
สรุปขาวประจําในวันที ่13 พ.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวเว็บไซต 

ดวน! กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ ขยายผล “วัดปา” ใชท่ีดินปาไม 15 ไร ไดอีก 120 วัน หลังมติ ครม. อนุมัติแลว 
(บานเมือง 12 พฤษภาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/233767 
กอ.รมน.จังหวัดตราด ตรวจเย่ียมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแมบทฯ หนวยปองกันรักษาปาท่ี ตร.2  
(คลองหวยแรง) (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 12 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210512164550018 
สพด.เชียงใหม อนุรักษดิน-นํ้า โครงการฟาหมปก สูเกษตรกรรมมั่นคงย่ังยืน (ไทยรัฐ 12 พฤษภาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2090270 
พช.ศรีสะเกษ จับมือภาคี โครงการพัฒนาปาไมทุงกุลารองไห 2 จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนกลาไมครัวเรือนพัฒนาพื้นท่ี
ตนแบบฯ โคกหนองนา พช. (THAILAND +PLUS 12 พฤษภาคม 2564) 
https://www.thailandplus.tv/archives/320950 
ชาวบานบอแกว เดินหนาปลูกพืชในแปลงสวนปาคอนสาร หลัง กรมปาไมเล่ือนสงมอบสิทธ์ิ (The Active 12 พฤษภาคม 2564) 
https://theactive.net/news/20210512-6/ 
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วันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
เผยว่า จากท่ีมีการร้องเรียนเรื่องวัดป่าและสํานักสงฆ์ท่ีขาดตกเป็นจํานวนมากในการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ขณะนี้มีวัดท่ีย่ืนคําขออนุญาตฯ ท่ีย่ืนจริงเพียง 5,835 คําขอ ซ่ึงยังมีการร้องเรียนเรื่องวัดตกค้างอีกจํานวนมากท่ีตกค้างอยู่
ในเรื่องร้องเรียน ของ กมธ. 

ท้ังนี้ทาง กมธ. ก็มิได้นิ่งนอนใจได้ประสานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงล่าสุดตนต้องขอขอบคุณนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ท่ีได้นําเร่ือง
การอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าสู่การขยายเวลากับคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

โดยล่าสุดเม่ือ 11 พฤษภาคม 2564 (วานนี้) ได้มีการนําวาระเรื่อง ขอขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เข้าสู่ท่ีประชุม ครม. โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการและผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และเห็นชอบขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ภายใน 120 วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นคําขอ
อนุญาต ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก 

ดร.เพชรวรรต กล่าวเพ่ิมเติมว่าท้ังนี้หมายความว่า มติ ครม. จะนับจากวันท่ี 11 พ.ค. 64 ไปอีก 120 วัน ซ่ึงสิ้นสุดในวันอังคารท่ี 7 กย. 2564 ท่ี
จะต้องทํางานหนักเพ่ือท่ีวัดและสํานักสงฆ์ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังนี้เบื้องต้นทาง กมธ. ได้วางโครงสร้างคณะทํางาน
ประสานการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ตามมติ ครม. 11 พ.ค. 64 โดยประกอบด้วย 
1.ตัวแทนของมหาเถรสมาคม ฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย ประธานท่ีปรึกษา 
2.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ประธานกรรมการ 
3.นายปกรณ์เกียรติ ญาณหาร กรรมการ 
4.นายสัมพันธ์ เสริมชีพ กรรมการ 
5.นางภิรมย์ เจริญรุ่ง กรรมการ 
6.นายณพลเดช มณีลังกา กรรมการ 
7.ตัวแทนกรมป่าไม้ กรรมการ 



8.ตัวแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ 
9.ตัวแทนของกรมการศาสนา กรรมการ 
10.ตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯ พุทธศาสนาฯ สภาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเบื้องต้น ตนได้ประสานกับกับป่าไม้  และนายสิปป์บวร แก้วงาม 
ผู้ตรวจราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แล้ว โดยนายสิปป์บวร เผยว่า หากมีหน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือสํานักพุทธ ก็จะทําให้การ
เข้าถึงวัดป่าท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร สามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึง ในเบื้องต้น พศ. ยินดีท่ีจะเข้าร่วมท่ีจะดําเนินการเพ่ือให้วัดและสํานักสงฆ์สามารถใช้
พ้ืนท่ีป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
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วันนี้ (12 พ.ค. 64)  บริเวณท่ีทําการหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม (ร.น.) รองผู้อํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยคณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัดตราด ลงพ้ืนท่ีตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด เพ่ือตรวจเย่ียม
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจําปี 2564 และติดตามดูผลการ
ปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าทดแทนพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกแผ้วถาง การป้องกันและจับกุมผู้บุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  

โดยมี นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตร.2 คลองห้วยแร้ง และ ตร.4 ด่านชุมพล พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ีป้องกันและรักษาป่าฯ 
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปลูกป่าทดแทนพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกแผ้วถาง และพาลงพ้ืนท่ีตําบลชําราก อําเภอเมืองตราด เพ่ือตรวจดูสภาพผืน
ป่าท่ีชมุชนขอขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีป่าชุมชนไว้ใช้สอยต่อไป  

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า สําหรับในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด ยังมีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติอีกหลายแห่งท่ีถูกบุกรุกแผ้ว
ถางจากนายทุน ซ่ึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ทําการเข้าตรวจยึดไว้หลายแห่งและยังอยู่ในข้ันตอนการดําเนินคดี หากคดีความส้ินสุดก็จะต้องทําการ
ประกาศให้เจ้าของเข้าทําการร้ือถอนและดําเนินคดี แต่หากไม่ทําการร้ือถอนเจ้าหน้าท่ีก็จะต้องใช้อํานาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เข้าทําการร้ือถอน ในส่วนพ้ืนท่ีๆทําการร้ือถอนไปท้ังหมดจะต้องรีบทําการปลูกป่าทดแทน โดยแปรสภาพเป็นป่าชุมชน
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินการปลูกป่า โดยจะเน้นการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือคืนสภาพให้ป่ากลับเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ําของความอุดม
สมบูรณ์ให้ลูกหลานสืบไป 



 

 

 
สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ พด.จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา โครงการฟ้าห่มปก สู่เกษตรกรรมที่ม่ันคงย่ังยืน หนุนเกษตรกรจากปลูกพืชเชิงเด่ียว ให้
ทําข้ันบันไดดิน และปลูกหญ้าแฝก สกัดหน้าดินพังทลาย 

เม่ือวันท่ี 12 พ.ค.64 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการอนุรักษ์ดินและน้ําในโครงการฟ้าห่มปก 
ท่ีอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ได้ดําเนินการในพ้ืนท่ี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือกับสถานีฯเป็น
อย่างดี ทําให้เกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและนํ้า การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี เช่น เกษตร กรมป่าไม้  
กรมปศุสัตว์ และผู้นําท้องถ่ิน รวมถึงชุมชนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กับโครงการอนุรักษ์ดินและนํ้าในโครงการฟ้าห่มปกนี้ ส่งผลให้เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีแห่งนี้ประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรม 

นายมานิด หม่ืนจรรยา หมอดินอาสาประจําตําบลแม่สาว กล่าวว่า เม่ือก่อนพ้ืนท่ีตรงน้ีปลูกพืชเชิงเด่ียว เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีทําให้ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ ได้เข้ามาแนะนําการปรับปรุงดิน โดยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทําเป็นปุ๋ย
หมัก น้ําหมักชีวภาพ เพ่ือใช้กับพืชท่ีเกษตรกรปลูก จึงทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการทําข้ันบันไดดิน และ
ปลูกหญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์ลงด้านล่าง เพราะเม่ือก่อนช่วงหน้าฝนจะทําให้ดินเกิดการชะล้างของหน้าดิน และสนับสนุนเกษตรกรในการ
สร้างฝายชะลอน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําทําให้ดินชุ่มชื้น พร้อมท้ังให้ความรู้การอนุรักษ์ดินและน้ํา การใช้ปูนโดโลไมท์เพ่ือปรับสภาพดินอีกด้วย จะเห็นได้ว่า
เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู้ด้านการปลูกพืชการดูแลดินได้ดีมากข้ึน ทําให้ชีวิตเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีข้ึน เนื่องจากเกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 
และหันมาใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาท่ีดินอีกด้วย 

 
ด้าน นายพัฒนา ชัยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน หัวหน้าหน่วยพัฒนาท่ีดินท่ี 1 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากการ
ส่งเสริมเกษตรกรในด้านงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแล้ว สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ยังส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 การใช้ 
น้ําหมัก พด.2 สนับสนุนในทุกๆ ด้านพร้อมท้ังลงพ้ืนท่ีคอยช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี ปลูกพืชได้หลายชนิด ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
มากย่ิงข้ึน ผลสําเร็จจากงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโครงการฟ้าห่มปก ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจัดการพ้ืนท่ีได้อย่างเป็นระบบ มีสัดส่วนในการ
ปลูกพืช อีกท้ังยังพ่ึงพาตนเองและคนในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการฟ้ืนฟูผืนป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มพ้ืนท่ี. 



 

 

 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอัศวณัฎฐ์ ชิณพันธ์ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานโคกหนองนา พช. นําเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน จํานวน 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภออุทุมพรพิสัย ราษีไศล 
เมืองจันทร์ บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน ศิลาลาด และอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ เข้ารับมอบกล้าไม้ป่า คร้ังท่ี 1 จํานวน 7,860 ต้น เพ่ือส่งมอบให้แก่ครัวเรือน
พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบฯ จํานวน 393 ครัวเรือน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายชวน ธีรวุฒิอุดม หัวหน้า
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและมอบกล้าไม้ดังกล่าว 

 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้บูรณาการกับกรมป่าไม้ ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนพันธ์ุไม้สําหรับ
ครัวเรือนและพื้นท่ีเป้าหมาย ตามโครงการสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษ ติดต่อรับกล้าไม้ได้ท่ีหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ในจังหวัด จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15,700 ต้น 
และโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15,700 ต้น 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพ้ืนท่ี 22 อําเภอ 1,570 ครัวเรือนการสนับสนุนพันธ์ุไม้จากโครงการพัฒนาป่า
ไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ในคร้ังท่ี 1 มีกล้าไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ พยูง ประดู่ พะยอม มะค่าโมง แดง สะเดา ยางนา 

ซ่ึงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชน ท้ัง 7 อําเภอ เข้ามารับมอบและนําไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนพ้ืนท่ี
เป้าหมายตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หลังจากที่ครัวเรือน
เป้าหมายได้ทําการปลูกต้นไม้ในแปลง “โคก หนอง นา” เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.forest.go.th หรือ 
http://plant.forest.go.th เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ต่อไป 



 

 
ชาวบ้านไม่รอ ลุยเดินหน้าปลูกพืชตามแนวทางโฉนดชุมชน หลัง ครม. มีมติให้กรมป่าไม้ ส่งมอบเอกสารครอบครองท่ีดินให้ คาดเสร็จสิ้น 9 พ.ค. ท่ี
ผ่านมา ล่าสุด แจ้งเลื่อนส่งมอบ เหตุระบาดโควิด-19 

เม่ือวันท่ี 9 พ.ค. 2564 มีรายงานจาก เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน เร่ืองการส่งมอบท่ีดินให้กับชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ ตาม มติ ครม. เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย. 2563 ท่ีผ่านมา ว่า ยังไม่ถูกดําเนินการ เนื่องจากเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่าง ท้ังเร่ืองการระบาดของโค
วิด-19 และพื้นท่ีท่ีถูกจัดสรรดังกล่าว ยังมีสถานะตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ท่ีต้องให้อธิบดีกรมป่าไม้อนุญาต พบว่ามีการทับซ้อนกับพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ชั้นท่ี 2 จํานวน 2 ไร่ ซ่ึงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 และ 2 ไม่สามารถนํามาจัดสรรให้ชาวบ้านได้ตามกฏหมาย จึงต้องมีการดําเนินการรังวัดใหม่อีกคร้ัง ซ่ึง
ยังไม่มีกําหนดออกมา 

ลุยเตรียมแปลงทํากิน ไม่รอฝ่ายนโยบาย 

แม้ชาวบ้านยังไม่ได้รับเอกสารส่งมอบท่ีดินตามกฎหมาย แต่ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน ท่ีทํางานในพ้ืนท่ี ระบุว่า ชาวบ้านเริ่มทยอยปลูก
พืชผลในพ้ืนท่ีแล้ว การใช้ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีดังกล่าวชาวบ้านจะมีการจัดการโดยให้เป็นโฉนดชุมชน ใช้พ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 

 



ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน ยังระบุอีกว่า การให้ความสําคัญกับการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับชาวบ้านถือว่ามีความสําคัญมาก อย่างน้อย
ท่ีสุดในช่วงการระบาดของโควิค-19 การท่ีชาวบ้านเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากินท่ีม่ันคง ก็มีท่ีพักอาศัย และที่ทํากนิให้กับชาวบ้านได้ 

กว่า 4 ทศวรรษ ยื้อแย้งสิทธิในท่ีดินทํากินของราษฎรคอนสาร 

สําหรับท่ีดินแปลงดังกล่าว มีกรณีพิพาทเกิดข้ึนต้ังแต่ปี 2521 กรมป่าไม้ ให้สัมปทานเนื้อท่ี 4,401 ไร่ กับ องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. 
เข้าทําสวนป่าคอนสาร เพ่ือปลูกไม้เศรษฐกิจ นํามาสู่การพยายามผลักชาวบ้านออกจากพื้นท่ี ด้วยข้อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ชาวบ้านท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจึงเข้าย่ืนหนังสือและเรียกร้อง ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายหลายคร้ัง เพ่ือให้ยกเลิกโครงการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส และ
นําท่ีดินทํากินคืนให้กับผู้เดือดร้อน 

ปี 2547 จึงมีการตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือพิสูจน์สิทธ์ิ โดยมีหัวหน้าสวนป่าคอนสาร เป็นประธาน ปลัดอาวุโสอําเภอคอนสาร กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น รวมถึงตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อน ร่วมเป็นคณะทํางาน หลังจากตรวจสอบ คณะทํางานฯ มีมติ ว่าสวนป่าคอนสารได้ปลูก
สร้างทับท่ีทํากินของราษฎรจริง ให้ยกเลิกสวนป่า แล้วนําท่ีดินมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้เดือดร้อน ท้ังสิ้น 277 ราย แต่กลับไม่มีการดําเนินการใด ๆ 

ต่อมา 17 ก.ค. 2552 หลังจากไม่มีการตอบสนองใด ๆ ชาวบ้านจึงตัดสินใจกลับไปตั้งบ้านเรือนและเข้าทํากินในพ้ืนท่ีสวนป่าคอนสาร อีกท้ังจัดต้ัง
เป็น ชุมชนบ่อแก้วข้ึน หลังจากนั้นราวหนึ่งเดือน อ.อ.ป. เจ้าของสิทธ์ิสวนป่าคอนสารได้ย่ืนฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดภูเขียว จนชาวบ้าน 31 
รายถูกดําเนินคดี ข้อหาบุกรุกป่า ต่อมาชาวชุมชนบ่อแก้วย่ืนอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. 2554  

ปี 2557 เกิดเหตุรัฐประหาร โดย คสช. รัฐบาลทหารออกประกาศคําสั่ง คสช.ท่ี 64/57 หรือ นโยบายทวงคืนผืนป่า ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
หลายชุมชน รวมถึงชุมชนบ่อแก้ว และมีประกาศให้ชาวบ้านร้ือถอนสิ่งก่อสร้างออกจากพ้ืนท่ีภายใน 30 วัน 

ส่งผลทําให้ชาวบ้านต้องเดินทางเข้าย่ืนหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องว่า ในพ้ืนท่ีพิพาทดังกล่าวอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันมาหลายรัฐบาลแล้ว และเรียกร้องให้ยุติคําสั่งไล่ร้ือ 

22 ก.ย. 2562 จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพ้ืนท่ีประชุมร่วมกับชาวบ้านผู้เดือดร้อน ท่ีวัดบ้านทุ่งพระ 
โดยในส่วนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้ใช้แนวทางนโยบายการแก้ไขปัญหาท่ีดินของรัฐบาล และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชาวบ้านผู้เดือดร้อน 
ร่วมกันสํารวจพ้ืนท่ี 

กระท่ัง 23 มิ.ย. 2563 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ อ.อ.ป. ส่งมอบอํานาจให้กรมป่าไม้นําท่ีดินมาจัดสรรให้ชุมชนบ่อแก้ว ซ่ึงชาวบ้านเสนอไป 812 ไร่ แต่
ได้รับการจัดสรรเพียง 366 ไร่ 78 ตารางวา ในจํานวนนี้ เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวน 317 ไร่ 

และวันท่ี 8 มี.ค. ท่ีผ่านมา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามข้ันตอนในการส่งคืนพ้ืนท่ีจํานวน 366 ไร่ 
78 ตารางวา ซ่ึงมีกําหนดว่ากระบวนการส่งมอบนี้ จะแล้วเสร็จภายในวันท่ี 9 พ.ค. 2564 แต่กลับมีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนด 


