
 สรุปข่าวประจ าวันที่  27 ตุลาคม  2565 
ส่ือสิ่งพิมพ์  
- มหกรรม ทส.อีสาน 28-29 ต.ค. นี้ ร้อยเอ็ด  (ไทยรัฐ  27 ต.ค. 65  หน้า 7) 
- ภาพข่าว สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวยเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด  (ไทยรัฐ  27 ต.ค. 65  
หน้า 7)  
 
สื่อออนไลน์ 
- อบต.โต้ไม่ได้ทิ้งชาวทับเบิกเรี่ยไรเงินซ่อมถนนกันเอง แต่ท าเลยไม่ได้ ต้องขอกรมป่าไม้ก่อน   
(มติชนออนไลน์  26 ต.ค. 65)  https://www.matichon.co.th/region/news_3639679 
- กระทรวงเกษตรฯ ผนึกอาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดียกระชับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ 
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (บ้านเมือง  26 ต.ค. 65)  
https://www.banmuang.co.th/news/economy/302073 
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เพชรบรูณ ์– อบต.วงับาลปัดไมไ่ดท้อดทิง้ชาวทบัเบกิ แจงเหตซุอ่มถนนไมไ่ด ้หมูบ่า้นอยูเ่ขตป่าลุม่น า้ชัน้ 1 เอ 
อยูร่ะหว่างขออนญุาตกรมป่าไม ้

เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม นายธรรมบตุร มทัทวะสรุเกียรติ ์รองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล (อบต.) วงับาล อ.
หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ ์ชีแ้จงกรณีผูใ้หญ่บา้นหมู ่16 โอดครวญชาวบา้นทบัเบกิถกูทอดทิง้ ทางราชการตดังบจน
ตอ้งเรี่ยไรเงินซอ่มถนนในหมูบ่า้นเองว่า เน่ืองจากพืน้ท่ีบนภทูบัเบกิเป็นพืน้ท่ีป่าไม ้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 
และยงัเป็นพืน้ท่ีป่าลุม่น า้ชัน้หนึ่ง A การเขา้ไปด าเนินการใดๆ จงึตอ้งขออนญุาตจากกรมป่าไมเ้สียก่อน ซึ่งทาง 
อบต.วงับาลไดท้  าการขอใชพื้น้ท่ีป่าจากกรมป่าไมแ้ลว้ทัง้หมด 27 เสน้ทาง รวมถึงทางไปบา้นนาสะอุง้ หมู ่17 
และทางลงเหมืองแบง่ดว้ย และคาดวา่จะไดร้บัการอนญุาตก่อนสิน้ปี 2565 นี ้ซึ่งตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนเสนอ
อธิบดีกรมป่าไมล้งนามอนญุาตใชพื้น้ท่ี 

นายธรรมบตุรกล่าววา่ เน่ืองจากท่ีรฐัมนตรีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ไดเ้สนอขอผ่อนผนัมต ิ
ครม.วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2523 เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 และก าหนดแนวทางการด าเนินการตามมติ
คณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 เก่ียวกบัมาตรการเพ่ือแกไ้ขปัญหากรณีท่ีส่วนราชการหรือ
หนว่ยงานของรฐัเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ท่ีป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาตรวม 5 มาตรการนัน้ ในขอ้ท่ี 4 ระบไุวช้ดัเจน
วา่ “มิใหส้ว่นราชการทกุหน่วยงานจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่โครงการท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีป่าไมท่ี้ยงัไมไ่ดร้บั
อนญุาตใหใ้ชพื้น้ท่ีป่าไม ้ซึ่งทาง อบต.วงับาล ไดท้  าการขออนญุาตและด าเนินการเรื่องเอกสารครบเรียบรอ้ย
แลว้ การท่ีลงขา่วว่าสว่นราชการทอดทิง้ชาวบา้น ไมม่าพฒันา ไมม่าสง่เสรมิ จงึมิใชเ่รื่องจรงิ” นายธรรมบตุร
กลา่ว 

นายธรรมบตุรกล่าวอีกวา่ อบต.วงับาลภายใตก้ารบริหารของนายกสขุเสรญิ บวัอินทร ์ไดมี้นโยบายดแูล
ประชาชนในเรื่องสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน น า้ ไฟฟ้า ถนน และไดท้  าตามนโยบายท่ีหาเสียงไวจ้รงิ รออีกนิด
ครบัพ่ีนอ้งประชาชน การอนญุาตอยูใ่นขัน้ตอนสดุทา้ยแลว้ ยคุอ่ืนเป็นยงัไงผมไมรู่แ้ตย่คุนายกสขุเสรญิ เราจะ
ท าใหส้มกบัค าท่ีเราพดูไวว้่าวงับาลยคุใหม ่นายใหญ่คือประชาชน 

 



 



 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกอาเซียน จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น อินเดียกระชบัความรว่มมือดา้นอาหาร เกษตร และป่าไม ้มุง่
สูก่ารพฒันาอยา่งยั่งยืน ตัง้เปา้ยกระดบัความมั่นคงทางดา้นอาหารและการเกษตร  

วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 ดร.เฉลิมชยั ศรีออ่น รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มอบหมายใหน้าย
อลงกรณ ์พลบตุร ท่ีปรกึษารฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยระดบั
รฐัมนตรี (AMAF Leader) เขา้รว่มการประชมุรฐัมนตรีอาเซียนดา้นการเกษตรและป่าไม ้ครัง้ท่ี 44 (44th 
AMAF) และการประชมุท่ีเก่ียวขอ้ง ในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 พรอ้มดว้ย นายสมชวน รตันมงัคลานนท ์รอง
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส (SOM AMAF Leader) โดยมี 
ดร.วนิดา ก าเนิดเพ็ชร ์ผูอ้  านวยการส านกัการเกษตรตา่งประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ผูแ้ทนหนว่ยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง อาทิ กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศสุตัว ์
กรมวิชาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรลาหาร



แหง่ชาต ิและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร และผูแ้ทนกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม เป็นองคป์ระกอบคณะผูแ้ทนไทยเขา้รว่มการประชมุ ผา่นระบบการประชมุทางไกล (Zoom 
Meeting) 

โดยการประชมุรฐัมนตรีอาเซียนดา้นการเกษตรและป่าไม ้ครัง้ท่ี 44 (44th AMAF) รฐัมนตรีเกษตรอาเซียน 10 
ประเทศ ไดร้บัทราบความกา้วหนา้การด าเนินงานตามกรอบความรว่มมือดา้นอาหาร การเกษตร และป่าไมข้อง
ประเทศสมาชิก โดยท่ีประชมุใหค้วามเห็นชอบเอกสารทัง้หมด 21 ฉบบั และรบัทราบเอกสารทัง้หมด 4 ฉบับ 
ในสาขาตา่ง ๆ ดา้นพืช ประมง ปศสุตัว ์มาตรฐาน ป่าไม ้ฯลฯ ซึ่งท่ีประชมุไดแ้สดงความกงัวลถึงการระบาดของ 
COVID-19 ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาคอาหาร เกษตร และป่าไม ้และเห็นชอบท่ีจะด าเนินการตามมาตรการฟ้ืนฟ ู
อีกทัง้เห็นชอบใหจ้ดัท าปฏิญญาผูน้  าอาเซียนว่าดว้ยการเสรมิสรา้งความมั่นคงดา้นอาหาร (ASEAN Leaders 
Declaration on Strengthening Food Security) ในปี 2566 เพ่ือเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของหว่งโซอ่ปุทาน
อาหารระดบัภมูิภาค 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุยงัรบัทราบความกา้วหนา้การด าเนินงานความรว่มมือกบัประเทศคูเ่จรจา องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ และคูภ่าคีอ่ืน ๆ ทัง้นี ้ประเทศไทยไดแ้สดงความขอบคณุท่ี Guidelines on sharing, Access to, and 
Use of IUU Fishing-related Information ไดร้บัการผลกัดนัและรบัรองจากท่ีประชมุ เพื่อหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะไดมี้แนวทางไปปฏิบตัิ  

ส าหรบัการประชมุรฐัมนตรีอาเซียนดา้นการเกษตรและป่าไมก้บัรฐัมนตรีของจีน ญ่ีปุ่ น และสาธารณรฐัเกาหลี 
ครัง้ท่ี 22 (22nd AMAF Plus Three) ประเทศสมาชิกอาเซียนไดแ้สดงความขอบคณุประเทศบวกสามท่ีใหก้าร
สนบัสนนุและสง่เสรมิความรว่มมืออย่างตอ่เน่ือง ประเทศไทยในฐานะประเทศเจา้ภาพและเป็นท่ีตัง้ของส านกั
เลขาธิการ APTERR และ ส านกัเลขาธิการ AFSIS ยงัคงสนบัสนนุส านกัเลขาธิการ APTERR และ AFSIS 
ตอ่ไป โดยการด าเนินงานของ APTERR และ AFSIS มีสว่นส าคญัอยา่งยิ่งในการเสรมิสรา้งความมั่นคงดา้น
อาหาร การบรรเทาความยากจน และการก าจดัภาวะทพุโภชนาการภายในภมูิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในชว่ง
ความทา้ทายของการระบาดของ COVID-19 และการฟ้ืนฟภูายหลงัการระบาด นอกจากนี ้กระทรวงเกษตรฯ 
ยงัพรอ้มสนบัสนนุ AFSIS ในการเป็น intergovernmental organization เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รได้
อยา่งสงูสดุ 

ในสว่นของการประชมุรฐัมนตรีอาเซียน-อินเดียดา้นการเกษตรและป่าไม ้ครัง้ท่ี 7 (7th AIMMAF) ท่ีประชมุ
ไดร้บัทราบความกา้วหนา้การด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการระยะกลางส าหรบัความรว่มมืออาเซียน-อินเดีย
ดา้นการเกษตรและป่าไม ้(2564-2568) และยินดีท่ีมีโครงการรเิริ่ม Centralilty of Soil in Agriculture and 
Environment เพ่ือลดการใชปุ้๋ ยและปรบัปรุงสขุภาพดนิ และน าไปสู ่smart farming ในอนาคต 



  

สดุทา้ยนี ้กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงขบัเคล่ือนนโยบาย 3S (Safety, Security และ Sustainability) ควบคูก่บั 
Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model เพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมายการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยพรอ้ม
ท่ีจะรว่มมือในภาคอาหาร เกษตร และป่าไม ้กบัประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีตา่ง ๆ ในการยกระดบัความ
มั่นคงทางดา้นอาหาร และการเกษตรอยา่งยั่งยืน เพ่ือรบัมือกบัความทา้ทายใหม ่ๆ 


