
 สรุปขาวประจําวันท่ี  14 ธันวาคม  2565 
สื่อสิ่งพิมพ  

- คอลัมน บุคคลแนวหนา..สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสดจ็พระราชดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ  (แนวหนา  14 ธ.ค. 65  หนา 4) 

- เลาะตะเข็บ ‘เก็บภาษ ีกทม.’ 5 รายการใหม – เกาควักกระเปาคนกรุง  (ประชาชาติธุรกิจ  (15-18 ธ.ค. 65  

หนา 1,5) 

 

สื่อออนไลน 

- โครงการชุมชนไมมีคา  เฟสแรก ใชไมยืนตนเปนหลักประกัน 1.43 แสนตน  (มติชนออนไลน  13 ธ.ค. 

65)  www.matichon.co.th/politics/news_3723107  

- เปดผลงานรฐับาล “โครงการชุมชนไมมีคา”  (ฐานเศรษฐกิจ  13 ธ.ค. 65)  

https://www.thansettakij.com/business/economy/550067 

- กลุมบริษัท ETC ปลูกตนไม รําลึกถึงพอ เนื่องในโอกาส “วันพอแหงชาติ”  (สยามรัฐธุรกิจ  14 ธ.ค. 65) 

www.siamturakij.com/lifestyle/1482-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E0%B8%81%E0%B 

8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B

8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-ETC-%EF%BF%BD%EF%BF%BD 
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‘โครงการชุมชนไม้มีค่า’ เฟสแรก ใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน .  แสนต้น เพมิพนืทสีีเขียวป่า

เศรษฐกิจ .  แสนไร่ 

เมือเวลา .  น. วนัที  ธนัวาคม ทีทาํเนียบรฐับาล น.ส.รชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจาํสาํนกั

นายกรฐัมนตรี แถลงภายหลงัการประชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) วา่ตามที ครม.มีมตเิมือวนัที  กันยายน  

เห็นชอบการขบัเคลือน โครงการชมุชนไมมี้คา่ โดยมีเปา้หมายระยะ  ปี เพือประโยชนแ์ก่ประชาชน .  ลา้น

ครวัเรือน ดว้ยการปลูกไมมี้คา่ครวัเรือนละ  ตน้ ส่งผลใหมี้จาํนวนตน้ไม ้ ,  ลา้นตน้ ไดพื้นป่าเพิมขนึ  

ลา้นไร ่ส่งผลใหเ้กิดมลูคา่ทางเศรษฐกิจ ,  ลา้นบาท 

ทงันี ตน้ไมมี้คา่ มี 58 ชนิด เชน่ 1.สกั 2.พะยงู 3.เต็ง 4.รงั 5.มะขามปอ้ม 6.จามจรีุ 7.สตับรรณ 8.ตะเคียนทอง 

9.นางพญาเสือโครง่ 10.มะขาม ซงึวนันี ครม.ไดร้บัทราบความคืบหนา้การขบัเคลือนโครงการชมุชนไมมี้คา่ 

ระยะที 1 (พ.ศ.2562-2564) กล่าวคือ 

1.มีการปลดล็อกกฎหมายและมาตรการทีเกียวขอ้ง อาทิ 1) กรมป่าไมอ้อกพระราชบญัญัตป่ิาไม ้(ฉบบัที 8) 

พ.ศ.2562 แกไ้ขเพิมเตมิ มาตรา 7 เพือปลดล็อกไมห้วงหา้ม จากเดมิทีกาํหนดใหไ้มมี้คา่ทางเศรษฐกิจทีขึนใน

ทีดินประเภทอืนทีไมใ่ชป่่าเป็น “ไมห้วงหา้ม” 2) จดัทาํระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชป้ระโยชนใ์นเขต

ป่าสงวนแหง่ชาติวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขการขออนญุาต และการอนญุาตใหท้าํการปลกูสรา้ง

สวนป่า หรือปลกูไมยื้นตน้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2565 และ 3) ผลกัดนัการลดภาษีและยกเวน้ภาษี

สาํหรบัไม ้ไมแ้ปรรูปและของทาํดว้ยไม ้

.เพาะพนัธุ ์ขยายพนัธุก์ลา้ไมมี้คา่ทางเศรษฐกิจสงู อาทิ กรมป่าไมเ้พาะพนัธุ ์ขยายพนัธุ์กลา้ไมมี้คา่ทาง

เศรษฐกิจแจกจา่ยใหป้ระชาชนทวัไป รวมทงัสิน .  ลา้นกลา้ไม ้และไดจ้ดัทาํเรือนเพาะชาํกลา้ไมช้มุชนใน 

 ชมุชน ซงึสามารถผลิตกลา้ไมไ้ดช้มุชนละ ,  กลา้ไม ้รวมทงัสิน .  ลา้นกลา้ไม ้



.วิจยัเพือสรา้งความเขม้แข็งและยงัยืน อาทิ สาํนกังานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) ไดส้นบัสนนุงบประมาณ เพือ

สรา้งองคค์วามรู ้เทคโนโลยีและนวตักรรม เชน่ ) ฐานขอ้มลู “ชนิดไมมี้คา่ทีเหมาะสมกบัสภาพพืนที และแปลง

สาธิตการปลกู” ) พฒันาเกณฑม์าตรฐานการประเมินมลูคา่ไมเ้พือใชเ้ป็นหลกัประกันทางธุรกิจ ) พฒันา

เทคโนโลยีและนวตักรรมแม่นยาํทางป่าไม ้(Precision Forestry) เพือสนบัสนนุการจดัการและการประเมิน

มลูคา่ไม ้ ) ใชป้ระโยชนจ์ากไมข้นาดเล็ก เศษไม ้ปลายไม ้เพือการสรา้งบา้น อาคาร เฟอรน์ิเจอร ์เชือเพลิง

อดัเม็ดและพลงังาน 

.การขยายผลในพืนทีทวัประเทศไทย สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ขยายผล

และสือสารสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจมีชมุชนเขา้รว่มโครงการผา่นกิจกรรมป่าครอบครวั ,  ราย ในพืนที 

,  ไร ่สามารถดาํเนินการชมุชนไมมี้คา่ คิดเป็นมลูคา่ .  ลา้นบาท และการใชป้ระโยชนท์างออ้มผ่าน

การประเมินมลูคา่ระบบนิเวศสะสม พ.ศ. -  คิดเป็นมลูคา่ , .  ลา้นบาท รวมทงัสิน , .  

ลา้นบาท 

5.ประเมินมลูคา่การตลาดและแปรรูป อาทิ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สรา้ง

มลูคา่เพิมชมุชนไมมี้คา่ 321 ชมุชน มีรายไดจ้ากผลิตภณัฑที์ไดจ้ากตน้ไมแ้ละป่าไมป้ระมาณ 90 ลา้นบาท 

และไดป้ริมาณการกกัเก็บคารบ์อนประมาณ 4.68 แสนตนัคารบ์อนไดออกไซด ์รวมทงัสนบัสนนุเกษตรกรใน

การใชต้น้ไมเ้ป็นหลกัประกนั เบืองตน้ไดส้นบัสนนุเฉพาะในพืนทีเอกสารสิทธิ 292 ตน้ และใหม้ลูคา่หลกัประกนั

แก่เกษตรกรทีใชต้น้ไมยื้นกูค้ิดเป็นมลูคา่ 3.1 ลา้นบาท 

น.ส.รชัดากลา่วตอ่วา่ ผลการดาํเนินงานขบัเคลือนผ่านกลไกอืนๆ อาทิ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีการจด

ทะเบียนการนาํไมยื้นตน้มาเป็นหลกัประกนั ตงัแตว่นัที 16 มีนาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 1.43 

แสนตน้ จาํนวนเงินคาํประกนั 136.83 ลา้นบาท นอกจากนี ความสาํเรจ็จากการดาํเนินโครงการดา้น

สิงแวดลอ้ม สามารถเพิมพืนทีสีเขียวโดยเฉพาะในสว่นป่าเศรษฐกิจ ประมาณ 1.07 แสนไร ่สรา้งความสมดลุ

ของระบบนิเวศจากฐานความหลากทางชีวภาพในพืนทีสีเขียวนอกเขตอนรุกัษ ์และสามารถลดจาํนวนก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดด์ว้ย  ทงันี แผนการดาํเนินโครงการชมุชนไมมี้คา่ ระยะที 2 (พ.ศ.2565-2567) คาดวา่จะ

เกิดชมุชนไมมี้คา่เพิมขนึ 4,969 ชมุชน ประชาชนทีไดร้บัผลประโยชน ์4,650 ครวัเรือน มีตน้ไมเ้พิมขนึ 60 ลา้น

ตน้ และมีพืนทีป่าเพิมขนึ 14,040 ไร ่



 

 



 

13 ธนัวาคม 2565 นางสาวรชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยหลงัการประชมุ

คณะรฐัมนตรี (ครม.) ว่า ตามที ครม.มีมต ิเมือ 18 กนัยายน 2561 เห็นชอบการขบัเคลือนโครงการชมุชนไมมี้

คา่ โดยมีเปา้หมายระยะ 10 ปี เพือประโยชนแ์ก่ประชาชน 2.6 ลา้นครวัเรือน ดว้ยการปลกูไมมี้คา่ครวัเรือนละ 

400 ตน้ สง่ผลใหมี้จาํนวนตน้ไม ้1,040 ลา้นตน้ ไดพื้นป่าเพิมขนึ 26 ลา้นไร ่ส่งผลใหเ้กิดมลูคา่ทางเศรษฐกิจ 

1,040 ลา้นบาท  

  

 

 



ทงันี ตน้ไมมี้คา่ มี 58 ชนิด เชน่ 1.สกั 2.พะยงู 3.เตง็ 4.รงั 5.มะขามปอ้ม 6.จามจรีุ 7.สตับรรณ 8.ตะเคียนทอง 

9.นางพญาเสือโครง่ 10.มะขาม ซงึในวนันี ครม.ไดร้บัทราบความคืบหนา้การขบัเคลือนโครงการชมุชนไมมี้คา่ 

ระยะที 1 (พ.ศ.2562 - 2564) กล่าวคือ 

1.มีการปลดล็อกกฎหมายและมาตรการทีเกียวขอ้ง อาทิ  

 กรมป่าไมอ้อกพระราชบญัญัตป่ิาไม ้(ฉบบัที 8) พ.ศ.2562 แกไ้ขเพิมเตมิ มาตรา 7 เพอืปลดล็อกไม้

หวงหา้ม จากเดมิทีกาํหนดใหไ้มมี้คา่ทางเศรษฐกิจทีขึนในทีดินประเภทอืนทีไมใ่ชป่่าเป็น "ไมห้วงหา้ม"  

 จดัทาํระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชป้ระโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์

วิธีการและเงือนไขการขออนญุาต และการอนุญาตใหท้าํการปลูกสรา้งสวนป่า หรือปลูกไมย้ืนตน้ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2565  

 ผลกัดนัการลดภาษีและยกเวน้ภาษีสาํหรบัไม ้ไมแ้ปรรูปและของทาํดว้ยไม ้

2.เพาะพนัธุ ์ขยายพนัธุก์ลา้ไมมี้คา่ทางเศรษฐกิจสงู อาทิ กรมป่าไมเ้พาะพนัธุ ์ขยายพนัธุก์ลา้ไมมี้คา่ทาง

เศรษฐกิจแจกจา่ยใหป้ระชาชนทวัไป รวมทงัสิน 243.8 ลา้นกลา้ไม ้และไดจ้ดัทาํเรือนเพาะชาํกลา้ไมช้มุชนใน 

730 ชมุชน ซงึสามารถผลิตกลา้ไมไ้ดช้มุชนละ 20,000 กลา้ไม ้รวมทงัสิน 14.6 ลา้นกลา้ไม ้

3.วิจยัเพือสรา้งความเขม้แข็งและยงัยืน อาทิ สาํนกังานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) ไดส้นบัสนนุงบประมาณ เพือ

สรา้งองคค์วามรู ้เทคโนโลยีและนวตักรรม เชน่ 

 ฐานขอ้มลู “ชนิดไมมี้คา่ทีเหมาะสมกบัสภาพพืนที และแปลงสาธิตการปลกู” 

 พฒันาเกณฑม์าตรฐานการประเมินมลูคา่ไมเ้พือใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมแมน่ยาํทางป่าไม ้(Precision Forestry) เพือสนบัสนนุการจดัการและ

การประเมินมลูคา่ไม ้

 ใชป้ระโยชนจ์ากไมข้นาดเล็ก เศษไม ้ปลายไม ้เพือการสรา้งบา้น อาคาร เฟอรน์ิเจอร ์เชือเพลิงอดัเม็ด

และพลงังาน 

 

 



.การขยายผลในพืนทีทวัประเทศไทย สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ขยายผล

และสือสารสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจมีชมุชนเขา้รว่มโครงการผา่นกิจกรรมป่าครอบครวั ,  ราย ในพืนที 

,  ไร ่สามารถดาํเนินการชมุชนไมมี้คา่ คิดเป็นมลูคา่ .  ลา้นบาท และการใชป้ระโยชนท์างออ้มผ่าน

การประเมินมลูคา่ระบบนิเวศสะสม พ.ศ. -  คิดเป็นมลูคา่ , .  ลา้นบาท รวมทงัสิน , .  

ลา้นบาท 

.ประเมินมลูคา่การตลาดและแปรรูป อาทิ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สรา้ง

มลูคา่เพิมชมุชนไมมี้คา่  ชมุชน มีรายไดจ้ากผลิตภณัฑที์ไดจ้ากตน้ไมแ้ละป่าไมป้ระมาณ  ลา้นบาท 

และไดป้ริมาณการกกัเก็บคารบ์อนประมาณ .  แสนตนัคารบ์อนไดออกไซด ์

รวมทงัสนบัสนนุเกษตรกรในการใชต้น้ไมเ้ป็นหลกัประกนั เบืองตน้ไดส้นบัสนนุเฉพาะในพืนทีเอกสารสิทธิ 292 

ตน้ และใหม้ลูคา่หลกัประกนัแก่เกษตรกรทีใชต้น้ไมยื้นกูค้ิดเป็นมลูคา่ 3.1 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงานขบัเคลือนผา่นกลไกอืน ๆ อาทิ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีการจดทะเบียนการนาํไมยื้นตน้มา

เป็นหลกัประกนั ตงัแตว่นัที 16 มี.ค.2562  ถึง 31 ธ.ค.2564 จาํนวน 1.43 แสนตน้ จาํนวนเงินคาํประกนั 

136.83 ลา้นบาท  

นอกจากนีความสาํเร็จจากการดาํเนินโครงการดา้นสิงแวดลอ้ม สามารถเพิมพืนทีสีเขียวโดยเฉพาะ 

ในส่วนป่าเศรษฐกิจประมาณ 1.07 แสนไร ่สรา้งความสมดลุของระบบนิเวศจากฐานความหลากทางชีวภาพใน

พืนทีสีเขียวนอกเขตอนรุกัษ ์และสามารถลดจาํนวนก๊าซคารบ์อนไดออกไซดด์ว้ย   

ทงันี แผนการดาํเนินโครงการชมุชนไมมี้คา่ ระยะที 2 (พ.ศ.2565 - 2567) คาดวา่ จะเกิดชมุชนไมมี้คา่เพิมขนึ 

4,969 ชมุชน ประชาชนทีไดร้บัผลประโยชน ์4,650 ครวัเรือน มีตน้ไมเ้พิมขนึ 60 ลา้นตน้ และมีพืนทีป่าเพิมขนึ 

14,040 ไร ่

 

 



 

บริษัท เอริธ์ เทค็ 

เอนไวรอนเมนท ์

จาํกัด (มหาชน) 

หร ื

“ETC” พร้อม

ด้วยพนักงาน 

ร่วมกับ คณะครู 

และนักเรยีน

โรงเรียนวัดเรือ

แข่ง (ประชา

อุปถัมภ)์ และ

สถานีเพาะชาํกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้ จาํนวน 100 ต้น เนืองใน

โอกาส “วันพ่อแหง่ชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า” ณ โรงเรียนวัด 

สุรพงษ ์ หวังศิรเิวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส ์จาํกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอริธ์ เทค็ เอนไว

รอนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมปลกูตน้ไม ้จดัขึนเพือ นอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธิคณุ ในหลวง

รชักาลที ๙ เนืองในโอกาส “วนัพ่อแห่งชาติ” และ “วนัดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใตโ้ครงการ “ขยะแลกกลา้” กลุม่

บริษัทฯ พรอ้มดว้ยคณะครู และนกัเรียนโรงเรียนวดัเรือแข่ง (ประชาอปุถมัภ)์, สถานีเพาะชาํกลา้ไมจ้งัหวดั

พระนครศรีอยธุยา-กรมป่าไม,้ จงึรว่มกนัปลกูตน้ไม ้เพือเพิมพืนทีสีเขียวใหแ้ก่โรงเรียนอนัจะสง่ผลดา้นคณุภาพชีวิตที

ดีใหแ้ก่นกัเรียน และประชาชน ในพืนทีบริเวณใกลเ้คียง ตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่เยาวชน และประชาชนใน

การคดัแยกขยะ เพือเป็นการปลกูจิตสาํนกึใหเ้ห็นคณุคา่ในการอนรุกัษ์สงิแวดลอ้ม และยงัเป็นการช่วยลดภาวะการ

เปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศในอนาคต ตลอดจนเพือฟืนคืนสมดลุใหร้ะบบนิเวศนอ์ยา่งยงัยืนในระยะยาว 

 


