
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  4 ก.พ. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว...สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม ลงนาม  (ไทยรัฐ  4 ก.พ. 65  หนา 7) 

- คอลัมนเดลินิวสกอนข้ึนแทน  ชาววังน้ําเขียว  (เดลินิวส  5 ก.พ. 65  หนา 14) 

- ปวยทุบสถิติโอมิครอนเกิน 9 พันคน  (ขาวสด  5 ก.พ. 65  หนา 1,11) 

 

สื่อออนไลน 
- “กรมปาไม” เดินหนาแกปญหาที่ดินทํากินในปาสงวนฯ ชูธง “คทช.” ตามนโยบายรัฐบาล  (ไทยโพสต  3 ก.พ. 

65)  https://www.thaipost.net/public-relations-news/78660/ 

- กรมปาไมเรงแกปญหาที่ดินทํากินในปาสงวน  (ผูจัดการออนไลน  3 ก.พ. 65)  

https://mgronline.com/business/detail/9650000011484 

- “กรมปาไม” เดินหนาแกปญหาที่ดินทํากินในปาสงวนฯ  (กรุงเทพธุรกิจ  3 ก.พ. 65)  

https://www.bangkokbiznews.com/news/986444 

- 'กรมปาไม' เดินหนาแกปญหาที่ดินทํากินในปาสงวนฯ ชูธง 'คทช.' ตามนโยบายรัฐบาล  (แนวหนา  3 ก.พ. 65) 

https://www.naewna.com/local/633155/ 

- "กรมปาไม”สั่งเรงแกปญหาที่ดินทํากินในปาสงวนฯ  (สยามรัฐ  3 ก.พ. 65)  

https://siamrath.co.th/n/319508 

- สคทช. ติดตามการดําเนินงานการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวน   (สยามรัฐ  3 ก.พ. 65)   

https://siamrath.co.th/n/319411 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23390
วันที่: ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-220204009110(4 ก.พ. 65/05:34) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.63 Ad Value: 10,593 PRValue : 31,779 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26413
วันที่: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 14(ล่างขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ชาววังน้ำเขียวร้องสภา

รหัสข่าว: C-220205035060(4 ก.พ. 65/07:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.01 Ad Value: 11,011 PRValue : 33,033 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11392
วันที่: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ป่วยทุบสถิติโอมิครอน เกิน9พันคน

รหัสข่าว: C-220205037064(4 ก.พ. 65/07:58) หน้า: 1/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 226.53 Ad Value: 351,121.50 PRValue : 1,053,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11392
วันที่: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ป่วยทุบสถิติโอมิครอน เกิน9พันคน

รหัสข่าว: C-220205037064(4 ก.พ. 65/07:58) หน้า: 2/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 226.53 Ad Value: 351,121.50 PRValue : 1,053,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11392
วันที่: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ป่วยทุบสถิติโอมิครอน เกิน9พันคน

รหัสข่าว: C-220205037064(4 ก.พ. 65/07:58) หน้า: 3/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 226.53 Ad Value: 351,121.50 PRValue : 1,053,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11392
วันที่: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ป่วยทุบสถิติโอมิครอน เกิน9พันคน

รหัสข่าว: C-220205037064(4 ก.พ. 65/07:58) หน้า: 4/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 226.53 Ad Value: 351,121.50 PRValue : 1,053,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11392
วันที่: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ป่วยทุบสถิติโอมิครอน เกิน9พันคน

รหัสข่าว: C-220205037064(4 ก.พ. 65/07:58) หน้า: 5/5

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 226.53 Ad Value: 351,121.50 PRValue : 1,053,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



 
 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดกีรมป่าไม้  เปิดเผยว่า กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานทีกาํกบัดแูลพืนทีป่าสงวน

แห่งชาติ ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ โดยการนาํนโยบายรฐับาลในเรืองของการจดั

ทีดินทาํกินใหชุ้มชนมาดาํเนินการอย่างต่อเนือง ตามมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที 30 มิ.ย. 2541 ในการนาํพืนทีป่าสงวน

แห่งชาติทีไดร้บัการสาํรวจรงัวดัแปลงทีดิน ภายใตแ้นวทางแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. ของ

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ ซงึมี พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน และมี พลเอก 

ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม เป็นรองประธาน โดยในการดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาตินนั กรมป่าไม้

ไดก้าํหนดพืนทีเป้าหมายและกรอบมาตรการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัและทาํกินในพืนทีป่าไมทุ้กประเภท และได้

ประสบผลสาํเร็จ เช่นผลดาํเนินการในพืนทีจงัหวดัสพุรรณบุรี 
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โดยในวนันี (3 ก.พ. 65) นายสรุชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้ร่วมกบั ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ ผูแ้ทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์นายนรินทร ์ประทวนชยั  ผอ.สาํนกัจดัการทีดินป่า

ไม ้นายนิทศัน ์เวชวินิจ ผอ. สจป. 10 (ราชบุรี) และนายอาํเภอด่านชา้ง ลงพืนทีเพือตรวจติดตามความกา้วหนา้การ

ดาํเนินงาน พรอ้มมอบแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนรบัฟังปัญหาอปุสรรค และแสดงความห่วงใยแก่เกษตรกร โดยมี

เกษตรกรในพืนทีกว่า 100 คน ทีมาร่วมรบัฟังแนวทางการจดัทีดินทาํกินชุมชน การแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยขมนิ-ป่าพุนาํรอ้น-ป่าหนองหญา้ไทร จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

“สาํหรบัพืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินการภายใตแ้นวทางการแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. 

รวมเป้าหมายทงัหมด 53,004 ไร ่ไดด้าํเนินการอนญุาตแลว้ 1,576 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 51,428 ไร ่ซงึความคืบหนา้

จนถงึขณะนี ไดผ้่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยมีตน้แบบความสาํเรจ็ เช่น ทอีาํเภอด่านชา้ง ประกอบดว้ย 

คทช. ทอ้งทีตาํบลหว้ยขมนิ อาํเภอด่านชา้ง เป้าหมายรวมเนือที 8,872 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 673 ไร ่ และอยู่ระหวา่ง

อนญุาต 8,199 ไร ่ ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ และ คทช. ทอ้งทีบา้นกกตาด ตาํบลหว้ยขมนิ  เป้าหมาย

รวมเนือที 1,002 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 267 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 735 ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชน์

แลว้” 

อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วต่อไปวา่ ในพืนทีทีไดร้บัหนงัสืออนุญาตเขา้ทาํประโยชนไ์ดด้าํเนินการจดัคนลงในพืนที

เรียบรอ้ยแลว้ กรมป่าไมมี้แนวทางส่งเสริมใหป้ระชาชนในพืนทีไดมี้รายไดจ้ากการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และส่งเสริมใหค้นอยู่

กบัป่าในลกัษณะของโครงการป่าชมุชน เกิดความรว่มมือระหวา่งชมุชนและหน่วยงานภาครฐัในการดแูล รกัษา ฟืนฟู

ทรพัยากรป่าไม ้ส่งผลใหร้าษฎรมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ 
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ทางดา้น นายวิทยา อดุมพงษ์ ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี 9 บา้นกกตาด กลา่วว่า จากทีกรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาทีดินในรูปแบบ คทช. ไดส้่งเสริมใหเ้กิดประโยชนต์อ่ชาวบา้นในพืนทีอย่างมาก โดยเฉพาะการสรา้งความมนัคง

ใหก้บัชีวิต ซงึแตกตา่งจากแตก่่อนทีชาวบา้นในพืนทีป่าไมมี้ความกงัวลว่าวนัใดวนันงึจะโดนเจา้หนา้ทีป่าไมม้ารบกวนหรือ

เปลา่ แตพ่อไดพื้นที คทช. ชาวบา้นก็ดีใจ สามารถนาํพืนททีีไดร้บัการจดัสรรมาใชท้าํการเกษตร ทาํใหเ้กิดความสบายใจ

มากขนึ และมหีลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ 

“ตอ้งขอขอบคณุรฐับาลและกรมป่าไม ้รวมถงึหน่วยงานตา่ง ๆ จากทกุภาคสว่น ทีมองเห็นหมู่บา้นของเราเป็น

หมู่บา้นนาํรอ่งใหเ้ป็นหมูบ่า้น คทช. ชาวบา้นขอขอบคณุทุกทา่นทีใหค้วามกรุณากบัหมูบ่า้นของเรา ซงึขณะนีไดเ้กิดการ

พฒันาในหลายดา้น เช่น การรวมกลุม่ในรูปแบบสหกรณที์ดาํเนินการมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแลว้ และไดร้บัการพฒันาดา้น

อาชีพจนเกิดรายได ้เช่น จากการเลียงไก่ เพาะเห็ด และการปลกูพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ” นายวิทยา กล่าว 
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นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้เปิดเผยวา่ กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานทีกาํกบัดแูลพนืทีป่าสงวนแห่งชาติ 

ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ โดยการนาํนโยบายรฐับาลในเรอืงของการจดัทีดินทาํกิน

ใหช้มุชนมาดาํเนินการอย่างต่อเนือง ตามมติคณะรฐัมนตรี เมอืวนัที 30 ม.ิย. 2541 ในการนาํพืนทีป่าสงวนแห่งชาติที

ไดร้บัการสาํรวจรงัวดัแปลงทีดนิ ภายใตแ้นวทางแกปั้ญหาทีดนิทาํกินในรูปแบบ คทช.ของคณะกรรมการนโยบายทีดิน

แห่งชาติ ซงึมี พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน และมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รอง

นายกรฐัมนตรี และนายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นรองประธาน 

โดยในการดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาตินนั กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดพืนทีเป้าหมายและ

กรอบมาตรการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัและทาํกินในพืนทีป่าไมท้กุประเภท และไดป้ระสบผลสาํเรจ็ เชน่ผลดาํเนินการใน

พืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 ในวนันี (3 ก.พ. 65) นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้รว่มกบั ดร.รวีวรรณ ภรูเิดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ ผูแ้ทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์นายนรินทร ์ประทวนชยั ผอ.สาํนกัจดัการทีดินป่าไม ้

นายนิทศัน ์เวชวินิจ ผอ.สจป.10 (ราชบรีุ) และนายอาํเภอดา่นชา้ง ลงพืนทีเพือตรวจติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงาน 

พรอ้มมอบแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนรบัฟังปัญหาอปุสรรค และแสดงความห่วงใยตอ่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรใน

พืนทีกว่า 100 คนทีมาร่วมรบัฟังแนวทางการจดัทีดินทาํกินชมุชน การแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าหว้ยขมนิ-ป่าพุนาํรอ้น-ป่าหนองหญา้ไทร จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
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“พืนทีสพุรรณบรีุ กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินการภายใตแ้นวทางการแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. รวมเป้าหมาย

ทงัหมด 53,004 ไร ่ไดด้าํเนินการอนญุาตแลว้ 1,576 ไร ่และอยู่ระหว่างอนญุาต 51,428 ไร ่ซงึความคืบหนา้จนถงึขณะนี

ไดผ้่าน คกก.พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยมีตน้แบบความสาํเรจ็ เช่น ทีอาํเภอด่านชา้ง ประกอบดว้ย คทช. ทอ้งที

ตาํบลหว้ยขมนิ อาํเภอด่านชา้ง เป้าหมายรวมเนือที 8,872 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 673 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 8,199 

ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ และ คทช. ทอ้งทีบา้นกกตาด ตาํบลหว้ยขมนิ เป้าหมายรวมเนือที 1,002 

ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 267 ไร ่และอยู่ระหว่างอนญุาต 735 ไร ่ซงึผ่าน คกก.พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้” 

 

อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าวตอ่ไปวา่ ในพืนทีทีไดร้บัหนงัสืออนญุาตเขา้ทาํประโยชนไ์ดด้าํเนินการจดัคนลงในพนืทีเรียบรอ้ยแลว้ 

กรมป่าไมมี้แนวทางสง่เสริมใหป้ระชาชนในพืนทีไดมี้รายไดจ้ากการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และสง่เสริมใหค้นอยู่กบัป่าใน

ลกัษณะของโครงการป่าชมุชน เกิดความรว่มมือระหว่างชมุชนกบัหน่วยงานภาครฐัในการดแูล รกัษา ฟืนฟทูรพัยากรป่า

ไม ้สง่ผลใหร้าษฎรมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ 

 

 

นายวิทยา อดุมพงษ์ ผูใ้หญ่บา้นหมูที่ 9 บา้นกกตาด กล่าวว่า จากทีกรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

ทีดินในรูปแบบ คทช. ไดส้ง่เสรมิใหเ้กิดประโยชนต์อ่ชาวบา้นในพืนทีอย่างมาก โดยเฉพาะการสรา้งความมนัคงใหแ้ก่ชีวิต 

ซงึแตกตา่งจากแตก่่อนทีชาวบา้นในพืนทีป่าไมมี้ความกงัวลว่าวนัใดวนัหนงึจะโดนเจา้หนา้ทีป่าไมม้ารบกวนหรือเปลา่ แต่

พอไดพื้นที คทช.ชาวบา้นก็ดีใจ สามารถนาํพืนทีทีไดร้บัการจดัสรรมาใชท้าํการเกษตร ทาํใหเ้กิดความสบายใจมากขนึ 

และมีหลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ 

 

“ตอ้งขอขอบคณุรฐับาลและกรมป่าไม ้รวมถงึหน่วยงานตา่งๆ จากทกุภาคสว่น ทีมองเห็นหมู่บา้นของเราเป็นหมูบ่า้นนาํ

รอ่งใหเ้ป็นหมูบ่า้น คทช. ชาวบา้นขอขอบคณุทุกท่านทีใหค้วามกรุณาแก่หมู่บา้นของเรา ซงึขณะนีไดเ้กิดการพฒันาใน

หลายดา้น เช่น การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณที์ดาํเนินการมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแลว้ และไดร้บัการพฒันาดา้นอาชีพจน

เกิดรายได ้เช่น จากการเลียงไก่ เพาะเห็ด และการปลกูพืชเศรษฐกิจตา่งๆ” นายวิทยากลา่ว 
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นายสรุชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานทีกาํกบัดแูลพืนทีป่าสงวน

แห่งชาติ ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ โดยการนาํนโยบายรฐับาลในเรืองของการจัด

ทีดินทาํกินใหชุ้มชนมาดาํเนินการอย่างต่อเนือง ตามมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที 30 มิ.ย. 2541 ในการนาํพืนทีป่าสงวน

แห่งชาติทีไดร้บัการสาํรวจรงัวดัแปลงทีดิน ภายใตแ้นวทางแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. ของ

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ 

ซงึมี พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน และมี พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 

และนายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นรองประธาน โดยในการ

ดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาตินนั กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดพืนทีเป้าหมายและกรอบ

มาตรการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัและทาํกินในพืนทีป่าไมทุ้กประเภท และไดป้ระสบผลสาํเร็จ เช่นผลดาํเนินการใน

พืนทีจงัหวดัสพุรรณบุรี 
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โดยในวนันี (3 ก.พ. 65) นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้ร่วมกบั ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ ผูแ้ทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์นายนรินทร ์ประทวนชยั  ผอ.สาํนกั

จดัการทีดินป่าไม ้นายนิทศัน ์เวชวินิจ ผอ. สจป. 10 (ราชบุรี) และนายอาํเภอด่านชา้ง ลงพืนทีเพือตรวจติดตาม

ความกา้วหนา้การดาํเนินงาน พรอ้มมอบแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนรบัฟังปัญหาอุปสรรค และแสดงความ

ห่วงใยแก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพืนทีกว่า 100 คน ทีมาร่วมรบัฟังแนวทางการจัดทีดินทาํกินชุมชน การแกไ้ข

ปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยขมิน-ป่าพุนาํรอ้น-ป่าหนองหญ้าไทร จงัหวดัสพุรรณบุรี 

“ สาํหรบัพืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินการภายใตแ้นวทางการแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. 

รวมเป้าหมายทงัหมด 53,004 ไร ่ไดด้าํเนินการอนุญาตแลว้ 1,576 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 51,428 ไร ่ซงึความคืบหนา้

จนถงึขณะนี ไดผ้่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยมีตน้แบบความสาํเรจ็ เช่น ทอีาํเภอด่านชา้ง ประกอบดว้ย 

คทช. ทอ้งทีตาํบลหว้ยขมนิ อาํเภอด่านชา้ง เป้าหมายรวมเนือที 8,872 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 673 ไร ่ และอยู่ระหว่าง

อนญุาต 8,199 ไร ่ ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ และ คทช. ทอ้งทีบา้นกกตาด ตาํบลหว้ยขมนิ  เป้าหมาย

รวมเนือที 1,002 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 267 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 735 ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชน์

แลว้” 

อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วต่อไปวา่ ในพืนทีทีไดร้บัหนงัสืออนุญาตเขา้ทาํประโยชนไ์ดด้าํเนินการจดัคนลงในพืนที

เรียบรอ้ยแลว้ กรมป่าไมมี้แนวทางส่งเสริมใหป้ระชาชนในพืนทีไดมี้รายไดจ้ากการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และส่งเสริมใหค้นอยู่

กบัป่าในลกัษณะของโครงการป่าชมุชน เกิดความรว่มมือระหวา่งชมุชนและหน่วยงานภาครฐัในการดแูล รกัษา ฟืนฟู

ทรพัยากรป่าไม ้ส่งผลใหร้าษฎรมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ  
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ทางดา้น นายวิทยา อุดมพงษ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 9 บา้นกกตาด กล่าวว่า จากทีกรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาทีดินในรูปแบบ คทช. ไดส้่งเสริมใหเ้กิดประโยชนต์่อชาวบา้นในพืนทีอย่างมาก โดยเฉพาะการสรา้งความมนัคง

ใหก้ับชีวิต ซงึแตกต่างจากแต่ก่อนทีชาวบา้นในพืนทีป่าไมมี้ความกังวลว่าวนัใดวนันึงจะโดนเจา้หนา้ทีป่าไมม้ารบกวน

หรือเปล่า แต่พอไดพื้นที คทช. ชาวบา้นก็ดีใจ สามารถนาํพืนทีทีไดร้บัการจดัสรรมาใชท้าํการเกษตร ทาํใหเ้กิดความ

สบายใจมากขึน และมีหลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ  

“ตอ้งขอขอบคุณรฐับาลและกรมป่าไม ้รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน ทีมองเห็นหมู่บา้นของเราเป็นหมู่บา้น

นาํร่องใหเ้ป็นหมู่บา้น คทช. ชาวบา้นขอขอบคณุทุกท่านทีใหค้วามกรุณากบัหมู่บา้นของเรา ซงึขณะนีไดเ้กิดการพฒันา

ในหลายดา้น เช่น การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณที์ดาํเนินการมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแลว้ และไดร้บัการพฒันาดา้น

อาชีพจนเกิดรายได ้เช่น จากการเลียงไก่ เพาะเห็ด และการปลกูพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ” นายวิทยา กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้เปิดเผยวา่ กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานทีกาํกบัดแูลพนืทีป่าสงวนแห่งชาติ ได้

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาต ิโดยการนาํนโยบายรฐับาลในเรืองของการจดัทีดินทาํกินให้

ชมุชนมาดาํเนินการอย่างต่อเนือง ตามมติคณะรฐัมนตรี เมอืวนัที 30 ม.ิย. 2541 ในการนาํพนืทีป่าสงวนแห่งชาติทีไดร้บั

การสาํรวจรงัวดัแปลงทีดิน ภายใตแ้นวทางแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. ของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ 

ซงึมี พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน และม ีพลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี และ

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นรองประธาน โดยในการ

ดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาตินนั กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดพนืทีเป้าหมายและกรอบ

มาตรการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัและทาํกินในพืนทีป่าไมท้กุประเภท และไดป้ระสบผลสาํเรจ็ เช่นผลดาํเนินการในพืนที

จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
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3 กมุภาพนัธ ์2565 นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้รว่มกบั ดร. รวีวรรณ ภริูเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ ผูแ้ทนจากกรมสง่เสริมสหกรณ ์นายนรินทร ์ประทวนชยั ผอ.สาํนกัจดัการทีดินป่าไม ้

นายนิทศัน ์เวชวินิจ ผอ. สจป. 10 (ราชบรีุ) และนายอาํเภอด่านชา้ง ลงพืนทีเพือตรวจติดตามความกา้วหนา้การ

ดาํเนินงาน พรอ้มมอบแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนรบัฟังปัญหาอปุสรรค และแสดงความห่วงใยแก่เกษตรกร โดยมี

เกษตรกรในพืนทกีว่า 100 คน ทีมาร่วมรบัฟังแนวทางการจดัทีดินทาํกินชุมชน การแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนทีป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยขมนิ-ป่าพุนาํรอ้น-ป่าหนองหญา้ไทร จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

“ สาํหรบัพืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินการภายใตแ้นวทางการแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. 

รวมเป้าหมายทงัหมด 53,004 ไร ่ไดด้าํเนินการอนุญาตแลว้ 1,576 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 51,428 ไร ่ซงึความคืบหนา้

จนถงึขณะนี ไดผ้่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยมีตน้แบบความสาํเรจ็ เช่น ทีอาํเภอด่านชา้ง ประกอบดว้ย 

คทช. ทอ้งทีตาํบลหว้ยขมนิ อาํเภอด่านชา้ง เป้าหมายรวมเนือที 8,872 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 673 ไร ่และอยู่ระหวา่ง

อนญุาต 8,199 ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ และ คทช. ทอ้งทีบา้นกกตาด ตาํบลหว้ยขมนิ เป้าหมาย

รวมเนือที 1,002 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 267 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 735 ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชน์

แลว้” 

อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วต่อไปวา่ ในพืนทีทีไดร้บัหนงัสืออนุญาตเขา้ทาํประโยชนไ์ดด้าํเนินการจดัคนลงในพืนที

เรียบรอ้ยแลว้ กรมป่าไมมี้แนวทางส่งเสริมใหป้ระชาชนในพืนทีไดมี้รายไดจ้ากการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และสง่เสริมใหค้นอยู่

กบัป่าในลกัษณะของโครงการป่าชมุชน เกิดความรว่มมือระหวา่งชมุชนและหน่วยงานภาครฐัในการดแูล รกัษา ฟืนฟู

ทรพัยากรป่าไม ้ส่งผลใหร้าษฎรมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ 

 

ทางดา้น นายวิทยา อดุมพงษ์ ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี 9 บา้นกกตาด กลา่วว่า จากทีกรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาทีดินในรูปแบบ คทช. ไดส้ง่เสริมใหเ้กิดประโยชนต์อ่ชาวบา้นในพืนทีอย่างมาก โดยเฉพาะการสรา้งความมนัคง

ใหก้บัชีวิต ซงึแตกตา่งจากแตก่่อนทีชาวบา้นในพืนทีป่าไมมี้ความกงัวลว่าวนัใดวนันงึจะโดนเจา้หนา้ทีป่าไมม้ารบกวนหรือ

เปลา่ แตพ่อไดพื้นที คทช. ชาวบา้นก็ดีใจ สามารถนาํพืนททีีไดร้บัการจดัสรรมาใชท้าํการเกษตร ทาํใหเ้กิดความสบายใจ

มากขนึ และมหีลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ 

“ตอ้งขอขอบคณุรฐับาลและกรมป่าไม ้รวมถงึหน่วยงานตา่ง ๆ จากทกุภาคสว่น ทีมองเห็นหมู่บา้นของเราเป็น

หมู่บา้นนาํรอ่งใหเ้ป็นหมูบ่า้น คทช. ชาวบา้นขอขอบคณุทุกทา่นทีใหค้วามกรุณากบัหมูบ่า้นของเรา ซงึขณะนีไดเ้กิดการ

พฒันาในหลายดา้น เช่น การรวมกลุม่ในรูปแบบสหกรณที์ดาํเนินการมาเป็นเวลากวา่ 2 ปีแลว้ และไดร้บัการพฒันาดา้น

อาชีพจนเกิดรายได ้เช่น จากการเลียงไก่ เพาะเห็ด และการปลกูพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ” นายวิทยา กล่าว 

 

 

 

 

 

  

 

 

2/4 



 

 

 

 

 

 

 

3/4 

  



 

 

 

 

 

  

4/4 

 



 
 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้เปิดเผยวา่ กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานทีกาํกบัดแูลพนืทีป่าสงวนแห่งชาติ ได้

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัในพืนทีป่าสงวนแห่งชาต ิโดยการนาํนโยบายรฐับาลในเรืองของการจดัทีดินทาํกินให้

ชมุชนมาดาํเนินการอย่างตอ่เนือง ตามมติคณะรฐัมนตรี เมอืวนัที 30 ม.ิย. 2541 ในการนาํพนืทีป่าสงวนแห่งชาติทีไดร้บั

การสาํรวจรงัวดัแปลงทีดิน ภายใตแ้นวทางแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. ของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ 

ซงึมี พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน และม ีพลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี และ

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นรองประธาน โดยในการ

ดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาตินนั กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดพนืทีเป้าหมายและกรอบ

มาตรการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัและทาํกินในพนืทีป่าไมท้กุประเภท และไดป้ระสบผลสาํเรจ็ เช่นผลดาํเนินการในพืนที

จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โดยในวนันี (3 ก.พ. 65) นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ร่วมกบั ดร. รวีวรรณ ภรูิเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาต ิผูแ้ทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์นายนรินทร ์ประทวนชยั ผอ.สาํนกัจดัการทีดินป่าไม ้

นายนิทศัน ์เวชวินิจ ผอ. สจป. 10 (ราชบรีุ) และนายอาํเภอด่านชา้ง ลงพืนทีเพือตรวจติดตามความกา้วหนา้การ

ดาํเนินงาน พรอ้มมอบแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนรบัฟังปัญหาอปุสรรค และแสดงความห่วงใยแก่เกษตรกร  
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โดยมีเกษตรกรในพืนทีกว่า 100 คน ทีมาร่วมรบัฟังแนวทางการจดัทีดินทาํกินชุมชน การแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัในพืนที

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยขมนิ-ป่าพุนาํรอ้น-ป่าหนองหญา้ไทร จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

“ สาํหรบัพืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินการภายใตแ้นวทางการแกปั้ญหาทีดินทาํกินในรูปแบบ คทช. รวม

เป้าหมายทงัหมด 53,004 ไร ่ไดด้าํเนินการอนญุาตแลว้ 1,576 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนญุาต 51,428 ไร ่ซงึความคืบหนา้

จนถงึขณะนี ไดผ้่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยมีตน้แบบความสาํเรจ็ เช่น ทอีาํเภอด่านชา้ง ประกอบดว้ย 

คทช. ทอ้งทีตาํบลหว้ยขมนิ อาํเภอด่านชา้ง เป้าหมายรวมเนือที 8,872 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 673 ไร ่และอยู่ระหวา่ง

อนญุาต 8,199 ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชนแ์ลว้ และ คทช. ทอ้งทีบา้นกกตาด ตาํบลหว้ยขมนิ เป้าหมาย

รวมเนือที 1,002 ไร ่และไดอ้นญุาตแลว้ 267 ไร ่และอยู่ระหวา่งอนุญาต 735 ไร ่ซงึผ่าน คกก. พิจารณาการใชป้ระโยชน์

แลว้” 

อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วต่อไปวา่ ในพืนทีทีไดร้บัหนงัสืออนุญาตเขา้ทาํประโยชนไ์ดด้าํเนินการจดัคนลงในพืนทีเรียบรอ้ย

แลว้ กรมป่าไมมี้แนวทางสง่เสริมใหป้ระชาชนในพืนทไีดมี้รายไดจ้ากการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และสง่เสริมใหค้นอยู่กบัป่าใน

ลกัษณะของโครงการป่าชมุชน เกิดความรว่มมือระหว่างชมุชนและหน่วยงานภาครฐัในการดแูล รกัษา ฟืนฟทูรพัยากรป่า

ไม ้สง่ผลใหร้าษฎรมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ 

ทางดา้น นายวิทยา อดุมพงษ์ ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี 9 บา้นกกตาด กล่าววา่ จากทีกรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

ทีดินในรูปแบบ คทช. ไดส้ง่เสรมิใหเ้กิดประโยชนต์อ่ชาวบา้นในพืนทีอย่างมาก โดยเฉพาะการสรา้งความมนัคงใหก้บัชีวิต 

ซงึแตกตา่งจากแตก่่อนทีชาวบา้นในพืนทีป่าไมมี้ความกงัวลว่าวนัใดวนันงึจะโดนเจา้หนา้ทีป่าไมม้ารบกวนหรือเปลา่ แต่

พอไดพื้นที คทช. ชาวบา้นก็ดีใจ สามารถนาํพืนทีทีไดร้บัการจดัสรรมาใชท้าํการเกษตร ทาํใหเ้กิดความสบายใจมากขนึ 

และมีหลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ 

“ตอ้งขอขอบคณุรฐับาลและกรมป่าไม ้รวมถงึหน่วยงานตา่ง ๆ จากทกุภาคสว่น ทีมองเห็นหมู่บา้นของเราเป็นหมูบ่า้นนาํ

รอ่งใหเ้ป็นหมูบ่า้น คทช. ชาวบา้นขอขอบคณุทุกท่านทีใหค้วามกรุณากบัหมูบ่า้นของเรา ซงึขณะนีไดเ้กิดการพฒันาใน

หลายดา้น เช่น การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณที์ดาํเนินการมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแลว้ และไดร้บัการพฒันาดา้นอาชีพจน

เกิดรายได ้เช่น จากการเลียงไก่ เพาะเห็ด และการปลกูพชืเศรษฐกิจต่าง ๆ” นายวิทยา กลา่ว 
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ดร. รวีวรรณ ภรูิเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ กลา่วว่า ในพืนที จงัหวดัสพุรรณบรีุ - 

กรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานทีกาํกบัดแูลพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการอยู่อาศยัใน พืนทีป่าสงวน

แห่งชาติ โดยการนาํนโยบายรฐับาลในเรืองของการจดัทีดินทากินใหช้มุชนมาดาเนินการอย่างต่อเนือง (ราษฎรอยู่อาศยั

มาก่อนการสาํรวจตามมติคณะรฐัมนตรี เมอืวนัที 30 มิถนุายน 2541 ในพืนทีชนัคณุภาพลุม่นาํ 3,4 และ 5) โดยการ

อนญุาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนห์รอือยู่อาศยัในลกัษณะแปลงรวม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 ซงึในพืนทีบา้นกกตาดไดร้บัอนุญาตแลว้จาํนวน 2 ครงั เนือทีรวมประมาณ 267 ไร ่รายละเอียดดงันี 

ครงัที 1 ในพนืทีป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยขมนิ ป่าพนุา้รอ้น และป่าหนองหญา้ไซ กรมป่าไมไ้ดมี้การออก หนงัสืออนุญาต

อนญุาตเล่มที 125 ฉบบัที 10 ลงวนัที 19 กรกฎาคม 2561 เนือทีรวม 362-0-87 ไร่ (บา้นกกตาด เนือทีประมาณ 208 ไร)่ 

และครงัที 2 ในพืนทป่ีาสงวนแห่งชาติป่าหว้ยขมนิ ป่าพนุาํรอ้น และป่าหนองหญา้ไซ กรมป่าไมไ้ดมี้การออกหนงัสือ 

อนญุาตเล่มที 16 ฉบบัที 01 ลงวนัที 30 กนัยายน 2563 เนือทีรวม 352-3-85 ไร่ (บา้นกกตาด เนือทีประมาณ 59 ไร)่ 

สาํหรบัพืนทีบา้นกกตาดทีเหลือ อยู่ในระหวา่งดาํเนินการอนญุาตจากกรมป่าไม ้เนือทีรวมประมาณ735 ไร ่ทีรวมอยู่ใน

พืนทีป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยขมนิ ป่าพนุาํรอ้น และป่าหนองหญา้ไซ เนือทีรวม 15,417-3-77 ไร ่และในพืนทีป่าสงวน

แห่งชาติป่าองคพ์ระ ป่าเขาพรุะกา และป่าเขาหว้ยพล ูเนือทีรวม 20,151-0-17 ไร ่ซงึ คทช. จงัหวดัสพุรรณบรุีมมีติ

เห็นชอบใหด้าํเนินการ และยืนเรอืงขออนญุาตใชป้ระโยชนก์บักรมป่าไมแ้ลว้ 

สาํหรบัพืนทีทีไดร้บัหนงัสืออนญุาตเขา้ทาํประโยชนไ์ปพืนทีบา้นกกตาดและหมูบ่า้นใกลเ้คียงในพืนทป่ีาสงวนแห่งชาติ ป่า

หว้ยขมนิ ป่าพนุา้รอ้น และป่าหนองหญา้ไทร ไดด้าํเนินการจดัคนลงในพืนทีแลว้ จาํนวน 137 ราย 155 แปลง และได้

จดัทาํสมดุประจาตวัผูไ้ดร้บัการคดัเลือก จาํนวน 155 เลม่ และไดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานของรฐัในการดแูลรกัษา 

ฟืนฟทูรพัยากรป่าไม ้และไดร้บัการสง่เสริม และพฒันาอาชีพในพืนที คทช. สง่ผลใหร้าษฎรมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ 

อย่างไรก็ตาม พืนทีแห่งนี นบัวา่เป็นพืนทีทีมีการรวมกลุม่เกษตรกรทีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการโดย

ชมุชนได ้ดี และทาํใหก้ารบริหารจดัการทีดินของชมุชนเกิดความยงัยืน สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติจะ

ดาํเนินการเพือยกระดบัการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชน โดยปรบัเปลียนใหผู้ข้อใชป้ระโยชนก์ารอยู่อาศยัและทาํกินในป่าสงวน

แห่งชาติจากผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นสหกรณ ์วิสาหกิจชมุชน หรือกลุม่เกษตรกรทีขึนทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐัในพืนททีี

ดาํเนินการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบาย คทช. ภายใตเ้งือนไขแนวทางปฏิบตัิของกรมป่าไม ้มาตรา ๑๖ แห่ง 

พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ

ของสหกรณโ์ดยกรมส่งเสริมสหกรณ ์และเสนอผ่าน คทช.จงัหวดั เพือใหค้วามเห็นชอบการขอเปลียนผูข้อใชป้ระโยชน ์

และเสนอไปยงักรมป่าไมเ้พือดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง 

นอกจากนี ยงัไดจ้ดัทาํ แผนปฏิบติังานสง่เสริมพฒันาอาชีพและการตลาดภายใตค้ณะทาํงานสง่เสริมพฒันาอาชีพและ

การตลาด จงัหวดัสพุรรณบรุี เพือแกปั้ญหาใหป้ระชาชนอย่างตรงจดุ 
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ดา้นนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วว่า กรมป่าไม ้ดาํเนินงานภายใตน้โยบายของรฐับาล และนโยบายของ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ดว้ยนโยบายขจดัปัญหาความยากจน และแกไ้ขปัญหาการมี

ทีอยู่อาศยั และทีทาํกินในพืนทป่ีาสงวนแห่งชาติ ใหป้ระชาชนอยู่ในพืนทไีดอ้ย่างถกูกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายของ 

คทช. นอกจากน ีกรมป่าไมย้งัมีแนวทาง ส่งเสริมใหป้ระชาชนในพนืที ไดม้ีรายไดจ้ากการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และสง่เสริมให้

คนอยู่กบัป่า ในลกัษณะของ โครงการป่าชมุชน 

ขณะทีชาวบา้นในพืนที กลา่วว่า รูส้กึดีใจ ที คทช ไดม้อบสมดุพกทีดินทาํกินใหช้าวบา้นในพืนที ถือเป็นการปลดลอ็คให้

ชาวบา้น ไดมี้ชีวติทีดีขนึ แต ่อยากใหม้ีการสง่เสริมอาชีพ และช่วยชาวบา้นเรืองการตลาด เพราะปัจจบุนั ผลผลิต

การเกษตรยงัผ่านระบบพ่อคา้คนกลาง นอกจากนียงัรูส้กึกงัวล เพราะยงัมีพืนททีียงัไมช่ดัเจน ว่าเป็น ของ สปก.      หรือ 

ป่าไม ้บางสว่น 
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