
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 16 มิ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   
 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- คุณแหนกอสซิป (แนวหน�า วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 หน�า 13) 

-  เศรษฐกิจท่ัวไทย: เขาพระยาเดินธง ซีพีเอฟต�นแบบ'ปลูกป5า' (ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 17-19 มิถุนายน 2564 หน�า 10) 

- ภาพข:าว: ตรวจเยี่ยม (ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 17-20 มิถุนายน 2564 หน�า 19) 

- เดลินิวส<ก:อนข้ึนแท:น: แก?งเจาะบาดาลป5าสงวน (เดลินิวส< วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 หน�า 11) 

- 'ป5าอยู:ดี-คนมีท่ีทำกิน'มุมมอง'อนุรักษ<'ถึงเวลาเปลี่ยน (แนวหน�า วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 หน�า 17) 

-  ปปช.เปBดไทม<ไลน<-สาง15คดีใหญ: (ข:าวสด วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

คุณแหน (แนวหน�า 16 มิถุนายน 2564) 

https://www.naewna.com/lady/580473 

‘ป5าอยู:ดี-คนมีท่ีทำกิน’ มุมมอง‘อนุรักษ<’ถึงเวลาเปลี่ยน (แนวหน�า 16 มิถุนายน 2564) 

https://www.naewna.com/local/580451 

 
 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป

รหัสข่าว: C-210616005002(16 มิ.ย. 64/06:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 41.13 Ad Value: 51,412.50 PRValue : 154,237.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3688
วันที่: พฤหัสบดี 17 - เสาร์ 19 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

คอลัมน์: เศรษฐกิจทั่วไทย: เขาพระยาเดินธง ซีพีเอฟต้นแบบ'ปลูกป่า'

รหัสข่าว: C-210617022009(16 มิ.ย. 64/06:25) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 30 Ad Value: 37,500 PRValue : 112,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5367
วันที่: พฤหัสบดี 17 - อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564
Section: การตลาด/สังคม

หน้า: 19(ขวา)

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

รหัสข่าว: C-210617023079(16 มิ.ย. 64/05:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.26 Ad Value: 12,501 PRValue : 37,503 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26179
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แก๊งเจาะบาดาลป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210616035013(15 มิ.ย. 64/09:10) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.73 Ad Value: 16,203 PRValue : 48,609 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 17(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ป่าอยู่ดี-คนมีที่ทำกิน'มุมมอง'อนุรักษ์'ถึงเวลาเปลี่ยน

รหัสข่าว: C-210616005000(16 มิ.ย. 64/06:22) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 158.69 Ad Value: 142,821 PRValue : 428,463 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 17(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ป่าอยู่ดี-คนมีที่ทำกิน'มุมมอง'อนุรักษ์'ถึงเวลาเปลี่ยน

รหัสข่าว: C-210616005000(16 มิ.ย. 64/06:22) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 158.69 Ad Value: 142,821 PRValue : 428,463 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14658
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 17(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ป่าอยู่ดี-คนมีที่ทำกิน'มุมมอง'อนุรักษ์'ถึงเวลาเปลี่ยน

รหัสข่าว: C-210616005000(16 มิ.ย. 64/06:22) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 158.69 Ad Value: 142,821 PRValue : 428,463 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11158
วันที่: พุธ 16 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดไทม์ไลน์-สาง15คดีใหญ่

รหัสข่าว: C-210616037048(15 มิ.ย. 64/08:19) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 42.98 Ad Value: 47,278 PRValue : 141,834 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
คุณแหน : 16 มิถุนายน 2564  https://www.naewna.com/lady/580473 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ4า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม บุญญนิตย; วงศ;รักมิตร ร.ท.ชนินทร;-จณา วรรณ

ดิษฐ; ศ.นพ.สุรเดช หงส;อิง อดิศร นุชดำรงค; คมกฤช ตันตระวาณิชย; วรรณา ตันวงศ;วาล สุณี เสรีภาณุ เจมส; ริชาร;ด อมต

วิวัฒน; มัลลิกา พุฒิชาติ สุภาพ กตัญGู ดร.วรรณศิริ ต้ังคารวคุณ เพ็ญประภา ต้ังคารวคุณ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ4า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให4 บุญญ

นิตย; วงศ;รักมิตรและคณะผู4บริหารการไฟฟPาฝRายผลิตแหSงประเทศไทย เข4าเฝPาฯทูลเกล4าฯ ถวายเงินเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล

สมทบทุน รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถSพัทยาในพระราชูปถัมภ;ฯ เพ่ือจัดทำระบบไฟฟPาจากพลังงานแสงอาทิตย; 23 มิ.ย. 

14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

ร.ท.ชนินทร;-จณา วรรณดิษฐ; บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ;ทางการแพทย;ชSวยเหลือผู4ปRวยติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุรเดช หงส;อิง เปXนผู4รับมอบ 

อดิศร นุชดำรงค; อธิบดีกรมปRาไม4 พร4อมผู4บริหารกรม ไปบริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ือเครื่องผลิตออกซิเจนให4 รพ.ธรรมศาสตร;เฉลิม

พระเกียรติ และสSงจิตอาสามาชSวยบริการฉีดวัคซีน ณ ยิม 4 ม.ธรรมศาสตร;ด4วย 

ด4วยเกิดวันเดียวกัน คมกฤช ตันตระวาณิชย; และ วรรณา ตันวงศ;วาลเม่ือ 7 ป[ท่ีแล4วเคยฉลองวันเกิดพร4อมกันท่ีนอร;เวย;กับ

เพ่ือนๆ ชาว LSP#2 มาป[นี้เพ่ือนๆ จะนัดเลี้ยงอีกก็ติดสถานการณ;โควิดเลยเปลี่ยนเปXนฉลองทิพย;ทางไลน;กลุSมกันไปกSอน.. 

สุณี เสรีภาณุ รองปธ.กก.บมจ.แม็คกรุaป (MC) แจ4งแตSงต้ัง เจมส; ริชาร;ด อมตวิวัฒน; เข4ารSวมทีมบริหารของบริษัท ในตำแหนSง

รักษาการประธานเจ4าหน4าท่ีบริหาร 

มัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหลSากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและมอบถุงกาชาดท่ีบรรจุสิ่งของพร4อมใช4สำหรับผู4ติดเชื้อท่ีเข4ารับ

การรักษา โดยได4รับการบริจาคจากชมรมและเอกชนณ รพ.อุทุมพรพิสัย 

ชื่นชมองค;การสวนสัตว;ฯ ท่ีได4นำนกกระเรียนพันธุ;ไทย 14 ตัว จากสวนสัตว;นครราชสีมา เพาะเลี้ยงและฝfกนำมาปลSอยคืนสูS

ธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีชุSมน้ำเขตห4ามลSาสัตว;ปRาอSางเก็บน้ำห4วยจรเข4มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย; ให4สามารถคืนถ่ินกลับสูSธรรมชาติ 

ปgจจุบันพบวSามีนกกระเรียนพันธุ;ไทย มีชีวิตรอดขยายพันธุ;อยูSตามธรรมชาติจำนวน 133 ตัว 

สุภาพ กตัญGูวันเกิดป[นี้ เช4านิมนต;พระมารับสังฆทานท่ีบ4านแล4วเย็นฉลองกับครอบครัวแบบอบอุSน พร4อมอSานไลน;ท่ีมิตรสหาย

สSงมาอวยพรคับค่ัง 

อนุโมทนาบุญกับ ดร.วรรณศิริตั้งคารวคุณ พร4อมลูกหลานคุณแมSเพ็ญประภา ต้ังคารวคุณ และมิตรสหายรSวมสมทบทุนสร4าง

ห4องผู4ปRวยอาการหนักคณะแพทยศาสตร;วชิรพยาบาล 

ครอบครัวกาญจนชูศักด์ิ รSวมบริจาคเครื่องชSวยหายใจจำนวน 3 เครื่องให4 รพ.กลาง ผSาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู4วSาฯ กทม.  

 

 



 

 

‘ปRาอยูSดี-คนมีท่ีทำกิน’ มุมมอง‘อนุรักษ;’ถึงเวลาเปลี่ยน  วันพุธ ท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ชาวกะเหรี่ยงบ4านกลาง ปRา คน นโยบายทวงคืนผืนปRา https://www.naewna.com/local/580451 

“คนกับปRา” เปXนหนึ่งในประเด็นท่ีมีความขัดแย4งตลอดมา ระหวSางฝRายรัฐท่ีมองวSาปRาจะอุดมสมบูรณ;ได4ต4องไมSมีมนุษย;อาศัยอยูS 

นำไปสูSการจับกุมผู4ถูกกลSาวหาวSาบุกรุก กับฝRายชาวบ4านตลอดจนนักวิชาการและภาคประชาสังคมท่ีพยายามย้ำวSาปgจจุบัน

กระแสโลกได4เปลี่ยนไปแล4วและมีชุดความรู4ใหมSๆ เกิดข้ึน ซ่ึงพบวSาคนสามารถใช4ประโยชน;จากปRาพร4อมไปกับการอนุรักษ;ปRา

ได4หากมีการกำหนดกติกาบางอยSาง โดยเม่ือเร็วๆ นี้ มีการเสวนา (ออนไลน;) เรื่อง“7 ป[ ทวงคืนผืนปRา สูSป[แหSงการเดินหน4า

แก4ปgญหาท่ีดิน” มีวิทยากรหลายทSานรSวมสะท4อนปgญหาและหาทางออก 

สมชาติ รักษ;สองพลู ชาวกะเหรี่ยงบ4านกลาง จ.ลำปาง ยกตัวอยSาง นโยบายทวงคืนผืนปRา ท่ีดำเนินการในยุครัฐบาลทหารคณะ

รักษาความสงบแหSงชาติ (คสช.) ผู4ได4รับผลกระทบมากท่ีสุดคือคนท่ีมีวิถีชีวิตอยูSกับปRา ซ่ึงชาวบ4านนั้นดำรงชีวิตด4วยการทำ

เกษตรแบบด้ังเดิม รวมถึงการประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ;เพ่ิมแล4วไปทำท่ีอยูSอาศัยและท่ีทำกินของชาวบ4าน ก็เปXนอีกเรื่องท่ีชาวบ4าน

ได4รับผลกระทบอยSางมาก 

“ใน จ.ลำปาง มีกรณีพ่ีแสงเดือน (แสงเดือนตินยอด) ไปปลูกยางพาราโดยนโยบายของนายกฯ ทักษิณ(ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีชSวงป[ 2544-2549) แล4วถูกแจ4งข4อหาวSาบุกรุกปRา แตSวSาท4ายท่ีสุดแล4วเราพิสูจน;กันแล4ว คุณแสงเดือนซ่ึงอยูS อ.

งาว เราพิสูจน;กันแล4ว อุทยานแล4วก็มีคณะกรรมการจากพี-มูฟ (P-Move ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปXนธรรม) เข4าไป

ตรวจสอบแล4วไมSได4บุกรุก แล4วก็มีหลักฐานในการใช4ประโยชน;อยSางชัดเจน แตSท4ายท่ีสุดคุณแสงเดือน ตินยอด ถูกแจ4งข4อหาบุก

รุกปRา” สมชาติ ระบุ 

สมชาติ กลSาวตSอไปวSา กรณีข4างต4นนี้ชัดเจน แสงเดือนนั้นเปXนเพียงชาวบ4านฐานะยากจน ทำการเกษตรแบบกู4หนี้ยืมสินมา

ลงทุนปลูกยางพารา ซ่ึงหลังพบชาวบ4านท่ีได4รับผลกระทบทำนองเดียวกันอีกหลายราย โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงท่ีดำรงชีวิตด4วย

การทำไรSหมุนเวียน เนื่องจากทางอุทยานมองวSาไรSหมุนเวียนคือปRา เนื่องจากไรSท่ีทำในป[นี้แล4วปลSอยท้ิงไว4 4-5 ป[พ้ืนท่ีนั้นก็จะ

คืนสภาพเหมือนกับเปXนปRา  

โดยทางอุทยานใช4คำวSาขอคืน ซ่ึงชาวบ4านรายใดท่ีไมSมีอำนาจตSอรองก็ต4องคืน แตSหากเปXนชาวบ4านท่ีรวมกันเปXนเครือขSายก็จะมี

การตSอรองเพ่ือขอพิสูจน;วSาเปXนพ้ืนท่ีทำประโยชน;แตSเดิมมานานแล4ว ดังนั้นข4อเสนอคือ “ให4มีการสำรวจรังวัดพ้ืนท่ีโดยเปXนการ

ทำงานรSวมกันระหวSางฝRายเจ4าหน4าท่ีรัฐกับชาวบ4าน” เพ่ือกำหนดขอบเขตท่ีชัดเจนวSาไรSหมุนเวียนของชาวบ4านกับปRาอะไรอยูS

จุดไหน และทำบันทึกข4อตกลงรSวมกัน 



เลSาฟgpง บัณฑิตเทอดสกุล ผู4ประสานงานศูนย;กฎหมายสิทธิชุมชน กลSาววSา การใช4อำนาจและวิธีการทางทหารเข4าไปจัดการ

ประเด็นปRาไม4 ผลท่ีได4ก็ไมSได4ทำให4พ้ืนท่ีปRาเพ่ิมข้ึนมาอยูSท่ีร4อยละ 40 ของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตามท่ีตั้งเปPาหมายไว4 กลSาวคือ ในป[ 

2556 มีพ้ืนท่ีปRาอยูSร4อยละ 31.57จากนั้นในป[ 2560 มีพ้ืนท่ีปRาอยูSร4อยละ 31.58 แทบไมSได4เปลี่ยนแปลงแตSอยSางใดเม่ือเทียบ

กับปgญหาท่ีชาวบ4านได4รับ 

นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณก็เปXนอีกปgญหาหนึ่งท่ีไมSคSอยถูกพูดถึงเทSาท่ีควร อาทิ ในการจัดสรรงบประมาณประจำป[

งบประมาณ 2564 กรมปRาไม4และกรมอุทยานแหSงชาติ สัตว;ปRาและพันธุ;พืช ซ่ึงอยูSภายใต4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล4อม พบวSา ท้ัง 2 กรม ได4งบประมาณรวมกันประมาณ 1.6 หม่ืนล4านบาท ในจำนวนนี้ราวร4อยละ 60 เปXนงบบุคลากร 

รวมถึงงบด4านอนุรักษ;ปRา ในขณะท่ีงบประมาณสำหรับการแก4ไขปgญหาท่ีดินถูกจัดสรรให4น4อยมาก สSงผลให4เจ4าหน4าท่ีระดับ

ปฏิบัติงานไมSสามารถดำเนินการได4 

“การใช4วิธีการ เครื่องไม4เครื่องมือและทัศนคติเหลSานี้มันไมSได4ทำให4สังคมไทยได4พ้ืนท่ีปRาข้ึนมา ไมSได4นำไปสูSอะไรเลย มันมีแตSจะ

สร4างความสูญเสีย ระบบเศรษฐกิจท่ีเราควรจะใช4พ้ืนท่ีปRาให4เปXนประโยชน; สร4างสรรค;และเปXนมิตรตSอระบบนิเวศ แตSวSาเราก็

ไมSได4ใช4 แตSเรากลับใช4วิธีการวSา การท่ีชุมชนเข4าไปใช4พ้ืนท่ีปRาในรูปแบบใดก็แล4วแตSเปXนความผิดและต4องทวงคืน เหลSานี้ถือวSา

เปXนปgญหา” เลSาฟgpง กลSาว 

ผศ.ดร.ไชยณรงค; เศรษฐเชื้อ อาจารย;ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้ังข4อสังเกตวSา ในขณะ

ท่ีกระแสโลกมีการพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิของกลุSมชาติพันธุ;และชนเผSาพ้ืนเมือง แตSสำหรับประเทศไทยนั้นท้ังกฎหมายและ

วิธีคิดของผู4ใช4อำนาจด4านการอนุรักษ;ยังไมSเปลี่ยน และย้ำวSา “การมีสSวนรSวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปRาไม4นั้น

เปXนเรื่องสำคัญ” การมีสSวนรSวมคือการตรวจสอบได4 ซ่ึงท่ีผSานมาได4ถูกพิสูจน;แล4วในหลายพ้ืนท่ีและหลายประเทศ วSามี

ประสิทธิภาพมากกวSาการให4รัฐเปXนผู4จัดการทรัพยากรเพียงฝRายเดียว 

“เรามีความรู4ในการจัดการปRาเยอะแยะมากมาย แตSรัฐเลือกใช4ความรู4แบบนิเวศวิทยากระแสหลัก ซ่ึงความรู4แบบนี้คือแยก

มนุษย;ออกจากธรรมชาติ เม่ือเอามาจัดการปRามันก็เลยมีลักษณะแยกคนออกจากปRา ผมคิดวSาความรู4การจัดการปRา สังคมเรา

มันไมSได4อับจนถึงข้ันเลือกทางเดียวแบบท่ีรัฐกำลังทำอยูS ผมเสนอให4หาความรู4อ่ืนๆ ซ่ึงมันมีอยูSหลากหลาย ยอมรับการอยูS

รSวมกันระหวSางมนุษย;กับธรรมชาติ ระหวSางคนกับปRา ปRาสมบูรณ;คนไมSยากจนเราสามารถทำได4 ไมSใชSจัดการแบบท่ีผSานมาปRา

สมบูรณ;แตSคนยากจน” อาจารย;ไชยณรงค; กลSาว 

พรพนา กaวยเจริญ กลุSมจับตาปgญหาท่ีดิน เสนอแนะวSา ต4องมีกลไกค4นหาข4อมูล เชSน จำนวนพ้ืนท่ีท่ีถูกยึดมีเทSาใด หากรัฐบาล

ต4องการออกกฎหมายหรือนโยบายใหมSมารับรองการทำกินในพ้ืนท่ีปRา เพ่ือให4ไมSเสียโอกาสในการแก4ไขปgญหา และการ

พิจารณาจะทำอยSางไร จะใช4เกณฑ;ใดบอกวSาใครเปXนนายทุน หรือจะสืบสาวประวัติศาสตร;ของท่ีดินอยSางไร ซ่ึงกลไกนี้ต4องมี

องค;ประกอบท่ีหลากหลาย ไมSใชSเพียงหนSวยงานภาครัฐฝRายเดียว ข4อมูลต4องเปtดเผยตSอสาธารณะ รวมถึงในระหวSางพิสูจน;สิทธิ์ 

จะทำอยSางไรกับชาวบ4านท่ีได4รับผลกระทบไปแล4ว 

“ทำอยSางไรท่ีจะทำให4เห็นประเด็นปgญหา สางกลุSมชาวบ4านผู4ได4รับผลกระทบและแนวทางท่ีจะแก4ไข แล4วต4องเอาพหุกฎหมาย

ข้ึนมาแก4 คือชาวบ4านกลุSมนี้ได4เสียสิทธิไปแล4ว กลับไปทำกินไมSได4 แล4วยุคโควิดวิกฤติแบบนี้รัฐบาลควรมีนโยบายในเรื่องของ



การให4เขาได4กลับไปทำกินอยSางน4อยก็คือฟupนฟูเศรษฐกิจ อันนี้ก็ควรเปXนอันหนึ่งซ่ึงในฝRายนโยบาย ฝRายท่ีเก่ียวข4อง ท้ังทาง สส. 

ก็คือสภาโดยตรงในขณะนี้” พรพนา กลSาว 

ปtดท4ายด4วย สาทิตย; วงศ;หนองเตย สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร (สส.) จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปgตย;ในฐานะคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) การท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม สภาผู4แทนราษฎร กลSาววSา นโยบายทวงคืนผืนปRา กลSาววSา ในยุคกSอน

หน4านโยบายทวงคืนผืนปRาโดย คสช. นโยบายท่ีดินของรัฐบาลในอดีตคSอนข4างดำเนินมาด4วยดีแล4ว เชSน ในป[ 2554 ท่ีพรรค

ประชาธิปgตย;เปXนรัฐบาล มีการวางนโยบาย “โฉนดชุมชน” รวมถึงเริ่มจัดต้ัง “ธนาคารท่ีดิน” และยุคหลังจากนั้นนโยบายก็มี

ความใกล4เคียงกัน 

อยSางไรก็ตาม เม่ือคำสั่ง คสช. ท่ี 64/2557 เรื่องนโยบายทวงคืนผืนปRา ถูกวิพากษ;วิจารณ;อยSางหนัก จึงมีการออกคำสั่ง คสช. 

ท่ี 66/2557 ข้ึนมาโดยเน4นให4จัดการกับนายทุน แตSก็ยังพบปgญหาคือ นโยบายทวงคืนผืนปRากำหนดให4หนSวยงานท่ีเก่ียวข4อง

ต4องรายงานความคืบหน4าตSอ คสช.ดังนั้นผู4ปฏิบัติงานจึงทำงานภายใต4ความกดดันเพราะในเวลานั้นทุกภาคสSวนต4องยอมรับ

อำนาจ คสช. ในฐานะรัฏฐาธิปgตย;แม4วSาเจ4าหน4าท่ีเองก็ไมSเข4าใจความซับซ4อนของปgญหา ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลกSอนๆ ท่ี

พยายามแก4ไขปgญหาก็ตาม 

สาทิตย; เสนอแนะทางแก4ปgญหาไว4 2 สSวน คือ 1.กรณีท่ีเปXนคดีความไปแล4ว ในอดีตเคยมีกรณีท่ีอัยการใช4อำนาจหน4าท่ีมีอยูS

ตามกฎหมาย สั่งไมSฟPองหากเรื่องนั้นไมSเปXนประโยชน;ตSอสาธารณะ แตSเรื่องนี้จะทำได4หากมีการสั่งการทางนโยบายซ่ึงรัฐบาล

มองเห็นปgญหา เชSน กำหนดให4รวบรวมข4อมูลของแตSละคดีวSาคดีใดไปถึงข้ันตอนไหนบ4าง หากเปXนคดีท่ียังไปไมSถึงอัยการ หรือ

ไปถึงอัยการแล4วแตSยังไมSถึงศาล และเปXนคดีของคนจน คดีท่ีอยูSในระหวSางโต4แย4งเรื่องสิทธิ หรืออยูSในกระบวนการแก4ไขปgญหา 

จะสามารถทำได4หรือไมSโดยให4อัยการสั่งไมSฟPอง 

กับ 2.นโยบายท่ีรัฐบาลดำเนินการผSานกลไกคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินแหSงชาติ (คทช.) หรือนโยบายแก4ปgญหาท่ีดินทำกิน

ในท่ีสาธารณะตSางๆ เรื่องนี้ต4องดำเนินการตSอไป หากพบวSาใครเปXนคนจนไมSมีท่ีไปจริงนโยบายเหลSานี้ต4องถูกนำไปใช4 ให4คน

ยากจนดังกลSาวหลุดออกจากนโยบายทวงคืนผืนปRา อยSางไรก็ตาม มีข4อสังเกตวSาในการจัดสรรงบประมาณ ประจำป[

งบประมาณ 2565 

พบวSา งบท่ีเก่ียวข4องกับการแก4ไขปgญหาท่ีดินทำกินของประชาชนนั้นถูกตัดไปเปXนจำนวนมาก รวมถึงสำนักงาน คทช. ก็ไมSมี

งบประมาณท่ีจะไปดำเนินการด4วย แตSนโยบาย คทช. เม่ือมีมาแล4วก็ต4องดำเนินตSอไปควบคูSกับการแก4ไขปgญหาคดีความท่ีเกิด

จากนโยบายทวงคืนผืนปRา เพราะไมSมีทางเลือกอ่ืน เพราะหากปลSอยไปเชSนนี้ ความสลับซับซ4อนเรื่องท่ีดินจะกลายเปXนชนวน

ความขัดแย4งท่ีรุนแรงได4งSายท่ีสุดซ่ึงไมSอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดข้ึน “ปgญหานี้มันใหญSเกินกวSาท่ีจะให4ใครกลุSมใดกลุSมหนึ่งมาตัดสินใจ 

มันเปXนปgญหาระดับชาติท่ีรัฐบาลต4องทำรSวมกับทุกภาคสSวน” สาทิตย; กลSาวในท4ายท่ีสุด 

“โฉนดชุมชน” เปXนนโยบายรัฐบาลพรรคประชาธิปgตย;สมัยท่ีมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปXนนายกรัฐมนตรี (ป[ 2552-2554) 

เปXนการนำท่ีดินท่ีมีลักษณะเปXนปRาเสื่อมโทรมมาจัดสรรให4ประชาชนเปXนท่ีอยูSอาศัยและท่ีทำกิน โดยถือครองรSวมในลักษณะ

ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนเปXนผู4ดูแล ไมSใชSกรรมสิทธิ์ของปgจเจกบุคคล เพ่ือปPองกันไมSให4นำท่ีดินไปขายให4กับบุคคลภายนอก

ชุมชน แตSสามารถสSงมอบเปXนมรดกให4กับทายาทตามกฎหมายได4 สSวน “ธนาคารท่ีดิน” นั้นเกิดข้ึนมาในฐานะสถาบันการเงินท่ี

สนับสนุนการจัดหาท่ีดินให4กับผู4มีรายได4น4อย 


