
สรุปข�าวประจําวันท่ี 20-22 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ค�ายเยาวชน...รักษ�พงไพร (มติชน 20 ส.ค. 65 หน�า 7) 

- ทส.ปรับยุทธศาสตร�รองรับเวที COP27 เร�ง'ก.ม.คาร�บอนฯ' (กรุงเทพธุรกิจ 22 ส.ค. 65 หน�า 1,4) 

- ภาพข�าว: บุคคลแนวหน�า: ส�งต�อ...เพ่ือให�คุ�มค�าท่ีสุด (แนวหน�า 22 ส.ค. 65 หน�า 4) 

- ชวนชม'สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ' กทม.เนรมิตไม�ดอกไม�ประดับกว�า1แสนต�น  
  (ประชาชาติธุรกิจ 22-24 ส.ค. 65 หน�า 3) 

-  Care the Wild 'SET-แอสเซทไวส�' ปลูกปMากาญจนบุรี (ประชาชาติธุรกิจ 22-24 ส.ค. 65 หน�า 20) 

- เดลินิวส�ก�อนข้ึนแท�น: เกาะติดคดีผู�รับเหมารุกปMา (เดลินิวส� 23 ส.ค. 65 หน�า 6) 

ข�าวเว็บไซต+ 

- รายงานการศึกษา : ค�ายเยาวชน..รักษ�พงไพร 

มติชน วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 https://www.matichon.co.th/education/news_3512415 

- แกะงบฯพรรครัฐบาล ป�สดุท�าย ดึงเงินป��นโปรเจ็กต" รับเลือกตั้งใหญ) 

ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 20 สิงหาคม 2565 https://www.prachachat.net/politics/news-1019254 

- Care the Wild “SET-แอสเซทไวส"” ปลูกปRากาญจนบุร ี

ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1019386 

- มอดไม�ยะลาเหิมบุกโค)นต�นไม� ปลูกทุเรียน กลางปRาสงวนแห)งชาต ิ

สยามรัฐออนไลน"  19 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/375121 

- 'ตร.ชานุมาน ปRาไม� ฝRายปกครอง'ยึดรถพ)วงขนไม�ประดู)มลูค)ากว)าล�านบาท 

แนวหน�า วันอาทิตย" ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/674793 

- ตํารวจชานุมานร)วมกับ จนท.ปRาไม�และฝRายปกครอง ตรวจยึดรถพ)วงขนไม�ประดู)มูลค)ากว)าล�านบาท 

สยามรัฐออนไลน"  21 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/375639 

- รวบถึงบ�านตั้งโรงงานแปรรูป มอดไม�ลอบตัดไม�‘ทุ)งแสลงหลวง’ 

แนวหน�า วันศุกร" ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/674496 

- บ.ก.ตอบจดหมาย - ชาวบ�านขอสิทธิท่ีดิน/สถานบันเทิงต�องทําประกัน 

-ข)าวสด 19 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7220941 

- ก�าวไกล ตัดงบ ก.ทรัพย" 10% จ้ีใช�คาร"บอนเครดติ เปลีย่นเขต ศก.พิเศษ เปdน “เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ” 

ผู�จัดการออนไลน" 19 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000079659 

 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16232
วันที่: เสาร์ 20 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

รหัสข่าว: C-220820020012(20 ส.ค. 65/02:38) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 47.45 Ad Value: 56,940 PRValue : 170,820 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12189
วันที่: จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 4

หัวข้อข่าว: ทส.ปรับยุทธศาสตร์รองรับเวที COP27 เร่ง'ก.ม.คาร์บอนฯ'

รหัสข่าว: C-220822011021(22 ส.ค. 65/04:10) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 61.98 Ad Value: 99,168 PRValue : 297,504 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12189
วันที่: จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 4

หัวข้อข่าว: ทส.ปรับยุทธศาสตร์รองรับเวที COP27 เร่ง'ก.ม.คาร์บอนฯ'

รหัสข่าว: C-220822011021(22 ส.ค. 65/04:10) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 61.98 Ad Value: 99,168 PRValue : 297,504 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15089
วันที่: จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ล่าง)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ส่งต่อ...เพื่อให้คุ้มค่าที่สุด

รหัสข่าว: C-220822005030(22 ส.ค. 65/06:10) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 24.41 Ad Value: 30,512.50 PRValue : 91,537.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5490
วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 สิงหาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: พืชพรรณปันสุข

รหัสข่าว: C-220822023034(20 ส.ค. 65/05:24) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 119.27 Ad Value: 161,014.50 PRValue : 483,043.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5490
วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 สิงหาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: พืชพรรณปันสุข

รหัสข่าว: C-220822023034(20 ส.ค. 65/05:24) หน้า: 2/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 119.27 Ad Value: 161,014.50 PRValue : 483,043.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5490
วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 สิงหาคม 2565
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 20(ขวา)

หัวข้อข่าว: Care the Wild 'SET-แอสเซทไวส์' ปลูกป่ากาญจนบุรี

รหัสข่าว: C-220822023031(20 ส.ค. 65/05:26) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 115.27 Ad Value: 155,614.50 PRValue : 466,843.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5490
วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 สิงหาคม 2565
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 20(ขวา)

หัวข้อข่าว: Care the Wild 'SET-แอสเซทไวส์' ปลูกป่ากาญจนบุรี

รหัสข่าว: C-220822023031(20 ส.ค. 65/05:26) หน้า: 2/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 115.27 Ad Value: 155,614.50 PRValue : 466,843.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26612
วันที่: อังคาร 23 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เกาะติดคดีผู้รับเหมารุกป่า

รหัสข่าว: C-220823035072(22 ส.ค. 65/09:07) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 17.44 Ad Value: 16,568 PRValue : 49,704 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   

รายงานการศึกษา : ค)ายเยาวชน..รักษ"พงไพร 

มติชน วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 https://www.matichon.co.th/education/news_3512415 

โครงการ “ค)ายเยาวชน…รักษ"พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ประจําป� 2565 จัดข้ึนเปdนป�ท่ี 8 ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ" และกลุ)มทรู ร)วมสนับสนุน และเพ่ิงเปmดโครงการไปเม่ือเร็วๆ นี้ โดยมี 

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ เปdนประธาน 

ซ่ึงมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ พร�อม 13 องค"กรภาครัฐ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ฯลฯ และภาคเอกชน ร)วมกันจัดท่ีศูนย"ศึกษาธรรมชาติ

และสัตว"ปRา กรมอุทยานแห)งชาติ สัตว"ปRา และพันธุ"พืช และศูนย"การเรียนรู�เพ่ือการอนุรักษ"ทรัพยากรปRาไม�ตามแนว

พระราชดําริ กรมปRาไม� รวม 32 แห)งท่ัวประเทศ ซ่ึงป�นี้ได�เพ่ิมศูนย"การเรียนรู�ท่ีโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ (พ.ศ.

2552) ต.เขากระปุก อ.ท)ายาง จ.เพชรบุรี 

แต)เนื่องจากโรคโควิด-19 ยังแพร)ระบาด จึงปรับลดจํานวนเยาวชนเข�าร)วมกิจกรรมจาก 60 คน เหลือ 30 คน และยังคง

รูปแบบการจัดค)ายออนไลน"โดยไลฟsผ)านเฟซบุtกแฟนเพจ เพ่ือให�เยาวชนจากท่ัวประเทศเรียนได�พร�อมกัน 

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ" ร)วมกับศูนย"การเรียนรู�เพ่ือการอนุรักษ"ทรัพยากรปRาไม�ตามแนวพระราชดําริ กรมปRาไม� จ.น)าน น�อม

นําแนวพระราชดําริ “สร�างปRา สร�างรายได�” อบรมเยาวชนท่ีศูนย"ภูฟuาพัฒนา และต)อยอดสู)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แห)ง ใน 

อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ)อเกลือ จ.น)าน ถ)ายทอดองค"ความรู�การเพาะปลูกพืชอย)างถูกวิธี พร�อมปลูกฝ�งการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมควบคู)กัน รวมถึง นําหลักสูตรการตลาดท่ีปรับตัวเข�ากับยุคดิจิทัล เพ่ือไปต)อยอดการขาย

ผลิตภัณฑ"ในชุมชนอย)างยั่งยืน 

ขณะท่ีกลุ)มทรู นําเสนอหลักสูตร “เรียนรู�คุณค)าพรรณไม�ด�วยเทคโนโลยี” ผ)านแอพพลิเคชั่น We Grow ให�ครู และเยาวชนท่ี

เข�าอบรมท่ัวประเทศ เปdนแอพพ"ท่ีสร�างสรรค"เพ่ือเปdนกลไกสนับสนุนการปลูกต�นไม�ในสังคมยุคใหม) ให�ปลูกแล�วแชร"ข�อมูล 

ป�จจุบันปลูกผ)านแอพพ"กว)า 6,086,716 ต�น และดูดซับคาร"บอนกว)า 279,390 ตัน โดยผู�ใช�งานสามารถติดตามอัปเดตการ

เจริญเติบโตได�ต)อเนื่อง แลกเปลี่ยนข�อมูลเครือข)ายสังคมผู�ปลูกต�นไม� 

 



 

  

แกะงบฯพรรครัฐบาล ป�สุดท�าย ดึงเงินป��นโปรเจ็กต" รับเลือกต้ังใหญ) 

ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 20 สิงหาคม 2565 https://www.prachachat.net/politics/news-1019254 

งบประมาณป� 2566 ป�สุดท�ายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ" จันทร"โอชา ผ)านท่ีประชุมสภาผู�แทนราษฎรไปอย)างเงียบกริบ ไม)มี

กระแสคัดค�านจากพรรคฝRายค�าน เหมือนป�ก)อน ๆ 

อาจเปdนเพราะงบประมาณป�สุดท�าย ประหนึ่งงบฯเทกระจาดได�ทุกพรรค-ทุกข้ัว เพ่ือให�นักเลือกต้ังใช�เปdน “ทุนรอน” ในการ

เลือกต้ังในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพรรคฝRายรัฐบาล ได�งบประมาณไปทําโครงการต)าง ๆ เรียกคะแนนเสียงโค�งสุดท�าย 

ขณะท่ีพรรคฝRายค�านอย)างพรรคเพ่ือไทย แม�ตอนนี้ไม)มีโอกาสใช�งบประมาณโดยรวมในฐานะรัฐบาล แต)หลังเลือกต้ังช)วงกลาง

ป�หน�า หากพลิกได�เปdนรัฐบาลข้ึนมาก็ได�ใช�งบฯก�อนนี้เช)นกัน 

งบฯกลางประยุทธ" 5.9 หม่ืนล�าน 

ไส�ในงบประมาณป� 2566 เริ่มจาก “พล.อ.ประยุทธ"” หัวหน�ารัฐบาล มีส)วนท่ีเรียกว)า “งบฯกลาง” เปdนกระเปyาตังค"ของ

นายกรัฐมนตรี ในการใช�ดําเนินการต)าง ๆ ในงบฯป� 2566 มีท้ังสิ้น 590,470,000,000 บาท โดยมี budget เปdน “เงินสํารอง

จ)ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปdน” ตุนไว�ในกระเปyากรณีฉุกเฉิน-จําเปdน จํานวน 92,400,000,000 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป�’65 

จํานวน 3,400 ล�านบาท ขณะเดียวกัน ยังมีงบฯค)าใช�จ)ายในการบรรเทา แก�ไขป�ญหา และเยียวยาผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากโค

วิด-19 จํานวน 3,000,000,000 บาท 

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ" ยังสวมบทเปdน รมว.กลาโหม คุมกองทัพ ซ่ึงได�รับงบประมาณโดยรวม 85,387,885,200 บาท 

แบ)งเปdน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 5,100,371,300 บาท กองทัพบก 33,607,407,100 บาท กองทัพเรือ 

17,686,226,800 บาท กองทัพอากาศ 21,531,985,700 บาท กองบัญชาการกองทัพไทย 7,268,894,300 บาท 

ส)วน “รัฐมนตรีโควตากลาง” 3 คน คือ พล.อ.อนุพงษ" เผ)าจินดา กระทรวงมหาดไทย ได�งบประมาณไปกํากับ รวม 

268,833,168,900 บาท สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง ท่ี พล.อ.อนุพงษ" ดูแลโดยตรง ได� 4,342,865,800 บาท 

กระทรวงการคลังท่ีมี “ขุนคลัง” อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได�รับงบประมาณ จํานวน 10,421,617,500 บาท กระทรวงการ

ต)างประเทศ ท่ีมี “ดอน ปรมัตถ"วินัย” เปdนเจ�ากระทรวง จํานวน 3,763,172,000 บาท ขณะท่ีกระทรวงพลังงาน ท่ีมี “สุพัฒ

นพงษ" พันธ"มีเชาว"” เปdนเจ�ากระทรวง ซ่ึงกําลังเผชิญกับภาวะน้ํามันแพง ได�รับงบประมาณ จํานวน 1,859,566,200 บาท 

แกะงบฯพลังประชารัฐ 



มากันท่ีพรรคพลังประชารัฐ ท่ีมี พล.อ.ประวิตร วงษ"สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปdนหัวหน�าพรรค ในฐานะฐานอํานาจ

การเมืองของรัฐบาลประยุทธ" โควตากระทรวงท่ีพรรคพลังประชารัฐดูแล โดยมี พล.อ.ประวิตร กํากับในภาพรวม 

เริ่มจากกระทรวงสาย 3 มิตร ประกอบด�วย กระทรวงอุตสาหกรรม ของ “สุริยะ จึงรุ)งเรืองกิจ” ได�รับงบประมาณท้ังสิ้น 

1,663,026,600 บาท กระทรวงยุติธรรม ท่ีคุมโดย “สมศักด์ิ เทพสุทิน” ได�รับงบฯท้ังสิ้น 12,376,401,200 บาท 

สําหรับรัฐมนตรี “สายตรง” พล.อ.ประยุทธ" คือ “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน ได�รับงบประมาณจํานวน 50,297,929,200 

ล�านบาท 

เคียงข�างด�วย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ท่ีมี “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ"” ดูแลอยู) ได�รับงบฯท้ังสิ้น 

3,735,697,700 บาท “ครูเหน)ง” ตรีนุช เทียนทอง กระทรวงศึกษาธิการ ได�รับงบฯ 122,668,505,200 บาท 

ด�าน “อิทธิพล คุณปลื้ม” แห)งเมืองชลบุรี ท่ีคุมกระทรวงวัฒนธรรม ได�งบฯ 4,210,855,400 บาท คนสุดท�ายในพรรคพลัง

ประชารัฐท่ีเปdน “ระดับรัฐมนตรีช)วยว)าการ” คือ “อธิรัฐ รัตนเศรษฐ"” รมช.คมนาคม กํากับกรมเจ�าท)า จํานวน 

2,454,858,800 บาท 

ภูมิใจไทย คุมงบฯโยธา-คมนาคม 

พรรคภูมิใจไทยท่ีมี “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล เปdนหัวหน�าพรรค ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี-คุมโควิด-19 ได�รับ “งบฯกระทรวงหมอ” ป� 2566 จํานวน 37,176,544,900 บาท 

ส)วน “หัวใจสําคัญ” ของพรรค คือ กระทรวงคมนาคม มีเลขาธิการพรรค “ศักด์ิสยาม ชิดชอบ” เปdนผู�กํากับดูแลกระทรวง

โปรเจ็กต"คมนาคมดูงบฯภาพรวมแบบเบ็ดเสร็จ คู)กับ นายวีรศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม 

ท้ังสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการขนส)งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงานนโยบายและแผนการขนส)ง

และจราจร กรมการขนส)งทางราง กรมท)าอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ได�งบฯท้ังสิ้น 57,975,762,100 บาท 

“พิพัฒน" รัชกิจประการ” แม)ทัพภาคใต� คุมกระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา ป�กหมุดป��น “บุรีรัมย"โมเดล” ไปท่ัวประเทศ 

ได�รับงบฯ 3,022,606,200 บาท 

ส)วนรัฐมนตรีช)วย-แชร"งบประมาณกับพรรคร)วมรัฐบาล “มนัญญา ไทยเศรษฐ"” รมช.เกษตรและสหกรณ" กํากับกรมวิชาการ

เกษตร ได�รับงบฯ 849,310,700 บาท และกรมส)งเสริมสหกรณ" ได�งบฯ 761,510,000 บาท 

“ทรงศักด์ิ ทองศรี” รมช.มหาดไทย เจ�าของรหัส มท.2 กํากับกรมการพัฒนาชุมชน ได�งบฯจํานวน 1,420,846,200 บาท 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได�งบฯจํานวน 26,092,310,500 บาท 

งบฯในมือ “ประชาธิป�ตย"” มีไม)น�อย 

อีกหนึ่งพรรคร)วมรัฐบาล-ประชาธิป�ตย" ท่ีมี “จุรินทร" ลักษณวิศิษฏ"” เปdนหัวหน�าพรรค นั่งตําแหน)งรองนายกฯ ควบ 

กระทรวงพาณิชย" คุมการนําเข�า-ส)งออก ต้ังรับสินค�าราคาแพง ได�รับงบฯป�’66 จํานวน 3,617,636,600 บาท 

ขณะท่ี “เฉลิมชัย ศรีอ)อน” เลขาธิการพรรค เจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ" เดินแผนประกันรายได�เกษตรกร ได�ดูแลงบฯ 

62,438,240,700 บาท 

ส)วน “เสี่ยไก)” จุติ ไกรฤกษ" แห)งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย" รับงบประมาณไปท้ังสิ้น 

21,361,170,800 บาท 



ด�าน “นิพนธ" บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ดูแลกรมสําคัญ ๆ อย)างกรมท่ีดิน ได�งบฯ 2,272,850,300 บาท กรมปuองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ได�งบฯ 3,278,534,400 บาท 

“สาธิต ปmตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข กํากับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 12,732,318,500 บาท กรมการแพทย"แผนไทยและ

การแพทย"ทางเลือก 163,207,200 บาท กรมวิทยาศาสตร"การแพทย" 586,161,500 บาท สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 476,175,700 บาท 

รมช.ศึกษาธิการ “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาธิการ กํากับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 88,059,500 บาท 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห)งชาติ 410,654,300 บาท สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

44,930,300 บาท สถาบันส)งเสริมการสอนวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี 1,544,920,200 บาท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ" 

จํานวน 109,675,000 บาท 

ส�วน 2 พรรคกลางค�อนเล็กในรัฐบาล ก็ไม�น�อยหน�า เพราะพรรคชาติไทยพัฒนา ท่ีส�ง “วราวุธ ศิลปอาชา” เข�ามากุม

บังเหียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ได�รับงบฯท้ังส้ิน 13,450,063,400 บาท 

“ประภัตร โพธสุธน” รมช.เกษตรและสหกรณ" กํากับกรมปศุสัตว" ได�งบฯ 1,804,966,000 บาท กรมการข�าว 

18,926,301,100 บาท สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห)งชาติ (มกอช.) ได�งบฯ 126,169,600 บาท 

ขณะท่ี “พรรคลุงกํานัน” พรรครวมพลัง ท่ีมี “เอนก เหล)าธรรมทัศน"” นั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร" วิจัยและ

นวัตกรรม ได�รับงบฯจํานวน 45,482,883,500 บาท 

กองทุนประชารัฐ 3.5 หม่ืนล�าน 

นอกจากนี้ ยังมีงบฯในหมวดงบประมาณรายจ)ายสําหรับทุนหมุนเวียน ท่ี พล.อ.ประยุทธ" สามารถนํามาใช�ตามแผนได� เช)น 

“งบฯบัตรคนจน” กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 35,514,624,900 บาท เปdนโปรเจ็กต"

เติมแต�มทางการเมืองฉบับประชานิยมของรัฐบาลประยุทธ" 

งบฯป�สุดท�าย เตรียมถูกนํามาสร�างโปรเจ็กต"-ผลงาน หวังเข�าตาชาวบ�าน ช)วงโค�งสุดท�ายก)อนเลือกต้ัง 

 

 



 

   

  

Care the Wild “SET-แอสเซทไวส"” ปลูกปRากาญจนบุรี 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1019386 

บริษัท แอสเซทไวส" จํากัด (มหาชน) ร)วมกิจกรรมปลูกต�นไม�บนพ้ืนท่ีปRา 10 ไร) ณ ปRาชุมชนบ�านหลังเขา อ.บ)อพลอย จ.

กาญจนบุรี ใน โครงการ Care the Wild “ปลูกปuอง Plant & Protect” ซ่ึงเปdนความร)วมมือระหว)างตลาดหลักทรัพย"แห)ง

ประเทศไทย (SET) และกรมปRาไม� เพ่ือสร�างระบบนิเวศท่ีสมดุล ลดป�ญหาโลกร�อน และสร�างประโยชน"ให�เปdนแหล)งอาหารแก)

ชุมชนในระยะยาว 

สําหรับแอสเซทไวส"ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยู)อาศัย ด�วยแนวคิด “GrowGreen” ควบคู)การรักษาสิ่งแวดล�อม สร�าง

คุณภาพชีวิตท่ีดี และยั่งยืน โดยแอสเซทไวส" สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจํานวน 20 ไร) ณ ปRา

ชุมชนบ�านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในป�นี้ 10 ไร) และจะปลูกต)อเนื่องอีก 10 ไร) ในป�หน�า สอดรับกับแนวคิด และวิถีการดําเนิน

ธุรกิจ องค"กรท่ีสนใจร)วมปลูกไม�ให�ได�ปRา 

 “วุฒิ วิพันธ"พงษ"” รองประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร แอสแซทไวท" กล)าวว)า แอสเซทไวส"ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยู)อาศัย 

เราตระหนัก และให�ความสําคัญถึงการดําเนินธุรกิจภายใต�หลักการพัฒนาอย)างยั่งยืน โดยคํานึงถึงการสร�างคุณค)าใน 3 ด�าน 

ได�แก) ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม และด�านสิ่งแวดล�อม บนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร�างการเติบโตท่ีม่ันคง 

และยั่งยืนให�แก)บริษัท 

สําหรับด�านสิ่งแวดล�อม เปdนเรื่องสําคัญท่ีบริษัทดําเนินการอยู)แล�ว ต้ังแต)ในธุรกิจของเรา โครงการท่ีอยู)อาศัยเราเน�นเรื่องของ

การสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดี มีการปลูกต�นไม� แต)ท้ังนั้นยังมองว)าไม)เพียงพอ เราจะต�องดําเนินการมากข้ึน ซ่ึงในฐานะบริษัทท่ี

จดทะเบียนอยู)ในตลาดหลักทรัพย"ฯ 



เราได�รู�จักโครงการ Care the Wild ซ่ึงเปdนโครงการท่ีดีมาก เพราะทํางานแบบ 3 ประสาน ร)วมกับกรมปRาไม� และปRาชุมชน 

โดยหลังจากมีจุดมุ)งหมายเข�าร)วมโครงการ เราจึงเลือกพ้ืนท่ีปRาชุมชน เปdนชุมชนบ�านหลังเขา จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเปdน

ชุมชนท่ีอยู)ในภาคกลาง ใกล�กับกรุงเทพฯ 

อีกท้ังยังเปdนชุมชนท่ีมีความเข�มแข็ง ชาวบ�านมีการดูแลปRาอยู)แล�ว มีผู�นําเปdนพระอาจารย" ซ่ึงโดยส)วนตัวผมค)อนข�างเชื่อว)า

ชุมชนท่ีมีพระสงฆ"เปdนผู�นํา หรือเปdนศูนย"รวมจิตใจ นับว)าเปdนชุมชนท่ีเข�มแข็งพอสมควร 

“การปลูกปRาครั้งนี้ ผมชวนพนักงาน และลูกบ�านมาปลูกด�วย เพ่ืออยากจะให�เขาเปdนส)วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ เพราะเรามีโลก

ใบเดียว วันนี้เราพยายามทําให�อุณหภูมิโลกไม)เกิน 2 องศา ซ่ึงการปลูกต�นไม�นี่แหละจะเปdนส)วนช)วยดูดซับกtาซคาร"บอนไดออกไซด"  

โครงการก็เหมือนเปdนการแจกจ)ายหน�าท่ีร)วมกันดูแล เราสนับสนุน ตลาดหลักทรัพย"ฯและกรมปRาไม�เปdนพ่ีเลี้ยง และชุมชน

เปdนผู�ดูแล เรามองว)าคนกรุงเทพฯจะใช�อากาศอย)างเดียวไม)พอ ต�องเปdนกําลังใจให�ผู�ดูแลด�วย” 

นอกจากโครงการปลูกปRาแล�ว บริษัทยังดําเนินการเพ่ือสิ่งแวดล�อมอยู)หลายเรื่อง เริ่มจากในองค"กร และธุรกิจของเรา เรามี

การทําเรื่องการคัดแยกขยะในแต)ละโครงการ รวมถึงกําลังทําวิจัยเรื่องขยะเป�ยก พวกเศษอาหารต)าง ๆ ซ่ึงเปdนเรื่องยากท่ีจะ

กําจัด เพราะถ�าเปdนพวกขยะพลาสติกมีคนทําโครงการมากมาย มีการนําไปกําจัดรีไซเคิลถูกวิธี แต)เรื่องขยะเป�ยกยังมีคนทํา

น�อย เรากําลังร)วมกับหลายหน)วยงานดําเนินการด�านนี้อยู) 

“นงรัก งามวิทย"โรจน"” ผู�อํานวยการฝRายพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย"แห)งประเทศไทย กล)าวว)า การปลูกปRาของแอสเซทไวส"

ไม)ได�ทําในลักษณะของซีเอสอาร"แล�วจบ ทุกครั้งท่ีผู�บริหารลงพ้ืนท่ีโครงการกับเรา จะเห็นความต้ังใจ การพูดคุยกับชุมชนถึงป�ญหา 

“ตรงนี้แสดงให�เห็นว)าเขาคํานึงถึงชุมชน มีความต้ังใจ อันเปdนหัวใจสําคัญของโครงการ ซ่ึงหวังว)าการปลูกปRาจะรอด 100% 

ทางตลาดหลักทรัพย"ฯจะมีการติดตามผลทุก 6 เดือนของการปลูก ครั้งนี้ปลูก 10 ไร) ป�หน�าปลูกอีก 10 ไร) ต)อยอดไปจนถึง

การดูแลเรื่องของน้ําท่ีจะใช�ในการดูแลปRา” 

“นันทนา บุญยานันต5” ผู�อํานวยการสํานักจัดการป:าชุมชน กรมป:าไม� กล�าวว�า กรมป:าไม�สนับสนุนชุมชนอยู�ร�วมกันกับ

ป:า ผลักดันให�เกิดการจัดตั้งป:าชุมชน ขณะนี้เรามีป:าชุมชนอยู�ท่ัวประเทศกว�า 11,327 แห�ง พ้ืนท่ีประมาณ 6.29 ล�านไร� 

ในส�วนของป:าชุมชนบ�านหลังเขา 

ย�อนกลับไปเม่ือ 20 กว)าป�ก)อน ยังไม)ได�รับการจัดต้ังเปdนปRาชุมชน ชาวบ�านช)วยกันดูแลผนืปRาอยู)แล�ว ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกว)า 2,670 ไร) 

ทุกครั้งท่ีเกิดป�ญหาหรืออุปสรรค เช)น ไฟปRา ปRาเสื่อมโทรม เขาจะช)วยกันลงแรง ลงทรัพย" ดูแลผืนปRาด�วยตัวเอง จนกระท่ัง

ผืนปRากลับมาอุดมสมบูรณ" จนได�รับการก)อต้ังเปdนปRาชุมชนเม่ือป� 2545 

ชุมชนแห)งนี้แม�ว)าจะอยู)หลังเขา เปdนชุมชนเล็ก ๆ อยู)ห)างไกลสังคม แต)เรากําลังทําอีกสิ่งหนึ่งคือ ร)วมสนองพระราชดําริใน

หลวง ร.9 เพราะพระองค"ทรงให�ความสําคัญกับสิ่งแวดล�อม ท้ังยังตรัสว)า อยากเห็นปRาไม�หมู)บ�าน หมายถึงชาวบ�านท่ีลุกข้ึนมา

ดูแลผืนปRาด�วยตัวเขาเอง ในหลวง ร.9 ทรงอยากเห็นปRาไม�หมู)บ�าน โดยให�ช)วยกันอนุรักษ"บํารุงรักษา แล�วปRาจึงอยู) 



วันนี้กระทรวงทรัพยากรฯออกพระราชบัญญัติปRาชุมชน เปdนกฎหมายเฉพาะของชุมชน และมีบทบัญญัติว)าชาวบ�าน ซ่ึงมา

จากสมาชิกจะได�รับการแต)งต้ังเปdนเจ�าหน�าท่ีปRาชุมชน คณะกรรมการปRาชุมชน มีหน�าท่ีสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด ทุกคนจะ

ได�รับบัตรประจําตัว ในการแสดงตน ปกปuองผืนปRา และจะปกปuอง 10 ไร) รวมถึง 2,670 ไร) ให�เปdนมรดกของลูกหลานต)อไป 

“กรมปRาไม�มีปRาชุมชนกว)าหม่ืนแห)ง พ้ืนท่ีหลายล�านไร) ขณะเดียวกัน รัฐบาลให�โจทย"กรมปRาไม�ว)า เราต�องขยายแบบนี้ให�มาก

ข้ึนท่ัวประเทศ เพ่ือให�ราษฎรมีส)วนร)วมกับรัฐในการปกปuองผืนปRา ฟ��นฟูปRาเพ่ือรักษามรดกให�คงอยู)กับประเทศ การเข�ามา

ของภาคเอกชนถือว)าเปdนการให�กําลังใจชุมชน อยากให�ทุกภาคส)วนมาร)วมกันปลูก 

เพราะโมเดลการปลูกปRานี้คือโมเดลแห)งความสําเร็จ เพราะภาคธุรกิจเปdนผู�สนับสนุน กรมปRาไม�เปdนองค"กรปลูกปRา ชุมชนดูแล

ช)วยกันทุกต�น พ้ืนท่ีแห)งนี้จึงอุดมสมบูรณ" กลายเปdนปRาใหญ)ในอนาคต ช)วยทําหน�าท่ีดูดซับกtาซ ช)วยลดโลกร�อนอีก อนาคตถ�า

พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ"จะกลายเปdนแหล)งอาหารประชาชน” 

“ประทีป เอกฉันท"” ผู�อํานวยการศูนย"ปRาไม�กาญจนบุรี กล)าวว)า กาญจนบุรีมีปRาชุมชนอยู)ท้ังหมด 146 แห)ง เนื้อท่ีประมาณ 

1.3 ล�านไร) ครอบคลุมท้ัง 13 อําเภอของจังหวัด ปRาชุมชนทุกแห)งต)างช)วยกันดูแลผืนปRาด�วยหัวใจ การท่ีโครงการ Care the 

Wild เข�ามาก็เหมือนเปdนการเสริมสร�างกําลังใจให�กับชุมชน เพราะผ)านมา การดูแลปRา ประชาชนไม)ได�มีงบประมาณเข�ามา

สนับสนุน ต�องดูแลด�วยตนเอง 

“อีกท้ังปRาก็รอดบ�าง ไม)รอดบ�าง จึงไม)เกิดความยั่งยืน แต)หลังจากปลูกปRาร)วมกับภาคเอกชนในวันนี้ ผมหวังว)าชุมชนจะทําได�

ดี และมีศักยภาพมากข้ึน เรามีการปลูกพันธุ"พืชท่ีหลากหลาย ท้ังไม�ยืนต�น ไม�ปRา ไม�ผล ฯลฯ นอกจากเปdนแหล)งดูดซับกtาซ 

ชาวบ�านยังจะใช�ประโยชน"จากตรงนี้ได� และต)อมาเขาจะรู�สึกหวงแหนปRา เพราะเขาเองเปdนเจ�าของ” 

“ธรกร รุ)งเรือง” ประธานกรรมการสมาชิกปRาชุมชนบ�านหลังเขา กล)าวว)า เม่ือก)อนปRาชุมชนบ�านหลังเขามีสภาพเสื่อมโทรม

มาก เกิดไฟไหม�ปRาป�ละ 3 ครั้งในฤดูแล�ง ทําให�ต�นไม�เสื่อมโทรม แต)ในช)วงเวลา 7-8 ป�ท่ีผ)านมา ผมและชาวบ�านช)วยกันฟ��นฟู

ตามกําลังท่ีมี จนวันนี้สภาพผืนปRาดีข้ึน จนได�รับการจัดต้ังเปdนปRาชุมชน ท้ังยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการปRาชุมชนข้ึนมา

ช)วยกันดูแล หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ ทีมหมาเฝuาปRา 

“เพราะเราจะดูแลปRาไม�อย)างต)อเนื่อง ยิ่งได�รับการสนับสนุนจากเอกชน มีพ่ีเลี้ยงจากกรมปRาไม� ยิ่งทําให�เรามองเห็นว)าเปdน

โอกาสดี ท่ีเราจะได�พัฒนา วางแผนงานดูแลปRา เพ่ือให�บรรลุเปuาหมายตามท่ีต้ังไว�ว)า ต�นไม�ทุกต�นต�องรอด และอุดมสมบูรณ"” 

 

 

 



 

   

มอดไม�ยะลาเหิมบุกโค)นต�นไม� ปลูกทุเรียน กลางปRาสงวนแห)งชาติ 

สยามรัฐออนไลน"  19 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/375121 

เม่ือวันท่ี 19 ส.ค.65 ภายใต�การสั่งการอํานวยการของ พล.ต.ท.นันทเดช ย�อยนวล ผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 และ พ.อ.

สุรศักร  ท่ัวด�าว ผบ.ฉก.ทพ.47 สั่งการให� พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร" สวญ.สภ.ปะแต พร�อมด�วย จนท.ตร.สภ.ปะแต, จนท.กอ.

รมน.ภาค 4 สน.และ จนท.ร�อย.ทพ.4716 ร)วมกันตรวจสอบข)าวสาร พิสูจน"ทราบการกระทําผิดกฏหมายว)าด�วยการปRาไม� 

ตามท่ีได�รับแจ�งจากแหล)งข)าวว)ามีการลักลอบตัดไม�ทําลายปRาแผ�วถางปRา ในเขตปRาสงวนแห)งชาติปRาลาบูและปRาถํ้าทะลุ 

บริเวณท�องท่ี กลุ)มบ�านดือลง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือปuองกัน หยุดยั้ง-ยับยั้ง การลักลอบทําลายทรัพยากรปRาไม�และ

สัตว"ปRา เพ่ือปกปuองรักษาปRา อนุรักษ"ปRา พิทักษ"ปRา โดยคณะเจ�าหน�าท่ีได�ร)วมกันออกสืบสวนหาข)าว เข�าตรวจสอบในพ้ืนท่ีปRา 

บริเวณเขตปRาสงวนแห)งชาติปRาลาบูและปRาถํ้าทะลุ บริเวณท�องท่ี บ�านดือลง ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ�าหน�าท่ีได�

เดินทางโดย รถยนต"บรรทุก จุดส)งลงสุดถนนดินกลุ)มบ�าน ดือลง แล�วเดินเท�าตามแนวคลองดือลง  ลาดตระเวนตามทางเดิน

เท�าตามรอยไป ผ)านปRาสมบูรณ" ผ)านฝายกันน้ําบ�านดือลง  ผ)านสวนยางพารา ผ)านปRาไม�สมบูรณ"  ผ)านสวนยางพารากลางปRา  

ผ)านปRาสมบูรณ" เดินเท�าประมาณ 4 กม. แล�วตรวจพบการลักลอบตัดไม�ทําลายปRาเก)า เปdนการเจาะกลางปRาตีนเขากูดง ท่ี

ความสูงจากระดับทะเลปานกลางท่ี 210 เมตร เปdนการตัดไม�ทําลายปRาเปdนการใช�เครื่องเลื่อยโซ)ยนต"ตัดต�นไม�ขนาดใหญ)และ

ขนาดต)างๆ ล�มคาตอแล�วแผ�วถางปRา พบมีการปลูกต�นทุเรียนขนาดเล็กและต�นผลไม�อ่ืน และมีการตัดไม�ทําลายปRา แผ�วถาง

ปRาใหม)เพ่ิมเติม และปลูกต�นทุเรียนขนาดเล็กไปในปRาสมบูรณ"ปRาไผ) ตามแนวเชิงเขา ลักษณะยังแผ�วถางปRาไม�เสร็จ พ้ืนท่ีปRาไม�

ถูกทําลายเสียหายประมาณ 4 ไร) คณะเจ�าหน�าท่ีติดปuาย “ ปกปRา เพ่ือแผ)นดิน แม) ” ขณะตรวจสอบ ไม)พบบุคคลใดคาดว)า

หลบหนีไปก)อน จนท.ไปถึง และอุปกรณ"ในการตัดไม�ทําลายปRาแต)อย)างใด การลักลอบตัดไม�ทําลายปRา เปdนการกระทํา

ความผิดตาม พ.ร.บ.ปRาไม� พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ปRาสงวนแห)งชาติ พ.ศ.2507 สถานท่ีเกิดเหตุท�องท่ี กลางปRาตีนเขากูดง อยู)ใน

เขตปRาสงวนแห)งชาติปRาลาบูและปRาถํ้าทะลุ บ�านดือลง  ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ต�นน้ําคลองดือลง ในระยะเดินเท�า

ประมาณ 3.5 กม.ไม)มีบ�านเรือนปลูกอยู)อาศัยอยู)ประจําแต)อย)างใด 

เจ�าหน�าท่ีจึงได�แจ�งให� หน.หน)วยปuองกันรักษาปRาท่ี ยล.2 (ปะแต) สํานักจัดการทรัพยากรปRาไม�ท่ี 13 นราธิวาส ดําเนินการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีปRาสงวนแห)งชาติท่ีถูกทําลายเสียหาย และตรวจชนิดไม� และตรวจวัดขนาดไม� ท่ีถูกตัดล�มคาตอจัดทํา

รายละเอียด ดําเนินการร�องทุกข"ต)อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือตามกฎหมายต)อไป และเพ่ิมความเข�มงวด ไม)ให�ปRา

ไม�สมบูรณ"ถูกทําลายไปมากกว)าท่ีเปdนอยู)ในป�จจุบัน 



 

'ตร.ชานุมาน ปRาไม� ฝRายปกครอง'ยึดรถพ)วงขนไม�ประดู)มูลค)ากว)าล�านบาท 

แนวหน�า วันอาทิตย" ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/674793 

เจ�าหน�าท่ีตํารวจภูธรอําเภอชานุมาน สนธิกําลังกับเจ�าหน�าท่ีปRาไม�และฝRายปกครอง ตรวจยึดรถพ)วง 18 ล�อพร�อมไม�ประดู)

ใหม)สดบนรถจํานวน 30 ท)อนมูลค)าประมาณ 1,200,000 บาท บนถนนสายเขมราฐ - มุกดาหาร บริเวณหน�าป��มน้ํามัน ปตท.

เขตเทศบาลตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ขณะกําลังขนไม�ประดู)จํานวนดังกล)าวไปส)งให�กับนายทุนคน

หนึ่งท่ีจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบเอกสารพบมีพิรุธ ต�องสงสัย หลายอย)าง เจ�าหน�าท่ีจึงตรวจยึดไว�เพ่ือตรวจสอบ 

เม่ือเวลา 16.30 น.วันท่ี 21 ส.ค.65 เจ�าหน�าท่ีตํารวจภูธรอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ พ.ต.อ.โชต์ินรินทร" ศุภาวรัตม" 

ผกก.ฯ, พ.ต.ท.เฉวียงศักด์ิ อระบุตร รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.ชาตรี ชินพา สวป.ฯ และ ร.ต.อ.โกเมศ อินทบุตร รองสวป.สภ.

ชานุมาน สนธิกําลังกับนายสมุทร บุตรสมศรี ปลัดปuองกันอําเภอชานุมาน นายธเนศ บัวแก�ว หน.หน)วยปuองกันและรักษาปRาท่ี 

อจ.2 นํากําลังท้ังในและนอกเครื่องแบบเข�าตรวจยึดรถพ)วง 18 ล�อ ยี่ห�ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 70-8536 ขอนแก)น 

พร�อมไม�ประดู)ใหม)สดบนรถจํานวน 30 ท)อนมูลค)าประมาณ 1,200,000 บาท 

โดยตรวจยึดได�บนถนนสายเขมราฐ - มุกดาหาร บริเวณหน�าป��มน้ํามัน ปตท.เขตเทศบาลตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

สอบถามคนขับรถคือนายวิชัย (ขอสงวนนามสกุล) ชาวอําเภอภูผาม�าน จังหวัดขอนแก)น บอกว)า ขนไม�ประดู)ดังกล)าวมาจาก

เขตอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนําไปส)งให�กับนายทุนคนหนึ่งท่ีจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบเอกสารพบ มีพิรุธ 

ต�องสงสัย หลายอย)าง เจ�าหน�าท่ีจึงตรวจยึดรถและไม�จํานวนดังกล)าวไปเก็บรักษาไว� ท่ีหน)วยปuองกันรักษาปRาท่ี อจ.2 เพ่ือ

ตรวจสอบ หากเจ�าของไม� มีหลักฐาน เอกสารครบถ�วน สามารถนํามายื่นกับเจ�าหน�าท่ีเพ่ือรับไม�และรถ ออกไปได� แต)หากยื่น

เอกสารเท็จ ไม)ถูกต�องตามความเปdนจริงจะถูกดําเนินคดีทางอาญาข้ันสูงสุด พร�อมตรวจยึดรถและไม� ให�ตกเปdนของแผ)นดิน

ทันที 



 

ตํารวจชานุมานร)วมกับ จนท.ปRาไม�และฝRายปกครอง ตรวจยึดรถพ)วงขนไม�ประดู)มูลค)ากว)าล�านบาท 

สยามรัฐออนไลน"  21 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/375639 

เม่ือเวลา 17.00 น.ท่ีผ)านมา (21 สค.2565) เจ�าหน�าท่ีตํารวจภูธรอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ พ.ต.อ.โชต์ินรินทร" ศุ

ภาวรัตม" ผกก.ฯ พ.ต.ท.เฉวียงศักด์ิ อระบุตร รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ชาตรี ชินพา สวป.ฯ  ร.ต.อ.โกเมศ อินทบุตร รองสวป.ฯ 

สนธิกําลังกับนายสมุทร  บุตรสมศรี ปลัดปuองกันอําเภอชานุมาน นายธเนศ บัวแก�ว หน.หน)วยปuองกันและรักษาปRาท่ี  อจ.2 

นํากําลังท้ังในและนอกเครื่องแบบเข�าตรวจยึดรถพ)วง 18 ล�อ ยี่ห�ออีซูซุ  สีขาว หมายเลขทะเบียน  70-8536 ขอนแก)น 

พร�อมไม�ประดู)ใหม)สดบนรถจํานวน 30 ท)อนมูลค)าประมาณ 1 ล�าน 2 แสนบาท  

โดยตรวจยึดได�บนถนนสายเขมราฐ – มุกดาหาร บริเวณหน�าป��มน้ํามัน ปตท.เขตเทศบาลตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

สอบถามคนขับรถ คือนายวิชัย  อาจหาญ ชาวอําเภอภูผาม�าน จังหวัดขอนแก)น บอกว)าขนไม�ประดู)ดังกล)าวมาจากเขตอําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนําไปส)งให�กับนายทุนคนหนึ่งท่ีจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบเอกสารพบ มีพิรุธ ต�องสงสัย 

หลายอย)าง เจ�าหน�าท่ีจึงตรวจยึดรถและไม�จํานวนดังกล)าวไปเก็บรักษาไว� ท่ีหน)วยปuองกันรักษาปRาท่ี อจ.2 เพ่ือตรวจสอบ 

 หากเจ�าของไม� มีหลักฐาน เอกสารครบถ�วน สามารถนํามายื่นกับเจ�าหน�าท่ีเพ่ือรับไม�และรถ ออกไปได� แต)หากยื่นเอกสาร

เท็จ ไม)ถูกต�องตามความเปdนจริง จะถูกดําเนินคดีทางอาญาข้ันสูงสุด พร�อมตรวจยึดรถและไม� ให�ตกเปdนของแผ)นดินทันที 



 

 

รวบถึงบ�านต้ังโรงงานแปรรูป มอดไม�ลอบตัดไม�‘ทุ)งแสลงหลวง’ 

แนวหน�า วันศุกร" ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/674496 

19 สิงหาคม 2565 เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห)งชาติทุ)งแสลงหลวง , สายตรวจปราบปราม ประจําสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ"ท่ี 11 , 

หน)วยปuองกันรักษาปRาท่ี พล 7 (บ�านแยง) , พช.2 (หน)วยหนองแม)นา) , หน)วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 3 (ภาคเหนือ) , ตํารวจภูธร

ภาค 6 , ตํารวจ กก.4 บก.ปทส. , ตํารวจภูธรบ�านแยง บุกตรวจยึดไม�เถ่ือนท่ีบ�านหลังหนึ่งในพ้ืนท่ีหมู) 11 ต.บ�านแยง อ.นคร

ไทย จ.พิษณุโลก หลังได�รับข�อมูลว)ามีการลักลอบตัดต�นมะค)าโมง 2 ต�น ต�นประดู) 1 ต�น บริเวณปRาหลังน้ําตกแก)งโสภา (กลุ)ม

น้ําลอม) หมู)ท่ี 1 ต.บ�านแยง และชักลากออกมาจากพ้ืนท่ีเก็บไว�ในบ�านหลังดังกล)าว และภายในบ�านยังต้ังโรงเลื่อยแปรรูปไม�

โดยไม)ได�รับอนุญาต 

หลังเจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบ มีนายชัย (สงวนนามสกุล) รับเปdนเจ�าของไม�แปรรูป โดยจุดแรกพบเศษท)อนปลายของไม�ประดู) 1 

ท)อน ตรวจสอบมีร)องรอยเปdนไม�ประดู)ท่ีถูกตัดโค)น ตรงกับตอไม�บริเวณปRากลุ)มน้ําลอม ท่ีอยู)ในเขตอุทยานแห)งชาติทุ)งแสลง

หลวงท่ีผ)านมา  

จุดท่ีสอง พบไม�มะค)าแปรรูป 2 แผ)น ซุกซ)อนอยู)ในร)องห�วยท�ายแปลงยางพารา , จุดท่ีสาม เปdนไม�ประดู)ท)อนและไม�แดงแปร

รูป 1 แผ)น ซ)อนอยู)ในปRาข�างแปลงท่ีดินทํากิน มีร)องรอยการใช�รถไถดันดินกลบไม�ดังกล)าว และยังพบไม�สิ่งประดิษฐ"เปdนไม�

แผ)นใหญ)เพ่ิมอีก รวมถึงรากไม�ท้ิงเอาไว�จํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังตรวจพบเลื่อยโซ)ยนต" 1 เครื่อง 

นายชัย ยอมรับว)า เลื่อยโซ)ยนต"ไม)มีใบอนุญาต ทางเจ�าหน�าท่ีจึงตรวจยึดไม�ท)อน 25 ท)อน คํานวณปริมาตรได� 2.449 

ลูกบาศก"เมตร (ลบ.ม.) ไม�แผ)นแปรูป 94 แผ)น คํานวณปริมาตรได� 4.122 ลบ.ม. พร�อมแจ�งข�อกล)าวหานายชัย ฐานแปรรูปไม�

โดยไม)มีหลักฐานการได�มาอย)างถูกต�องและมีไม�บางส)วนถูกลักลอบมาจากเขตอุทยานแห)งชาติทุ)งแสลงหลวง ต้ังโรงงานแปร

รูปไม�โดยไม)ได�รับอนุญาต และครอบครองไม�แปรรูปโดยไม)ได�รับอนุญาต ซ่ึงนายชัย ให�การรับสารภาพ จึงนําตัวส)งพนักงาน

สอบสวน สภ.บ�านแยง ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 



 

 

บ.ก.ตอบจดหมาย - ชาวบ�านขอสิทธิท่ีดิน/สถานบันเทิงต�องทําประกัน 

19 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7220941 

ชาวบ�านขอสิทธิท่ีดิน 

เรียน บ.ก.ข)าวสด 

ชาวบ�านในสองอําเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานน�อย 9 ตําบล 53 หมู)บ�าน จ.ประจวบฯ ขอสิทธิท่ีดินจํานวน 

156,700 ไร) ในเขตท่ีดินนิคมสหกรณ"บางสะพาน ซ่ึงมีสมาชิกในเขตนิคมสหกรณ"ฯ กว)า 7,252 ครัวเรือน เปdนท่ีดินในเขตปRา

สงวนแห)งชาติปRาไชยราช-คลองกรูด ท่ีผ)านมากว)า 46 ป� ชาวบ�านเสียโอกาส เพราะไม)มีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากินใดๆ เลย 

ดังนั้น ทําให�เสียสิทธิอย)างอ่ืนท่ีควรจะได� เช)น มีชาวบ�านบางรายท่ีปลูกต�นยางพารา ถึงเวลาท่ีจะโค)นต�นยางท้ิงเพราะน้ํายาง

ไม)ออกแล�ว ก็ทําไม)ได�เพราะอยู)ในเขตพ้ืนท่ีปRาสงวน ห�ามตัดต�นไม� จึงไม)สามารถตัดต�นยางได�ท้ังๆ ท่ีต�นยางไม)มีน้ํายาง เม่ือ

ห�ามตัดก็ไม)มีเงินมาเปdนทุน ไม�ยางพารายังเปdนท่ีต�องการของตลาด ถ�าโค)นต�นยางก็จะมีคนมาขอซ้ือ แล�วยังเสียสิทธิการได�

เงินสนับสนุนจากการยาง แห)งประเทศไทย (กยท.) ทางกยท.จะให�เงินสนับสนุนส)งเสริมให�ปลูกไร)ละ 16,000 บาท สําหรับ

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีปลูกยางใหม) หลังจากโค)นต�นยางเก)า ยังเสียสิทธิการได�รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลยามท่ีราคาน้ํายาง

ตกหรือราคาปาล"มตก เพราะไม)มีเอกสารสิทธิไปยืนยันว)าเปdนเจ�าของ ดังนั้นขอให�กรมปRาไม�ดําเนินการยกร)างกฎกระทรวง

พิจารณาเพิกถอนปRาสงวนแห)งชาติ ส)วนอีกแนวทางหนึ่งคือ โครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน (คทช.รูปแบบพิเศษ) เพ่ือออก

เอกสาร (ปส.23) ให�ราษฎรมีสิทธิอยู)อาศัยทํากิน อย)างน�อยก็ขอบ�านเลขท่ี ขอน้ําประปา ไฟฟuาและสาธารณูปโภคอย)างอ่ืน 

รวมไปถึงข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกมะพร�าว ยางพารา และปาล"มน้ํามัน 

ประดิษฐ" 

ตอบ คุณประดิษฐ" 

ในเม่ือเปdนป�ญหาของชาวบ�านถึงกว)า 7 พันครัวเรือน ซ่ึงเปdนจํานวนไม)น�อย ท่ีขาดสิทธิต)างๆ มากมาย ดังนั้น หน)วยงานท่ี

รับผิดชอบ น)าจะเข�ามาช)วยแก�ไขป�ญหา พิจารณาถึงแนวทางแก�ไขท่ีถูกต�องเหมาะสม หลักพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตมนุษย"

นั้น คือ ท่ีดินทํากิน โดยมีสิทธิท่ีถูกต�องสมบูรณ" เปdนประเด็นท่ีราชการต�องเข�าใจในประชาชน และต�องช)วยหาทางออกให� 



จะมีการพิจารณาขยายเวลาเปmดสถานบันเทิงในพ้ืนท่ีควบคุม ตามเมืองท)องเท่ียวหลัก ถึงเวลา 04.00 น. จากเดิมให�บริการได�

ถึงตีสองนั้น เห็นด�วยเพราะอย)างน�อยนักท)องเท่ียวต)างชาติจะได�มีเวลาในการเท่ียวด่ืมกันอย)างเต็มท่ี และในจํานวนนี้ก็มี

นักท)องเท่ียวไทยอยู)ด�วย แต)หลังจากผับบาร" เลิกก็ต�องระมัดระวังการขับข่ีด�วย เพราะช)วงเช�าจะเปdนช)วงเวลาพระออกมา

บิณฑบาตและพ)อค�าแม)ค�าเริ่มเอาของออกมาขายริมถนน หากไม)ระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได� สถานบันเทิงควรจะทํา

ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุต)างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานบริการ อย)างน�อยหากเกิดเหตุการณ"ไม)คาดฝ�นข้ึนจะได�

คุ�มครองอาคารสถานท่ีและผู�ท่ีได�รับ ผลกระทบ อย)างเหตุการณ"เพลิงไหม�ท่ีอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู�เสียชีวิตอยู)เรื่อยๆ เพราะทน

พิษบาดแผลไม)ไหว ส)วน ผู�บาดเจ็บบางรายท่ีสาหัสค)ารักษาพยาบาลก็สูงมาก ควรบังคับให�สถานบันเทิงทําประกันท้ังอัคคีภัย

และอุบัติเหตุ 

สภาพเศรษฐกิจของบ�านเราในขณะนี้ ยากลําบากมากๆ การส)งออกท่ีเหมือนจะดีก็เริ่มซบเซา เพราะเศรษฐกิจโลก ไม)ดีโดย

ถ�วนหน�า ดังนั้นเหลือทางเดียวคือการท)องเท่ียว ท่ีจะฟ��นเศรษฐกิจประเทศได� การผ)อนคลายสถานบันเทิงก็เปdนหนทางหนึ่ง 

แต)ก็ต�องรอบคอบ ระมัดระวังโรคระบาด และอย)างท่ีคุณนําเสนอ บทเรียนจากเหตุไฟไหม�ผับ ทําให�สูญเสียมากมาย ดังนั้น

สถานบันเทิงต)างๆ ควรต�องทําประกันอัคคีภัยหรือประกันด�านอ่ืนๆ ท่ีจําเปdน ควรต�องทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก�าวไกล ตัดงบ ก.ทรัพย" 10% จี้ใช�คาร"บอนเครดิต เปลี่ยนเขต ศก.พิเศษ เปdน “เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ” 

ผู�จัดการออนไลน" 19 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000079659 

ส.ส.ก�าวไกล อภิปรายตัดงบ ก.ทรัพย" 10% ลดการถดถอย ชี้ รัฐต�องใช�คาร"บอนเครดิตมาสร�าง ศก.ให�เปdนประโยชน"ชาติ ทําให�

ไทยเปdนผู�นําโลกด�านสิ่งแวดล�อม แนะเปลี่ยนเขต ศก.พิเศษเปdน “เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ” ให�พ่ีน�องชาติพันธุ"อยู)ร)วมดูแลปRา 

วันนี้ (19 ส.ค.) นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อพรรคก�าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ 

(กมธ.) ผู�สงวนความเห็น ร)วมอภิปรายในการพิจารณาร)างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ)ายประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 มาตรา 17 งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ลง 10% โดย นายนิติพล กล)าวว)า เหตุผล

ท่ีต�องตัดงบประมาณเพราะในเอกสารมีคําว)า เปdนมิตรกับสิ่งแวดล�อมเต็มไปหมด ตนจึงเสนอให�ปรับลดงบประมาณของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมลงโดยเหตุผลในการปรับลดงบประมาณได�อธิบายผ)านเรื่อง “คาร"บอนเครดิต” 

ท่ีเอามาแอบอยู)ภายใต�คําว)าเปdนมิตรกับสิ่งแวดล�อม แต)ซ�อนความเสียหายกับพ่ีน�องประชาชน และทําให�เสียโอกาส ท้ังท่ีหาก

กระทรวงทรัพย"ทําเรื่องคาร"บอนเครดิตให�ดี เรื่องนี้จะเปdนประโยชน"อย)างมาก และจะทําให�ประเทศไทยเปdนผู�นําโลกด�าน

สิ่งแวดล�อมได�เลยโดยยก 3 ข�อท่ีเก่ียวข�องคือ 

1. มาตรฐาน ทุกวันนี้โลกร�อนข้ึน ทําให�ภัยธรรมชาติเกิดมากข้ึนตามไปด�วย แต)หากบอกให�ทุกคนในโลกหยุดทุกอย)าง หยุด

การผลิต ไม)ต�องกิน ไม)ต�องใช� ไม)ต�องเดินทางกันแล�ว มันก็จะพังท้ังโลก 

ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรฯ ต�องเปลี่ยนวิกฤตเปdนโอกาส ไม)ใช)เปลี่ยนวิกฤตเปdนหายนะ การผลิตเท)ากับการปล)อยกtาซพิษสู)

อากาศ เพ่ือให�สมดุลเลยต�องเพ่ิมการดูดซับ ตรงนี้ คือ โอกาสของคนไทยทุกคน คือ โอกาสของประเทศไทยท่ีจะยืนแถวหน�า

ด�านสิ่งแวดล�อม เช)น โรงงานผลิตสินค�าขายได�กําไร 1,000 ล�านบาท ถ�ายังอยากให�ธุรกิจเดินหน�าได�ต)อ เขามี 2 ทางเลือก คือ 

1. เปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตใหม)หมดทันที เพ่ือไม)ให�ทําลายสิ่งแวดล�อม แบบนี้ไม)มีใครทําแน)นอน 

เขาจะเลือกทางท่ี 2 คือ ไปซ้ือคาร"บอนเครดิตจากประเทศท่ีมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมการดูดซับได� ตัวอย)างท่ีคุ�นหูมากท่ีสุด คือ การ

ปลูกต�นไม� เปdนกิจกรรมท่ีเพ่ิมการดูดซับได� กระทรวงทรัพยากรฯ ทํางบปลูกปRา เพาะกล�าไม�แจก เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมาทุก

ป�งบประมาณ ภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกก็มาซ้ือคาร"บอนเครดิตท่ีไทยได�เลย นี่คือ แหล)งรายได�ท่ีประเทศสามารถทําได� แต)

โครงการท่ีทํามาในงบประมาณนี้ไม)ส)งเสริมประเทศไทยเลย และเลวร�ายไปกว)า นั้นคือ ไม)บอกประชาชนว)าคนไทยทุกคน

สามารถขายคาร"บอนเครดิตเองได�ด�วย 



“กระทรวงทรัพยากรฯ งอกแขนขวาออกมา คือ องค"การบริหารจัดการกtาซเรือนกระจก (อบก.) ป�นี้รับงบประมาณไปเกือบ 

63 ล�านบาท (62,907,100 ล�านบาท) และงอกแขนซ�ายออกมา คือ T-VER วันนี้ผมสิ่งท่ีตนอยากสื่อสารกับพ่ีน�องประชาชน

คือมาตรฐานในการเข�าไปซ้ือขายคาร"บอนเครดิตของไม)เข�ากับตลาดโลก งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรฯ ทํามาเพ่ือตัก

ตวงผลประโยชน"ให�กับใครก็ไม)รู� ท่ีรู�ไม)ใช)ประชาชนแน)นอน” 

นายนิติพล กล)าวต)อว)า ข�อท่ี 2 ก็คือ ราคาซ้ือขาย การประเมินราคาคาร"บอนเครดิตมีหน)วยเทียบเท)ากับการปล)อยกtาซ

คาร"บอนไดออกไซด"เปdน “ตัน” รัฐมนตรีบอกอย)างภาคภูมิใจว)า ราคาพุ)งสูงถึงตันละ 120 บาท แต)ตลาดโลกซ้ือขายกันตันละ 

1,000 บาท ราคามีข้ึนๆ ลงๆ บ�างตามราคาตลาด แต)ท่ีแน)ๆ สูงกว)าราคาคาร"บอนเครดิตในตลาดไทยแน)นอน มองในแง)ดีหาก

ทําราคาท่ีตันละ 120 บาทเ พ่ือให�ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเดินหน�าไปได�ก็เปdนเรื่องท่ีน)ายินดี ต�นทุนการผลิตในประเทศ

จะได�ไม)สูงเกินไป ประชาชนจะได�ไม)ต�องซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปแพงกว)าซองละ 8 บาท ดังนั้น งบประมาณท่ีเสนอมา ทําให�เกิด

ค)าเสียโอกาสสําหรับคนไทยทุกคน ไม)ว)าจะเปdนพ่ีน�องชาติพันธุ"ท่ีอยู)บนดอยไปจนถึงพ่ีน�องประชาชนท่ีอยู)ท่ีอยู)ริมทะเล เสีย

โอกาสท่ีจะสามารถขายคาร"บอนเครดิตในราคาตลาดโลกได� แบบนี้ใครรับผิดชอบ 

นายนิติพล ยังกล)าวต)อว)า เรื่องท่ี 3 เรื่องสุดท�ายแล�ว นั้นคือ ความไม)รู� ความไม)รู�เรื่องแรก สําคัญมากในเอกสารงบประมาณก็ไม)ได�

ระบุไว� นั่นคือ เงินท่ีกระทรวงทรัพยากรฯ เอาไปซ้ือคาร"บอนเครดิต เอามาจากไหน ขายแล�วเอาเงินไปไหน ส)งกลับเข�าคลังเปdนเงิน

ของแผ)นดิน หรือเปdนเงินนอกงบประมาณ ความไม)รู�ถัดไป คือ การทํางบประมาณมาแบบไม)หวังผลความสําเร็จ และตัวเองไม)รู�ว)า

ป�ญหานี้มีทางออกด�านเงินช)วยเหลือจากต)างประเทศ นั้นคือ การจัดการป�ญหาช�างปRา ซ่ึงเปdนหน�าท่ีโดยตรงของกระทรวง

ทรัพยากรฯเรื่องนี้ท)านจะบอกว)าไม)รู� ไม)น)าจะได� เพราะตนเคยอภิปรายในสภาและในกรรมาธิการวิสามัญช�างปRามาเปdนป�ๆ แล�ว 

“ประเทศไทยมีช�างบ�านและช�างปRารวมกัน 7,500 ตัว ช�างคือสัตว"ใหญ)ท่ีแหวกทางในธรรมชาติ ทําให�ปRาไม�อดุมสมบูรณ" เพ่ิม

การดูดซับกtาซพิษท่ีทําให�โลกร�อน ผมเจรจากับต)างประเทศท้ัง IMF ท้ัง World Bank รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้หลายท)านทราบดี

ว)าผมคุยกับใครมาบ�าง ผมเดินหน�าเต็มท่ีตลอดหลายป�ท่ีผ)านมา รอวันท่ีก�าวไกลเปdนรัฐบาล เรื่องนี้ทําได�ทันที องค"กรท่ีพูด

มาตีมูลค)าช�างท่ีช)วยทําให�ปRาอุดมสมบูรณ"ข้ึนแบบนี้อยู)ท่ีตัวละเกือบ 2 ล�าน US Dollar คิดตัวเลขกลมๆ นะครับ ลองเอา 2 

ล�าน US Dollar คูณกับช�างไทย 7,500 ตัว เราจะมีเงินคาร"บอนเครดิตเข�ามาช)วยเรื่องจัดการป�ญหาช�างปRาได�มากขนาดไหน 

ป�ญหานี้มีท้ังประเทศ ไม)ใช)แค)ภาคตะวันออกเงินจะกระจายไปท้ังประเทศ” 

นายนิติพล กล)าวท้ิงท�ายว)า ความไม)รู�สุดท�าย อันนี้โยงไปถึงหลายกระทรวง คือ การทุ)มเทสร�างเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต)

ประเทศได�แค)เศษเงินกําไรจากธุรกิจ เราต�องเสียงบประมาณแผ)นดินจํานวนมากในการฟ��นฟูสิ่งแวดล�อม และรักษาสุขภาพ

ของคนไทย ถ�าเปลี่ยนเขตเศรษฐกิจพิเศษเปdน “เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ” ให�พ่ีน�องชาติพันธุ"อยู)ร)วมดูแลปRา ให�กระทรวง

วัฒนธรรมดูแลเรื่อง Soft Power ให�กระทรวงพาณิชย"ดูแลเรื่องการค�า ให�กระทรวงการท)องเท่ียวดูแลเรื่องการท)องเท่ียว 

ท)านลองคิดดูครับว)า เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ จะสร�างมูลค)าให�กับประเทศไทยมากขนาดไหน ท่ีกล)าวมาท้ังหมดคือเหตุผลท่ี

ขอตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรฯ ลง 10% เพ่ือชะลอการถดถอยของประเทศนี้ 


