม�ส�งเสริม เมื่อไม�โตนํามาใช�ประโยชนได�แล�วสามารถตดัฟSน แปรรูปนําเคลื่อนย�ายไปใช�ประโยชนได� สําหรับไม�ยืนต�นท่ี

มีมูลค�าทางเศรษฐกิจสามารถใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� เช�น ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง ประดู�ปTา 

ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�สกุลยาง (ไม�รวม

ยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป�ดทะเล พฤกษ ป̀บ ตะแบกนา เสลา อินทนิลนํ้า 

ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สกุลจําป̀ (จําป̀สิรินธร จําป̀ปTา จําป̀ถ่ินไทย จําป̀ดง จําป̀แขก จําป̀เพชร ) แคนา กัลปพฤกษ ราชพฤกษ สุพรรณกิาร 

เหลืองปรีดยีาธร มะหาด มะขามปfอม หว�า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลุมพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร ฝาง ไผ�ทุกชนิด ไม�

สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรียน และมะขาม ท้ังน้ี ผู�สนใจท่ีต�องการรายละเอียดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิต�อสอบถามได�ท่ี ส�วนส�งเสริมการปลูกไม�

เศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปTาไม� กรมปTาไม� โทร. 0-2561-4292 ต�อ 5553 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� กล�าวต�อไปว�า เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน กรมปTาไม�ได�ออกแนวทางการสําแดง

ความถูกต�องตามกฎหมายของไม�ด�วยตนเอง หรือสามารถขอให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม�เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการนําไม�ไปใช�

ประโยชน และแสดงความเป�นเจ�าของไม�ได� ตามมาตรา 18/1 และสามารถส�งออกไปนอกราชอาณาจักรได�ตามมาตรา 18/2 ยกเว�นไม�พะยูง 

ยังห�ามส�งออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยสามารถยื่นคําขอได�ท่ี ศูนยปTาไม�ท�องท่ีและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปTาไม�ท�องท่ี โดยใช�เอกสารท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองประกอบเป�นหลักฐานในการยื่นขอ 

 



 

นายกประยุทธฯ หนุน ปลูกไม�มีค�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยมืเงินจากสถาบันการเงินได�และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

ผู�จัดการออนไลน 22 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000059471 

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร�วมปลูกไม�มีค�า เพ่ือใช�เป�นหลักประกันในการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกท้ังช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับ

ประเทศ ด�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมเชิญชวนปลูกปTา เพ่ือให�บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทาง

คารบอน ป̀ ค.ศ. 2050 และปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนยป̀ ค.ศ. 2065 มอบหมายกรมปTาไม�แจกกล�าไม�เตม็อัตรา พร�อมย้ํารับได�เลยท่ี

ศูนยเพาะชํากล�าไม�ใกล�บ�าน 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได�ให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให�มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�เป�นไปตามเปfาหมายนโยบายปTาไม�แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวทุกประเภทให�

ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ พ.ศ. 2580 อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวถ�อยแถลงแสดงเจตนารมณของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�า  

ด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก�ไขปSญหาภมูิอากาศอย�างเต็มท่ีและทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให�

ประเทศไทยบรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และเปfาหมายการปล�อยกgาซเรอืน

กระจกสุทธิเป�นศูนย หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ได�ดําเนินการสนองตามนโยบายดงักล�าว รณรงคส�งเสริมปลูกต�นไม�ยืนต�นมูลค�าสูงในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง เพ่ิมปTา เพ่ิมรายได� 

กรมปTาไม�ได�จัดทําเมนูส�งเสรมิการปลูกไม�มีค�า จํานวน 5 โครงการ โดยยืนยันว�าไม�ท่ีปลูกในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไม�เป�นไม�หวง

ห�าม ตัดแปรรูป ขายได� พร�อมจัดบริการพิเศษ ออกแนวทางในการสําแดง และออกหนังสือรับรองไม�เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชน

ไว�แล�ว 



นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ได�สนับสนุนให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดาํเนินการเร�งรณรงคส�งเสริมให�ประชาชนปลูกไม�ยืนต�นท่ีมมีลูค�า

ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยปfองกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุTนและ

หมอกควัน อีกท้ังเพ่ือเป�นการออมและสร�างรายได� เกิดมลูค�าทางเศรษฐกิจ ด�วยสามารถนําไม�ยืนต�นท่ีมีมูลค�าทางเศรษฐกิจมาเป�นทรัพยสินท่ี

ใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได�ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห�งพระราชบัญญัตหิลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. 2558 และสอดรับแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดให�มีพ้ืนท่ีปTาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

รมว.ทส. กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�กรมปTาไม� เป�นหน�วยงานหลักในการดําเนินการส�งเสริม

การปลูกต�นไม�เศรษฐกิจ ซ่ึงในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปTาไม�มีโครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ จํานวน 5 โครงการ ท่ีพร�อมให�

ผู�สนใจได�เลือกเข�าร�วม เพ่ือให�ตรงตามความต�องการ ประกอบด�วย หน่ึง โครงการส�งเสรมิไม�โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุน 

3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท พร�อมสนับสนุนกล�าไม� 300 ต�น

ต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 13 ชนิด 

เช�น ไม�ยูคาลิปตสั ไผ�ทุกชนิด สอง โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า ช้ัน 3 ,4 และ 5 ก�อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 

มิถุนายน 2541 (คทช.) สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 

3 : 700 บาท และสนับสนุนกล�าไม� 225 ต�นต�อไร� ตามบัญชีชนิดไม� 51 ชนิด สาม โครงการสนับสนุนการปลูกไม�เศรษฐกิจ สนับสนุนเงิน

อุดหนุน 1,000 บาทต�อไร� เมื่อมีการปลูกต�นไม�ครบตามจํานวน ไม�น�อยกว�า 100 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 38 ชนิด เช�น สัก 

ประดู�ปTา สี่ โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน สนับสนุนกล�าไม� 800 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 6 ชนิด 

เช�น ไม�ยูคาลิปตสั กระถินยักษ และ ห�า โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนับสนุนกล�าไม� 50 ต�น

ต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� เช�น สัก ประดู�ปTา ตะเคียนทอง 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม�เป�นไม�หวงห�าม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญตัิปTาไม� ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2562 รวมถึงไม�ท่ีปลูกข้ึน

ตามโครงการท่ีกรมปTาไม�ส�งเสริม เมื่อไม�โตนํามาใช�ประโยชนได�แล�วสามารถตดัฟSน แปรรูปนําเคลื่อนย�ายไปใช�ประโยชนได� สําหรับไม�ยืนต�นท่ี

มีมูลค�าทางเศรษฐกิจสามารถใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� เช�น ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง ประดู�ปTา 

ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�สกุลยาง (ไม�รวม

ยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป�ดทะเล พฤกษ ป̀บ ตะแบกนา เสลา อินทนิลนํ้า 

ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สกุลจําป̀ (จําป̀สิรินธร จําป̀ปTา จําป̀ถ่ินไทย จําป̀ดง จําป̀แขก จําป̀เพชร ) แคนา กัลปพฤกษ ราชพฤกษ สุพรรณกิาร 

เหลืองปรีดยีาธร มะหาด มะขามปfอม หว�า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลุมพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร ฝาง ไผ�ทุกชนิด ไม�

สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรียน และมะขาม ท้ังน้ี ผู�สนใจท่ีต�องการรายละเอียดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิต�อสอบถามได�ท่ี ส�วนส�งเสริมการปลูกไม�

เศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปTาไม� กรมปTาไม� โทร. 0-2561-4292 ต�อ 5553 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� กล�าวต�อไปว�า เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน กรมปTาไม�ได�ออกแนวทางการสําแดง

ความถูกต�องตามกฎหมายของไม�ด�วยตนเอง หรือสามารถขอให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม�เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการนําไม�ไปใช�

ประโยชน และแสดงความเป�นเจ�าของไม�ได� ตามมาตรา 18/1 และสามารถส�งออกไปนอกราชอาณาจักรได�ตามมาตรา 18/2 ยกเว�นไม�พะยูง 

ยังห�ามส�งออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยสามารถยื่นคําขอได�ท่ี ศูนยปTาไม�ท�องท่ีและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปTาไม�ท�องท่ี โดยใช�เอกสารท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองประกอบเป�นหลักฐานในการยื่นขอ 



 

"นายกฯ" หนุนปลูกไม�มีค�าใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

 สยามรัฐออนไลน  22 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358990 

นายกฯชวนคนไทยร�วมปลูกไม�มคี�า เพ่ือใช�เป�นหลักประกันในการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกท้ังช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ 

ด�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมเชิญชวนปลูกปTา เพ่ือให�บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน  ป̀ 

ค.ศ. 2050 และปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนยป̀ ค.ศ. 2065 มอบหมายกรมปTาไม�แจกกล�าไม�เตม็อัตรา พร�อมย้ํารับได�เลยท่ีศูนยเพาะชํา

กล�าไม�ใกล�บ�าน   

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ (พ.ศ.2561-2580) ได�ให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให�มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�เป�นไปตามเปfาหมายนโยบายปTาไม�แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวทุกประเภทให�

ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ พ.ศ. 2580 อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวถ�อยแถลงแสดงเจตนารมณของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�า ด�วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก�ไขปSญหาภมูิอากาศอย�างเตม็ท่ี

และทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให�ประเทศไทยบรรลุเปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และ

เปfาหมายการปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนย หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065  โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดาํเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว  รณรงคส�งเสริมปลูกต�นไม�ยืนต�นมลูค�าสูงในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ 

หรือสิทธิครอบครอง เพ่ิมปTา เพ่ิมรายได� กรมปTาไม�ได�จดัทําเมนูส�งเสริมการปลูกไม�มีค�า จํานวน 5 โครงการ โดยยืนยันว�าไม�ท่ีปลูกในท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไม�เป�นไม�หวงห�าม ตัดแปรรูป ขายได� พร�อมจัดบริการพิเศษ ออกแนวทางในการสําแดง และออกหนังสือ

รับรองไม�เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนไว�แล�ว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได�

สนับสนุนให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดําเนินการเร�งรณรงคส�งเสริมให�ประชาชนปลูกไม�ยืนต�นท่ีมีมลูค�าทางเศรษฐกิจ เพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยปfองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุTนและหมอกควัน อีกท้ัง

เพ่ือเป�นการออมและสร�างรายได� เกิดมลูค�าทางเศรษฐกิจ ด�วยสามารถนําไม�ยืนต�นท่ีมีมลูค�าทางเศรษฐกิจมาเป�นทรัพยสินท่ีใช�เป�นหลักคํ้า



ประกันกับสถาบันการเงินได� ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได�ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห�งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 

2558 และสอดรับแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดให�มีพ้ืนท่ีปTาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

รมว.ทส. กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�กรมปTาไม� เป�นหน�วยงานหลักในการดําเนินการส�งเสริม

การปลูกต�นไม�เศรษฐกิจ ซ่ึงในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปTาไม�มีโครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ จํานวน 5 โครงการ ท่ีพร�อมให�

ผู�สนใจได�เลือกเข�าร�วม เพ่ือให�ตรงตามความต�องการ ประกอบด�วย หน่ึง โครงการส�งเสรมิไม�โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุน 

3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท พร�อมสนับสนุนกล�าไม� 300 ต�น

ต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 13 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั ไผ�ทุกชนิด สอง โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า ช้ัน 

3 ,4 และ 5 ก�อนมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 (คทช.) สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ 

แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท และสนับสนุนกล�าไม� 225 ต�นต�อไร� ตามบัญชีชนิดไม� 51 ชนิด สาม 

โครงการสนับสนุนการปลูกไม�เศรษฐกิจ สนับสนุนเงินอุดหนุน 1,000 บาทต�อไร� เมื่อมีการปลูกต�นไม�ครบตามจํานวน ไม�น�อยกว�า 100 ต�นต�อ

ไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 38 ชนิด เช�น สัก ประดู�ปTา สี่ โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน สนับสนุนกล�าไม� 

800 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 6 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั กระถินยักษ และ ห�า โครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนับสนุนกล�าไม� 50 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 - 30 ไร� เช�น สัก ประดู�ปTา ตะเคียนทอง 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม�เป�นไม�หวงห�าม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญตัิปTาไม� ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2562 รวมถึงไม�ท่ีปลูกข้ึน

ตามโครงการท่ีกรมปTาไม�ส�งเสริม เมื่อไม�โตนํามาใช�ประโยชนได�แล�วสามารถตดัฟSน แปรรูปนําเคลื่อนย�ายไปใช�ประโยชนได� สําหรับไม�ยืนต�นท่ี

มีมูลค�าทางเศรษฐกิจสามารถใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� เช�น ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง ประดู�ปTา 

ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�สกุลยาง (ไม�รวม

ยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป�ดทะเล พฤกษ ป̀บ ตะแบกนา เสลา อินทนิลนํ้า 

ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สกุลจําป̀ (จําป̀สิรินธร จําป̀ปTา จําป̀ถ่ินไทย จําป̀ดง จําป̀แขก จําป̀เพชร ) แคนา กัลปพฤกษ ราชพฤกษ สุพรรณกิาร 

เหลืองปรีดยีาธร มะหาด มะขามปfอม หว�า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลุมพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร ฝาง ไผ�ทุกชนิด ไม�

สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรียน และมะขาม ท้ังน้ี ผู�สนใจท่ีต�องการรายละเอียดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิต�อสอบถามได�ท่ี ส�วนส�งเสริมการปลูกไม�

เศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปTาไม� กรมปTาไม� โทร. 0-2561-4292 ต�อ 5553 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� กล�าวต�อไปว�า เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน กรมปTาไม�ได�ออกแนวทางการสําแดง

ความถูกต�องตามกฎหมายของไม�ด�วยตนเอง หรือสามารถขอให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม�เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการนําไม�ไปใช�

ประโยชน และแสดงความเป�นเจ�าของไม�ได� ตามมาตรา 18/1 และสามารถส�งออกไปนอกราชอาณาจักรได�ตามมาตรา 18/2 ยกเว�นไม�พะยูง 

ยังห�ามส�งออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยสามารถยื่นคําขอได�ท่ี ศูนยปTาไม�ท�องท่ีและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปTาไม�ท�องท่ี โดยใช�เอกสารท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองประกอบเป�นหลักฐานในการยื่นขอ 



 

รัฐหนุนปลูกไม�มคี�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินได� 

เชียงใหม�นิวส 22 มิ.ย. 65 https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2066817/ 

รัฐหนุนปลูกไม�มคี�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินได� และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 

เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. 2565 สํานักข�าว กรมปราสัมพันธ รายงานว�า นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร�วมปลูกไม�มีค�า เพ่ือใช�เป�นหลักประกันในการ

กู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกท้ังช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ด�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ร�วมเชิญชวนปลูกปTา เพ่ือให�บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน ป̀ ค.ศ. 2050 และปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนยป̀ ค.ศ. 2065 

มอบหมายกรมปTาไม�แจกกล�าไม�เตม็อัตรา พร�อมย้ํารับได�เลยท่ีศูนยเพาะชํากล�าไม�ใกล�บ�าน 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได�ให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให�มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�เป�นไปตามเปfาหมายนโยบายปTาไม�แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวทุกประเภทให�

ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ พ.ศ. 2580 อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวถ�อยแถลงแสดงเจตนารมณของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว�า ด�วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก�ไขปSญหาภมูิอากาศอย�างเตม็ท่ี

และทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให�ประเทศไทยบรรลุเปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และ

เปfาหมายการปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนย หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065 โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดาํเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว รณรงคส�งเสรมิปลูกต�นไม�ยืนต�นมลูค�าสูงในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือ

สิทธิครอบครอง เพ่ิมปTา เพ่ิมรายได� กรมปTาไม�ได�จัดทําเมนูส�งเสริมการปลูกไม�มีค�า จํานวน 5 โครงการ โดยยืนยันว�าไม�ท่ีปลูกในท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไม�เป�นไม�หวงห�าม ตัดแปรรูป ขายได� พร�อมจัดบริการพิเศษ ออกแนวทางในการสําแดง และออกหนังสือ

รับรองไม�เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนไว�แล�ว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ได�สนับสนุนให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดาํเนินการเร�งรณรงคส�งเสริมให�ประชาชนปลูกไม�ยืนต�นท่ีมมีลูค�า

ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยปfองกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุTนและ



หมอกควัน อีกท้ังเพ่ือเป�นการออมและสร�างรายได� เกิดมลูค�าทางเศรษฐกิจ ด�วยสามารถนําไม�ยืนต�นท่ีมีมูลค�าทางเศรษฐกิจมาเป�นทรัพยสินท่ี

ใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได�ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห�งพระราชบัญญัตหิลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. 2558 และสอดรับแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดให�มีพ้ืนท่ีปTาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

รมว.ทส. กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�กรมปTาไม� เป�นหน�วยงานหลักในการดําเนินการส�งเสริม

การปลูกต�นไม�เศรษฐกิจ ซ่ึงในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปTาไม�มีโครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ จํานวน 5 โครงการ ท่ีพร�อมให�

ผู�สนใจได�เลือกเข�าร�วม เพ่ือให�ตรงตามความต�องการ ประกอบด�วย หน่ึง โครงการส�งเสรมิไม�โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุน 

3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท พร�อมสนับสนุนกล�าไม� 300 ต�น

ต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 13 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั ไผ�ทุกชนิด สอง โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า ช้ัน 

3 ,4 และ 5 ก�อนมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 (คทช.) สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ 

แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท และสนับสนุนกล�าไม� 225 ต�นต�อไร� ตามบัญชีชนิดไม� 51 ชนิด สาม 

โครงการสนับสนุนการปลูกไม�เศรษฐกิจ สนับสนุนเงินอุดหนุน 1,000 บาทต�อไร� เมื่อมีการปลูกต�นไม�ครบตามจํานวน ไม�น�อยกว�า 100 ต�นต�อ

ไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 38 ชนิด เช�น สัก ประดู�ปTา สี ่โครงการส�งเสรมิการปลูกไม�โตเรว็เพ่ือพลังงานทดแทน สนับสนุนกล�าไม� 

800 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 6 ชนิด เช�น ไม�ยูคาลิปตสั กระถินยักษ และ ห�า โครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนับสนุนกล�าไม� 50 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� เช�น สัก ประดู�ปTา ตะเคียนทอง 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม�เป�นไม�หวงห�าม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญตัิปTาไม� ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2562 รวมถึงไม�ท่ีปลูกข้ึน

ตามโครงการท่ีกรมปTาไม�ส�งเสริม เมื่อไม�โตนํามาใช�ประโยชนได�แล�วสามารถตดัฟSน แปรรูปนําเคลื่อนย�ายไปใช�ประโยชนได� สําหรับไม�ยืนต�นท่ี

มีมูลค�าทางเศรษฐกิจสามารถใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� เช�น ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง ประดู�ปTา 

ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�สกุลยาง (ไม�รวม

ยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป�ดทะเล พฤกษ ป̀บ ตะแบกนา เสลา อินทนิลนํ้า 

ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สกุลจําป̀ (จําป̀สิรินธร จําป̀ปTา จําป̀ถ่ินไทย จําป̀ดง จําป̀แขก จําป̀เพชร ) แคนา กัลปพฤกษ ราชพฤกษ สุพรรณกิาร 

เหลืองปรีดยีาธร มะหาด มะขามปfอม หว�า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลุมพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร ฝาง ไผ�ทุกชนิด ไม�

สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรียน และมะขาม ท้ังน้ี ผู�สนใจท่ีต�องการรายละเอียดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิต�อสอบถามได�ท่ี ส�วนส�งเสริมการปลูกไม�

เศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปTาไม� กรมปTาไม� โทร. 0-2561-4292 ต�อ 5553 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� กล�าวต�อไปว�า เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน กรมปTาไม�ได�ออกแนวทางการสําแดง

ความถูกต�องตามกฎหมายของไม�ด�วยตนเอง หรือสามารถขอให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม�เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการนําไม�ไปใช�

ประโยชน และแสดงความเป�นเจ�าของไม�ได� ตามมาตรา 18/1 และสามารถส�งออกไปนอกราชอาณาจักรได�ตามมาตรา 18/2 ยกเว�นไม�พะยูง 

ยังห�ามส�งออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยสามารถยื่นคําขอได�ท่ี ศูนยปTาไม�ท�องท่ีและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปTาไม�ท�องท่ี โดยใช�เอกสารท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองประกอบเป�นหลักฐานในการยื่นขอ 

 



 

นายกประยุทธฯ หนุน ปลูกไม�มีค�า ใช�เป�นหลักประกันกู�ยมืเงินจากสถาบันการเงินได� และช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได� 
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นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร�วมปลูกไม�มีค�า เพ่ือใช�เป�นหลักประกันในการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกท้ังช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับ

ประเทศ ด�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมเชิญชวนปลูกปTา เพ่ือให�บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทาง

คารบอน ป̀ ค.ศ. 2050 และปล�อยกgาซเรือนกระจกสุทธิเป�นศูนยป̀ ค.ศ. 2065 มอบหมายกรมปTาไม�แจกกล�าไม�เตม็อัตรา พร�อมย้ํารับได�เลยท่ี

ศูนยเพาะชํากล�าไม�ใกล�บ�าน 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได�ให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให�มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ให�เป�นไปตามเปfาหมายนโยบายปTาไม�แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวทุกประเภทให�

ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ พ.ศ. 2580 

อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวถ�อยแถลงแสดงเจตนารมณของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�า ด�วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก�ไขปSญหาภมูิอากาศอย�างเตม็ท่ีและทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให�ประเทศไทย

บรรลเุปfาหมายความเป�นกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และเปfาหมายการปล�อยกgาซเรือนกระจกสทุธิ

เป�นศูนย หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม ได�ดําเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว รณรงคส�งเสริมปลูกต�นไม�ยืนต�นมลูค�าสูงในท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง เพ่ิมปTา เพ่ิมรายได� กรมปTาไม�ได�จัดทําเมนูส�งเสริมการปลูกไม�มีค�า จํานวน 5 โครงการ โดยยืนยันว�าไม�ท่ีปลูก

ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไม�เป�นไม�หวงห�าม ตดัแปรรูป ขายได� พร�อมจัดบริการพิเศษ ออกแนวทางในการสําแดง และออก

หนังสือรับรองไม�เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนไว�แล�ว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ได�สนับสนุนให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดาํเนินการเร�งรณรงคส�งเสริมให�ประชาชนปลูกไม�ยืนต�นท่ีมมีลูค�า



ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยปfองกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุTนและ

หมอกควัน อีกท้ังเพ่ือเป�นการออมและสร�างรายได� เกิดมลูค�าทางเศรษฐกิจ ด�วยสามารถนําไม�ยืนต�นท่ีมีมูลค�าทางเศรษฐกิจมาเป�นทรัพยสินท่ี

ใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได� ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได�ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห�งพระราชบัญญัตหิลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. 2558 และสอดรับแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดให�มีพ้ืนท่ีปTาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

รมว.ทส. กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�กรมปTาไม� เป�นหน�วยงานหลักในการดําเนินการส�งเสริม

การปลูกต�นไม�เศรษฐกิจ ซ่ึงในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปTาไม�มีโครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ จํานวน 5 โครงการ ท่ีพร�อมให�

ผู�สนใจได�เลือกเข�าร�วม เพ่ือให�ตรงตามความต�องการ ประกอบด�วย 

หน่ึง โครงการส�งเสรมิไม�โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 

บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท พร�อมสนับสนุนกล�าไม� 300 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 13 ชนิด เช�น ไม�ยูคา

ลิปตสั ไผ�ทุกชนิด 

สอง โครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า ช้ัน 3 ,4 และ 5 ก�อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 (คทช.) 

สนับสนุนเงินอุดหนุน 3,000 บาทต�อไร� โดยแบ�งจ�ายภายใน 3 ป̀ แบ�งเป�นป̀ท่ี 1 : 1,500 บาท ป̀ท่ี 2 : 800 บาท ป̀ท่ี 3 : 700 บาท และ

สนับสนุนกล�าไม� 225 ต�นต�อไร� ตามบัญชีชนิดไม� 51 ชนิด 

สาม โครงการสนับสนุนการปลูกไม�เศรษฐกิจ สนับสนุนเงินอุดหนุน 1,000 บาทต�อไร� เมื่อมีการปลูกต�นไม�ครบตามจํานวน ไม�น�อยกว�า 100

ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 38 ชนิด เช�น สัก ประดู�ปTา 

สี่ โครงการส�งเสริมการปลูกไม�โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน สนับสนุนกล�าไม� 800 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� ตามบัญชีชนิดไม� 6 ชนิด เช�น ไม�ยู

คาลิปตสั กระถินยักษ 

ห�า โครงการส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนับสนุนกล�าไม� 50 ต�นต�อไร� พ้ืนท่ี 1 – 30 ไร� เช�น สัก 

ประดู�ปTา ตะเคียนทอง 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม�เป�นไม�หวงห�าม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญตัิปTาไม� ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2562 รวมถึงไม�ท่ีปลูกข้ึน

ตามโครงการท่ีกรมปTาไม�ส�งเสริม เมื่อไม�โตนํามาใช�ประโยชนได�แล�วสามารถตดัฟSน แปรรูปนําเคลื่อนย�ายไปใช�ประโยชนได� 

สําหรับไม�ยืนต�นท่ีมีมลูค�าทางเศรษฐกิจสามารถใช�เป�นหลักคํ้าประกันกับสถาบันการเงินได�เช�น ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สา

ธร แดง ประดู�ปTา ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�สกุล

ยาง (ไม�รวมยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สตับรรณ ตนีเป�ดทะเล พฤกษ ป̀บ ตะแบกนา 

เสลา อินทนิลนํ้า ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สกุลจําป̀ (จําป̀สิรินธร จําป̀ปTา จําป̀ถ่ินไทย จําป̀ดง จําป̀แขก จําป̀เพชร ) แคนา กัลปพฤกษ ราช

พฤกษ สุพรรณิการ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามปfอม หว�า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลุมพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร 

ฝาง ไผ�ทุกชนิด ไม�สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรียน และมะขาม ท้ังน้ี ผู�สนใจท่ีต�องการรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต�อสอบถามได�ท่ี ส�วน

ส�งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปTาไม� กรมปTาไม� โทร. 0-2561-4292 ต�อ 5553 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� กล�าวต�อไปว�า เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน กรมปTาไม�ได�ออกแนวทางการสําแดง

ความถูกต�องตามกฎหมายของไม�ด�วยตนเอง หรือสามารถขอให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม�เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการนําไม�ไปใช�

ประโยชน และแสดงความเป�นเจ�าของไม�ได� ตามมาตรา 18/1 และสามารถส�งออกไปนอกราชอาณาจักรได�ตามมาตรา 18/2 ยกเว�นไม�พะยูง 

ยังห�ามส�งออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยสามารถยื่นคําขอได�ท่ี ศูนยปTาไม�ท�องท่ีและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปTาไม�ท�องท่ี โดยใช�เอกสารท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองประกอบเป�นหลักฐานในการยื่นขอ 



 

"วราวุธ” ฟSนไม�เลี้ยงนายทุนรุกปTาด�านช�าง จ.สุพรรณบุร ี

บ�านเมือง  วันพุธ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/relation/285119 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปsดเผยว�า กรณีมีนายทุนทําการลักลอบขุดดิน

จากพ้ืนท่ีปTาสงวนแห�งชาติ ไปถมในบริเวณอ�างเก็บนํ้าลําตะเพิน ตําบลองคพระ อําเภอด�านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ�มนายทุนเพ่ือทํา

เป�นรีสอรต และแหล�งท�องเท่ียวบริเวณรอบอ�างเก็บนํ้าลําตะเพิน จึงได�มีการสั่งการไปยัง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� ให�รีบ

ดําเนินการตรวจสอบโดยเร�งด�วน พร�อมกันน้ีได�กําชับให�กรมปTาไม�ดาํเนินคดีอย�างเด็ดขาด หากพบว�ามีการบุกรุกอย�างผิดกฎหมาย 

 “ นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปTาไม� ได�มอบหมายให� ทีมพยัคฆไพร เจ�าหน�าท่ีจากสจป.ท่ี 10 ราชบุรี ผอ. ศูนยปTาไม�สุพรรณบุรี หน�วย

ปfองกันรักษาปTาท่ี สพ.1 (ด�านช�าง) ร�วมกับ เจ�าหน�าท่ีตํารวจปTาไม� (บก.ปทส.) กอ.รมน. สุพรรณบุรี  และอําเภอด�านช�าง พร�อมเจ�าหน�าท่ีท่ี

เก่ียวข�อง ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี 

จากการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ีพบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าว ปรากฏว�าอยู�ในเขตปTาสงวนแห�งชาติปTาองคพระ ปTาเขาพุระกําและปTาเขาห�วย

พลู ท�องท่ีตําบลองคพระ อําเภอด�านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดดังน้ี     

จุดท่ี 1 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาวจันทรเพ็ญ พงษสุพรรณ เน้ือท่ี 6 ไร� 1 งาน 79 ตารางวา (ยังไม�ได�รับการอนุญาต) 

พบว�ามีการถมท่ีขยายเข�าไปในเขตท่ีกรมชลประทานขอใช�ประโยชนพ้ืนท่ี โครงการอ�างเก็บนํ้าลําตะเพิน ประมาณ 3 ไร� 2 งาน 86 ตารางวา    

จุดท่ี 2 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาววิจิตรา สําลีลํา เน้ือท่ี 4 ไร� 1 งาน 51 ตารางวา (ยังไม�ได�รับอนุญาต) พบว�า มีการถม

ดินยื่นเข�าไปในพ้ืนในเขตกรมชลประทานขอใช�ประโยชนโครงการอ�างเก็บนํ้าลําตะเพิน ประมาณ 2 ไร� 1 งาน 84 ตารางวา  

จุดท่ี 3 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาววิมลรัตน ด�วงทอง เน้ือท่ี 0 ไร� 3 งาน 53 ตารางวา (ยังไม�ได�รับอนุญาต) ซ่ึงพ้ืนท่ีมี

ลักษณะเป�นเนินเขาตรวจพบมีการขุดดินลูกรัง 

ท้ังน้ี คณะเจ�าหน�าท่ีพิจารณาเห็นว�าเป�นความผดิตามกฎหมายว�าด�วยการปTาไม� ตาม พ.ร.บ.ปTาไม� พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ทวิ 

ฐานบุกรุกแผ�วถางหรือกระทําด�วยประการใดฯ อันเป�นการทําลายปTา ยึดถือครอบครองปTาเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนโดยไม�ได�รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ�าหน�าท่ี พ.ร.บ.ปTาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 14 และมาตรา 31 ฐานบุกรุกแผ�วถางยึดถือครอบครอง

ทําประโยชน หรือกระทําประการใดฯ อันเป�นการเสื่อมเสียแก�สภาพปTาสงวนแห�งชาติโดยไม�ได�รบัอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี จึงได�



รวบรวมเอกสารหลักฐานส�งพนักงานสอบสวน สภ.อ.ด�านช�าง ดังน้ี จุดท่ี 1 (ราย น.ส.จันทรเพ็ญ พงษสุพรรณ) ปจว.ข�อ 2 คดีท่ี 52/65 ลว. 

20 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. จุดท่ี 2 (ราย น.ส.วิจิตรา สําลีลํา) ปจว.ข�อ 3 คดีท่ี 53/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. จุดท่ี 3 (ราย นส.วิมล

รัตน ด�วงทอง) ปจว.ข�อ 4 คดีท่ี 54/65 ลง. 20 มิ.ย. 65 เวลา 19.00 น. 

จากการดําเนินคดดีังกล�าวเบ้ืองต�น กรมปTาไม�จะถอดถอนรายช่ือท้ัง 3 ราย ออกจากบัญชีสํารวจการถือครองโครงการ คทช. ต�อไป 

นายวราวุธ กล�าวในตอนท�ายว�า  “ในฐานะท่ีกํากับดูแลกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในฐานะหน�วยงานหลักในการดูแล 

รักษาอนุรักษทรัพยากรปTาไม�ของประเทศ ได�ให�ความสําคัญกับการปfองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปTาและแก�ไขปSญหารุกปTา

มาอย�างต�อเน่ือง โดยได�สั่งการให�กรมปTาไม�ได�เร�งดําเนินการแก�ไขปSญหา เน�นการทํางานแบบบูรณาการร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

พร�อมท้ังเสรมิสร�างเครือข�ายในระดับภาคประชาชนให�เป�น “เครือข�ายพิทักษปTา” เพ่ือช�วยติดตามตรวจสอบ และปราบปรามการกระทําผิด

ในพ้ืนท่ีปTาสงวนแห�งชาติ ปTาอนุรักษ และปTาอ่ืน ๆ จากกรณีของการลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีปTาสงวนแห�งชาติ ไปถมในบริเวณอ�างเก็บนํ้าลํา

ตะเพินครั้งน้ี ต�องถือว�าเกิดจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป�นผู�ท่ีแจ�งเบาะแส จนนํามาสู�การเข�าตรวจสอบและจับกุม ซ่ึงจากน้ีไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะดําเนินการปfองกันการบุกรุกและปfองกันไฟปTาอย�างเข�มข�นมากยิ่งข้ึน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"มิตซูบิชิ" เข�ารับโล�รางวัลผู�สนับสนุนปTาชุมชนของประเทศไทยจากกรมปTาไม� 

สยามเศรษฐกิจ  วันพุธท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.siamturakij.com/news/49177-มิตซูบิชิ-เข�ารับโล�รางวัลผู�สนับสนุนปTา

ชุมชนของประเทศไทยจากกรมปTาไม�- 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท) และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย (มูลนิธิ) นําโดย นายเอกอธิ รัตนอารี 

กรรมการรองผู�จดัการใหญ� สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และรองประธานมลูนิธิ เข�ารับรางวัลผู�สนับสนุนปTาชุมชนจาก นายยุทธ

พล อังกินันทน ท่ีปรึกษารัฐมนตรวี�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยรางวัลน้ี ตอกย้ําความความมุ�งมั่นของบริษัทฯ ใน

การสนับสนุนการพัฒนา ปTาชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงถือเป�นส�วนหน่ึงของการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมท่ีจะนําพาประเทศไทยไปสู�การพัฒนาพ้ืนท่ีปTาชุมชนให�ได�ร�อยละ 55 ภายในป̀ 2580 ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป̀ รวมถึงการมี

ส�วนร�วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู�เปfาหมายการเป�นสังคมคารบอนสมดลุ 

รางวัลดังกล�าวมอบให� มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย และ มูลนิธิฯ ท่ีให�การสนับสนุนโครงการด�านสิ่งแวดล�อมของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โครงการ ‘ปลูกปTา 60 ป̀ 60 ไร�’ ในป̀ 2564 ของบริษัทฯ และมูลนิธิฯ ได�รเิริม่ข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบ 

60 ป̀ ของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการในประเทศไทย เป�นการส�งเสริมด�านสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ซ่ึงเป�น 1 ใน 3 ด�านหลักของโครงการเพ่ือสังคม

ของบริษัท ซ่ึงได�แก� ด�านสิ่งแวดล�อม ด�านสุขภาพ และด�านการศึกษา ภายใต�ปณิธาน “สรรคสร�าง เคียงข�าง สังคมไทย” โดยได�ดําเนินการ

ปลูกปTาในโครงการ ‘ปลูกปTา 60 ป̀ 60 ไร�’ ไปแล�วในปTาชุมชน บ�านอ�างกระพงศ จังหวัดชลบุรี จํานวน 20 ไร� และในพ้ืนท่ีปTาชุมชนบ�านนา

งาม จังหวัดสระแก�ว อีกจํานวน 40 ไร� 

การพัฒนาปTาชุมชนถือเป�นแนวทางสําคัญในการบริหารจัดการปTาไม�อย�างยั่งยืน เพราะถือเป�นการจัดการพ้ืนท่ีโดยใส�ใจคุณภาพชีวิตของ

ชาวบ�านท่ีพ่ึงพาปTาไม�ในการดํารงชีวิต รวมถึงการบรรเทาความยากจนในพ้ืนท่ี และปกปfองพ้ืนท่ีปTาไม�ในเวลาเดยีวกัน ประโยชนในการจัดการ

พ้ืนท่ีปTาชุมชน ยังรวมไปถึงการส�งเสรมิผลิตภัณฑอ่ืนจากปTาท่ีไม�ใช�เน้ือไม� การรักษาลุ�มนํ้า การกักเก็บคารบอน การส�งเสรมิวัฒนธรรมและจิต

วิญญาณในการดูแลปTา รวมถึงการรักษาแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตวปTาอีกด�วย 

ในป̀ท่ีผ�านมา มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มติซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย ได�รับใบประกาศเกียรตคุิณในฐานะองคกรผู�ร�วม

สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดล�อม เน่ืองในงานวันสถาปนากรมปTาไม� ครบรอบ 125 ป̀ จากความมุ�งมั่นในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ

สิ่งแวดล�อมท่ีโรงงานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทําให�บริษัทฯ ได�รับใบรับรองอุตสาหกรรมสเีขียวระดับท่ี 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึง

แสดงให�เห็นถึงความมุ�งมั่นของบริษัทฯ ท่ีพร�อมจะมสี�วนร�วมในการรักษาสิ่งแวดล�อมไปพร�อมกับการส�งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน

ยนตในประเทศไทย ท้ังน้ี มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย จะยังคงดาํเนินกิจกรรมปลูกปTาอย�างต�อเน่ือง เพ่ือสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 



 

"สมศักดิ์" ร�องสภาฯแทนชาวบ�านถูกเขตปTาสงวนทับท่ีทํากินนานนาน 58 ป̀ จ้ีออกเอกสารสิทธ์ิด�วน ! 

 สยามรัฐออนไลน  22 มิถุนายน 2565  https://siamrath.co.th/n/358916 

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก�น พรรคเศรษฐกิจไทย  หารือถึงปSญหาความทุกขยากเดือดร�อนของชาวบ�านหมู�ท่ี1 และ หมู�ท่ี 10 ต.โคกงาม 

อ. บ�านฝาง  ด�วยปSญหาราษฏรบุกรุกปTาสงวนแห�งชาติมากว�า 58ป̀ หรือ ปTาสงวนบุกรุกปTาสงวนแห�งชาติกันแน�  ท้ังสองหมู�บ�านมี304 

ครัวเรือนประชากรจํานวน 1,464 คน อาศัยผิดกฎหมายมาครึ่งศตวรรต  ซ่ึงท้ังสองหมู�บ�านก�อตั้งมาตัง้แต�ป̀ 2441 ต�อมาได�มีการเปลี่ยนช่ือ

หมู�บ�านเป�นโคกกว�างโดยมีผู�ใหญ�บ�านดูแลต�อเน่ืองกันมาจนถึงปSจจุบัน 10 คน จนถึงป̀ 2531  ได�มีการประกาศเขตปTาสงวนแห�งชาติ ช่ือ "ปTา

สาวะถี" ทับซ�อนท่ีดินทํากิน และท่ีอยู�อาศัยของชาวบ�านท้ัง2 หมู�บ�านน้ีเป�นเวลา58 ป̀ ทําให�ชาวบ�านกลายเป�นผู�บุกรุกปTาสงวนแห�งชาต ิ   

ท้ังน้ี หมู�บ�านท้ังสองมีโรงเรียนช่ือ บ�านโคกกว�าง ก�อตั้งป̀ 2488  มีวัดก�อตั้งตั้งแต�ป̀ 2468 ช่ือวัดศรีชมช่ืน ตนจึงขอให�กรมปTาไม�ดําเนินการกัน

เขตพ้ืนท่ีหมู�บ�านดังกล�าวออกจากเขตปTาสงวนแห�งชาติ และขอให�กรมท่ีดินดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิให�กับราษฎรเพ่ือปลดเปลื้องทุกขน้ี 

และให�สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติกํากับเร�งรัดให�ดําเนินการโดยด�วนด�วย 

 

 

 

 

 

 



 

สส.ขอนแก�น ร�องทุกขแทน 2 หมู�บ�านถูกเขตปTาสงวนทับท่ีทํากินนานนับ 58 ป̀ จ้ีกันออกจากเขต พร�อมออกเอกสารสิทธ์ิด�วน ! 

ผู�จัดการออนไลน 22 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000059396 

วันน้ี(21 มิ.ย.)นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก�น พรรคเศรษฐกิจไทย หารือต�อท่ีประชุมสภาผู�แทนราษฏร ถึงปSญหาความทุกขยากเดือดร�อน

ขอชาวบ�านหมู�ท่ี1 และ หมู�ท่ี 10 ต.โคกงาม อ. บ�านฝาง ด�วยปSญหาราษฏรบุกรุกปTาสงวนแห�งชาติมากว�า 58ป̀ หรือ ปTาสงวนบุกรุกปTาสงวน

แห�งชาติกันแน� ท้ังสองหมู�บ�านมี304 ครัวเรือนประชากรจํานวน 1,464 คน อาศัยผิดกฎหมายมาครึ่งศตวรรต ซ่ึงท้ังสองหมู�บ�านก�อตั้งมา

ตั้งแต�ป̀ 2441 ต�อมาได�มีการเปลี่ยนช่ือหมู�บ�านเป�นโคกกว�างโดยมผีู�ใหญ�บ�านดูแลต�อเน่ืองกันมาจนถึงปSจจุบัน 10 คน จนถึงป̀ 2531 ได�มกีาร

ประกาศเขคปTาสงวนแห�งชาติ ช่ือ "ปTาสาวะถี" ทับซ�อนท่ีดินทํากิน และท่ีอยู�อาศัยของชาวบ�านท้ัง2 หมู�บ�านน้ีเป�นเวลา58 ป̀ ทําให�ชาวบ�าน

กลายเป�นผู�บุกรุกปTาสงวนแห�งชาต ิ

ท้ังน้ีหมู�บ�านท้ังสองมีโรงเรยีนช่ือ บ�านโคกกว�าง ก�อตั้งป̀ 2488 มีวัดก�อตั้งตั้งแต�ป̀ 2468 ช่ือวัดศรีชมช่ืน ตนจึงขอให�กรมปTาไม�ดําเนินการกัน

เขตพ้ืนท่ีหมู�บ�านดังกล�าวออกจากเขตปTาสงวนแห�งชาติ และขอให�กรมท่ีดินดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิให�กับราษฎรเพ่ือปลดเปลื้องทุกขน้ี 

และให�สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติกํากับเร�งรัดให�ดําเนินการโดยด�วนด�วย 


