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 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- เดลินิวส์วาไรตี้: บทสรุปโครงการ 'ปลูกไม้มีค่า' (เดลินิวส์ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 4) 

ข่าวเว็บไซต์ 
‘นายอำเภอแกลง’ ลุยตรวจรุกเขาแผ้วถางตัดไม้ ปรับพ้ืนที่ปลูกทุเรียนบนเขาสำรอง (เดลินิวส์ 21 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/2022517/ 
นายอำเภอแกลงสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยตรวจรุกเขาปลูกทุเรียน (สยามรัฐ 21 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://siamrath.co.th/n/425155 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืชเศรษฐกิจหลัก (เดลินิวส์ 21 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/2020782/ 
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‘นายอำเภอแกลง’ ลุยตรวจรุกเขาแผ้วถางตัดไม้ ปรับพื้นที่ปลูกทุเรียนบนเขาสำรอง 
นายอำเภอแกลงสนธิกำลังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลุยตรวจรุกเขาปลูกทุเรียน เตรียมรายงานถึง ผวจ.ระยอง 

21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:59 น. 

   
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง จ.ระยอง พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ ตันศิริ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอ
แกลง ร.ต.ท.ณัฐพลวัฒน์ ศรีวิชา รักษาการหัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ ร.ย.1 นายขุนพล พานทอง กำนันตำบลพังราด สมาชิกกองร้อยอส.อำเภอแกลง และจนท.ป่าไม้ เข้าตรวจสอบที่ดินที่มีการร้องเรียน  
รุกเขาสำรองซึ่งเป็นเขตป่าสงวน บ้านนา-ทุ่งควายกิน ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ.2484 

โดยมี เจ้าของที่ดินได้นำเอกสารโฉนดที่ดินมาแสดงให้กับนายอำเภอและจนท.ที่เข้าตรวจสอบพร้อมกับพาจนท.เข้าตรวจสอบหลักเขตของที่ดินท่ีอยู่
ติดกับเขาสำรองซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกแผ้วถางตัดไม้จนเตียนโล่งและยังพบตอไม้ที่ถูกโค่นไว้ นอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบที่ดินที่ มีการบุกรุกปลูก
ทุเรียนข้ึนไปบนเขาซึ่งจนท.ได้จับจีพีเอสถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วทำบันทึกตรวจสอบ 

น.ส.กานต์จรัส กล่าวว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนมีการบุกรุกเขานั้นจึงได้สนธิกำลังฝ่ายปกครองอำเภอแกลง ชุดปฎิบัติการพิเศษปกค รอง
จังหวัดระยองและจนท.ป่าไม้ เพื่อทำการตรวจสอบและจับจีพีเอสที่ดินที่กรรมสิทธิ์ครอบครองของเจ้าของที่ดิน แปลงแรกซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดของ 
มารดาของเจ้าของที่ดินและเป็นผู้ดูแลที่ดินดังกล่าว ซึ่งในโฉนดได้ระบุมีเนื้อที่ 1 ไร่ และได้แผ้วถางตัดไม้ซึ่งคาดว่าได้มีการตัดไม้เกินจากโฉนดที่ดิน
ไปบางส่วนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นหัวไร่ปลายนา 

อย่างไรก็ตามได้ให้จนท.ป่าไม้ทำการจับจุดจีพีเอสที่ดินท่ีมีโฉนดเพื่อเทียบเคียงแล้วนำไปเปรียบเทียบที่ดินที่สำนักงานที่ดินอำเภอแกลง ถึงจะทราบ
ว่ามีการบุกรุกเป็นจำนวนกี่ไร่รวมถึงที่ดินที่นายทุนบุกรุกปลูกทุเรียนขึ้นไปบนเขาด้วย เมื่อทราบว่ามีการบุกรุกจำนวนกี่ไร่ก็จะให้จนท.บังคับใช้
กฎหมายดำเนินการต่อไป ซึ่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายรวมถึงจนท.ต้องปฎิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และจะรายงานไปยังนายไตรภพ 
วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยองให้รับทราบต่อไป 
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นายอำเภอแกลงสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยตรวจรุกเขาปลูกทุเรียน 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2566 17:19 น. ภูมิภาค  

   
จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนมีผู้นำท้องถิ่นบุกรุกแผ้วถางตัดไม้และนายทุนช่ือดังเข้าปรับพื้นที่ปลูกทุเรียนบนเขาสำรอง  ซ.หนองตอง ต.พังราด  
อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

จากความคืบหน้าดังกล่าว เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ก.พ.66 น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง จ.ระยอง พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ 
ตันศิริ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแกลง ร.ต.ท.ณัฐพลวัฒน์ ศรีวิชา รักษาการหัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง นายจักรกฤษณ์ 
แสงกุหลาบ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ร.ย.1 นายขุนพล พานทอง กำนันตำบลพังราด สมาชิกกองร้อยอส.อำเภอแกลง และจนท.ป่าไม้ เข้า
ตรวจสอบท่ีดินที่มีการร้องเรียนรุกเขาสำรองซึ่งเป็นเขตป่าสงวน บ้านนา-ทุ่งควายกิน ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ.2484  

โดยมีนายจักรกฤช  ถนอมวงศ์ ผญบ.ม.4 ได้นำเอกสารโฉนดที่ดนิมาแสดงให้กับนายอำเภอและจนท.ท่ีเข้าตรวจสอบพร้อมกับพาจนท.เข้าตรวจสอบ
หลักเขตของที่ดินที่อยู่ติดกับเขาสำรองซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกแผ้วถางตัดไม้จนเตียนโล่งและยังพบตอไม้ที่ถูกโค่นไว้  นอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบ
ที่ดินท่ีมีการบุกรุกปลูกทุเรียนขึ้นไปบนเขาซึ่งจนท.ได้จับจีพีเอสถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วทำบันทึกตรวจสอบ  

  
น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง กล่าวว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนมีการบุกรุกเขานั้นจึงได้สนธิกำลังฝ่ายปกครองอำเภอแกลง ชุ 
ดปฎิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดระยองและจนท.ป่าไม้  เพื่อทำการตรวจสอบและจับจีพีเอสที่ดินที่กรรมสิทธิ์ครอบครองของเจ้าของที่ดิน  
แปลงแรกซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดของนางบังอร ถนอมวงศ์ ซึ่งเป็นมารดาของนายจักรกฤช ถนอมวงศ์ ผญบ.ม.4 และเป็นผู้ดูแลที่ดินดังกล่าว ซึ่งในโฉนด
ได้ระบุมีเนื้อท่ี 1 ไร่ และได้แผ้วถางตัดไม้ซึ่งคาดว่าได้มีการตัดไม้เกินจากโฉนดที่ดินไปบางส่วนท่ีชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นหัวไร่ปลายนา 

อย่างไรก็ตามได้ให้จนท.ป่าไม้ทำการจับจุดจีพีเอสที่ดินท่ีมีโฉนดเพื่อเทียบเคียงแล้วนำไปเปรียบเทียบที่ดินที่สำนักงานที่ดินอำเภอแกลง ถึงจะทราบ
ว่ามีการบุกรุกเป็นจำนวนกี่ไร่รวมถึงที่ดินที่นายทุนบุกรุกปลูกทุเรียนขึ้นไปบนเขาด้วย  เมื่อทราบว่ามีการบุกรุกจำนวนกี่ไร่ก็จะให้จนท.บังคับใช้
กฎหมายดำเนินการต่อไป ซึ่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายรวมถึงจนท.ต้องปฎิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และจะรายงานไปยังนายไตรภพ 
วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยองให้รับทราบต่อไป 

https://siamrath.co.th/n/425155
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230221/015f566660c87835851a5b653953db4fbbc1a1cc2bc7d88d0912ff868475aa79.jpg?itok=ALwDHKHY
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230221/ec7fd6c80c861e545631c29acb9b5c1a400ee5f414f2cf801045b02c45c18eb2.jpg?itok=8sHGVU_6
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230221/a48a2c870276d356ce5348b8958c8c6ee031c8f45fec85767b6af0b092a1f1c8.jpg?itok=0G6Cd92J
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230221/7d5bdc2def79404ea21afba2072343859981333aab929e1cba20f7c7de85cb8e.jpg?itok=nnT3Govp
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230221/d8c76e21dccdace52c31eddfd934269e7a8be4c1eedad3dce01e0ab473c59aae.jpg?itok=D98XRhKP
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ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืชเศรษฐกิจหลัก 
กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับภาคเอกชนนำร่องจัดทำ Baseline การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืชเศรษฐกิจหลัก อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มัน
สำปะหลัง ไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง) 

21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:45 น. 

 
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Climate 
Resilience Network: ASEAN-CRN) กล่าวว่า จากการประชุม APEC ซึ่งไทยได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านนโยบาย 
Bio-Circular Green Economy (BCG) การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Net Zero การพัฒนาระบบคาร์บอนเครดิต ภาค
การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

กรมวิชาการเกษตร และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ทำ MOU ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสนับสนุนท้ังด้านการพัฒนา 
และผลักดันการจัดการคาร์บอนเครดิต รวมทั้งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้อย่างยั่งยืน มี
การสร้างการสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ในพืชเศรษฐกิจ
สำคัญ 

การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือของประเทศเยอรมนี และสมาคมดินและปุ๋ยแห่ง
ประเทศไทย ดึง บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด บริษัท วรุณา ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช 
จำกัด บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด บริษัท ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์ดีเกษตรพัฒนา จำกัด บริษัท  บูรพา 
เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด และ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกนำร่องในพืชเป้าหมาย คือ อ้อย ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และอุทั ยธานี 
ปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และกระบี่ มันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานี ระยอง ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น กาญจนบุรี 
ชลบุรี ชัยภูมิ และฉะเชิงเทรา ยางพารา ในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สงขลา ไม้ผล (ทุเรียนและมะม่วง) ในพื้นที่จังหวัดจันทุบรี ศรีสะ
เกษ สุโขทัย และขอนแก่น คาดว่าภายหลังความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชน จะได้รูปแบบวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้ baseline ในพืชแต่ละชนิด มีพื้นท่ีที่เข้าสู่โครงการ T-VER เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต มีแปลง
ต้นแบบในการจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ มีแนวทางในการพัฒนา GAP 
Carbon Credit Plus มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมขององค์กร และท้ายที่สุด บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร จะได้รับการ
รับรองเป็นผู้ตรวจประเมิน (VVB) 

“ผลที่จะได้รับจากความรว่มมอืในครั้งนี้ จะทำให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรของประเทศจะลดลง และเกษตรกรจะมีคาร์บอน
เครดิตจากการดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม คือ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง หรือ กักเก็บได้ จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ผ่านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และสามารถนำคาร์บอนเครดิต
ไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการดำเนินงานไปรายงาน และนำไปใช้
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร บุคคล งานบริการ หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ” 


