
สรุปข�าวประจําวันท่ี 31 มี.ค. 65 
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- กวนน้ําใหใส: ตระกูลจึงรุกป.าจุดตายคดีอาญา? (แนวหนา วันท่ี 31 มี.ค. 65 หนา 5) 

ข�าวเว็บไซต* 

ทส. อนุมัติ17คําขอ ใชประโยชน6ป.าสงวน เร�งรัดช�วยปชช.เดือนรอน 

ข�าวสด 30 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6971562 

'ศรัณย6วุฒิ'แฉหลักฐานประจักษ6พยานอยู�ทํากิน ในอ.น้ําปาดก�อนประกาศเปSนพ้ืนท่ีป.า   

สยามรัฐออนไลน6  30 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335877 

ยอนดูกฎหมาย “ไมหวงหาม" ทําอะไรได ไม�ได หลัง “ลุงพล” เจอคดีไมมะค�าแต 

ฐานเศรษฐกิจ 30 มี.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/insights/519467 

ไหม6จุด! นอภ.ระดมกําลังลุยดับ สั่งเหยี่ยวไฟลาดตระเวนเฝ`าระวังไฟป.า 

ข�าวสด 30 มี.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6971277 

"นิพนธ6" ตอบ 3 คําถาม "คดีรุกป.า" ของ “ธนาธร” พรอมแม�-พ่ีสาว ขอเท็จริงคืออะไร 

คมชัดลึก 30 มี.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/scoop/509901 

มท.3 มอบสมุดประจําตัวผูไดรับอนุญาตทํากินพ้ืนท่ีป.าดงผาลาด สกลนคร 

บานเมือง วันพุธท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/274973 
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ทส. อนุมัติ17คําขอ ใชประโยชน6ป.าสงวน เร�งรัดช�วยปชช.เดือนรอน 

ข�าวสด 30 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6971562 

ทส. อนุมัติ 17 คําขอใชประโยชน6ป.าสงวนแห�งชาติ สั่งกรมป.าไมเร�งรัดออกหลักฐานการอนุญาต-แกไขระเบียบ เพ่ือ
ความคล�องตัวในการแกไขปhญหาเดือนรอนประชาชน 

เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน6 ปลัดทส. เปSนประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชน6ในเขตป.าสงวนแห�งชาติ ครั้งท่ี 3/2565 ร�วมกับคณะกรรมการจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป.าไม เปSนฝ.ายเลขานุการ 

โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอใชประโยชน6ในเขตป.าสงวนแห�งชาติ เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) และคําขออนุญาตท่ัวไป รวม 17 คําขอ อาทิ จ.นครพนม ขออนุญาตเขาทําประโยชน6หรืออยู�อาศัยในเขตป.า
สงวนแห�งชาติ ป.าดงหมู เพ่ือดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ทองท่ี ต.อุ�มเหมา อ.
พระธาตุพนม จ.นครพนม 

กรมชลประทานขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในเขตป.าสงวนแห�งชาติ ป.าภูลอมขาวและป.าภูเพ็ก และพ้ืนท่ีในเขตป.าสงวนแห�งชาติ 
ป.าดงชมภูพานและป.าดงกะเฌอ ทองท่ี ต.หวยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพ่ือใชเปSนท่ีต้ังศูนย6ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

อีกท้ัง เห็นชอบใหสํานักงานพระพุทธศาสนาขออนุญาตเขาทําประโยชน6หรืออยู�อาศัยในเขตป.าสงวนแห�งชาติ ป.าภูลังกา 
เพ่ือสรางวัดท่ีพักสงฆ6เทพนิมิตรสถิตธรรม ทองท่ี ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม โดยตองปฏิบัติตามขอกําหนด 
ภายใตโครงการธรรมจักรสีเขียวอย�างเคร�งครัด 

และ บริษัท กาญจนบุรี เอ็คซ6โพลเรซ่ัน แอนด6 ไมนิ่ง (เค็มโก) จํากัด ขออนุญาตเขาทําประโยชน6หรืออยู�อาศัยในเขตป.า
สงวนแห�งชาติ ป.าเขาพระฤาษีและป.าเขาบ�อแร� แปลงท่ี 1 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีป.าเสื่อมโทรม เพ่ือการอนุรักษ6 และ
นันทนาการ ทองท่ี ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปSนตน ท้ังนี้ ทุกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
การเขาทําประโยชน6ท่ีกําหนดไวอย�างเคร�งครัด 

ท้ังนี้นายจตุพร ไดมอบหมายใหกรมป.าไมเร�งรัดการออกหลักฐานการอนุญาต รวมท้ังการแกไขระเบียบต�างๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความคล�องตัวในการแกไขปhญหาความเดือดรอนใหพ่ีนองประชาชนโดยเร็วท่ีสุด 

 



 

    

'ศรัณย6วุฒิ'แฉหลักฐานประจักษ6พยานอยู�ทํากิน ในอ.น้ําปาดก�อนประกาศเปSนพ้ืนท่ีป.า   
สยามรัฐออนไลน6  30 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335877 
ศรัณย6วุฒิ หน.พรรคเพ่ือชาติ ขอความเปSนธรรมใหคนท�าแฝก อาศัยอยู�ก�อน 300 ปo มีตนมะขามยักษ6 – วัดป.าก้ัง 
หลักฐานประจักษ6พยาน อยู�ทํากินก�อนประกาศเปSนพ้ืนท่ีป.า ส.ส.อุตรดิตถ6 แฉ! โดนเจาหนาท่ีไล�จับตะครุบเหมือนกบ
เหมือนเขียด ชาวบานไม�อยากได คทช.จาก “บ๊ิกป̀อม” เตรียมยื่นหนังสือขอโฉนดแทน นางพญาไดแนวกันไฟถึงบาน
หวยตา 9 กิโลเมตร 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 นายศรัณย6วุฒิ ศรัณย6เกตุ หัวหนาพรรคเพ่ือชาติ ส.ส.อุตรดิตถ6 กล�าวเปrดเผยถึงความคืบหนา 
หลังจากพาชาวบานตําบลท�าแฝก อ.น้ําปาด และตัวแทนชาวบานจากตําบลนางพญา อ.ท�าปลา จ.อุตรดิตถ6 เขาพบ 
นายจตุพร บุรุษพัฒน6 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ นายนิสิต จันทร6สมวงศ6 อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีกรุงเทพมหานครฯ ใหช�วยแกปhญหาความเดือดรอนของชาวบานในเรื่องท่ีดินทํากินและท่ีดินอยู�อาศัย ซ่ึงชาวบานยอม
เสียสละท่ีดินทํากินอันอุดมสมบูรณ6ของตนเองในพ้ืนท่ีอําเภอท�าปลา เพ่ือการสรางเข่ือนสิริกิติ์ เม่ือปo พ.ศ. 2513 
สําหรับผลิตกระแสไฟฟ̀าใหคนไทยท้ังประเทศไดมีไฟฟ̀าใชกัน ยอมอพยพโยกยายถ่ินฐานไปอยู�ตามท่ีรัฐบาลจัดสรรให
ใหม� ใกลกับแปลงท่ีดินของชาวบานอาศัยอยู�ก�อนนานหลายปoแลว แต�ถูกประกาศพ้ืนท่ีเขตป.าสงวนแห�งชาติ “ป.าจริม” 
อุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน และเขตรักษาพันธุ6สัตว6ป.า ทับซอนท่ีอยู�อาศัยและท่ีดินทํากินของชาวบานท้ัง 2 ตําบล ใน 2 
อําเภอ ส�งผลทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนไม�มีท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัย รวมท้ังไม�สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์
ในท่ีดินดังกล�าวได ท้ังท่ีชาวบานอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีก�อนการบังคับใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 และก�อนมีการ
ประกาศใหเปSนพ้ืนท่ีป.า และยังถูกเจาหนาท่ีรัฐไล�จับดําเนินคดี ในขอหาบุกรุกพ้ืนท่ีป.าสงวนแห�งชาติ “ป.าจริม” เขต
รักษาพันธุ6สัตว6ป.า และอุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน ยิ่งสรางความเดือดรอนใหกับชาวบานในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือรัฐบาล
มีนโยบายในการจัดสรรท่ีดินทํากินใหชุมชนของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ หรือ คทช.ในเบ้ืองตนขอรับการ
จัดสรรท่ีดินตามท่ีรัฐบาลจัดให โดยขอใหกรมท่ีดินดําเนินการออกสมุดหรือหนังสือประจําตัวใหกับชาวบานพ้ืนท่ีตําบล
ท�าแฝก อําเภอน้ําปาด และ ตําบลนางพญา อําเภอท�าปลา ไดมีท่ีดินทํากินอย�างถูกตอง สามารถสรางอาชีพและเกิด
รายไดกับทุกครัวเรือน พรอมสํารวจ คทช.ใหกับชาวบานท่ีตกหล�นอีกจํานวนมาก ไดมีหนังสือประจําตัวและไม�ตองถูก
เจาหนาท่ีรัฐไล�จับกุมอีกต�อไป 
นายจตุพร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สั่งการให นายศักดา มณีวงศ6 ผูอํานวยการส�วนจัดการ
สิทธิ์การใชท่ีดินป.าไม สํานักจัดการดินป.าไม กรมป.าไม และ นายเกษม พรมมา ผูอํานวยการส�วนจัดการท่ีดินป.าไม 
สํานักจัดการป.าไม3 ลําปาง พรอมคณะ ลงพ้ืนท่ีวัดป.าก้ัง หมู�5 ตําบลท�าแฝก ประชุมชี้แจงและทําความเขาใจกับ
ชาวบานถึงรูปแบบการปฏิบัติงานเก่ียวกับ คทช.เพ่ือชาวบานจะไดรับหนังสือยืนยันการไดสิทธิ์ถือครอง แต�ไม�ใช�
กรรมสิทธิ์ครอบครอง รวมถึงการสํารวจท่ีดินเพ่ิมเติมใหกับผูตกหล�นท่ีจะตองไดรับหนังสือหรือสมุดพกในรอบต�อไป 



นายศรัณย6วุฒิ หัวหนาพรรคเพ่ือชาติ สส.อุตรดิตถ6 กล�าวว�า เรียนพ่ีนองคนไทยท้ังแผ�นดิน คนท�าปลาหรือคนท�าแฝกได
เสียสละท่ีดินอันอุดมสมบูรณ6 ตองอพยพโยกยายตามถ่ินท่ีทางราชการสั่งเวนคืนยายท่ีดินของพวกเขา การยายให
ค�าชดเชยนอยมากเปSนหลักรอย ไม�ใช�หลักหม่ืนหลักพันหรือหลักแสน และบอกพ่ีนองประชาชนว�า ยายไปเถอะพรอม
รับปากรับคํากับชาวบานว�า น้ําจะไหล ไฟสว�าง ทางดี มีทุกสิ่งทุกอย�าง แต�พอไปถึงตรงขามกับสิ่งท่ีพูดกับชาวบาน เปSน
นรกชัดๆเลย น้ําก็ไม�ไหล ไฟก็ไม�มี ถนนก็ไม�ดีและไม�มีอะไรสักอย�าง นี่คือความเจ็บช้ําของพ่ีนองประชาชนคนอําเภอท�า
ปลาและคนตําบลท�าแฝกดวย ชาวบานเสียสละท่ีดินอันอุดมสมบูรณ6 ท่ีเคยมีน้ําอุดมสมบูรณ6ทํากินได แต�ตองไปอยู�บน
ภูเขาหินผุและไม�มีอะไรสักอย�าง ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอท�าปลา ตําบลท�าแฝกมีฐานะยากจนมาก มิหนําซํ้ายังมี
ปhญหาเรื่องท่ีดินทํากินมาซํ้าเติมอีก เอกสารสิทธิ์ก็ไม�มี บางครอบครัวอยู�อาศัย มีตนมะขาม อายุถึง 300 ปo เปSน
ประจักษ6พยาน หลักฐานก�อต้ังวัดป.าก้ังต้ังแต�ปo พ.ศ. 2410 เปSนประจักษ6พยานเช�นกัน แต�ถูกประกาศเปSนอุทยาน
แห�งชาติ ประกาศเปSนป.าสงวนแห�งชาติ มันเปSนไปไดอย�างไร จึงอยากใหความเปSนธรรมกับชาวบาน 
นายศรัณย6วุฒิ กล�าวว�า ท่ีผ�านมาพ่ีนองประชาชนคนไทยท้ังแผ�นดินตองรับทราบเรื่องนี้ เม่ือไหร�ก็ตามท่ีมีสส.ศรัณย6วุฒิ 
ศรัณย6เกตุ คนนี้ ไดเขามาก็ต�อสูใหกับชาวบานในพ้ืนท่ี ถูกไล�จับตะครุบเหมือนกบ เหมือนเขียด แค�ทํากินในท่ีดินของ
ตนเองไม�ไดเลย ไดพาชาวบานไปพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพบอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือยื่น
ความจํานงว�าเราไม�ไดประสงค6อยากได คทช. แต�คงรักษาสิทธิ์อันพ่ึงไดของเรา ท่ีมีโอกาสจะไดรับโฉนดท่ีดินกับเขา 
เพราะหลักฐานมีประจักษ6ใหพบเห็นว�า ชาวบานเคยอยู�อาศัยและทํากินมาก�อน แต�ถูกประกาศทับท่ีดิน และนี่คือ
นโยบายของพรรคเพ่ือชาติท่ีตองต�อสูใหกับประชาชนท้ังประเทศ ไม�ว�าจังหวัดใดหรือท่ีไหนประสบปhญหาในเรื่องนี้ ใน
ฐานะหัวหนาพรรคเพ่ือชาติจะเขาไปช�วยเหลือทุกจังหวัด ซ่ึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม
อธิบดีกรมท่ีดินรับปากจะต้ังหน�วยงานข้ึนมาดําเนินการพิสูจน6สิทธิ์โดยมีผูว�าราชการจังหวัดและหน�วยงานท่ีเก่ียวของ
เขามาดําเนินการ ตนจะเร�งรัดใหกับชาวบานเร็วท่ีสุด 
โดยได ฝากถึง พล.อ.ประวิตร วงษ6สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) 
วันท่ี 4 เมษายนนี้ จะลงมาแจกเอกสารหรือสมุดพก คทช.อยากบอกว�า ชาวบานในพ้ืนท่ีไม�อยากได คทช. แต�ชาวบาน
อยากไดสิทธิ์และเอกสิทธิ์ท่ีพึงมี ในการไดเอกสารสิทธิ์ในเรื่องโฉนดท่ีดินทํากิน คทช.มาแค�ในส�วนท่ีชาวบานทํากินไดรัฐ
บุกรุกท่ีประชาชนหรือประชาชนบุกรุกท่ีรัฐ ยังไม�ไดมีการพิสูจน6สิทธิ์เท�านั้นเอง ซ่ึงชาวบานไดเตรียมยื่นหนังสือต�อ 
พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ประธาน คทช.ในวันดังกล�าว ตนไดลงไปพบปะพ่ีนองประชาชนรูสึกพึงพอใจมาก ท่ี
ตนไดต�อสูใหกับชาวบานจนกระท่ังได คทช.เพ่ือหลีกเลี่ยงถูกราชการดําเนินคดีกับพวกเขา แต�สิทธิ์ของชาวบานยังคงอยู�
โดยมีการยื่นหนังสือไวแลวท้ังท่ีกรมท่ีดินและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” นายศรัณย6วุฒิ หัวหนา
พรรคเพ่ือชาติ กล�าว 
ผูสื่อข�าวรายงานว�า พ้ืนท่ีตําบลท�าแฝก มีเขตพ้ืนท่ีป.าสงวนแห�งชาติ ป.าจริม เนื้อท่ีประมาณ 73,561 ไร� แบ�งเปSนพ้ืนท่ี
คงสภาพป.า 24,267 ไร� และพ้ืนท่ีดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จํานวน 49,294-3-
50 ไร� ผลการดําเนินงานดังนี้ กลุ�มท่ี1 ก�อนมติครม. 30 มิ.ย.41 เนื้อท่ี 18,132-3-50 ไร� ดังนี้ โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
อนุญาตแลว จํานวน 12,185-3-50 ไร� พ้ืนท่ีตกหล�นและยังไม�ไดดําเนินการสํารวจตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 จํานวน 
5,317 ไร�, กลุ�มท่ี 2,3,4 ยังไม�ไดดําเนินการสํารวจตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 จํานวน 7,526 ไร� ดังนี้ กลุ�มท่ี ๒ 
(พ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 3,4,5 ครอบครองระหว�าง 2545-2557) เนื้อท่ี 5,261 ไร� กลุ�มท่ี 3 (พ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 1,2 ตามมติ 30 มิ.ย. 
41) เนื้อท่ี 1,254 ไร� กลุ�มท่ี 4 (พ้ืนท่ีลุ�มน้ํา1,2 ครอบครองระหว�าง45-57) เนื้อท่ี 1,011 ไร� ท้ังนี้ ในส�วนกรณีพ้ืนท่ี 
คทช.ตกหล�นและไม�ไดสํารวจท่ีอยู�อาศัย ตามมติ 30 มิ.ย. 41 ในทองท่ีตําบลท�าแฝก จํานวนประมาณ 5,317 ไร� อาจ



เนื่องมาจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางกรมป.าไมในเวลานั้น และยังไม�ไดมีการดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปhญหา
ท่ีดินทากินใหชุมชน ตามมติ ครม. 26 พ.ย.2561 ในกลุ�มท่ี 2,3,4 รวมจานวนประมาณ 7,526 ไร� 
ท้ังนี้ ทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงต�อชาวบานว�า กรณีราษฎรผูรองเรียนว�ามีการต้ังชุมชน วัด ในทองท่ีตําบลท�าแฝก ก�อนมี
การประกาศเปSนพ้ืนท่ีป.าสงวนแห�งชาติ ป.าจริม ไดมีการสอบถามถึงขอมูลเบ้ืองตนพรอมท้ังชี้แจงว�า การดําเนินงาน
สํารวจท่ีดินภายใตโครงการ คทช. ไม�ไดเปSนการลิดรอนสิทธิ์ของการตรวจสอบและการขอเอกสารสิทธิ์แต�อย�างใด โดย
หากมีการสํารวจท่ีดินและมีการอนุญาตใหทํา คทช. แลว เม่ืคณะกรรมการจัดท่ีดิน (สานักงานท่ีดินจังหวัด) ภายใต 
คทช.จังหวัดอุตรดิตถ6 ไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและอนุญาตใหเขาร�วมโครงการแลว ราษฎรท่ีมีหลักฐานตามการ
กล�าวอาง ก็สามารถแจงต�อคณะกรรม การฯ ท่ีลงปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีได เพ่ือใหมีการพิสูจน6สิทธิ์และขอออกเอกสารสิทธิ์
ไดตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีกําหนดต�อไป 
ท้ังนี้ อบต.นางพญาประสงค6จะจัดทําในลักษณะทางตรวจการณ6หรือแนวกันไฟสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ6 ท่ี 11 
พิษณุโลก แจงว�าไม�ขัดของท่ีจะใหดําเนินการให จากพ้ืนท่ีตําบลนางพญา– บานหวยตา ดวยระยะทาง 9 กิโลเมตร อยู�
ในความรับผิด ชอบของกรมอุทยานแห�งชาติสัตว6ป.าและพันธุ6พืช (อุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน) 
ผูสื่อข�าวรายงานดวยว�า วันท่ี 4 เมษายน 65 พล.อ.ประวิตร วงษ6สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พรอมคณะ มีกําหนดการ
เดินทางโดยเครื่องบิน Embraer บ.ท.135 ของทบ.จาก กบบ.ศคย.ทบ.ดอนเมือง กรุงเทพฯ รับการตรวจ ATK 
เดินทางถึงท�าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก และเดินทางจากท�าอากาศยานทหาร บน.46 ยังสนามบิน ฮ.
ชั่วคราวท่ีดรงเรียนบานป.าก้ังวิทยา ต.ท�าแฝก อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ6 โดย ฮ.ทบ.2 เครื่อง และเดินทางโยรถยนต6จาก
โรงเรียนป.าก้ังวิทยาไปยังท�าเรือปากนาย เพ่ือติดตามความคืบหนาโครงการสะพานปากนาย จุดเชื่อมโยงระหว�างจังหวัด
อุตรดิตถ6กับจังหวัดน�าน 
จากนั้นเดินทางโดยรถยนต6จากท�าเรือปากนายกลับมายั้งโรงเรียนป.าก้ังวิทยา เพ่ือเปSนประธานในพิธีมอบหนังสือหรือ
สมุดท่ีดินทํากินใหกับชุมชนตามนโยบายของ คทช.เนื้อท่ีประมาณ 6,938 ไร� ราษฎรท่ีไดรับจํานวน 1,037 แปลง 
เปSนอันเสร็จพิธี ท้ังนี้ ผูเขาร�วมพิธีจะตองไดรับการตรวจคัดกรอง ATK จากเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกคน เพ่ือป̀องกันโรค
โควิดระบาดต�อผูเขาร�วมงานในพิธีครั้งนี้ 
พรอมกันนี้ ผูสื่อข�าวรายงานต�อว�า ในวันท่ี 4 เมษายน 65 ทางพล.อ.ประวิตร วงษ6สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พรอม
คณะ มีกําหนดเดินทางจาก บน. 46 (อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ดวย ฮ.ทบ. จํานวน 2 ลํา ไปยังสนาม ฮ. ชั่วคราว 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห6 13 ตําบลท�าแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ6 ไปยังพ้ืนท่ีโครงการก�อสรางสะพาน
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย ติดตามความคืบหนาพ้ืนท่ีโครงการก�อสรางสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย 
อีกท้ังยังเดินทางจากพ้ืนท่ีโครงการก�อสรางสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย ไปยังองค6การบริหาร
ส�วนตําบลท�าแฝก ตําบลท�าแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ6 เพ่ือร�วมพิธีมอบสมุดประจําตัวผูไดรับการคัดเลือกให
ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ใหแก�ประชาชนท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป.าสงวน
แห�งชาติป.าจริม จังหวัดอุตรดิตถ6 ก�อนจะเดินทางกลับไปยังสนาม ฮ. ชั่วคราว เพ่ือไปยังสนาม ฮ. ชั่วคราว 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 

 



 

    

ยอนดูกฎหมาย “ไมหวงหาม" ทําอะไรได ไม�ได หลัง “ลุงพล” เจอคดีไมมะค�าแต 
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ยอนดูกฎหมาย “ไมหวงหาม" ทําอะไรได ไม�ไดบาง หลังศาลชั้นตนพิพากษา “ลุงพล” คุก 4 เดือน รอลงอาญา 1 ปo 
คดีครอบครองไมมะค�าแต 

กรณีศาลชั้นตนพิพากษา "ลุงพล" คดีครอบครอง "ไมมะค�าเเต" โดยไม�ไดรับอนุญาต จําคุก 4 เดือน ปรับเงิน 6,666 
บาท ใหรอลงอาญา 1 ปo หลังจากก�อนหนานี้มีการตรวจสอบท�อนไมตะเคียนในศาลขางบานลุงพล จนพบว�าท่ีแทเปSน 
“ไมมะค�าแต” ไมหวงหาม  

ศูนย6ป.าไมจังหวัดมุกดาหารข้ึนโรงพักกกตูมแจงความเอาผิดลุงพล ครอบครองไมหวงหาม แมเจาตัวอางท�อนไมไหลตาม
น้ําลงจากภูเขาเก็บไดในคลองแถวบานเลยเก็บมาวางใหคนกราบไหวขอโชคลาภ 

ไมมะค�าแต เปSนไมยืนตนท่ีมีความสูงของตนประมาณ 10-15 เมตร แตกก่ิงกานและแผลใบไดกวางมียอดเปSนรูปร�ม
หรือทรงเจดีย6ต่ํา ถือเปSนไมหวงหาม หากครอบครองโดยไม�ไดรับอนุญาต จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป.าไม พ.ศ. 
2484 ตามมาตรา 69 มีโทษจําคุกไม�เกิน 5 ปo ปรับไม�เกิน 50,000 บาท 

เม่ือมาดู พ.ร.บ ป.าไม พ.ศ 2484 ระบุว�า ไมหวงหาม หมายความว�า ไมชนิดดีมีค�า จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี
กรมป.าไมเสียก�อน อาทิ ไมสัก ไมแดง ไมประดู� ไมหลุมพอ ไมมะค�าโมง ไมเต็ง รัง ฯลฯ 

เจาหนาท่ีกรมป.าไมจะเขาไปคัดเลือกและตีตราประจําตน เพ่ืออนุญาตใหตัดได ต�อเม่ือไมเหล�านี้ ลมลงและตัดทอนแลว 
จะตองแจงใหเจาหนาท่ีมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว�า ไมท่ีลมนั้นมีตราถูกตองหรือไม� ทอนไดเปSนก่ีท�อน 

เม่ือตรวจสอบถูกตองแลว เจาหนาท่ีจะตีตราท่ีท�อนซุงทุกท�อนอีกครั้ง ซ่ึงการตีตราตรวจสอบครั้งนี้เรียกว�า “ตีตราชัก
ลาก” เม่ือไดผ�านวิธีการนี้แลว จึงจะชักลากไมนั้นใหห�างออกไปจากตอเดิมได 

ไมหวงหามแบ�งเปSน 2 ประเภท 

ประเภท ก.ไมหวงหามธรรมดา เปSนพันธุ6ไมท่ีใหเนื้อไมมีคุณภาพดี ซ่ึงใชก�อสรางอาคารบานเรือนไดนั้น ทางการจะยอม
ใหตัดฟhน และชักลากออกมาทําสินคาได ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีก�อน โดยมีไมท่ีถูกกําหนดใหอยู�
ในประเภทนี้ จํานวน 158 ชนิด พรอมกําหนดอัตราค�าภาคหลวงไวดวย อาทิ ไมมะค�าโมง ไมประดู� อินทนิล ตะแบก
เปลือกหนา ตะแบกเปลือกบาง เสลา ตะเคียน สนทะเล เต็ง หรือแงะ รังหรือเปา ยางกรวด ยางพลวง เปSนตน 



ประเภท ข.ไมหวงหามพิเศษ ไดแก�พันธุ6ไมบางชนิดท่ีทางการไดพิจารณาเห็นว�าเปSนไมชนิดดีมีค�าหายาก เปSนไมหวงหาม
ชนิดพิเศษ จะหามมิใหตัดฟhนโค�นลม เวนแต�รัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ อาทิ พันธุ6ไมท่ีใชยางนํามากลั่นเปSน
น้ํามันหรือชัน คือสนเขา สนสองใบ สนสามใบ พันธุ6ไมท่ีมีปริมาณนอยและหายากไดแก� พญาไม มะขามป̀อมดง สามพัน
ปo กฤษณา กระตุก กระเบาใหญ� มะพอก รักใหญ� ไมสัก ไมพะยูง และไมยางทุกชนิด (ยางนา ยางพาย ยางแดง ยางมัน
หมู ยางเสียน) เปSนตน ดังนั้น กรณีมีไมหมวดนี้ข้ึนอยู�ในท่ีดินของคุณและคุณตองการจัดการกับมัน คุณตองไปขอ
อนุญาติจากสํานักงานป.าไมจังหวัดเปSนลําดับแรก   

ท่ีผ�านมา กรมป.าไม ปลดล็อกไมหวงหามตามมาตรา 7 ซ่ึงเดิมไมในท่ีดินกรรมสิทธิ์ เช�น ไมสัก ไมยาง ตองขออนุญาต 
แต�ปhจจุบันไม�ตองขออนุญาตถาหากอยู�ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ ซ่ึงรวมถึงการตัดและการแปรรูปดวย 

เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2562 เว็บไซต6ราชกิจจานุเบกษา ไดเผยแพร�พระราชบัญญัติป.าไม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2562 ซ่ึงมี
สาระสําคัญอยู�ในมาตราท่ี 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห�ง พ.ร.บ. ป.าไม พ.ศ.2484 

หลักสําคัญของ พ.ร.บ.นี้ หวังใหการทําไม การเคลื่อนยาย หรือการส�งเสริมอุตสาหกรรม การใชประโยชน6จากไมหวง
หาม ไมมีค�า ทําไดง�ายข้ึน เนื่องจาก พ.ร.บ.ป.าไม ฉบับเก�า ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใชป`องกัน รักษาไมมีค�า ท่ีอยู�ในป.า เปSน
หลัก  จึงเปSนอุปสรรคต�อการส�งเสริมการปลูก และใชประโยชน6จากไมมีค�า เช�น ไมสัก ท่ีเคยส�งเสริมการปลูกมาหลาย
สิบปoแต�เกษตรกรผูปลูก ไม�สามารถตัดมาใชประโยชน6ได  

มาตรา 7 ไมชนิดใดท่ีข้ึนในป.าจะใหเปSนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดย พระราชกฤษฎีกา สําหรับไมทุกชนิดท่ีข้ึน
ในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล กฎหมายท่ีดิน ไม�เปSนไมหวงหาม หรือไมท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินท่ี
ไดรับอนุญาตใหทําประโยชน6ตามประเภท หนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ใหถือว�าไม�เปSนไมหวงหาม 

ตัด ขาย ขนยาย แปรรูป ตองทําอย�างไร? 

ปhจจุบันไดมีการแกไขกฏหมายเก่ียวกับการปลูกไมมีค�าในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิ ครอบครองตามประมวลกฏหมาย
ท่ีดิน ทําใหมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  

ไมในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองตาม ประมวลกฏหมายท่ีดิน ไม�จัดเปSนไมหวงหาม 

การทําไม ( ตัด แปรรูป ขนยาย ) ไม�ตองขออนุญาต ท้ังนี้หากประสงค6ให จนท. รับรองสามารถ ดําเนินการไดตามความ
สมัครใจ 

การรับรองไมเพ่ือการคาการส�งออก ปhจจุบันได กําหนดหมวดการรับรองไม/ สิ่งประดิษฐ6 เครื่องใช สิ่งอ่ืนใดท่ีทําดวยไม
เพ่ิมเติม สามารถขอใหเจาหนาท่ีป.าไมออกใบรับรองได 

ไมท่ีตัด หรือแปรรูปจากสวนป.าท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนสวนป.าแลว สามารถดําเนินการไดเลย โดยไม�เสียค�าใชจ�ายแต�
อย�างใด 

 



 

   

  

ไหม6จุด! นอภ.ระดมกําลังลุยดับ สั่งเหยี่ยวไฟลาดตระเวนเฝ`าระวังไฟป.า 

ข�าวสด 30 มี.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6971277 

สะเมิง เกิดไฟป.าไหม 6 จุด นายอําเภอ ระดมสนธิกําลังชุดดับไฟ 62 คน เขาควบคุมเพลิง สั่งชุดเหยี่ยวไฟ ออ
ลาดตระเวนเฝ`าระวังป̀องกันพ้ืนท่ีเสี่ยง คาด 5 โมงเย็นสงบเพลิงแบบเบ็ดเสร็จ 

วันท่ี 30 มีนาคม 2565 อําเภอสะเมิง รายงานผลการเขาควบคุมพ้ืนท่ีเกิดจุดความรอน จํานวน 6 จุด โดยเกิดในพ้ืนท่ี
บานหวยคอก บานแม�สาบ บานเหล�าแสนตอง ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง ซ่ึงเกิดในพ้ืนท่ีกลุ�มท่ีอยู�ในแนวเขตควบคุมเม่ือวันท่ี 
29 มี.ค. 65 ท่ีผ�านมา คาดว�า เนื่องจากพ้ืนท่ีสูงชัน และเปSนป.าเบญจพรรณท่ีมีไผ�ไฟจึงขามแนวเขตควบคุม 

ชุดปฏิบัติการฯ ภายใตการอํานวยการของ นายณฐกร ภัทรวนนท6 นายอําเภอสะเมิง มอบหมายใหสนธิกําลังเจาหนาท่ี
อุทยานแห�งชาติขุนขาน และเจาหนาท่ีไฟป.าขุนขาน-สะเมิง ไฟป.าผาห�มปก ไฟป.าออบหลวง ไฟป.าผาเมือง ลําพูน 
โครงการพัฒนาป.าไมฯ สะเมิงใต รวมกําลังเจาหนาท่ี 62 นาย โดยแบ�งกําลังออกเปSน ชุดดับไฟ จํานวน 37 นาย เขา
ควบคุมไฟและตรวจสอบจุด Hotspot และกําลังอีก 25 นาย ใหเฝ`าลาดตระเวนในพ้ืนท่ีเสี่ยงและป̀องกันไฟท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนใหม� 

พรอมกันนี้ นายอําเภอสะเมิง สั่งการใหสนธิกําลังชุดเหยี่ยวไฟ เทศบาลตําบลสะเมิงใต กํานัน ผูใหญ�บานฯ และชุด
ปฏิบัติการประจําหมู�บาน ร�วมสนับสนุนกําลังร�วมปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเกิด Hotspot ในพ้ืนท่ีของตนเอง 

ท้ังยังสั่งการใหชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป.าระดับอําเภอ สมาชิกอส. เทศบาลฯ จัดแบ�งกําลังออกลาดตระเวนเฝ`าระวัง
ป̀องกันพ้ืนท่ีเสี่ยง และจากการประเมินสถานการณ6คาดว�า จะควบคุมไฟในกลุ�ม Hot spot ได ภายในเวลา 17.00 น. 
ของวันท่ี 30 มี.ค. 65 นี้ 

 



 

   

"นิพนธ6" ตอบ 3 คําถาม "คดีรุกป.า" ของ “ธนาธร” พรอมแม�-พ่ีสาว ขอเท็จริงคืออะไร 

คมชัดลึก 30 มี.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/scoop/509901 

"นิพนธ6 บุญญามณี" รมช.มหาดไทย เปrดใจ "คมชัดลึกออนไลน6" ตอบ 3 คําถาม คดีรุกป.าไมถาวร-ป.าสงวนแห�งชาติ ฝh}ง
ซายแม�น้ําภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ "ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ” จึงรุ�งเรืองกิจ มีเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังอะไรหรือไม�? 

พลันท่ีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) เผยแพร�เอกสารข�าว ระบุว�าอธิบดีกรมท่ีดินมีคําสั่งเพิกถอนโฉนด น.ส.3 ก. 
ในพ้ืนท่ี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จํานวน 59 ฉบับ เนื้อท่ีรวม 2,111 ไร� 1 งาน 69 ตารางวา(ตรว.) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 
2565 นั้น กระแสสังคมมีคําถามว�า ท้ัง 3 คน “ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ” จึงรุ�งเรืองกิจ ถูกกลั่นแกลง หรือเปSน
การดิสเครดิตทางการเมือง จาก “คดีรุกป.า”  หรือไม�?  

เก่ียวกับเรื่องนี้ “นายนิพนธ6 บุญญามณี” รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มหาดไทย) มีความชัดเจนจาก3 
คําถามนี้ 

1.ในฐานะกํากับดูแลกรมท่ีดิน ไดมีการเร�งรัดคดีรุกป.าเคสนี้หรือไม� อย�างไร? 

เม่ือมีการรองเรียนมายังกรมท่ีดินว�ามีการรุกป.าสงวนแห�งชาติก็ตองตรวจสอบ ตรวจสอบผูท่ีเก่ียวของ มาดูขอเท็จริง 
กําชับใหปฏิบัติตามพยานหลักฐาน ไม�มีการกลั่นแกลง หรือเร�งรัด "คดีรุกป.า" หรือทําอย�างใดอย�างหนึ่ง ทุกอย�างเปSนไป
ตามพยานหลักฐาน 

แต� "คดีรุกป.า" เคสนี้มีการนัดตรวจท่ีดินกันมานานมาก กว�ากรมป.าไม และ กรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 2 หน�วยงานรัฐจะ
ยืนยันท่ีดิน 60 แปลงนี้ ผลการตรวจสอบพบว�าในจํานวนนี้มีโฉนด น.ส.3 ก. 59 แปลง/ฉบับ จํานวนเนื้อท่ีรวม 
2,111 ไร� 1 งาน 69 ตารางวา(ตรว.) อยู�ในพ้ืนท่ีตําบลด�านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท่ีไดออกเม่ือวันท่ี 
3 ตุลาคม 2521 ตามโครงการเดินสํารวจออกหนังสือรับรองการทําประโยชน6 (น.ส.3 ก.) โดยใชระวางรูปถ�ายทาง
อากาศ (หรือ RTK เปSนระบบท่ีแม�นยําท่ีสุด) แต�ไม�ไดแจงการครอบครองท่ีดิน 

ท่ีดินดังกล�าวต้ังอยู�ในเขตป.าไมถาวรป.าฝh}งซายแม�น้ําภาชี ต�อมาไดประกาศเปSนเขตป.าสงวนแห�งชาติ เม่ือปo 2527 จึง
เปSนการฝ.าฝ�น มาตรา 58 และมาตรา 58 ทวิ แห�งประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีหามดําเนินการในเขตป.าไมถาวร และเปSน
ท่ีดินตองหามมิใหออก น.ส.3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2527) ขอ 3 ซ่ึงบังคับใชอยู�ในขณะนั้น 



ท่ีดินส�วนท่ี 2 ออก น.ส.3 ก. อีก 52 ฉบับ เปSน น.ส.3 ก. พ้ืนท่ีตําบลรางบัว อําเอภจอมบึง จังหวัดราชบุรี ออกเม่ือ ปo 
2521 ตามโครงการเดินสํารวจออกหนังสือรับรองการทําประโยชน6 (น.ส.3 ก.) โดยใชระวางรูปถ�ายทางอากาศ แต�
ไม�ไดแจงการครอบครองท่ีดิน และไม�มีหลักฐานการครอบครองท่ีดิน 

"นิพนธ6" ตอบ 3 คําถาม "คดีรุกป.า" ของ “ธนาธร” พรอมแม�-พ่ีสาว ขอเท็จริงคืออะไร 

จึงเปSนการฝ.าฝ�น มาตรา 58 และมาตรา 58 ทวิ แห�งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีหามดําเนินการในเขตป.าไมถาวร และ
เปSนท่ีดินตองหามมิใหออก น.ส.3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2527) วรรค2 และวรรค3 

โฉนด น.ส.3 ก.59 แปลง/ฉบับจํานวนเนื้อท่ีรวม 2,111 ไร� 1 งาน 69 ตารางวา กรมท่ีดินสรุปว�าออกโดยไม�ชอบดวย
กฏหมาย เพราะตําแหน�งท่ีดิน 59 แปลงอยู�ในเขตป.าไมถาวร ป.าฝh}งซายแม�น้ําภาซี ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เม่ือวันท่ี 
18 ก.พ. 2512 

แต�การออก น.ส.3 ก. เกิดข้ึนภายหลัง เพราะออกเม่ือปo2521 จึงเปSนการฝ.าฝ�น มาตรา58 แห�งประมวลกฏหมายท่ีดิน 
ท่ีหามดําเนินการในเขตป.าถาวร และเปSนท่ีดินตองหาม ไม�ใหออก น.ส.3 ก. ตามกฏกระทรวงหมาดไทย ฉบันท่ี 2 พ.ศ 
2497 ขอ3 ซ่ึงออกตามความกฏหมายท่ีดิน 2497 

"สรุปสั้น ๆ ท่ีดินแปลงนี้เปSนเขตป.าถาวร โดยมติครม. เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.2512 หามบุกรุก ต�อมาอีก 10 ปo ก็มีคนมา
ออก น.ส.3 ก. ในพ้ืนท่ีดังกล�าว ถือเปSนการออกโดยไม�ชอบดวยกฏหมาย นี่คือสาระสําคัญว�าทําไมท่ีดินดังกล�าวถึงถูก
เพิกถอนสิทธิ์" รมช.มหาดไทย อธิบาย 

2.ข้ันตอนหลังจาก "ธนาธร" พรอมแม�และพ่ีสาว ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในท่ีดินดังกล�าวแลว? 

กรมท่ีดินจะแจงการเพินถอนสิทธิ์ท่ีดินท้ัง 59 แปลง แต�ผูถูกเพิกถอนสิทธิ์มีสิทธิ์อุทธรณ6ไดภายใน 15 วันต�อกรมท่ีดิน  
จากนั้นเปSนสิทธิ์ของผูถูกเพิกถอนรองศาลปกครองได เพราะคําสั่งของกรมท่ีดินนั้นเปSนคําสั่งฝ.ายปกครองผูไดรับ
ผลกระทบนําไปสู�การรองศาลปกครองได  

3.ท่ีดินอีก 1 แปลง จากท้ังหมด 60 แปลง กรมท่ีดินจะดําเนินการอย�างไร? 

มีท่ีดินอีก 1 แปลงท่ียังไม�ถูกเพิกถอนสิทธิ์ รอการพิสูจน6ว�าออกชอบดวยกฏหมายหรือไม� กรมท่ีดินจะตองดําเนินการ
รังวัดใหม� ว�าพ้ืนท่ีดินส�วนไหนอยู�ในป.าถาวรหรือป.าสงวนแห�งชาติ หากท่ีดินอยู�ในพ้ืนท่ีป.าถาวร หรือพ้ืนท่ีป.าสงวน
แห�งชาติก็ตองถูกเพิกถอนสิทธิ์ ตองแยกกันใหชัดเจน 

"นิพนธ6" ตอบ 3 คําถาม "คดีรุกป.า" ของ “ธนาธร” พรอมแม�-พ่ีสาว ขอเท็จริงคืออะ 

"กรมท่ีดินจะดูแลเรื่องนี้ ใหรอบคอบท่ีสุด ใหความเปSนธรรมกับทุกฝ.าย แต�ตองปฏบัติตามกฏหมายอย�างเคร�งครัด ผม
ยืนยันไม�ใช�การกลั่นแกลง และคดีรุกป.าฯ ใชเวลานานมากในการตรวจสอบ เพ่ือใหรอบคอบ รอบดาน เปSนธรรมกับทุก
ฝ.าย ซ่ึงกรมท่ีดินไดตรวจสอบความถูกตองท่ีดินแต�ละแปลงโดยใชระบบดาวเทียมมาตรวตจสอบ หรือ RTK เปSนระบบท่ี
แม�นยําสูงท่ีสุดท่ีกรมท่ีดินมีอยู�ในปhจจุบันนี้" นายนิพนธ6กล�าวใหคําม่ัน 

 



 

 

มท.3 มอบสมุดประจําตัวผูไดรับอนุญาตทํากินพ้ืนท่ีป.าดงผาลาด สกลนคร 

บานเมือง วันพุธท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/274973 

นางจุรีรักษ6 เทพอาสน6 ผวจ.สกลนคร เปrดเผยว�า เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม ท่ีผ�านมา นายนิพนธ6 บุญญามณี รมช.มหาดไทย 
เปSนประธานในพิธีมอบสมุดประจําตัว ผูไดรับการคัดเลือกใหทํากินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ลักษณะแปลงรวม ใน
เขตป.าสงวนแห�งชาติ “ป.าดงผาลาด” ต.ธาตุ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส แล ต.เจริญศิลป� ต.ทุ�งแก ต.บานเหล�า อ.เจริญ
ศิลป� จ.สกลนคร  ซ่ึงโครงการจัดท่ีดินทํากินภายใตนโยบายของรัฐบาล (คทช.) เปSนกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผน
บริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ใหแก�ผูยากไร และเปSนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน เพ่ือแกไขปhญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใชประโยชน6ท่ีดินใหเกิดประโยชน6
สูงสุด สมดุล เปSนธรรมและยั่งยืน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความม่ันคงของประเทศ จังหวัดสกลนคร 
จึงไดจัดทําโครงการส�งมอบสมุดประจําตัว ผูไดรับการคัดเลือกใหทํากินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลง
รวม ในเขตป.าสงวนแห�งชาติ “ป.าดงผาลาด” รวมท้ังสิ้น 993 เล�ม 914 ราย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ แผน
ยุทธศาสตร6 เสริมสรางพลัง โดยมีนายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมท่ีดิน รอง ผวจ.สกลนคร กํานัน ผญบ.ร�วม
เปSนสีกขีพยาน  

ผูว�าฯสกลนคร กล�าวดวยว�า ท้ังนี้ รมช.มหาดไทย ยังกล�าวย้ําให�ทราบว�า คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจ.สกลนคร 
ไดรับมอบพ้ืนท่ีป.าสงวนแห�งชาติ “ป.าดงผาลาด”ในทองท่ีอ.วานรนิวาส และ อ.เจริญศิลป� จํานวน 1,456 แปลง เนื้อท่ี
ไดรับอนุญาตจากกรมป.าไม 15,506 ไร� 2 งาน 09 ตารางวา เพ่ือนํามาจัดสรรใหประชาชนท่ีดอยโอกาส สอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลและ คทช. โดยมุ�งเนนการดําเนินการในดานการจัดท่ีดินใหประชาชนท่ีดอยโอกาสอย�างท่ัวถึงและ
เปSนธรรม ซ่ึงผูท่ีไดรับคัดเลือกผ�านความเห็นชอบจาก คทช.จังหวัดสกลนคร แลว 1,351 แปลง และไดรับสมุด
ประจําตัวแลว จํานวน 993 เล�ม 914 แปลง เนื้อท่ี 8,856 – 0 – 56 ไร� ซ่ึงการจัดพิธีมอบสมุดประจําตัววันนี้
สําหรับพ้ืนท่ี 2 อําเภอ ผ�านตัวแทนจํานวน 300 ราย สําหรับประเทศไทย มีประชากรประกอบอาชีพภาคเกษตร 9 
ลานกว�าครัวเรือน หรือ 30-40 ลานคน รัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ6 จันทร6โอชา นายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับ
ภาคการเกษตร จึงมีนโยบายในการแกไขปhญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไม�มีท่ีดินทํากิน หรือมีท่ีดิน แต�ไม�
เพียงพอ ช�วยใหมีท่ีดินทํากินอย�างถูกตอง เพ่ือเปSนการสรางอาชีพ สรางรายไดใหพ่ีนองประชาชนมีความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิต การดําเนินงานของ คทช.จังหวัด เพ่ือจัดท่ีดินทํากินใหกับชุมชนในครั้งนี้ เปSนการประสานความร�วมมือท่ีมี
การทํางานร�วมกันแบบไรรอยต�อระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนไดประโยชน6สูงสุด ซ่ึงเม่ือประชาชนได



ท่ีดิน ไดสิทธิในท่ีดิน ถึงแมว�าจะไม�ไดกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน แต�จะเปSนการสรางความม่ันใจในการทํากินใหกับชุมชน 
สามารถทํากินในท่ีดินผืนดังกล�าวไดโดยถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

"ในการ “บําบัดทุกข6 บํารุงสุข” ใหแก�พ่ีนองประชาชน ท่ีตองเดินไปดวยกัน ทํางานร�วมกันอย�างเหนียวแน�นแข็งขัน ตน
มองว�าการมีท่ีดินทํากินเปSนความม่ันคงในชีวิตของประชาชน เปSนการสรางความเปSนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา สราง
ความม่ันใจ ประชาชนไม�ตองเสี่ยงต�อการถูกดําเนินคดีในขอหาบุกรุกท่ีดินของทางราชการ หลังจากนี้ขอใหพ่ีนอง
ประชาชนนําโฉนดท่ีดินไปใชใหเกิดประโยชน6 ไม�ว�าจะใชเปSนท่ีอยู�อาศัย หรือจะนําไปประกอบอาชีพ เพ่ิมผลผลิตและ
รายไดดูแลครอบครัว สําหรับพ่ีนองประชาชนชาวเกษตรกร ไม�เพียงแค�การจัดหาท่ีดินใหทํากิน รัฐบาลนี้ยังไดมีความ
พยายามออกมาตรการการใหความช�วยเหลืออย�างต�อเนื่อง ไม�ว�าจะเปSนนโยบายประกันรายไดพืชผลทางการเกษตร
ชนิดต�างๆ ประกอบดวย ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล6ม โดยในงานมีการสอบถามชาวบานในพ้ืนท่ี 
และผูประกอบอาชีพ ทําสวนยางพาราและทํานา จํานวน 2 ราย ทราบว�า ไดรับเงินส�วนต�างการปลูกขาวนาปoและการ
ทําวนยางพารา จํานวนเงินร�วมกว�า 70,000 บาท ท้ังนี้ นโยบายดังกล�าวเปSนไปเพ่ือสรางความม่ันคงของรายไดใหกับ
เกษตรกร โดยเปSนหลักประกันรายไดข้ันตํ่าในการประกอบอาชีพการเกษตร สรางความม่ันคงดานอาหาร รักษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตร ท้ังนี้ ขอใหพ่ีนองประชาชนไดข้ึนเปSนทะเบียนเกษตรกรใหถูกตองเพ่ือเขาถึงและรับการ
ดูแลตามนโยบาย/มาตรการความช�วยเหลือต�างๆ ของราชการอย�างท่ัวถึง และขอใหพ่ีนองประชาชนม่ันใจว�ารัฐบาลจะ
ไม�ทอดท้ิงใครไวขางหลัง" ผวจ.สกลนคร กล�าว 


