
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  13-18 เม.ย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  

- คอลัมนเรียงคนมาเปนขาว..ภาขาว รวมมือ รวมลงนาม  (มติชน  18 เม.ย. 65  หนา 4) 

- CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ‘ปลูกจําปาปา’  (แนวหนา  18 เม.ย. 65  หนา 19) 

- เรงแกปญหาหมอกควันขามแดน  (เดลินิวส  17 เม.ย. 65  หนา 6) 

- ผนึกปฏิญญากลาสโกวผูนําปาไม  (ขาวสด  13 เม.ย. 65  หนา 2) 

- คอลัมนขาวสั้น อนุมัติไทยเขารวมปฏิญญากลาสโกว  (ไทยโพสต  13 เม.ย. 65  หนา 16) 

- ‘ศรีสุวรรณ’ ลุยตอเตรียมยื่นกรมปาไมสอบ สส.  (แนวหนา  13 เม.ย. 65  หนา 1,11) 

  

สื่อออนไลน 

- ศรีสุวรรณ ลุยตอ เตรียมยื่นกรมปาไมสอบ สส. ปมถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5  (แนวหนา  13 เม.ย. 65) 
https://www.naewna.com/politic/647291 

- ทําเนียบรัฐบาล..ปฏิญญากลาสโกว  (ขาวสด  13 เม.ย. 65) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6996014 

- วีระศักดิ์ เผย กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ  (มติชนออนไลน  13 เม.ย. 65) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3287414 

- สวนปาเศรษฐกิจ : วิธีกูโลกรอนที่ดีที่สุด  (ผูจัดการออนไลน  17 เม.ย. 65) 

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000036653 

- อาศัยชวงสงกรานต แอบรุกปาเกาะสมุย จนท.ยึดคืนพรอมหาตัวผูกระทําผิด  (มติชนออนไลน  17 เม.ย. 65) 

https://www.matichon.co.th/region/news_3293322 

- SYS เหล็กไทย ลงนามความรวมมือ “กรมปาไม” จัดทําโครงการ “ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน” 

(มติชนออนไลน  15 เม.ย. 65)  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000035779 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16108
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-220418020009(18 เม.ย. 65/02:35) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 20.64 Ad Value: 34,056 PRValue : 102,168 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14958
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ลุยต่อเตรียมยื่นกรมป่าไม้สอบสส.

รหัสข่าว: C-220413005030(13 เม.ย. 65/06:14) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 58.82 Ad Value: 73,525 PRValue : 220,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14958
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ลุยต่อเตรียมยื่นกรมป่าไม้สอบสส.

รหัสข่าว: C-220413005030(13 เม.ย. 65/06:14) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 58.82 Ad Value: 73,525 PRValue : 220,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26484
วันที่: อาทิตย์ 17 เมษายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

รหัสข่าว: C-220417004061(17 เม.ย. 65/03:38) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 44.32 Ad Value: 79,776 PRValue : 239,328 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9282
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: อนุมัติไทยเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์

รหัสข่าว: C-220413008049(13 เม.ย. 65/03:04) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.12 Ad Value: 12,144 PRValue : 36,432 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11459
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ผนึกปฏิญญากลาสโกว์ผู้นำป่าไม้

รหัสข่าว: C-220413012043(13 เม.ย. 65/03:48) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.22 Ad Value: 12,264 PRValue : 36,792 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14963
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(บน)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว'ปลูกจำปาป่า'โครงการ'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม...

รหัสข่าว: C-220418005059(18 เม.ย. 65/06:11) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 112.76 Ad Value: 180,416 PRValue : 541,248 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14963
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(บน)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว'ปลูกจำปาป่า'โครงการ'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม...

รหัสข่าว: C-220418005059(18 เม.ย. 65/06:11) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 112.76 Ad Value: 180,416 PRValue : 541,248 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14963
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(บน)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว'ปลูกจำปาป่า'โครงการ'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม...

รหัสข่าว: C-220418005059(18 เม.ย. 65/06:11) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 112.76 Ad Value: 180,416 PRValue : 541,248 คลิป: สี่สี(x3)



นายเจษฎา ปลงัมณี (ท ี2 จากขวา) กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั (SYS) ผูผ้ลิตเหล็กเอชบีม ไวด์

แฟลงก ์มานานมากกว่า 25 ปี รว่มลงนามความรว่มมือ กบั นายนรนิทร ์ประทวนชยั (ท ี2 จากซา้ย) รองอธิบดีกรมป่าไม ้นาย

เกียรตชิาย ไมตรวีงษ์ (ขวา) ผูอ้าํนวยการ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) และ นายอทุยั เสาร์

มนั (ซา้ย) ประธานคณะกรรมการจดัการป่าชมุชนบา้นภดูรหว้ยมะหาด ในการดาํเนินโครงการ “ภาคีสนบัสนนุป่าชมุชนลดโลก

รอ้น” พนืทป่ีาชมุชนบา้นภดูรหว้ยมะหาด จ.ระยอง ซงึความรว่มมอืดงักลา่ว SYS ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ เพอื

ฟืนฟแูละบาํรุงป่าชมุชนอยา่งยงัยืน สง่เสรมิศกัยภาพป่าชมุชนในการเป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อน สรา้งความเป็นอยูท่ดีีใหก้บัชุมชน 

เป็นไปตามแนวทางในการดาํเนนิธุรกิจของ SYS ในการเป็นผูผ้ลติเหลก็เอชบีม ไวดแ์ฟลงก ์ทมีีคณุภาพ ควบคูไ่ปกบัดแูล

สงิแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและตอ่เนอืง ตามแนวทางการดาํเนินธรุกิจ SYS เหล็กไทย หวัใจกรนี เมอืเรว็ๆน ี
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หลงัจากทคีณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืนของวฒิุสภาไดเ้ชญิหนว่ยราชการ3หน่วย เมอื

เดือนพฤศจิกายน 2564 เพอืมาชีแจงขอ้มลูอตัราภาษีทีดิน ทีทางราชการกาํหนดใหผู้ป้ลกูพชื ชนิดใหเ้นอืไมต้อ้งปลกูครบ 100 ตน้

ตอ่ไร ่ทกุครงัทีประเมินการใชป้ระโยชน ์จึงจะถือวา่ทีดินนนัเป็นทดีินประเภทใชเ้พอืเกษตรกรรม 

แลว้ถึงจะไดร้บัการประเมินภาษีทีดินในอตัราตาํสดุ เหมือนกรณีปลกูไมผ้ล บางชนิดทีปลกูเพยีง 25 ตน้ก็ใชไ้ดแ้ลว้นนั 

นา่จะไมส่อดคลอ้งกบัความรูที้ผูช้าํนาญการดา้นสวนป่า กรมป่าไม ้และองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมไ้ดเ้รยีนรูม้านานแลว้วา่ แมต้อน

ลงกลา้ไมใ้หม่ๆ นนัจะลงสกั100 ตน้ต่อไร ่ก็ตอ้งมีการตดัสาง และตดัฟันเอาตน้ไมท้โีตขนึสว่นหนงึออกไปเรอืยๆ เพือใหต้น้ไมที้

กาํลงัโตขนึนนั อว้นขนึ และแกนไมใ้หญ่ขนึ แขง็แรงขนึ 

สตูรคือตดัฟันออกเมอือายตุน้ไมถ้ึง 10 ถึง 15 และถึง 22 ปีสาํหรบักลุม่ไมโ้ตชา้ ในไมม้ีคา่บางชนดิ 

และถา้เป็นไมโ้ตเรว็ยงิมีรอบตดัสางตดัฟันถีกวา่และเรว็กวา่ 

ไมใ่ช่ปลอ่ยใหต้น้ไมแ้ขง่กนัโยง่ เพือแยง่แสงแดดกนัเองจนตน้สงูผอม แตเ่นือไมแ้ทบจะใชแ้ปรรูปไมค่อ่ยไดน้นั 

ขอ้สงัเกตนีผมไดร้บัมาจากพลเอกสรุศกัดิ กาญจนรตัน ์ประธานกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ

วฒุิสภานีเอง 

เพราะทา่นเคยเป็นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มมาอยูห่ลายปี จงึมคีวามรูท้จีะสงัเกตเห็น

อะไรแบบนไีดร้วดเรว็ 

ผมจึงจาํขอ้สงัเกตนมีาศกึษาในคณะอนกุรรมาธิการทีผมเป็นประธานตอ่ และเชิญหน่วยราชการตา่งๆทเีกียวขอ้งมาให้

ขอ้มลูในการประชมุแบบออนไลนก์นัในปลายปีทีแลว้กบัคณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืน ผูแ้ทน

หน่วยราชการทงัสามต่างเห็นวา่ขอ้สงัเกตนีทา่จะมีมลู จงึขอรบักลบัไปประชมุหาทางแลกเปลียนของฝ่ายบรหิารกนัเองต่อไป 

ในทีสดุ ทงัสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ของกระทรวงการคลงั กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย และ

กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ก็ไปประชมุรว่มกนัจนกระทงัไดข้อ้สรุปก่อนสนิเดือนมีนาคมทผี่านมาของ

ปี 2565 

โดยเห็นตรงกนัวา่ สมควรเสนอใหป้รบัอตัราภาษีทดีินเรอืงนีใหม ่เป็นเหลอืเพียง ปลกูไมเ้ศรษฐกิจชนิดใชป้ระโยชนจ์าก

เนือไม ้สกั30 ตน้เป็นอยา่งนอ้ยก็เพียงพอ ไม่ตอ้งบงัคบัวา่ตอ้ง 100 ตน้ แตใ่ครจะปลกูถกีวา่นีก็ได ้ไมว่า่กนั 

 

ขนัตอนตอ่จากนีไปจะเป็นการนาํเสนอขนึใหผู้ม้ีอาํนาจพจิารณากอ่นออกเป็นประกาศต่อไป นบัเป็นข่าวดอีีกชินสาํหรบั

การใชท้รพัยากรทดีินของเจา้ของทดีินทงัหลายอยา่งมีนยัยะสาํคญัเพราะการปลกูไมย้ืนตน้ชนิดใหเ้นือไมน้นั เป็นสงิทีใหป้ระโยชน์

ทกุฝ่าย ทกุทอด และยงัยืนเป็นการปลกูทองคาํเขียว ทีจะตกทอดผา่นรุน่พอ่แมสู่รุ่น่ลกูหลานได ้แบบดีกวา่อตัราดอกเบีย เพราะยิง

ไมโ้ต ราคาก็ยิงแพง อยา่งททีา่นสว.คณุหมออาํพล จินดาวฒันะ เคยอภิปรายในสภาและเขียนหนงัสอืเรอืงนีไวแ้จกจา่ย 

 

ไมม้ีคา่เหลา่นนั ไมต่ดัก็มีประโยชน ์ทีดินนนัจะมมีลูคา่เพมิ แมภ้ายหลงัตดัมาขายก็มีราคา ดีกวา่ทเีจา้ของทดีินจะมวั

หาทางลดอตัราภาษีทดีินของตวัดว้ยการไปแคน่ปลกูกลว้ย ปลกูมะนาว แบบปลกูไปโดยไมห่วงัเก็บผลดว้ยซาํ 

คือปลกูไปเป็นพิธียงังนัเอง พอชาํระภาษีในอตัราตาํสดุเสรจ็ก็ปลอ่ยหญา้ขนึรกเหมือนเดิม รอใกลช้่วงประเมินภาษีทดีิน

รอบใหมก็่คอ่ยมาถางหญา้ ลงกลา้ไมแ้ซมตน้ทีเฉาตายไปใหค้รบตามจาํนวนทีกฎหมายกาํหนด เพอืจะไดเ้สียภาษีอตัราตาํสดุไป

อีกปีไมม่ใีครไดป้ระโยชนอ์ะไร นอกจากตาเจา้ของทีดินแปลงนนัเหมือนเดิม แบบนี คงไมส่มเจตนารมยข์องกฎหมายภาษีทีดินแน่

เพราะกฎหมายภาษีทดีินนนั ตราออกมาเพือบีบใหเ้จา้ของทดีินไมค่รอบครองกวา้นเก็บทดีินไวร้อใหร้าคาทีดินขึนเฉยๆ และ 
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กฎหมายไมป่ระสงคใ์หป้ระชาชนจาํนวนมากทยีงัไมม่ีทีดินทาํกินเบียดเสยีดกนัอยูใ่นสงัคมไปวนัๆ 

เจตนาของนโยบายคือถา้ภาษีทดีินทใีชเ้พอืการเกษตรกรรมมีอตัราถกูหนอ่ย คือถกูกวา่ทดีินทใีชเ้พอืการคา้ หรอืทดีินที

ปลอ่ยรกรา้งไมใ่ชป้ระโยชนใ์ด เจา้ของก็คงจะยอมเอาทีดินมาพฒันาเพาะปลกูเอง หรอืจา้งชาวบา้นมาปลกูในสงิทีตวัอยากปลกู 

หรอืใหช้าวบา้นเชา่ไปใชเ้พาะปลกูก็ยงัด ี

แตไ่มใ่ชแ่คใ่หเ้อากลว้ยเอามะนาวมาปักๆปลกูๆ พอเป็นพิธีอยา่งทเีห็นกนัอยูเ่รอืย ๆ ยิงถา้ใหเ้จา้ของทีดินปลกูไมย้ืนตน้

ได ้ประเทศไทยก็จะไดป้ระโยชนโ์ดยรวมจากการมีพนืทสีีเขียวเพมิ ตน้ไมใ้หญ่ชว่ยใหดิ้นมีความชืนอยูน่าน การคายนาํของไมใ้หญ่

ช่วยเพิมความชืนในอากาศ และลดอณุหภมิูรอบขา้ง ตน้ไมใ้หญ่ใหร้ม่เงาและใหท้อีาศยัแก่สตัวต์่าง ๆ แถมเนอืไมท้ไีดก็้เป็นสินคา้ที

โลกตอ้งการ ใหร้าคาดี และมมีลูคา่เพมิใหก้บัทีดินทปีลกูดว้ย 

ยิงถา้ทดีินทปีลกูหมูไ่มใ้หญ่นนัอยูใ่นเสน้ทางหลากของนาํ ป่าปลกูภาคประชาชนนีแหละทจีะชว่ยลดความเสียหายจาก

นาํทว่ม ลดโอกาสเกิดภยัแลง้รุนแรง ลดการถกูชะหนา้ดินเมอืฝนตกไหลบ่า ลดการปลกูพชืไรท่มีกัตอ้งใชส้ารเคมจีาํนวนมาก ลด

การถากถางรุกป่าเพยีงเพอืจะปราบทีดินใหโ้ลง่เพอืปลกูพืชไรอ่าหารปศสุตัวท์ไีดร้าคาตาํ อนันบัเป็นการใชท้รพัยากรทดีินอนัมีอยู่

จาํกดัอยา่งไมย่งัยืนดว้ย 

 

ในขณะเดียวกนั กรมป่าไมย้งัไดต้อ่ยอดจากเรอืงราวขา้งตน้ดว้ยการ เสนอขยายเพมิรายชือชนดิไมท้จีะปลกูตาม

พระราชบญัญตัิสวนป่าเพมิใหอี้ก 29 ชนิด เพอืเปิดช่องใหเ้อกชนสามารถรบัการสนบัสนนุคุม้ครองและรบัรองไมว้า่มาจากป่าปลกู 

ไมใ่ช่ไมท้ไีมอ่าจระบทีุมา ซงึตลาดจะตงัแง่สงสยัวา่ไดไ้มม้าจากไหนกนัแน ่แถมการปลกูป่าเศรษฐกิจช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดก้วา้ง

ขึนอีกและเพราะกรมป่าไมบ้อกวา่ถา้ใหก้รมทาํอยูห่นว่ยเดียว มีคนจาํนวนนอ้ยแคน่ ีไมม่ทีางบรรลเุป้าหมายของชาติแน ่            

และถา้ใหง้บใหค้นมาทาํอยา่งทีผา่นๆมา กวา่จะครบตามเปา้หมายทีไทยตงัใจไวว้า่จะเพมิพนืทสีีเขยีวคือพนืทป่ีาไมใ้หไ้ด้

ถึง 55% ของพนืทปีระเทศ คงตอ้งใชเ้วลาราวๆ 400ปี!!                                                                                                          

กรมป่าไมจึ้งยินดีจะทาํงานรว่มกบั และสนบัสนนุให ้ออป.หรอืองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์รให้

สามารถรองรบัการทาํบทบาทนาํพาประชาชนปลกูป่าเศรษฐกิจ ใหไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางตอ่ไปอยา่งรวดเรว็ดว้ย ทีมเจา้หนา้ทกีรมป่า

ไมย้งัปรารภใหฟั้งวา่ อีกระยะหนงึหลงัจากนนั ก็คดิจะยกเลิกรายชือชนิดไมท้จีะกาํหนดสาํหรบัเขา้ตามกฎหมายสวนป่าไปเสยีเลย 

เพอืสนบัสนนุอิสระแก่การพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพทีผูป้ลกูอาจจะคน้เจอหรอืสรรสรา้งไดอ้ีก 
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ผมจึงตอ้งขอชืนชมดงัๆในการนเีลยครบั คือกรมเห็นอนาคต และกลา้ลดอาํนาจตวัเองลง ไมห่วงไวร้วมทงักรมป่าไมย้งัได้

ปรารภเพมิวา่เพอืลดความเครง่ครดัเกินเหตทีุกฎหมายสวนป่ามีอยู่ ทงัๆทีทตีราขนึเพือสง่เสรมิประชาชนใหห้นัมาปลกูสวนป่า และ

สรา้งอาชีพปลกูป่าใหป้ระชาชน แตก่ารทพีระราชบญัญัติสวนป่าปัจจบุนัยงัมีมาตราทกีาํหนดโทษทางอาญาต่อประชาชน จึงนา่จะ

เป็นเรอืงยอ้นแยง้กนั และเป็นการใชโ้ทษทางอาญาอยา่งไม่นา่จะจาํเป็น กรมป่าไมจึ้งปรารภกบัคณะอนกุรรมาธิการชดุนวีา่อยาก

หาทางแกไ้ขกฎหมายเรอืงโทษทางอาญานีเสยีดว้ยเลย ผมในฐานะอดีตกรรมการพฒันากฎหมายของกฤษฎีกาฟังแลว้ยงิดีใจใหญ่ 

เพราะเราอยากใหข้า้ราชการมองเห็นมมุอยา่งนีนแีหละ 

บงัเอญิผมเป็นรองประธาน

คณะกรรมาธิการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ วา่

ดว้ยการปรบัเป็นพินยั ของรฐัสภาพอด ี

จึงไดใ้หข้อ้มลูแก่ทีมเจา้หนา้ทขีองกรมป่าไมใ้น

เรอืงนีวา่ อาจใชป้ระโยชนจ์ากรา่งพระราชบญัญตัิ

วา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยัได ้เพราะรา่งกฏหมายการ

ปรบัเป็นพินยัน ีจะลดรูป ของโทษปรบัทางอาญา

ลงใหเ้หลือเพยีงการชาํระเงินปรบัเป็นพินยัใหร้ฐั

แทนการปรบัทางอาญาได ้

ประชาชนทเีขา้สูก่ฎหมายสวนป่าแมท้าํ

พลาดอะไรไป ก็จะไมต่อ้งถกูบนัทกึวา่มีประวตัิ

อาชญากรรมใหเ้สียชือเปลา่ๆ 

ยิงถา้ผูท้าํผิดพลาดไปเป็นคนยากจนเหลือทนทาน 

รา่งกฎหมายวา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยัยงัใหอ้าํนาจ

ศาลทีจะลดอตัราคา่ปรบัเป็นพินยัลงเพยีงใดก็ได ้

หรอืจะใหผ้่อนชาํระเป็นงวดเป็นคราวก็ได ้หรอืจะให้

จาํเลยไปทาํงานบรกิารสาธารณะหรอืไปทาํงาน

บรกิารสงัคมแทนการชาํระค่าปรบัเป็นพินยัก็ไดด้ว้ย 

 

นไีงครบั เมอืหน่วยงานและขา้ราชการประจาํทีมีบทบาทสาํคญัในแตล่ะมาตราของกฎหมายทมีีอยูม่ากมายหลาย

พระราชบญัญตัิ มาจากหลายกระทรวง มาจากหลายกรม รว่มทาํงาน รบัฟังกนัอยา่งตงัใจ ประชาชนคนรว่มฟังการประชมุยอ่มชืน

ใจ 

 

ในกรณีนยีงัมีขา้ราชการบาํนาญทเีกษียณอายไุปแลว้ แตย่งัมใีจและมีความรูใ้นเรอืงนีมารว่มดว้ยช่วยสนบัสนนุประสบการณใ์น

การติดตามเรอืงนี อยา่งอดีตผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม อดีตรองอธิบดีกรมป่าไมห้ญิง คณุเปรม

พมิล พมิพพ์นัธุม์ารว่มในอนกุรรมาธิการอกีแรง มีอดีตผูอ้าํนวยการออป.คณุพพิฒัน ์ชนินทยทุธวงศม์ารว่มยืนยนัความคิดรเิรมิ ทกุ

ฝ่ายรบัฟังกนัอยา่งมีจดุหมายรว่ม 

 

เราคนร่วมประชุมกอ็ยากจาํ และนํามาเล่าใหค้นอ่านได้รู้ เพราะเชอืว่าคนอ่านก็จะพลอยชนืใจไปด้วย 
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ทาํเนียบรฐับาล – เมอืวนัที 12 เม.ย. น.ส.ไตรศลุี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีแถลงผลประชมุ

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) วา่ ครม.เห็นชอบใหป้ระเทศไทย เขา้รว่มปฏญิญากลาสโกวข์องผูน้าํดา้นป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนท์ดีิน โดย

มอบหมายให ้รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เป็นผูล้งนามในหนงัสือแจง้ยืนยนัการเขา้รว่มปฏิญญาฯ เพอืนาํสง่ให ้

สหราชอาณาจกัร 

ประเด็นสาํคญั ประกอบดว้ย การอนรุกัษ์ป่าไมแ้ละระบบนิเวศบนบก เพอืเรง่ใหเ้กิดการ ฟืนฟปู่าไมแ้ละระบบนิเวศ, 

สนบัสนนุนโยบายการคา้และการพฒันาทีเชือมโยงกบัการผลติ และการบรโิภคทียงัยืน การสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัชุมชนทอ้งถิน 

พฒันาการเกษตรใหย้งัยืนและมผีลกาํไร เสรมิสรา้งการรบัรูค้ณุคา่ของผืนป่า และการอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดเงินทนุ หมนุเวียน

ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการฟืนฟพืูนทป่ีาและทีดินจากความเสอืมโทรม 



 
 อาศยัช่วงสงกรานต ์แอบรุกป่าเกาะสมยุ จนท.ยดึคืนพรอ้มหาตวัผูก้ระทาํผิด 

เมอืเวลา 11.30 น. วนัท ี17 เมษายน เจา้หนา้ทชีดุปฏิบตัิการ กอ.รมน.ภาค 4 พนืทเีกาะสมยุ รว่มกบั ฝ่ายปกครองอาํเภอเกาะสมยุ 

และเจา้หนา้ทหีน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ส.ฎ.16 (เกาะสมยุ) เขา้สาํรวจการทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ บรเิวณเขตป่าอนรุกัษ์เขาตอ่ 

ม.3 ต.แม่นาํ หลงัจากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากชาวบา้นในพืนทวีา่พบมีการกระทาํความผิดบกุรุกพนืทป่ีา 

จากการตรวจสอบพบวา่มีผูไ้มห่วงัดีนาํเครอืงจกัรขนาดเล็ก มดี ขวาน เขา้มาตดัฟันตน้ไมข้นาดเลก็ทีไมส่ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

ได ้และทาํการแผว้ถางทาํลายพนืทป่ีาในบรเิวณดงักลา่วใหโ้ลง่เตียน เพือจะแอบเขา้มาครอบครองทาํกินในภายหลงั สาํหรบัพืนที

ดงักลา่วเป็นป่าสมบรูณไ์มม่พืีชผลอาสิน เป็นพนืทตีามพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484 

จากนนัเจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ส.ฎ.16 (เกาะสมยุ) จึงไดท้าํการจบัค่าพกิดัเพอืคาํนวณพนืททีมีีการบกุรุกแผว้

ถาง พรอ้มทาํบนัทึกตรวจยดึ และเขา้แจง้ความตอ่พนกังานสอบสวน สภ.เกาะสมยุ เพอืหาตวัผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดตีาม

กฎหมายตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

1/2 

 



2/2 



 

‘วีระศกัด’ิ เผย กมธ.ทรพัยากรธรรมชาติฯ แนะลดจาํนวนตน้ไมต้อ่ไร ่เพือเสียภาษีทดีินนอ้ยลง ชว่ยกูโ้ลกรอ้น 

เมอืวนัที 13 เมษายน นายวีระศกัดิ โควสรุตัน ์สมาชิกวฒิุสภา รองประธานกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ประธานอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื วฒุิสภา โพสตเ์ฟซบุ๊ก เกียวกบัเรอืง “สวนป่าเศรษฐกิจ : วิธีกู้

โลกรอ้นทดีีทีสดุ” โดยมีรายละเอยีดวา่ 

ตอนทสีอืมวลชนถามคณุวราวธุ ศิลปอาชา เมอืตอนดาํรงตาํแหนง่รฐัมนตรทีรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหม่ๆ  วา่มีนโยบาย

จะแกปั้ญหาโลกรอ้นและภมิูอากาศเปลียนแปลงยงัไง 

คณุทอ้ป ตอบชดัถอ้ยชดัคาํวา่ “ปลกูตน้ไมใ้หเ้ยอะขนึ” 

ผมติดตามเรอืงโลกรอ้นมาพอประมาณ นกึตามคาํตอบก็เห็นพอ้งดว้ยเพราะตน้ไมน้แีหละตอบโจทยไ์ดส้ารพดั และจะปลกูทีไหนก็

ปลกูเถอะ ขอใหไ้มร้อด ยิงตน้ไมใ้หญ่ยิงดี 
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หลงัจากทคีณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืนของวฒิุสภาไดเ้ชญิหนว่ยราชการ 3 หน่วย เมอืเดือน

พฤศจิกายน 2564 เพอืมาชีแจงขอ้มลูอตัราภาษีทีดิน ทีทางราชการกาํหนดใหผู้ป้ลกูพืช ชนิดใหเ้นอืไมต้อ้งปลกูครบ 100 ตน้ต่อไร ่

ทกุครงัทีประเมินการใชป้ระโยชน ์จึงจะถือวา่ทดีินนนัเป็นทีดินประเภทใชเ้พอืเกษตรกรรม 

 

แลว้ถึงจะไดร้บัการประเมินภาษีทีดินในอตัราตาํสดุ เหมือนกรณีปลกูไมผ้ล บางชนิดทีปลกูเพยีง 25 ตน้ก็ใชไ้ดแ้ลว้นนั

นา่จะไมส่อดคลอ้งกบัความรูที้ผูช้าํนาญการดา้นสวนป่า กรมป่าไม ้และองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมไ้ดเ้รยีนรูม้านานแลว้วา่ 

แมต้อนลงกลา้ไมใ้หม่ๆ นนัจะลงสกั 100 ตน้ต่อไร ่ก็ตอ้งมีการตดัสาง และตดัฟันเอาตน้ไมท้โีตขนึสว่นหนงึออกไปเรอืยๆ 

เพอืใหต้น้ไมท้กีาํลงัโตขนึนนั อว้นขนึ และแกนไมใ้หญ่ขนึ แข็งแรงขนึ 

สตูรคือตดัฟันออกเมอือายตุน้ไมถ้ึง 10 ถึง 15 และถึง 22 ปีสาํหรบักลุม่ไมโ้ตชา้ ในไมมี้คา่บางชนดิ 

และถา้เป็นไมโ้ตเรว็ยงิมีรอบตดัสางตดัฟันถีกวา่และเรว็กวา่ 

ไมใ่ช่ปลอ่ยใหต้น้ไมแ้ขง่กนัโยง่ เพือแยง่แสงแดดกนัเองจนตน้สงูผอม แตเ่นือไมแ้ทบจะใชแ้ปรรูปไมค่อ่ยไดน้นั 

ขอ้สงัเกตนีผมไดร้บัมาจากพลเอกสรุศกัด ิกาญจนรตัน ์ประธานกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มของ

วฒุิสภานีเอง 

เพราะทา่นเคยเป็นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มมาอยูห่ลายปี จงึมคีวามรูท้จีะสงัเกตเห็น

อะไรแบบนไีดร้วดเรว็ 

ผมจึงจาํขอ้สงัเกตนมีาศกึษาในคณะอนกุรรมาธิการทีผมเป็นประธานตอ่ 

และเชิญหน่วยราชการตา่งๆ ทเีกียวขอ้งมาใหข้อ้มลู 

 

 

 

2/5 



 

ในการประชมุแบบออนไลนก์นัในปลายปีทแีลว้กบัคณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน ผูแ้ทน

หน่วยราชการทงัสามต่างเห็นวา่ขอ้สงัเกตนีทา่จะมีมลู จงึขอรบักลบัไปประชมุหาทางแลกเปลียนของฝ่ายบรหิารกนัเองต่อไป 

ในทีสดุ ทงัสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ของกระทรวงการคลงั กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย และ

กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ก็ไปประชมุรว่มกนัจนกระทงัไดข้อ้สรุปก่อนสนิเดือนมีนาคมทผี่านมาของ

ปี 2565 

โดยเห็นตรงกนัวา่ สมควรเสนอใหป้รบัอตัราภาษีทดีินเรอืงนีใหม ่เป็นเหลอืเพียง ปลกูไมเ้ศรษฐกิจชนิดใชป้ระโยชนจ์าก

เนือไม ้สกั 30 ตน้เป็นอยา่งนอ้ยก็เพียงพอ ไมต่อ้งบงัคบัวา่ตอ้ง 100 ตน้ 

แตใ่ครจะปลกูถีกวา่นีก็ได ้ไมว่า่กนั 

ขนัตอนตอ่จากนีไปจะเป็นการนาํเสนอขนึใหผู้ม้ีอาํนาจพจิารณากอ่นออกเป็นประกาศตอ่ไปนบัเป็นขา่วดอีกีชินสาํหรบั

การใชท้รพัยากรทดีินของเจา้ของทดีินทงัหลายอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

เพราะการปลกูไมย้ืนตน้ชนิดใหเ้นือไมน้นัเป็นสิงทีใหป้ระโยชนท์กุฝ่าย ทกุทอด และยงัยืน 

เป็นการปลกูทองคาํเขียว ทีจะตกทอดผ่านรุน่พอ่แม่สูรุ่น่ลกูหลานได ้แบบดีกวา่อตัราดอกเบีย เพราะยงิไมโ้ต ราคาก็ยงิ

แพง อยา่งททีา่นสว.คณุหมออาํพล จินดาวฒันะ เคยอภิปรายในสภาและเขียนหนงัสือเรอืงนไีวแ้จกจ่าย 

ไมม้ีคา่เหลา่นนั ไมต่ดัก็มีประโยชน ์ทีดินนนัจะมมีลูคา่เพมิ แมภ้ายหลงัตดัมาขายก็มีราคา 

ดีกวา่ทีเจา้ของทดีินจะมวัหาทางลดอตัราภาษีทดีินของตวัดว้ยการไปแคน่ปลกูกลว้ย ปลกูมะนาว แบบปลกูไปโดยไม่หวงั

เก็บผลดว้ยซาํ 

คือปลกูไปเป็นพิธียงังนัเอง 

พอชาํระภาษีในอตัราตาํสดุเสรจ็ก็ปลอ่ยหญา้ขนึรกเหมือนเดิม 

รอใกลช้่วงประเมินภาษีทดีินรอบใหมก็่คอ่ยมาถางหญา้ ลงกลา้ไมแ้ซมตน้ทเีฉาตายไปใหค้รบตามจาํนวนทีกฎหมาย

กาํหนด 

เพอืจะไดเ้สยีภาษีอตัราตาํสดุไปอีกปี 

ไมม่ใีครไดป้ระโยชนอ์ะไร นอกจากตาเจา้ของทดีินแปลงนนัเหมือนเดิม 

แบบนี คงไมส่มเจตนารมณข์องกฎหมายภาษีทดีินแน ่

เพราะกฎหมายภาษีทีดินนนั ตราออกมาเพือบีบใหเ้จา้ของทดีินไมค่รอบครองกวา้นเก็บทดีินไวร้อใหร้าคาทีดินขึนเฉยๆ 

และกฎหมายไมป่ระสงคใ์หป้ระชาชนจาํนวนมากทยีงัไมม่ีทีดินทาํกินเบียดเสยีดกนัอยูใ่นสงัคมไปวนัๆ 

เจตนาของนโยบายคือถา้ภาษีทดีินทใีชเ้พอืการเกษตรกรรมมีอตัราถกูหนอ่ย คือถกูกวา่ทีดินทใีชเ้พอืการคา้ หรอืทดีินทปีลอ่ยรก

รา้งไมใ่ชป้ระโยชนใ์ด เจา้ของก็คงจะยอมเอาทดีินมาพฒันาเพาะปลกูเอง หรือจา้งชาวบา้นมาปลกูในสงิทีตวัอยากปลกู หรอืให้

ชาวบา้นเช่าไปใชเ้พาะปลกูก็ยงัด ี

แตไ่มใ่ชแ่คใ่หเ้อากลว้ยเอามะนาวมาปักๆ ปลกูๆ พอเป็นพิธีอยา่งทีเห็นกนัอยูเ่รอืยๆ 

ยิงถา้ใหเ้จา้ของทดีินปลกูไมย้ืนตน้ได ้ประเทศไทยก็จะไดป้ระโยชนโ์ดยรวมจากการมีพนืทสีเีขียวเพมิ ตน้ไมใ้หญ่ชว่ยใหด้ินมี

ความชืนอยูน่าน การคายนาํของไมใ้หญ่ชว่ยเพมิความชืนในอากาศ และลดอณุหภมิูรอบขา้ง ตน้ไมใ้หญ่ใหร้ม่เงาและใหท้อีาศยัแก่

สตัวต์า่งๆ แถมเนือไมท้ไีดก็้เป็นสนิคา้ทโีลกตอ้งการ ใหร้าคาดี และมีมลูค่าเพมิใหก้บัทดีินทปีลกูดว้ย 
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ยิงถา้ทดีินทปีลกูหมูไ่มใ้หญ่นนัอยูใ่นเสน้ทางหลากของนาํ ป่าปลกูภาคประชาชนนีแหละทจีะชว่ยลดความเสียหายจากนาํทว่ม  

ลดโอกาสเกิดภยัแลง้รุนแรง ลดการถกูชะหนา้ดินเมอืฝนตกไหลบ่า ลดการปลกูพชืไรที่มกัตอ้งใชส้ารเคมีจาํนวนมาก ลดการถาก

ถางรุกป่าเพยีงเพอืจะปราบทีดินใหโ้ลง่เพือปลกูพืชไรอ่าหารปศสุตัวท์ไีดร้าคาตาํ อนันบัเป็นการใชท้รพัยากรทดีินอนัมอียูจ่าํกดั

อยา่งไมย่งัยืนดว้ย 

ในขณะเดียวกนั กรมป่าไมย้งัไดต้อ่ยอดจากเรอืงราวขา้งตน้ดว้ยการ เสนอขยายเพมิรายชือชนดิไมท้จีะปลกูตามพระราชบญัญตัิ

สวนป่าเพมิใหอ้ีก 29 ชนิด เพอืเปิดช่องใหเ้อกชนสามารถรบัการสนบัสนนุคุม้ครองและรบัรองไมว้า่มาจากป่าปลกู ไมใ่ช่ไมท้ีไมอ่าจ

ระบทุมีา ซงึตลาดจะตงัแง่สงสยัวา่ไดไ้มม้าจากไหนกนัแน ่แถมการปลกูป่าเศรษฐกิจช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดก้วา้งขนึอีก 

และเพราะกรมป่าไมบ้อกวา่ถา้ใหก้รมทาํอยู่หนว่ยเดียว มีคนจาํนวนนอ้ยแคน่ ีไมม่ทีางบรรลเุปา้หมายของชาติแน ่

และถา้ใหง้บใหค้นมาทาํอยา่งทีผา่น ๆ มา กวา่จะครบตามเปา้หมายทีไทยตงัใจไวว้า่จะเพมิพนืทสีีเขียวคือพนืทป่ีาไมใ้หไ้ดถ้ึง 55% 

ของพนืทปีระเทศ 

คงตอ้งใชเ้วลาราวๆ 400ปี!! 

กรมป่าไมจึ้งยินดีจะทาํงานรว่มกบั และสนบัสนนุให ้ออป.หรอืองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์รใหส้ามารถ

รองรบัการทาํบทบาทนาํพาประชาชนปลกูป่าเศรษฐกิจ ใหไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไปอยา่งรวดเรว็ดว้ย 

ทีมเจา้หนา้ทกีรมป่าไมย้งัปรารภใหฟั้งวา่ อกีระยะหนงึหลงัจากนนั ก็คิดจะยกเลิกรายชือชนิดไมท้จีะกาํหนดสาํหรบัเขา้ตาม

กฎหมายสวนป่าไปเสยีเลย เพอืสนบัสนนุอิสระแก่การพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพทีผูป้ลกูอาจจะคน้เจอหรอืสรรสรา้งได้

อีก 

ผมจึงตอ้งขอชืนชมดงัๆ ในการนเีลยครบั 

คือกรมเห็นอนาคต และกลา้ลดอาํนาจตวัเองลง ไม่หวงไว ้

รวมทงักรมป่าไมย้งัไดป้รารภเพมิว่าเพอืลดความเครง่ครดัเกินเหตทีุกฎหมายสวนป่ามีอยู ่ทงั ๆ ทีทตีราขนึเพือสง่เสรมิประชาชนให้

หนัมาปลกูสวนป่า และสรา้งอาชีพปลกูป่าใหป้ระชาชน แตก่ารทพีระราชบญัญตัิสวนป่าปัจจุบนัยงัมีมาตราทกีาํหนดโทษทาง

อาญาตอ่ประชาชน จึงนา่จะเป็นเรอืงยอ้นแยง้กนั และเป็นการใชโ้ทษทางอาญาอยา่งไมน่า่จะจาํเป็น 

กรมป่าไมจึ้งปรารภกบัคณะอนกุรรมาธิการชดุนวีา่อยากหาทางแกไ้ขกฎหมายเรอืงโทษทางอาญานเีสยีดว้ยเลย 

ผมในฐานะอดีตกรรมการพฒันากฎหมายของกฤษฎีกาฟังแลว้ยงิดีใจใหญ่ เพราะเราอยากใหข้า้ราชการมองเห็นมมุอยา่งนีนแีหละ 

บงัเอญิผมเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ วา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยั ของรฐัสภาพอด ี
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จึงไดใ้หข้อ้มลูแก่ทีมเจา้หนา้ทขีองกรมป่าไมใ้นเรอืงนวีา่ อาจใชป้ระโยชนจ์ากรา่งพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยัได ้

เพราะรา่งกฎหมายการปรบัเป็นพินยัน ีจะลดรูป ของโทษปรบัทางอาญาลงใหเ้หลือเพียงการชาํระเงินปรบัเป็นพินยัใหร้ฐัแทนการ

ปรบัทางอาญาได ้

ประชาชนทเีขา้สูก่ฎหมายสวนป่าแมท้าํพลาดอะไรไป ก็จะไมต่อ้งถกูบนัทึกวา่มีประวตัิอาชญากรรมใหเ้สยีชือเปลา่ๆ 

ยิงถา้ผูท้าํผิดพลาดไปเป็นคนยากจนเหลือทนทาน รา่งกฎหมายวา่ดว้ยการปรบัเป็นพนิยัยงัใหอ้าํนาจศาลทีจะลดอตัราคา่ปรบัเป็น

พินยัลงเพียงใดก็ได ้หรือจะใหผ้อ่นชาํระเป็นงวดเป็นคราวก็ได ้หรอืจะใหจ้าํเลยไปทาํงานบรกิารสาธารณะหรอืไปทาํงานบรกิาร

สงัคมแทนการชาํระคา่ปรบัเป็นพนิยัก็ไดด้ว้ย 

นไีงครบั 

เมอืหน่วยงานและขา้ราชการประจาํทีมีบทบาทสาํคญัในแตล่ะมาตราของกฎหมายทมีีอยูม่ากมายหลายพระราชบญัญตัิ มาจาก

หลายกระทรวง มาจากหลายกรม รว่มทาํงาน รบัฟังกนัอยา่งตงัใจ 

ประชาชนคนรว่มฟังการประชมุยอ่มชืนใจ 

ในกรณีนยีงัมีขา้ราชการบาํนาญทเีกษียณอายไุปแลว้ แตย่งัมใีจและมีความรูใ้นเรอืงนีมารว่มดว้ยช่วยสนบัสนนุประสบการณใ์น

การติดตามเรอืงนี อยา่งอดีตผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม อดีตรองอธิบดีกรมป่าไมห้ญิง คณุเปรม

พิมล พิมพพ์นัธุม์ารว่มในอนกุรรมาธิการอีกแรง 

มีอดีตผูอ้าํนวยการ ออป.คณุพิพฒัน ์ชนินทยทุธวงศม์ารว่มยืนยนัความคิดรเิรมิ 

ทกุฝ่ายรบัฟังกนัอยา่งมจีดุหมายรว่ม 

เราคนรว่มประชมุก็อยากจาํ และนาํมาเลา่ใหค้นอา่นไดรู้ ้เพราะเชือวา่คนอา่นก็จะพลอยชืนใจไปดว้ย 

รอชืนใจเพมิอีกในภาค2ของบทความนพีรุง่นีนะครบั 
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“ศรสีวุรรณ” เตรยีมไปรอ้ง อธิบดกีรมป่าไม ้สอบทีดินภ.บ.ท.5 กบั บรรดา สส.วนัศกุรนี์ ดา้น “เฉลิมชยั”รมว.เกษตรฯแจง

ครอบครอง ภ.บ.ท.5 เป็นเรอืงเก่า10-20 ปีทีแลว้ เชือทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่มีปัญหาดา้น“มท.2”ชีอยา่เหมารวม ถือท ีภ.บ.ท.5 

ตอ้งผิดหมดตอ้งแยกแยะและไมใ่ช่ทดีินรฐั ขณะท“ีปารณีา”นดั 18 เม.ย.รอ้ง ป.ป.ช.สอบจริยธรรม ‘เสรีพศิทุธ’์ ปมบกุรุกลาํนาํ

เจา้พระยา-กาญจนบรุ ี

เมอืวนัที 12 เมษายน นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนญูไทย โพสตเ์ฟซบุก๊สว่นตวั ระบวุา่ 

เนืองจากทีดินประเภท ภ.บ.ท.5 เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบาํรุงทอ้งที (ภาษีดอกหญา้) ซงึทอ้งถินจะจดัเก็บ ไมเ่กียวกบัวา่ใคร

เป็นเจา้ของทดีิน ไมใ่ชเ่อกสารแสดงสิทธิครอบครองทดีิน เพราะเจา้ของทดีินก็ยงัคงเป็นของทางราชการอยู ่เพียงแตอ่าจจะใหม้ี

การใชป้ระโยชนช์วัคราว แตไ่มถ่ือว่าผูท้ีใชป้ระโยชนน์นัเป็นเจา้ของทดีิน ซงึปัจจบุนัมคีาํสงักรมการปกครองเมอืปี 2551 ไดส้งัให้

ยกเลิกการเก็บภาษีดงักลา่วแลว้ เพราะปัญหาคือ สว่นมากเป็นทป่ีาสงวน การแจง้เสียภาษีก็แจง้กนัเองโดยไมร่งัวดั บางราย

ครอบครองเป็นรอ้ยเป็นพนัไร ่บกุรุกป่าทงันนั ซงึทีดินประเภทดงักลา่ว ไมใ่ช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายทดีินแตอ่ย่างใด 

โดยมีคาํพิพากษาศาลฎีกาที 676/2519 กาํหนดบรรทดัฐานไวว้า่ “ผูท้มีีชือในใบเสรจ็เสียเงินบาํรุงทอ้งทเีป็นเพยีงหลกัฐานแสดงวา่

ผูน้นัเป็นผูเ้สียภาษีเทา่นนั ไมใ่ชห่ลกัฐานแสดงวา่ผูน้นัมีสิทธิครอบครอง” 

นายศรสีวุรรณ กลา่ววา่ การทเีหลา่ ส.ส. หลายคนไดย้นืบญัชีแสดงรายการทรพัยส์นิและหนสีินตอ่คณะกรรมการปอ้งกนั

และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขา้รบัตาํแหนง่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซงึปรากฏโดยชดัแจง้วา่มีทีดิน ภ.บ.ท.5 

อยูด่ว้ย จึงไมถื่อวา่มีฐานะยากจนหรอืเป็นเกษตรกร หรอืผูย้ากไร ้ซงึขดัหรอืแยง้ตอ่ พรฎ.กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการเป็น

เกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง ดงันนั สมาคมองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนญูไทย จึงจะนาํขอ้มลูไปรอ้งเรยีนอธิบดีกรมป่าไม ้เพอืขอให้

ตรวจสอบทีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหลา่ ส.ส.ทงัหลายว่าอยูใ่นทีดินของรฐั หรอืในพืนทป่ีาสวนแหง่ชาติ หรอืไม ่อยา่งไร ในวนัศกุรท์ ี22 

เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ กรมป่าไม ้ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กทม. 

นายเฉลิมชยั ศรอีอ่น รมว.เกษตรและสหกรณ ์และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์กลา่วถงึกรณีคณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยวา่มีรายชือ ครอบครองทีดิน ภ.บ.ท.5 จาํนวน 120 ไร ่มลูคา่ 3.6 ลา้นบาท วา่ ของ

ตนไมม่อียู่แลว้ เป็นขอ้มลูเก่าเมอื 10-20 ปีทีแลว้ เมอืถามวา่ไดแ้จง้กลบัไปทีป.ป.ช. หรอืยงั นายเฉลิมชยั กลา่ววา่ ทกุอยา่ง 

เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่มีปัญหา 

นายนิพนธ ์บญุญามณี รมช.มหาดไทย รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ใหส้มัภาษณ ์ถึงการเรยีกรอ้งใหต้รวจสอบการ

ครอบครองทดีินของนกัการเมืองหลงัเกิดกรณี น.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์อดีต ส.ส.ราชบรีุ พรรคพลงัประชารฐัวา่ ตอ้งพสิจูนก์่อน และ

ใหค้วามเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย ไมใ่ช่วา่ใครทคีรอบครอง ภ.บ.ท 5 แลว้จะผิดทงัหมด โดยเทา่ทีเดินสาํรวจเพือออกโฉนดยงัพบวา่เป็น

ทวีา่งเปลา่ อยา่งนสีามารถออกโฉนดได ้และในแตล่ะปีก็สามารถทีจะออกไดเ้ป็นแสนไร ่ถา้เรามงีบประมาณทจีะไปสาํรวจ แตเ่รา

ไมม่งีบประมาณเพยีงพอ 
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ผูส้อืข่าวถามวา่ มีชือของ นายชนิวรณ ์บณุยเกียรติ ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์ครอบครอบทีดิน ทีอยูใ่น

ข่ายใหมี้การตรวจสอบ นายนิพนธ ์กลา่ววา่ ตอ้งดวูา่เขาแจง้อย่างไร อยา่ไปเขา้ใจวา่ถา้เป็น ภ.ท.บ.5 ทกุคนจะผิดหมด หากเป็น 

ภ.บ.ท.5 ทไีมใ่ช่ทดีินของรฐั ทงั ส.ป.ก. ทป่ีาถาวร ป่าอนรุกัษ์ หรอืป่าสงวนแหง่ชาติ แลว้เสียภาษี แลว้เสยีภาษี เขาก็มีสิทธิทาํ

ประโยชนไ์ดเ้พราะพิสจูนว์า่ไมใ่ชท่ดีินของรฐัเนืองจากมีการทาํกินมานาน ขณะทกีรมทีดินก็สามารถออกโฉนดได ้และผูถ้ือครอบ

สามารถสง่มอบตอ่การครอบครองได ้

“ก็คงเป็นกลุม่เดิมๆ ตอนนีกาํลงัหาตวัคนขวา้งระเบิดอยู ่เดยีวก็คงเจอ สอบไป สอบมาเดยีวก็เจอเอง ก็ไมอ่ยากใหใ้ครทาํ

ทงันนั ช่วงนีไมค่วร และความจรงิไมว่า่ช่วงไหนก็ไมค่วรทาํ มนัอนัตราย ทาํทาํไม บา้นเมืองกาํลงัดีๆอยู ่เราจะแกไ้ขอะไรไดถ้า้ทกุ

คนไมช่่วยกนั”นายนิพนธ ์ยาํ 

ขณะท ีน.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์อดตี ส.ส.ราชบรุ ีพรรคพลงัประชารฐั โพสตเ์ฟซบุ๊กสว่นตวั “ปารณีา ไกรคปุต”์ ระบวุา่ วนัท ี

18 เม.ย. เตรยีมเดินทางไปท ีป.ป.ช. เพอืยืนหนงัสือให ้ตรวจสอบ จรยิธรรม พล.ต.อ.เสรพิีศทุธ ์เตมียเวส ส.ส.บญัชีรายชือ หวัหนา้

พรรคเสรรีวมไทย จากกรณี บกุรุกลาํนาํทีเจา้พระยา และทกีาญจนบรุมีรีายละเอยีดดงัน ีปารณีา เตรยีมยืนรอ้งจรยิธรรมตอ่ 

ป.ป.ช. กรณีเสรพิีศทุธ ์บกุรุกลาํนาํทีเจา้พระยา และทีกาญจนบรุ ีโดยจะยนืหนงัสือในวนัจนัทรท์ ี18 เมษายน เวลา 14.00 น. 
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 สรุปขาวประจําในวันท่ี  13-18 เม.ย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  

- คอลัมนเรียงคนมาเปนขาว..ภาขาว รวมมือ รวมลงนาม  (มติชน  18 เม.ย. 65  หนา 4) 

- CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ‘ปลูกจําปาปา’  (แนวหนา  18 เม.ย. 65  หนา 19) 

- เรงแกปญหาหมอกควันขามแดน  (เดลินิวส  17 เม.ย. 65  หนา 6) 

- ผนึกปฏิญญากลาสโกวผูนําปาไม  (ขาวสด  13 เม.ย. 65  หนา 2) 

- คอลัมนขาวสั้น อนุมัติไทยเขารวมปฏิญญากลาสโกว  (ไทยโพสต  13 เม.ย. 65  หนา 16) 

- ‘ศรีสุวรรณ’ ลุยตอเตรียมยื่นกรมปาไมสอบ สส.  (แนวหนา  13 เม.ย. 65  หนา 1,11) 

  

สื่อออนไลน 

- ศรีสุวรรณ ลุยตอ เตรียมยื่นกรมปาไมสอบ สส. ปมถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5  (แนวหนา  13 เม.ย. 65) 
https://www.naewna.com/politic/647291 

- ทําเนียบรัฐบาล..ปฏิญญากลาสโกว  (ขาวสด  13 เม.ย. 65) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6996014 

- วีระศักดิ์ เผย กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ  (มติชนออนไลน  13 เม.ย. 65) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3287414 

- สวนปาเศรษฐกิจ : วิธีกูโลกรอนที่ดีที่สุด  (ผูจัดการออนไลน  17 เม.ย. 65) 

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000036653 

- อาศัยชวงสงกรานต แอบรุกปาเกาะสมุย จนท.ยึดคืนพรอมหาตัวผูกระทําผิด  (มติชนออนไลน  17 เม.ย. 65) 

https://www.matichon.co.th/region/news_3293322 

- SYS เหล็กไทย ลงนามความรวมมือ “กรมปาไม” จัดทําโครงการ “ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน” 

(มติชนออนไลน  15 เม.ย. 65)  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000035779 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16108
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-220418020009(18 เม.ย. 65/02:35) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 20.64 Ad Value: 34,056 PRValue : 102,168 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14958
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ลุยต่อเตรียมยื่นกรมป่าไม้สอบสส.

รหัสข่าว: C-220413005030(13 เม.ย. 65/06:14) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 58.82 Ad Value: 73,525 PRValue : 220,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14958
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ลุยต่อเตรียมยื่นกรมป่าไม้สอบสส.

รหัสข่าว: C-220413005030(13 เม.ย. 65/06:14) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 58.82 Ad Value: 73,525 PRValue : 220,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26484
วันที่: อาทิตย์ 17 เมษายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

รหัสข่าว: C-220417004061(17 เม.ย. 65/03:38) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 44.32 Ad Value: 79,776 PRValue : 239,328 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9282
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: อนุมัติไทยเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์

รหัสข่าว: C-220413008049(13 เม.ย. 65/03:04) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.12 Ad Value: 12,144 PRValue : 36,432 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11459
วันที่: พุธ 13 เมษายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ผนึกปฏิญญากลาสโกว์ผู้นำป่าไม้

รหัสข่าว: C-220413012043(13 เม.ย. 65/03:48) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.22 Ad Value: 12,264 PRValue : 36,792 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14963
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(บน)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว'ปลูกจำปาป่า'โครงการ'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม...

รหัสข่าว: C-220418005059(18 เม.ย. 65/06:11) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 112.76 Ad Value: 180,416 PRValue : 541,248 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14963
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(บน)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว'ปลูกจำปาป่า'โครงการ'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม...

รหัสข่าว: C-220418005059(18 เม.ย. 65/06:11) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 112.76 Ad Value: 180,416 PRValue : 541,248 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14963
วันที่: จันทร์ 18 เมษายน 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(บน)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว'ปลูกจำปาป่า'โครงการ'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม...

รหัสข่าว: C-220418005059(18 เม.ย. 65/06:11) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
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นายเจษฎา ปลงัมณี (ท ี2 จากขวา) กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั (SYS) ผูผ้ลิตเหล็กเอชบีม ไวด์

แฟลงก ์มานานมากกว่า 25 ปี รว่มลงนามความรว่มมือ กบั นายนรนิทร ์ประทวนชยั (ท ี2 จากซา้ย) รองอธิบดีกรมป่าไม ้นาย

เกียรตชิาย ไมตรวีงษ์ (ขวา) ผูอ้าํนวยการ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) และ นายอทุยั เสาร์

มนั (ซา้ย) ประธานคณะกรรมการจดัการป่าชมุชนบา้นภดูรหว้ยมะหาด ในการดาํเนินโครงการ “ภาคีสนบัสนนุป่าชมุชนลดโลก

รอ้น” พนืทป่ีาชมุชนบา้นภดูรหว้ยมะหาด จ.ระยอง ซงึความรว่มมอืดงักลา่ว SYS ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ เพอื

ฟืนฟแูละบาํรุงป่าชมุชนอยา่งยงัยืน สง่เสรมิศกัยภาพป่าชมุชนในการเป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อน สรา้งความเป็นอยูท่ดีีใหก้บัชุมชน 

เป็นไปตามแนวทางในการดาํเนนิธุรกิจของ SYS ในการเป็นผูผ้ลติเหลก็เอชบีม ไวดแ์ฟลงก ์ทมีีคณุภาพ ควบคูไ่ปกบัดแูล

สงิแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและตอ่เนอืง ตามแนวทางการดาํเนินธรุกิจ SYS เหล็กไทย หวัใจกรนี เมอืเรว็ๆน ี
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หลงัจากทคีณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืนของวฒิุสภาไดเ้ชญิหนว่ยราชการ3หน่วย เมอื

เดือนพฤศจิกายน 2564 เพอืมาชีแจงขอ้มลูอตัราภาษีทีดิน ทีทางราชการกาํหนดใหผู้ป้ลกูพชื ชนิดใหเ้นอืไมต้อ้งปลกูครบ 100 ตน้

ตอ่ไร ่ทกุครงัทีประเมินการใชป้ระโยชน ์จึงจะถือวา่ทีดินนนัเป็นทดีินประเภทใชเ้พอืเกษตรกรรม 

แลว้ถึงจะไดร้บัการประเมินภาษีทีดินในอตัราตาํสดุ เหมือนกรณีปลกูไมผ้ล บางชนิดทีปลกูเพยีง 25 ตน้ก็ใชไ้ดแ้ลว้นนั 

นา่จะไมส่อดคลอ้งกบัความรูที้ผูช้าํนาญการดา้นสวนป่า กรมป่าไม ้และองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมไ้ดเ้รยีนรูม้านานแลว้วา่ แมต้อน

ลงกลา้ไมใ้หม่ๆ นนัจะลงสกั100 ตน้ต่อไร ่ก็ตอ้งมีการตดัสาง และตดัฟันเอาตน้ไมท้โีตขนึสว่นหนงึออกไปเรอืยๆ เพือใหต้น้ไมที้

กาํลงัโตขนึนนั อว้นขนึ และแกนไมใ้หญ่ขนึ แขง็แรงขนึ 

สตูรคือตดัฟันออกเมอือายตุน้ไมถ้ึง 10 ถึง 15 และถึง 22 ปีสาํหรบักลุม่ไมโ้ตชา้ ในไมม้ีคา่บางชนดิ 

และถา้เป็นไมโ้ตเรว็ยงิมีรอบตดัสางตดัฟันถีกวา่และเรว็กวา่ 

ไมใ่ช่ปลอ่ยใหต้น้ไมแ้ขง่กนัโยง่ เพือแยง่แสงแดดกนัเองจนตน้สงูผอม แตเ่นือไมแ้ทบจะใชแ้ปรรูปไมค่อ่ยไดน้นั 

ขอ้สงัเกตนีผมไดร้บัมาจากพลเอกสรุศกัดิ กาญจนรตัน ์ประธานกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ

วฒุิสภานีเอง 

เพราะทา่นเคยเป็นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มมาอยูห่ลายปี จงึมคีวามรูท้จีะสงัเกตเห็น

อะไรแบบนไีดร้วดเรว็ 

ผมจึงจาํขอ้สงัเกตนมีาศกึษาในคณะอนกุรรมาธิการทีผมเป็นประธานตอ่ และเชิญหน่วยราชการตา่งๆทเีกียวขอ้งมาให้

ขอ้มลูในการประชมุแบบออนไลนก์นัในปลายปีทีแลว้กบัคณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืน ผูแ้ทน

หน่วยราชการทงัสามต่างเห็นวา่ขอ้สงัเกตนีทา่จะมีมลู จงึขอรบักลบัไปประชมุหาทางแลกเปลียนของฝ่ายบรหิารกนัเองต่อไป 

ในทีสดุ ทงัสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ของกระทรวงการคลงั กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย และ

กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ก็ไปประชมุรว่มกนัจนกระทงัไดข้อ้สรุปก่อนสนิเดือนมีนาคมทผี่านมาของ

ปี 2565 

โดยเห็นตรงกนัวา่ สมควรเสนอใหป้รบัอตัราภาษีทดีินเรอืงนีใหม ่เป็นเหลอืเพียง ปลกูไมเ้ศรษฐกิจชนิดใชป้ระโยชนจ์าก

เนือไม ้สกั30 ตน้เป็นอยา่งนอ้ยก็เพียงพอ ไม่ตอ้งบงัคบัวา่ตอ้ง 100 ตน้ แตใ่ครจะปลกูถกีวา่นีก็ได ้ไมว่า่กนั 

 

ขนัตอนตอ่จากนีไปจะเป็นการนาํเสนอขนึใหผู้ม้ีอาํนาจพจิารณากอ่นออกเป็นประกาศต่อไป นบัเป็นข่าวดอีีกชินสาํหรบั

การใชท้รพัยากรทดีินของเจา้ของทดีินทงัหลายอยา่งมีนยัยะสาํคญัเพราะการปลกูไมย้ืนตน้ชนิดใหเ้นือไมน้นั เป็นสงิทีใหป้ระโยชน์

ทกุฝ่าย ทกุทอด และยงัยืนเป็นการปลกูทองคาํเขียว ทีจะตกทอดผา่นรุน่พอ่แมสู่รุ่น่ลกูหลานได ้แบบดีกวา่อตัราดอกเบีย เพราะยิง

ไมโ้ต ราคาก็ยิงแพง อยา่งททีา่นสว.คณุหมออาํพล จินดาวฒันะ เคยอภิปรายในสภาและเขียนหนงัสอืเรอืงนีไวแ้จกจา่ย 

 

ไมม้ีคา่เหลา่นนั ไมต่ดัก็มีประโยชน ์ทีดินนนัจะมมีลูคา่เพมิ แมภ้ายหลงัตดัมาขายก็มีราคา ดีกวา่ทเีจา้ของทดีินจะมวั

หาทางลดอตัราภาษีทดีินของตวัดว้ยการไปแคน่ปลกูกลว้ย ปลกูมะนาว แบบปลกูไปโดยไมห่วงัเก็บผลดว้ยซาํ 

คือปลกูไปเป็นพิธียงังนัเอง พอชาํระภาษีในอตัราตาํสดุเสรจ็ก็ปลอ่ยหญา้ขนึรกเหมือนเดิม รอใกลช้่วงประเมินภาษีทดีิน

รอบใหมก็่คอ่ยมาถางหญา้ ลงกลา้ไมแ้ซมตน้ทีเฉาตายไปใหค้รบตามจาํนวนทีกฎหมายกาํหนด เพอืจะไดเ้สียภาษีอตัราตาํสดุไป

อีกปีไมม่ใีครไดป้ระโยชนอ์ะไร นอกจากตาเจา้ของทีดินแปลงนนัเหมือนเดิม แบบนี คงไมส่มเจตนารมยข์องกฎหมายภาษีทีดินแน่

เพราะกฎหมายภาษีทดีินนนั ตราออกมาเพือบีบใหเ้จา้ของทดีินไมค่รอบครองกวา้นเก็บทดีินไวร้อใหร้าคาทีดินขึนเฉยๆ และ 
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กฎหมายไมป่ระสงคใ์หป้ระชาชนจาํนวนมากทยีงัไมม่ีทีดินทาํกินเบียดเสยีดกนัอยูใ่นสงัคมไปวนัๆ 

เจตนาของนโยบายคือถา้ภาษีทดีินทใีชเ้พอืการเกษตรกรรมมีอตัราถกูหนอ่ย คือถกูกวา่ทดีินทใีชเ้พอืการคา้ หรอืทดีินที

ปลอ่ยรกรา้งไมใ่ชป้ระโยชนใ์ด เจา้ของก็คงจะยอมเอาทีดินมาพฒันาเพาะปลกูเอง หรอืจา้งชาวบา้นมาปลกูในสงิทีตวัอยากปลกู 

หรอืใหช้าวบา้นเชา่ไปใชเ้พาะปลกูก็ยงัด ี

แตไ่มใ่ชแ่คใ่หเ้อากลว้ยเอามะนาวมาปักๆปลกูๆ พอเป็นพิธีอยา่งทเีห็นกนัอยูเ่รอืย ๆ ยิงถา้ใหเ้จา้ของทีดินปลกูไมย้ืนตน้

ได ้ประเทศไทยก็จะไดป้ระโยชนโ์ดยรวมจากการมีพนืทสีีเขียวเพมิ ตน้ไมใ้หญ่ชว่ยใหดิ้นมีความชืนอยูน่าน การคายนาํของไมใ้หญ่

ช่วยเพิมความชืนในอากาศ และลดอณุหภมิูรอบขา้ง ตน้ไมใ้หญ่ใหร้ม่เงาและใหท้อีาศยัแก่สตัวต์่าง ๆ แถมเนอืไมท้ไีดก็้เป็นสินคา้ที

โลกตอ้งการ ใหร้าคาดี และมมีลูคา่เพมิใหก้บัทีดินทปีลกูดว้ย 

ยิงถา้ทดีินทปีลกูหมูไ่มใ้หญ่นนัอยูใ่นเสน้ทางหลากของนาํ ป่าปลกูภาคประชาชนนีแหละทจีะชว่ยลดความเสียหายจาก

นาํทว่ม ลดโอกาสเกิดภยัแลง้รุนแรง ลดการถกูชะหนา้ดินเมอืฝนตกไหลบ่า ลดการปลกูพชืไรท่มีกัตอ้งใชส้ารเคมจีาํนวนมาก ลด

การถากถางรุกป่าเพยีงเพอืจะปราบทีดินใหโ้ลง่เพอืปลกูพืชไรอ่าหารปศสุตัวท์ไีดร้าคาตาํ อนันบัเป็นการใชท้รพัยากรทดีินอนัมีอยู่

จาํกดัอยา่งไมย่งัยืนดว้ย 

 

ในขณะเดียวกนั กรมป่าไมย้งัไดต้อ่ยอดจากเรอืงราวขา้งตน้ดว้ยการ เสนอขยายเพมิรายชือชนดิไมท้จีะปลกูตาม

พระราชบญัญตัิสวนป่าเพมิใหอี้ก 29 ชนิด เพอืเปิดช่องใหเ้อกชนสามารถรบัการสนบัสนนุคุม้ครองและรบัรองไมว้า่มาจากป่าปลกู 

ไมใ่ช่ไมท้ไีมอ่าจระบทีุมา ซงึตลาดจะตงัแง่สงสยัวา่ไดไ้มม้าจากไหนกนัแน ่แถมการปลกูป่าเศรษฐกิจช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดก้วา้ง

ขึนอีกและเพราะกรมป่าไมบ้อกวา่ถา้ใหก้รมทาํอยูห่นว่ยเดียว มีคนจาํนวนนอ้ยแคน่ ีไมม่ทีางบรรลเุป้าหมายของชาติแน ่            

และถา้ใหง้บใหค้นมาทาํอยา่งทีผา่นๆมา กวา่จะครบตามเปา้หมายทีไทยตงัใจไวว้า่จะเพมิพนืทสีีเขยีวคือพนืทป่ีาไมใ้หไ้ด้

ถึง 55% ของพนืทปีระเทศ คงตอ้งใชเ้วลาราวๆ 400ปี!!                                                                                                          

กรมป่าไมจึ้งยินดีจะทาํงานรว่มกบั และสนบัสนนุให ้ออป.หรอืองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์รให้

สามารถรองรบัการทาํบทบาทนาํพาประชาชนปลกูป่าเศรษฐกิจ ใหไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางตอ่ไปอยา่งรวดเรว็ดว้ย ทีมเจา้หนา้ทกีรมป่า

ไมย้งัปรารภใหฟั้งวา่ อีกระยะหนงึหลงัจากนนั ก็คดิจะยกเลิกรายชือชนิดไมท้จีะกาํหนดสาํหรบัเขา้ตามกฎหมายสวนป่าไปเสยีเลย 

เพอืสนบัสนนุอิสระแก่การพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพทีผูป้ลกูอาจจะคน้เจอหรอืสรรสรา้งไดอ้ีก 
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ผมจึงตอ้งขอชืนชมดงัๆในการนเีลยครบั คือกรมเห็นอนาคต และกลา้ลดอาํนาจตวัเองลง ไมห่วงไวร้วมทงักรมป่าไมย้งัได้

ปรารภเพมิวา่เพอืลดความเครง่ครดัเกินเหตทีุกฎหมายสวนป่ามีอยู่ ทงัๆทีทตีราขนึเพือสง่เสรมิประชาชนใหห้นัมาปลกูสวนป่า และ

สรา้งอาชีพปลกูป่าใหป้ระชาชน แตก่ารทพีระราชบญัญัติสวนป่าปัจจบุนัยงัมีมาตราทกีาํหนดโทษทางอาญาต่อประชาชน จึงนา่จะ

เป็นเรอืงยอ้นแยง้กนั และเป็นการใชโ้ทษทางอาญาอยา่งไม่นา่จะจาํเป็น กรมป่าไมจึ้งปรารภกบัคณะอนกุรรมาธิการชดุนวีา่อยาก

หาทางแกไ้ขกฎหมายเรอืงโทษทางอาญานีเสยีดว้ยเลย ผมในฐานะอดีตกรรมการพฒันากฎหมายของกฤษฎีกาฟังแลว้ยงิดีใจใหญ่ 

เพราะเราอยากใหข้า้ราชการมองเห็นมมุอยา่งนีนแีหละ 

บงัเอญิผมเป็นรองประธาน

คณะกรรมาธิการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ วา่

ดว้ยการปรบัเป็นพินยั ของรฐัสภาพอด ี

จึงไดใ้หข้อ้มลูแก่ทีมเจา้หนา้ทขีองกรมป่าไมใ้น

เรอืงนีวา่ อาจใชป้ระโยชนจ์ากรา่งพระราชบญัญตัิ

วา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยัได ้เพราะรา่งกฏหมายการ

ปรบัเป็นพินยัน ีจะลดรูป ของโทษปรบัทางอาญา

ลงใหเ้หลือเพยีงการชาํระเงินปรบัเป็นพินยัใหร้ฐั

แทนการปรบัทางอาญาได ้

ประชาชนทเีขา้สูก่ฎหมายสวนป่าแมท้าํ

พลาดอะไรไป ก็จะไมต่อ้งถกูบนัทกึวา่มีประวตัิ

อาชญากรรมใหเ้สียชือเปลา่ๆ 

ยิงถา้ผูท้าํผิดพลาดไปเป็นคนยากจนเหลือทนทาน 

รา่งกฎหมายวา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยัยงัใหอ้าํนาจ

ศาลทีจะลดอตัราคา่ปรบัเป็นพินยัลงเพยีงใดก็ได ้

หรอืจะใหผ้่อนชาํระเป็นงวดเป็นคราวก็ได ้หรอืจะให้

จาํเลยไปทาํงานบรกิารสาธารณะหรอืไปทาํงาน

บรกิารสงัคมแทนการชาํระค่าปรบัเป็นพินยัก็ไดด้ว้ย 

 

นไีงครบั เมอืหน่วยงานและขา้ราชการประจาํทีมีบทบาทสาํคญัในแตล่ะมาตราของกฎหมายทมีีอยูม่ากมายหลาย

พระราชบญัญตัิ มาจากหลายกระทรวง มาจากหลายกรม รว่มทาํงาน รบัฟังกนัอยา่งตงัใจ ประชาชนคนรว่มฟังการประชมุยอ่มชืน

ใจ 

 

ในกรณีนยีงัมีขา้ราชการบาํนาญทเีกษียณอายไุปแลว้ แตย่งัมใีจและมีความรูใ้นเรอืงนีมารว่มดว้ยช่วยสนบัสนนุประสบการณใ์น

การติดตามเรอืงนี อยา่งอดีตผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม อดีตรองอธิบดีกรมป่าไมห้ญิง คณุเปรม

พมิล พมิพพ์นัธุม์ารว่มในอนกุรรมาธิการอกีแรง มีอดีตผูอ้าํนวยการออป.คณุพพิฒัน ์ชนินทยทุธวงศม์ารว่มยืนยนัความคิดรเิรมิ ทกุ

ฝ่ายรบัฟังกนัอยา่งมีจดุหมายรว่ม 

 

เราคนร่วมประชุมกอ็ยากจาํ และนํามาเล่าใหค้นอ่านได้รู้ เพราะเชอืว่าคนอ่านก็จะพลอยชนืใจไปด้วย 
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ทาํเนียบรฐับาล – เมอืวนัที 12 เม.ย. น.ส.ไตรศลุี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีแถลงผลประชมุ

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) วา่ ครม.เห็นชอบใหป้ระเทศไทย เขา้รว่มปฏญิญากลาสโกวข์องผูน้าํดา้นป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนท์ดีิน โดย

มอบหมายให ้รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เป็นผูล้งนามในหนงัสือแจง้ยืนยนัการเขา้รว่มปฏิญญาฯ เพอืนาํสง่ให ้

สหราชอาณาจกัร 

ประเด็นสาํคญั ประกอบดว้ย การอนรุกัษ์ป่าไมแ้ละระบบนิเวศบนบก เพอืเรง่ใหเ้กิดการ ฟืนฟปู่าไมแ้ละระบบนิเวศ, 

สนบัสนนุนโยบายการคา้และการพฒันาทีเชือมโยงกบัการผลติ และการบรโิภคทียงัยืน การสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัชุมชนทอ้งถิน 

พฒันาการเกษตรใหย้งัยืนและมผีลกาํไร เสรมิสรา้งการรบัรูค้ณุคา่ของผืนป่า และการอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดเงินทนุ หมนุเวียน

ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการฟืนฟพืูนทป่ีาและทีดินจากความเสอืมโทรม 



 
 อาศยัช่วงสงกรานต ์แอบรุกป่าเกาะสมยุ จนท.ยดึคืนพรอ้มหาตวัผูก้ระทาํผิด 

เมอืเวลา 11.30 น. วนัท ี17 เมษายน เจา้หนา้ทชีดุปฏิบตัิการ กอ.รมน.ภาค 4 พนืทเีกาะสมยุ รว่มกบั ฝ่ายปกครองอาํเภอเกาะสมยุ 

และเจา้หนา้ทหีน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ส.ฎ.16 (เกาะสมยุ) เขา้สาํรวจการทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ บรเิวณเขตป่าอนรุกัษ์เขาตอ่ 

ม.3 ต.แม่นาํ หลงัจากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากชาวบา้นในพืนทวีา่พบมีการกระทาํความผิดบกุรุกพนืทป่ีา 

จากการตรวจสอบพบวา่มีผูไ้มห่วงัดีนาํเครอืงจกัรขนาดเล็ก มดี ขวาน เขา้มาตดัฟันตน้ไมข้นาดเลก็ทีไมส่ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

ได ้และทาํการแผว้ถางทาํลายพนืทป่ีาในบรเิวณดงักลา่วใหโ้ลง่เตียน เพือจะแอบเขา้มาครอบครองทาํกินในภายหลงั สาํหรบัพืนที

ดงักลา่วเป็นป่าสมบรูณไ์มม่พืีชผลอาสิน เป็นพนืทตีามพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484 

จากนนัเจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ส.ฎ.16 (เกาะสมยุ) จึงไดท้าํการจบัค่าพกิดัเพอืคาํนวณพนืททีมีีการบกุรุกแผว้

ถาง พรอ้มทาํบนัทึกตรวจยดึ และเขา้แจง้ความตอ่พนกังานสอบสวน สภ.เกาะสมยุ เพอืหาตวัผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดตีาม

กฎหมายตอ่ไป 
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‘วีระศกัด’ิ เผย กมธ.ทรพัยากรธรรมชาติฯ แนะลดจาํนวนตน้ไมต้อ่ไร ่เพือเสียภาษีทดีินนอ้ยลง ชว่ยกูโ้ลกรอ้น 

เมอืวนัที 13 เมษายน นายวีระศกัดิ โควสรุตัน ์สมาชิกวฒิุสภา รองประธานกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ประธานอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื วฒุิสภา โพสตเ์ฟซบุ๊ก เกียวกบัเรอืง “สวนป่าเศรษฐกิจ : วิธีกู้

โลกรอ้นทดีีทีสดุ” โดยมีรายละเอยีดวา่ 

ตอนทสีอืมวลชนถามคณุวราวธุ ศิลปอาชา เมอืตอนดาํรงตาํแหนง่รฐัมนตรทีรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหม่ๆ  วา่มีนโยบาย

จะแกปั้ญหาโลกรอ้นและภมิูอากาศเปลียนแปลงยงัไง 

คณุทอ้ป ตอบชดัถอ้ยชดัคาํวา่ “ปลกูตน้ไมใ้หเ้ยอะขนึ” 

ผมติดตามเรอืงโลกรอ้นมาพอประมาณ นกึตามคาํตอบก็เห็นพอ้งดว้ยเพราะตน้ไมน้แีหละตอบโจทยไ์ดส้ารพดั และจะปลกูทีไหนก็

ปลกูเถอะ ขอใหไ้มร้อด ยิงตน้ไมใ้หญ่ยิงดี 
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หลงัจากทคีณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืนของวฒิุสภาไดเ้ชญิหนว่ยราชการ 3 หน่วย เมอืเดือน

พฤศจิกายน 2564 เพอืมาชีแจงขอ้มลูอตัราภาษีทีดิน ทีทางราชการกาํหนดใหผู้ป้ลกูพืช ชนิดใหเ้นอืไมต้อ้งปลกูครบ 100 ตน้ต่อไร ่

ทกุครงัทีประเมินการใชป้ระโยชน ์จึงจะถือวา่ทดีินนนัเป็นทีดินประเภทใชเ้พอืเกษตรกรรม 

 

แลว้ถึงจะไดร้บัการประเมินภาษีทีดินในอตัราตาํสดุ เหมือนกรณีปลกูไมผ้ล บางชนิดทีปลกูเพยีง 25 ตน้ก็ใชไ้ดแ้ลว้นนั

นา่จะไมส่อดคลอ้งกบัความรูที้ผูช้าํนาญการดา้นสวนป่า กรมป่าไม ้และองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมไ้ดเ้รยีนรูม้านานแลว้วา่ 

แมต้อนลงกลา้ไมใ้หม่ๆ นนัจะลงสกั 100 ตน้ต่อไร ่ก็ตอ้งมีการตดัสาง และตดัฟันเอาตน้ไมท้โีตขนึสว่นหนงึออกไปเรอืยๆ 

เพอืใหต้น้ไมท้กีาํลงัโตขนึนนั อว้นขนึ และแกนไมใ้หญ่ขนึ แข็งแรงขนึ 

สตูรคือตดัฟันออกเมอือายตุน้ไมถ้ึง 10 ถึง 15 และถึง 22 ปีสาํหรบักลุม่ไมโ้ตชา้ ในไมมี้คา่บางชนดิ 

และถา้เป็นไมโ้ตเรว็ยงิมีรอบตดัสางตดัฟันถีกวา่และเรว็กวา่ 

ไมใ่ช่ปลอ่ยใหต้น้ไมแ้ขง่กนัโยง่ เพือแยง่แสงแดดกนัเองจนตน้สงูผอม แตเ่นือไมแ้ทบจะใชแ้ปรรูปไมค่อ่ยไดน้นั 

ขอ้สงัเกตนีผมไดร้บัมาจากพลเอกสรุศกัด ิกาญจนรตัน ์ประธานกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มของ

วฒุิสภานีเอง 

เพราะทา่นเคยเป็นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มมาอยูห่ลายปี จงึมคีวามรูท้จีะสงัเกตเห็น

อะไรแบบนไีดร้วดเรว็ 

ผมจึงจาํขอ้สงัเกตนมีาศกึษาในคณะอนกุรรมาธิการทีผมเป็นประธานตอ่ 

และเชิญหน่วยราชการตา่งๆ ทเีกียวขอ้งมาใหข้อ้มลู 
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ในการประชมุแบบออนไลนก์นัในปลายปีทแีลว้กบัคณะอนกุรรมาธิการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน ผูแ้ทน

หน่วยราชการทงัสามต่างเห็นวา่ขอ้สงัเกตนีทา่จะมีมลู จงึขอรบักลบัไปประชมุหาทางแลกเปลียนของฝ่ายบรหิารกนัเองต่อไป 

ในทีสดุ ทงัสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ของกระทรวงการคลงั กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย และ

กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ก็ไปประชมุรว่มกนัจนกระทงัไดข้อ้สรุปก่อนสนิเดือนมีนาคมทผี่านมาของ

ปี 2565 

โดยเห็นตรงกนัวา่ สมควรเสนอใหป้รบัอตัราภาษีทดีินเรอืงนีใหม ่เป็นเหลอืเพียง ปลกูไมเ้ศรษฐกิจชนิดใชป้ระโยชนจ์าก

เนือไม ้สกั 30 ตน้เป็นอยา่งนอ้ยก็เพียงพอ ไมต่อ้งบงัคบัวา่ตอ้ง 100 ตน้ 

แตใ่ครจะปลกูถีกวา่นีก็ได ้ไมว่า่กนั 

ขนัตอนตอ่จากนีไปจะเป็นการนาํเสนอขนึใหผู้ม้ีอาํนาจพจิารณากอ่นออกเป็นประกาศตอ่ไปนบัเป็นขา่วดอีกีชินสาํหรบั

การใชท้รพัยากรทดีินของเจา้ของทดีินทงัหลายอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

เพราะการปลกูไมย้ืนตน้ชนิดใหเ้นือไมน้นัเป็นสิงทีใหป้ระโยชนท์กุฝ่าย ทกุทอด และยงัยืน 

เป็นการปลกูทองคาํเขียว ทีจะตกทอดผ่านรุน่พอ่แม่สูรุ่น่ลกูหลานได ้แบบดีกวา่อตัราดอกเบีย เพราะยงิไมโ้ต ราคาก็ยงิ

แพง อยา่งททีา่นสว.คณุหมออาํพล จินดาวฒันะ เคยอภิปรายในสภาและเขียนหนงัสือเรอืงนไีวแ้จกจ่าย 

ไมม้ีคา่เหลา่นนั ไมต่ดัก็มีประโยชน ์ทีดินนนัจะมมีลูคา่เพมิ แมภ้ายหลงัตดัมาขายก็มีราคา 

ดีกวา่ทีเจา้ของทดีินจะมวัหาทางลดอตัราภาษีทดีินของตวัดว้ยการไปแคน่ปลกูกลว้ย ปลกูมะนาว แบบปลกูไปโดยไม่หวงั

เก็บผลดว้ยซาํ 

คือปลกูไปเป็นพิธียงังนัเอง 

พอชาํระภาษีในอตัราตาํสดุเสรจ็ก็ปลอ่ยหญา้ขนึรกเหมือนเดิม 

รอใกลช้่วงประเมินภาษีทดีินรอบใหมก็่คอ่ยมาถางหญา้ ลงกลา้ไมแ้ซมตน้ทเีฉาตายไปใหค้รบตามจาํนวนทีกฎหมาย

กาํหนด 

เพอืจะไดเ้สยีภาษีอตัราตาํสดุไปอีกปี 

ไมม่ใีครไดป้ระโยชนอ์ะไร นอกจากตาเจา้ของทดีินแปลงนนัเหมือนเดิม 

แบบนี คงไมส่มเจตนารมณข์องกฎหมายภาษีทดีินแน ่

เพราะกฎหมายภาษีทีดินนนั ตราออกมาเพือบีบใหเ้จา้ของทดีินไมค่รอบครองกวา้นเก็บทดีินไวร้อใหร้าคาทีดินขึนเฉยๆ 

และกฎหมายไมป่ระสงคใ์หป้ระชาชนจาํนวนมากทยีงัไมม่ีทีดินทาํกินเบียดเสยีดกนัอยูใ่นสงัคมไปวนัๆ 

เจตนาของนโยบายคือถา้ภาษีทดีินทใีชเ้พอืการเกษตรกรรมมีอตัราถกูหนอ่ย คือถกูกวา่ทีดินทใีชเ้พอืการคา้ หรอืทดีินทปีลอ่ยรก

รา้งไมใ่ชป้ระโยชนใ์ด เจา้ของก็คงจะยอมเอาทดีินมาพฒันาเพาะปลกูเอง หรือจา้งชาวบา้นมาปลกูในสงิทีตวัอยากปลกู หรอืให้

ชาวบา้นเช่าไปใชเ้พาะปลกูก็ยงัด ี

แตไ่มใ่ชแ่คใ่หเ้อากลว้ยเอามะนาวมาปักๆ ปลกูๆ พอเป็นพิธีอยา่งทีเห็นกนัอยูเ่รอืยๆ 

ยิงถา้ใหเ้จา้ของทดีินปลกูไมย้ืนตน้ได ้ประเทศไทยก็จะไดป้ระโยชนโ์ดยรวมจากการมีพนืทสีเีขียวเพมิ ตน้ไมใ้หญ่ชว่ยใหด้ินมี

ความชืนอยูน่าน การคายนาํของไมใ้หญ่ชว่ยเพมิความชืนในอากาศ และลดอณุหภมิูรอบขา้ง ตน้ไมใ้หญ่ใหร้ม่เงาและใหท้อีาศยัแก่

สตัวต์า่งๆ แถมเนือไมท้ไีดก็้เป็นสนิคา้ทโีลกตอ้งการ ใหร้าคาดี และมีมลูค่าเพมิใหก้บัทดีินทปีลกูดว้ย 
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ยิงถา้ทดีินทปีลกูหมูไ่มใ้หญ่นนัอยูใ่นเสน้ทางหลากของนาํ ป่าปลกูภาคประชาชนนีแหละทจีะชว่ยลดความเสียหายจากนาํทว่ม  

ลดโอกาสเกิดภยัแลง้รุนแรง ลดการถกูชะหนา้ดินเมอืฝนตกไหลบ่า ลดการปลกูพชืไรที่มกัตอ้งใชส้ารเคมีจาํนวนมาก ลดการถาก

ถางรุกป่าเพยีงเพอืจะปราบทีดินใหโ้ลง่เพือปลกูพืชไรอ่าหารปศสุตัวท์ไีดร้าคาตาํ อนันบัเป็นการใชท้รพัยากรทดีินอนัมอียูจ่าํกดั

อยา่งไมย่งัยืนดว้ย 

ในขณะเดียวกนั กรมป่าไมย้งัไดต้อ่ยอดจากเรอืงราวขา้งตน้ดว้ยการ เสนอขยายเพมิรายชือชนดิไมท้จีะปลกูตามพระราชบญัญตัิ

สวนป่าเพมิใหอ้ีก 29 ชนิด เพอืเปิดช่องใหเ้อกชนสามารถรบัการสนบัสนนุคุม้ครองและรบัรองไมว้า่มาจากป่าปลกู ไมใ่ช่ไมท้ีไมอ่าจ

ระบทุมีา ซงึตลาดจะตงัแง่สงสยัวา่ไดไ้มม้าจากไหนกนัแน ่แถมการปลกูป่าเศรษฐกิจช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดก้วา้งขนึอีก 

และเพราะกรมป่าไมบ้อกวา่ถา้ใหก้รมทาํอยู่หนว่ยเดียว มีคนจาํนวนนอ้ยแคน่ ีไมม่ทีางบรรลเุปา้หมายของชาติแน ่

และถา้ใหง้บใหค้นมาทาํอยา่งทีผา่น ๆ มา กวา่จะครบตามเปา้หมายทีไทยตงัใจไวว้า่จะเพมิพนืทสีีเขียวคือพนืทป่ีาไมใ้หไ้ดถ้ึง 55% 

ของพนืทปีระเทศ 

คงตอ้งใชเ้วลาราวๆ 400ปี!! 

กรมป่าไมจึ้งยินดีจะทาํงานรว่มกบั และสนบัสนนุให ้ออป.หรอืองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์รใหส้ามารถ

รองรบัการทาํบทบาทนาํพาประชาชนปลกูป่าเศรษฐกิจ ใหไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไปอยา่งรวดเรว็ดว้ย 

ทีมเจา้หนา้ทกีรมป่าไมย้งัปรารภใหฟั้งวา่ อกีระยะหนงึหลงัจากนนั ก็คิดจะยกเลิกรายชือชนิดไมท้จีะกาํหนดสาํหรบัเขา้ตาม

กฎหมายสวนป่าไปเสยีเลย เพอืสนบัสนนุอิสระแก่การพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพทีผูป้ลกูอาจจะคน้เจอหรอืสรรสรา้งได้

อีก 

ผมจึงตอ้งขอชืนชมดงัๆ ในการนเีลยครบั 

คือกรมเห็นอนาคต และกลา้ลดอาํนาจตวัเองลง ไม่หวงไว ้

รวมทงักรมป่าไมย้งัไดป้รารภเพมิว่าเพอืลดความเครง่ครดัเกินเหตทีุกฎหมายสวนป่ามีอยู ่ทงั ๆ ทีทตีราขนึเพือสง่เสรมิประชาชนให้

หนัมาปลกูสวนป่า และสรา้งอาชีพปลกูป่าใหป้ระชาชน แตก่ารทพีระราชบญัญตัิสวนป่าปัจจุบนัยงัมีมาตราทกีาํหนดโทษทาง

อาญาตอ่ประชาชน จึงนา่จะเป็นเรอืงยอ้นแยง้กนั และเป็นการใชโ้ทษทางอาญาอยา่งไมน่า่จะจาํเป็น 

กรมป่าไมจึ้งปรารภกบัคณะอนกุรรมาธิการชดุนวีา่อยากหาทางแกไ้ขกฎหมายเรอืงโทษทางอาญานเีสยีดว้ยเลย 

ผมในฐานะอดีตกรรมการพฒันากฎหมายของกฤษฎีกาฟังแลว้ยงิดีใจใหญ่ เพราะเราอยากใหข้า้ราชการมองเห็นมมุอยา่งนีนแีหละ 

บงัเอญิผมเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ วา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยั ของรฐัสภาพอด ี
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จึงไดใ้หข้อ้มลูแก่ทีมเจา้หนา้ทขีองกรมป่าไมใ้นเรอืงนวีา่ อาจใชป้ระโยชนจ์ากรา่งพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยัได ้

เพราะรา่งกฎหมายการปรบัเป็นพินยัน ีจะลดรูป ของโทษปรบัทางอาญาลงใหเ้หลือเพียงการชาํระเงินปรบัเป็นพินยัใหร้ฐัแทนการ

ปรบัทางอาญาได ้

ประชาชนทเีขา้สูก่ฎหมายสวนป่าแมท้าํพลาดอะไรไป ก็จะไมต่อ้งถกูบนัทึกวา่มีประวตัิอาชญากรรมใหเ้สยีชือเปลา่ๆ 

ยิงถา้ผูท้าํผิดพลาดไปเป็นคนยากจนเหลือทนทาน รา่งกฎหมายวา่ดว้ยการปรบัเป็นพนิยัยงัใหอ้าํนาจศาลทีจะลดอตัราคา่ปรบัเป็น

พินยัลงเพียงใดก็ได ้หรือจะใหผ้อ่นชาํระเป็นงวดเป็นคราวก็ได ้หรอืจะใหจ้าํเลยไปทาํงานบรกิารสาธารณะหรอืไปทาํงานบรกิาร

สงัคมแทนการชาํระคา่ปรบัเป็นพนิยัก็ไดด้ว้ย 

นไีงครบั 

เมอืหน่วยงานและขา้ราชการประจาํทีมีบทบาทสาํคญัในแตล่ะมาตราของกฎหมายทมีีอยูม่ากมายหลายพระราชบญัญตัิ มาจาก

หลายกระทรวง มาจากหลายกรม รว่มทาํงาน รบัฟังกนัอยา่งตงัใจ 

ประชาชนคนรว่มฟังการประชมุยอ่มชืนใจ 

ในกรณีนยีงัมีขา้ราชการบาํนาญทเีกษียณอายไุปแลว้ แตย่งัมใีจและมีความรูใ้นเรอืงนีมารว่มดว้ยช่วยสนบัสนนุประสบการณใ์น

การติดตามเรอืงนี อยา่งอดีตผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม อดีตรองอธิบดีกรมป่าไมห้ญิง คณุเปรม

พิมล พิมพพ์นัธุม์ารว่มในอนกุรรมาธิการอีกแรง 

มีอดีตผูอ้าํนวยการ ออป.คณุพิพฒัน ์ชนินทยทุธวงศม์ารว่มยืนยนัความคิดรเิรมิ 

ทกุฝ่ายรบัฟังกนัอยา่งมจีดุหมายรว่ม 

เราคนรว่มประชมุก็อยากจาํ และนาํมาเลา่ใหค้นอา่นไดรู้ ้เพราะเชือวา่คนอา่นก็จะพลอยชืนใจไปดว้ย 

รอชืนใจเพมิอีกในภาค2ของบทความนพีรุง่นีนะครบั 
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“ศรสีวุรรณ” เตรยีมไปรอ้ง อธิบดกีรมป่าไม ้สอบทีดินภ.บ.ท.5 กบั บรรดา สส.วนัศกุรนี์ ดา้น “เฉลิมชยั”รมว.เกษตรฯแจง

ครอบครอง ภ.บ.ท.5 เป็นเรอืงเก่า10-20 ปีทีแลว้ เชือทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่มีปัญหาดา้น“มท.2”ชีอยา่เหมารวม ถือท ีภ.บ.ท.5 

ตอ้งผิดหมดตอ้งแยกแยะและไมใ่ช่ทดีินรฐั ขณะท“ีปารณีา”นดั 18 เม.ย.รอ้ง ป.ป.ช.สอบจริยธรรม ‘เสรีพศิทุธ’์ ปมบกุรุกลาํนาํ

เจา้พระยา-กาญจนบรุ ี

เมอืวนัที 12 เมษายน นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนญูไทย โพสตเ์ฟซบุก๊สว่นตวั ระบวุา่ 

เนืองจากทีดินประเภท ภ.บ.ท.5 เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบาํรุงทอ้งที (ภาษีดอกหญา้) ซงึทอ้งถินจะจดัเก็บ ไมเ่กียวกบัวา่ใคร

เป็นเจา้ของทดีิน ไมใ่ชเ่อกสารแสดงสิทธิครอบครองทดีิน เพราะเจา้ของทดีินก็ยงัคงเป็นของทางราชการอยู ่เพียงแตอ่าจจะใหม้ี

การใชป้ระโยชนช์วัคราว แตไ่มถ่ือว่าผูท้ีใชป้ระโยชนน์นัเป็นเจา้ของทดีิน ซงึปัจจบุนัมคีาํสงักรมการปกครองเมอืปี 2551 ไดส้งัให้

ยกเลิกการเก็บภาษีดงักลา่วแลว้ เพราะปัญหาคือ สว่นมากเป็นทป่ีาสงวน การแจง้เสียภาษีก็แจง้กนัเองโดยไมร่งัวดั บางราย

ครอบครองเป็นรอ้ยเป็นพนัไร ่บกุรุกป่าทงันนั ซงึทีดินประเภทดงักลา่ว ไมใ่ช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายทดีินแตอ่ย่างใด 

โดยมีคาํพิพากษาศาลฎีกาที 676/2519 กาํหนดบรรทดัฐานไวว้า่ “ผูท้มีีชือในใบเสรจ็เสียเงินบาํรุงทอ้งทเีป็นเพยีงหลกัฐานแสดงวา่

ผูน้นัเป็นผูเ้สียภาษีเทา่นนั ไมใ่ชห่ลกัฐานแสดงวา่ผูน้นัมีสิทธิครอบครอง” 

นายศรสีวุรรณ กลา่ววา่ การทเีหลา่ ส.ส. หลายคนไดย้นืบญัชีแสดงรายการทรพัยส์นิและหนสีินตอ่คณะกรรมการปอ้งกนั

และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขา้รบัตาํแหนง่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซงึปรากฏโดยชดัแจง้วา่มีทีดิน ภ.บ.ท.5 

อยูด่ว้ย จึงไมถื่อวา่มีฐานะยากจนหรอืเป็นเกษตรกร หรอืผูย้ากไร ้ซงึขดัหรอืแยง้ตอ่ พรฎ.กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการเป็น

เกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง ดงันนั สมาคมองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนญูไทย จึงจะนาํขอ้มลูไปรอ้งเรยีนอธิบดีกรมป่าไม ้เพอืขอให้

ตรวจสอบทีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหลา่ ส.ส.ทงัหลายว่าอยูใ่นทีดินของรฐั หรอืในพืนทป่ีาสวนแหง่ชาติ หรอืไม ่อยา่งไร ในวนัศกุรท์ ี22 

เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ กรมป่าไม ้ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กทม. 

นายเฉลิมชยั ศรอีอ่น รมว.เกษตรและสหกรณ ์และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์กลา่วถงึกรณีคณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยวา่มีรายชือ ครอบครองทีดิน ภ.บ.ท.5 จาํนวน 120 ไร ่มลูคา่ 3.6 ลา้นบาท วา่ ของ

ตนไมม่อียู่แลว้ เป็นขอ้มลูเก่าเมอื 10-20 ปีทีแลว้ เมอืถามวา่ไดแ้จง้กลบัไปทีป.ป.ช. หรอืยงั นายเฉลิมชยั กลา่ววา่ ทกุอยา่ง 

เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่มีปัญหา 

นายนิพนธ ์บญุญามณี รมช.มหาดไทย รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ใหส้มัภาษณ ์ถึงการเรยีกรอ้งใหต้รวจสอบการ

ครอบครองทดีินของนกัการเมืองหลงัเกิดกรณี น.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์อดีต ส.ส.ราชบรีุ พรรคพลงัประชารฐัวา่ ตอ้งพสิจูนก์่อน และ

ใหค้วามเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย ไมใ่ช่วา่ใครทคีรอบครอง ภ.บ.ท 5 แลว้จะผิดทงัหมด โดยเทา่ทีเดินสาํรวจเพือออกโฉนดยงัพบวา่เป็น

ทวีา่งเปลา่ อยา่งนสีามารถออกโฉนดได ้และในแตล่ะปีก็สามารถทีจะออกไดเ้ป็นแสนไร ่ถา้เรามงีบประมาณทจีะไปสาํรวจ แตเ่รา

ไมม่งีบประมาณเพยีงพอ 
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ผูส้อืข่าวถามวา่ มีชือของ นายชนิวรณ ์บณุยเกียรติ ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์ครอบครอบทีดิน ทีอยูใ่น

ข่ายใหมี้การตรวจสอบ นายนิพนธ ์กลา่ววา่ ตอ้งดวูา่เขาแจง้อย่างไร อยา่ไปเขา้ใจวา่ถา้เป็น ภ.ท.บ.5 ทกุคนจะผิดหมด หากเป็น 

ภ.บ.ท.5 ทไีมใ่ช่ทดีินของรฐั ทงั ส.ป.ก. ทป่ีาถาวร ป่าอนรุกัษ์ หรอืป่าสงวนแหง่ชาติ แลว้เสียภาษี แลว้เสยีภาษี เขาก็มีสิทธิทาํ

ประโยชนไ์ดเ้พราะพิสจูนว์า่ไมใ่ชท่ดีินของรฐัเนืองจากมีการทาํกินมานาน ขณะทกีรมทีดินก็สามารถออกโฉนดได ้และผูถ้ือครอบ

สามารถสง่มอบตอ่การครอบครองได ้

“ก็คงเป็นกลุม่เดิมๆ ตอนนีกาํลงัหาตวัคนขวา้งระเบิดอยู ่เดยีวก็คงเจอ สอบไป สอบมาเดยีวก็เจอเอง ก็ไมอ่ยากใหใ้ครทาํ

ทงันนั ช่วงนีไมค่วร และความจรงิไมว่า่ช่วงไหนก็ไมค่วรทาํ มนัอนัตราย ทาํทาํไม บา้นเมืองกาํลงัดีๆอยู ่เราจะแกไ้ขอะไรไดถ้า้ทกุ

คนไมช่่วยกนั”นายนิพนธ ์ยาํ 

ขณะท ีน.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์อดตี ส.ส.ราชบรุ ีพรรคพลงัประชารฐั โพสตเ์ฟซบุ๊กสว่นตวั “ปารณีา ไกรคปุต”์ ระบวุา่ วนัท ี

18 เม.ย. เตรยีมเดินทางไปท ีป.ป.ช. เพอืยืนหนงัสือให ้ตรวจสอบ จรยิธรรม พล.ต.อ.เสรพิีศทุธ ์เตมียเวส ส.ส.บญัชีรายชือ หวัหนา้

พรรคเสรรีวมไทย จากกรณี บกุรุกลาํนาํทีเจา้พระยา และทกีาญจนบรุมีรีายละเอยีดดงัน ีปารณีา เตรยีมยืนรอ้งจรยิธรรมตอ่ 

ป.ป.ช. กรณีเสรพิีศทุธ ์บกุรุกลาํนาํทีเจา้พระยา และทีกาญจนบรุ ีโดยจะยนืหนงัสือในวนัจนัทรท์ ี18 เมษายน เวลา 14.00 น. 
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