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เครือซีพีและทรู ร่วมสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ต่อเนื่องปีท่ี 8 

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 - 15:38 น. 

 
กรุงเทพฯ 26 พฤษภาคม 2565 – ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ เป็นประธานเปิด
โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจําปี 2565 ซ่ึงมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พร้อมด้วย 13 องค์กรภาครัฐ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด โดย 
นางสาววรัญญา ธนะเพทย์  ผู้จัดการ ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ และกลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รอง
ผู้อํานวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกันจัดข้ึน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ ของกรมป่าไม้ รวม 32 แห่งท่ัวประเทศ ซ่ึงในปีนี้ได้มีการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ใหม่จํานวน 1 ศูนย์ ณ 
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ (พ.ศ. 2552) ตําบล เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ท้ังนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และกลุ่มทรู ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสําหรับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  
เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ กรมป่าไม้ จังหวัดน่าน 
น้อมนําแนวพระราชดําริ “สร้างปา่ สร้างรายได้” อบรมเยาวชนท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และต่อยอดสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แห่งใน อ.เฉลิมพระเกียรติ 
และ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะปลูกพืชอย่างถูกวิธี พร้อมปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กันไปด้วย รวมถึงมีการนําหลักสูตรการตลาดท่ีปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล เพ่ือให้สามารถนําไปต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างย่ังยืน 

ขณะที่กลุ่มทรู นําเสนอหลักสูตร “เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี” ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow ให้กับครูและเยาวชนท่ีเข้าอบรมใน
โครงการฯ ท่ัวประเทศ ซ่ึง We Grow เป็นแอปพลิเคชัน ท่ีกลุ่มทรู สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ให้ปลูกแล้ว
แชร์ข้อมูล ปัจจุบัน มีจํานวนต้นไม้ท่ีปลูกผ่านแอปกว่า 6,086,716 ต้น และดูดซับคาร์บอนกว่า 279,390 ตัน โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามอัปเดต
การเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ รวมท้ังเป็นคลังข้อมูล ความรู้เร่ืองต้นไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ย่ิงไป
กว่านั้น กลุ่มทรูยังได้นําแอปพลิเคชัน ดูนก (Doo Nok) ท่ีรวบรวมข้อมูลนกในประเทศไทยกว่า 900 ชนิดมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเร่ืองนกอีกด้วย 

สําหรับ โครงการในปีนี้ท่ีโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ จึงได้ปรับลดจํานวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 60 คน เหลือ 30 คน และยังคงรูปแบบ
การจัดค่ายออนไลน์โดยไลฟ์ผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ เพ่ือให้เยาวชนจากท่ัวประเทศสามารถเรียนได้พร้อมกัน โดยในปี 
2563 ผู้เข้าถึงการไลฟ์มีจํานวน 7,718 ราย และ รับชมผ่าน True Vroom แบ่งเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด 9 แห่ง นักเรียน ครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ศึกษาธรรมชาติ กว่า  592 คน มียอดการเรียนรู้เพ่ิมเติมท้ังสิ้น 8,310 คน สรุปยอดจํานวนนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รวมท้ังสิ้นกว่า 50,000 คน 
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กรุงเทพฯ 26 พฤษภาคม 2565 – ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ เป็นประธานเปิด
โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจําปี 2565 ซ่ึงมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พร้อมด้วย 13 องค์กรภาครัฐ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด โดย 
นางสาววรัญญา ธนะเพทย์ ผู้จัดการ ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ และกลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รอง
ผู้อํานวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกันจัดข้ึน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ ของกรมป่าไม้ รวม 32 แห่งท่ัวประเทศ ซ่ึงในปีนี้ได้มีการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ใหม่จํานวน 1 ศูนย์ ณ 
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ (พ.ศ. 2552) ตําบล เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ท้ังนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และกลุ่มทรู ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสําหรับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิม
พระเกียรติฯ” โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ กรมป่าไม้ จังหวัดน่าน น้อม
นําแนวพระราชดําริ “สร้างป่า สร้างรายได้” อบรมเยาวชนท่ีศนูย์ภูฟ้าพัฒนา และต่อยอดสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แห่งใน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะปลูกพืชอย่างถูกวิธี พร้อมปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน
ไปด้วย รวมถึงมีการนําหลักสูตรการตลาดท่ีปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล เพ่ือให้สามารถนําไปต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
ขณะที่กลุ่มทรู นําเสนอหลักสูตร “เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี” ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow ให้กับครูและเยาวชนท่ีเข้าอบรมใน
โครงการฯ ท่ัวประเทศ ซ่ึง We Grow เป็นแอปพลิเคชัน ท่ีกลุ่มทรู สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ให้ปลูกแล้ว
แชร์ข้อมูล ปัจจุบัน มีจํานวนต้นไม้ท่ีปลูกผ่านแอปกว่า 6,086,716 ต้น และดูดซับคาร์บอนกว่า 279,390 ตัน โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามอัปเดต



การเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ รวมท้ังเป็นคลังข้อมูล ความรู้เร่ืองต้นไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ย่ิงไป
กว่านั้น กลุ่มทรูยังได้นําแอปพลิเคชัน ดูนก (Doo Nok) ท่ีรวบรวมข้อมูลนกในประเทศไทยกว่า 900 ชนิดมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเร่ืองนกอีกด้วย 

สําหรับ โครงการในปีนี้ท่ีโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ จึงได้ปรับลดจํานวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 60 คน เหลือ 30 คน และยังคงรูปแบบ
การจัดค่ายออนไลน์โดยไลฟ์ผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ เพ่ือให้เยาวชนจากท่ัวประเทศสามารถเรียนได้พร้อมกัน โดยในปี 
2563 ผู้เข้าถึงการไลฟ์มีจํานวน 7,718 ราย และ รับชมผ่าน True Vroom แบ่งเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด 9 แห่ง นักเรียน ครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ศึกษาธรรมชาติ กว่า 592 คน มียอดการเรียนรู้เพ่ิมเติมท้ังสิ้น 8,310 คน สรุปยอดจํานวนนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รวมท้ังสิ้นกว่า 50,000 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘นิพนธ์’ โชว์ฟิตตอบ 3 กระทู้รวด เผยผลเดินสํารวจออกโฉนดปี 62-65 ไปแล้ว 684,209 ไร่ 

'นิพนธ์' โชว์ฟิตตอบ 3 กระทู้รวด เผยผลเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินปี 62-65 ไปแล้ว 287,714 แปลง 684,209 ไร่ แจงใช้แผนท่ี One Map เร่งเดิน
รังวัดท่ีดิน ฟุ้งกรมท่ีดินเปิดรับแจ้งข้อมูลตําแหน่งท่ีดินทุกประเภทท่ียังไม่มีโฉนดท่ีดิน ผ่านสมาร์ทโฟนแอพบอกดิน 3 

26 พฤษภาคม 2565 18:28 น. 

 
เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. ท่ีรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ถึงแนวทางการแก้ปัญหาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมแจงความคืบหน้าแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ หรือ One Map ว่า ได้ดําเนินการไปแล้วอย่างจะสามารถบังคับใช้ได้เม่ือไร 

นายนิพนธ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลโดยกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินโครงการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562-2565 ไปแล้ว 
287,714 แปลง จํานวน 684,209 ไร่ ส่วนเร่ืองการแก้ไขปัญหาท่ีดินทับซ้อนของประชาชนน้ันท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือเดือน ก.พ.ท่ีผ่าน
มา ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และรับรองเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ กลุ่ม
จังหวัดท่ี 1 จํานวน 11 จังหวัด การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐ 5 กระทรวง 9 
หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาท่ีดิน กรมธนารักษ์ กรมท่ีดิน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
หลายฉบับ และใช้มาตราส่วนในแผนที่แนบท้ายกฎหมายแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องประชุมหารือกันต่อไป ส่วนกลุ่มท่ี
เหลือรัฐบาลจะเร่งรัดดําเนินการต่อไปในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีเป็น 1 ใน 5 กระทรวง ได้สนับสนุนและพยายามท่ีจะเร่งรัดในส่วนท่ี
เป็นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวง เช่น การเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน การออกหนังสือสําคัญท่ีหลวงในที่ดินสาธารณะ ท้ังนี้ ได้กําชับในการประชุม
กระทรวงทุกคร้ังอย่างต่อเนื่อง ในการเร่งรัดข้ึนทะเบียนหนังสือสําคัญท่ีหลวง (นสล.) ให้เรียบร้อย 

“ส่วนการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยของประชาชนมาโดยตลอด รวมถงึการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําท่ีดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีราชพัสดุ ท่ี
เสื่อมโทรมแล้วมาจัดให้กับประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีท่ีดินทํากินหรือท่ีอยู่อาศัย โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินเป็น
กลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการ
ท่ีดินท่ีได้รับการจัดท่ีดิน โดยท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการจัดท่ีดินดําเนินการจัดท่ีดินให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์ในท่ีดินของรัฐต้ังแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน จํานวน 326 พ้ืนท่ี 67 จังหวัด 73,146 ราย 89,717แปลง เนื้อท่ีกว่า 497,817 ไร่” นายนิพนธ์ กล่าว 



จากนั้น นายนิพนธ์ ได้รับมอบหมายจาก รมว.มท. ให้ตอบกระทู้แยกเฉพาะของ นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ถึงการขอเอกสาร
สิทธิในพ้ืนท่ีหัวไร่ปลายนา ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

นายนิพนธ์ ชี้แจงว่า พ้ืนท่ี ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บางส่วนอยู่ในเขตท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2541 
และ พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังมีอาณาเขตคาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า” ซ่ึงเป็นท่ีดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดท่ีดิน 
ท่ีผ่านมาได้รับแจ้งจากประชาชนจากโครงการบอกดิน 2 กรมท่ีดินจึงได้เข้าไปทําระวางท่ีดินก่อนท่ีจะออกไปเดินสํารวจออกโฉนดให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนได้ท้ังหมด 2 ระวางท่ีจะสามารถออกโฉนดท่ีดินได้ ฉะนั้นภายในเดือน มิ.ย.นี้ ท่ีดินของประชาชนท่ีอยู่ในระวางน้ีก็จะสามารถเดินสํารวจ
ออกโฉนดท่ีดินได้ ขณะนี้กรมท่ีดินจัดทําโครงการรับแจ้งข้อมูลตําแหน่งท่ีดินทุกประเภทท่ียังไม่มีโฉนดที่ดิน ผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้ชื่อว่า “บอกดิน 
3” โดยจะรับแจ้งข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 ก.พ.-30 มิ.ย. 56 โดยจะนําข้อมูลตําแหน่งท่ีดินท่ีแจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้นสําหรับใช้ในการจัดทําแผนงาน
ด้านการบริหารจดัการท่ีดินของรัฐต่อไป 

ต่อมา นายนิพนธ์ ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) ให้ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของนางบุญร่ืน ศรีธเรศ ส.ส.
พรรคเพ่ือไทย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ือง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้า และจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ได้หรือไม่ 

นายนิพนธ์ กล่าวชี้แจงว่า สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าท่ีห้วยแสนหมอยา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ เป็นการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจังหวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการเมื่อปี 2555 วัตถุประสงค์คือ แก้ปัญหานํ้าท่วมจากการตรวจสอบพบว่าท้ัง 3 แห่งไม่สามารถใช้งานได้ จํานวน 2 แห่งถูกขโมย
หม้อแปลง สายไฟฟ้าไป จึงได้มอบหมายให้ สนง.ปภ.จังหวัดกาพสินธ์ุ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ัง 3 แห่ง ในพ้ืนท่ี อ.กมลาไสย จัด
งบประมาณการค่าซ่อมแชมสถานีสูบน้ํา โดยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการสูบน้ําเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ด้วย และเม่ือดําเนินการช่อม
แซมสถานีสูบน้ําท้ัง 3 แห่ง ในพ้ืนท่ี อ.กมลาไสย เรียบร้อยแล้ว ให้นําเข้าท่ีประชุมจังหวัดเพ่ือพิจารณาถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
ดูแลบํารุงรักษา ดูแลป้องกันการลักขโมยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีสูบน้ําดังกล่าว สําหรับสถานีสูบน้ําท่ีมีอุปกรณ์สูญหาย ให้ทางจังหวัด
กาฬสินธ์ุได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อไป ส่วนจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่ การใช้
ระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องมีระบบโซลาร์เซลล์ ได้มีการหารือกับสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธ์ุแล้วปรากฏว่า ระบบดังกล่าว
ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ซ่ึงไม่มีความแน่นอน หากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ อาจจะทําให้การกําลังสูบไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีแนวทางปรับมาใช้
เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 

 

 

 

 

 



 

นิพนธ์ โชว์ฟิตตอบ 3 กระทู้รวด เผยผลเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินปี62-65ไปแล้ว 287,714 แปลง 684,209 ไร่ 

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 - 17:15 น. 

 
นิพนธ์ โชว์ฟิตตอบ 3 กระทู้รวด กระทู้สด เผยผลเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินปี62-65ไปแล้ว 287,714 แปลง 684,209 ไร่ แนวทางแก้ปมท่ีดิน คทช. 
แจงใช้แผนท่ี “One Map” เร่งเดินรังวัดท่ีดิน จัดท่ีดินดําเนินการจัดท่ีดินให้ปชช. แล้ว 89,717แปลง เนื้อท่ีกว่า 497,817 ไร่ กระทู้แยกเฉพาะ 2 
เร่ือง ท้ังปมออกเอกสารสิทธิพ้ืนท่ีหัวไร่ปลายนา จ.สกลนคร  ฟุ้ง กรมที่ดินเปิดรับแจ้งข้อมูลตําแหน่งท่ีดินทุกประเภทท่ียังไม่มีโฉนดท่ีดิน ผ่าน
สมาร์ทโฟนแอพฯ “บอกดิน 3” พ่วง แจงปมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเคร่ืองสูบน้ําจ.กาฬสินธ์ุ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ ไม่ได้ เหตุสภาพอากาศไม่แน่นอน 
หากกระแสไฟฟ้าไม่พอ ส่งผลต่อกําลังสูบน้ํา 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม ท่ีรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) ตอบกระทู้ถามสดของนายนราพัฒน์ 
แก้วทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ถึงแนวทางการแก้ปัญหาของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ(คทช.) พร้อมแจงความคืบหน้า
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ หรือ One Map ว่า ได้ดําเนินการไปแล้วอย่างจะสามารถบังคับใช้ได้เม่ือไหร่ 

โดยนายนิพนธ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลโดยกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินโครงการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562-2565 ไป
แล้ว 287,714 แปลง จํานวน 684,209 ไร่ ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาท่ีดินทับซ้อนของประชาชนนั้น ท่ีประชุมครม.เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ได้
เห็นชอบการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และรับรองเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ กลุ่มจังหวัด
ท่ี 1 จํานวน 11 จังหวัด การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินฯ ดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐ 5 กระทรวง 9 หน่วยงาน 
คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาท่ีดิน กรมธนารักษ์ กรมท่ีดิน กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับ 
และใช้มาตราส่วนในแผนท่ีแนบท้ายกฎหมายแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องประชุมหารือกันต่อไป ส่วนกลุ่มท่ีเหลือรัฐบาลจะ
เร่งรัดดําเนินการต่อไปในสว่นของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็น 1ใน5 กระทรวง ได้สนับสนุนและพยายามท่ีจะเร่งรัดในส่วนท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ี
ของกระทรวง เช่น การเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน การออกหนังสือสําคัญท่ีหลวงในท่ีดินสาธารณะ ท้ังนี้ได้กําชับในการประชุมกระทรวงทุกคร้ังอย่าง
ต่อเนื่อง ในการเร่งรัดข้ึนทะเบียนหนังสือสําคัญท่ีหลวง (นสล.) ให้เรียบร้อย 

“ส่วนการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)นั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยของประชาชนมาโดยตลอด รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําท่ีดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ี
ราชพัสดุ ท่ีเสื่อมโทรมแล้วมาจัดให้กับประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีท่ีดินทํากินหรือท่ีอยู่อาศัย โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในท่ีดินเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน



บริหารจัดการท่ีดินท่ีได้รับการจัดท่ีดิน โดยท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการจัดท่ีดินดําเนินการจัดท่ีดินให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์ในท่ีดินของรัฐต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน จํานวน 326 พ้ืนท่ี 67 จังหวัด 73,146 ราย 89,717แปลง เนื้อท่ีกว่า 497,817 ไร่” นายนิพนธ์ กล่าว 

จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรมว.มท.ให้ตอบกระทู้แยกเฉพาะของ นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.จังหวัดสกลนคร 
พรรคเพื่อไทย ถึงการขอเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ีหัวไร่ปลายนา ตําบลบงเหนือ อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
นายนิพนธ์ ชี้แจงว่า พ้ืนท่ีตําบลบงเหนือ อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บางส่วนอยู่ในเขตท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน 
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังมีอาณาเขตคาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า” ซ่ึงเป็นท่ีดินต้องห้ามมิให้
ออกโฉนดท่ีดิน ท่ีผ่านมาได้รับแจ้งจากประชาชนจากโครงการบอกดิน 2 กรมท่ีดินจึงได้เข้าไปทําระวางท่ีดินก่อนท่ีจะออกไปเดินสํารวจออกโฉนด
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ท้ังหมด 2 ระวางที่จะสามารถออกโฉนดท่ีดินได้ ฉะนั้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ ท่ีดินของประชาชนที่อยู่ในระวางน้ีก็จะ
สามารถเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินได้  ขณะนี้กรมท่ีดินจัดทําโครงการรับแจ้งข้อมูลตําแหน่งท่ีดินทุกประเภทท่ียังไม่มีโฉนดท่ีดิน ผ่านสมาร์ทโฟนโดย
ใช้ชื่อว่า “บอกดิน 3” โดยจะรับแจ้งข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 256โดยจะนําข้อมูลตําแหน่งท่ีดินท่ีแจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้น
สําหรับใช้ในการจัดทําแผนงานด้านการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐต่อไป 

ต่อมา รมช.มหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก รมว.มท.ให้ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของนางบุญร่ืน ศรีธเรศ ส.ส .พรรคเพื่อไทย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ือง 
ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้า และจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่ 

ซ่ึงกรณีนี้ นายนิพนธ์ กล่าวชี้แจงว่า  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าท่ีห้วยแสนหมอยา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ
จังหวัดตามแผนปฎิบัติราชการเมื่อปีพ.ศ. 2555 วัตถุประสงค์คือ แก้ปัญหานํ้าท่วมจากการตรวจสอบพบว่าท้ัง 3 แห่งไม่สามารถใช้งานได้ จํานวน 2 
แห่งถูกขโมยหม้อแปลง สายไฟฟ้าไป จึงได้มอบหมายให้สนง.ปภ.จังหวัดกาพสินธ์ุ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ัง 3 แห่ง ในพ้ืนท่ีอําเภอ
กมลาไสย จัดงบประมาณการค่าซ่อมแชมสถานีสูบน้ํา โดยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการสูบน้ําเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ด้วย และเม่ือ
ดําเนินการช่อมแซมสถานีสูบน้ําท้ัง 3 แห่ง ในพ้ืนท่ีอําเภอกมลาไสย เรียบร้อยแล้ว  ให้นําเข้าท่ีประชุมจังหวัดเพ่ือพิจารณาถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในดูแลบํารุงรักษา ดูแลป้องกันการลักขโมยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของสถานีสูบน้ําดังกล่าว สําหรับสถานีสูบน้ําท่ีมีอุปกรณ์สูญหาย 
ให้ทางจังหวัดกาฬสินธ์ุได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อไป  ส่วนจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้
หรือไม่ การใช้ระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องมี ระบบโซลาร์เซลล์ ได้มีการหารือกับ สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธ์ุแล้วปรากฎว่า 
ระบบดังกล่าวข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ซ่ึงไม่มีความแน่นอนหากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพออาจจะทําให้การกําลังสูบไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มี
แนวทางปรับมาใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 



 

“บิ๊กแจ๊ส” เปิดถนนภายในศูนย์เพาะชํากล้าไม้ อํานวยความสะดวกแจกต้นไม้วันแรก 

สยามรัฐออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2565 21:06 น. 

 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ท่ีศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพมหานคร หมู่ 2 ถ.เลียบคลองลากฆ้อน ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คํา
รณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้เป็นประธานเปิดถนนภายในศูนย์เพาะชํากล้าไม้ เพ่ือให้ประชาชนเดินทางเข้ามารับกล้าไม้ได้อย่าง
สะดวกข้ึน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจํารัชกาลท่ี 10 ร่วมกับ นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอําเภอลาดหลุมแก้ว และ นายพฤกษ์ โสโน 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมมอบพันธ์ุกล้าไม้ให้ประชาชนท่ีมาลงทะเบยีนไว้และขับรถยนต์เข้ามารับต้นไม้ได้ทันที (Drive Thru) 

บรรยากาศการรับพันธ์ุกล้าไม้ มีประชาชนเข้ามารับพันธ์ุกล้าไม้ตามที่กําหนดเวลา มีนายโพธิ์สยาม ตัณติวานิชกุล เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ศูนย์เพาะชํากล้า
ไม้กรุงเทพ และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้การตอนรับอย่างเป็นกันเอง เพ่ือป้องกันความแออัด ซ่ึงหลักฐานการขอรับกล้าไม้ 1. บัตรประชาชน 2. ถ้าเป็น
โครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารท่ีดินและแผนท่ีสังเขป ซ่ึงพันธ์ุกล้าไม้ท่ีทางศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพมหานครแจกให้ประชาชนมี
จํานวน 15 ชนิด ได้แก่ 1.พยูง 2.มะฮอกกานี 3.สะเดา 4.มะค่าโมง 5.ชมพูพันธ์ุทิพย์ 6.ขนุนมาเลเชีย 7.มะกอกนํ้า 8.มะขามกระดาน 9.ทรงบาดาล 
10.ทองอุไร 11.หูกระจง 12.ยอบ้าน 13.ประดู่กิ่งอ่อน 14.พิกุล และ 15ปีป รวมหลายชนิดรับได้คนละไม่เกิน 200 ต้น เพ่ือกระจายพันธ์ุกล้าไม้ให้
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า สถานท่ีแห่งนี้มีความสําคัญอย่างย่ิง จากการหารือระหว่างท่านวราวุธ ศิลปอาชา เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากจะสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุด เนื่องจากเรามีกล้าพันธ์ุไม้เยอะ พร้อมท่ีจะให้พ่ี
น้องประชาชนมารับไป แต่เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ รวมถึงได้รับการประสานจาก นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้
กรุงเทพฯ ทราบว่าถนนภายในศูนย์ยังไม่ดี ประกอบกับเข้าหน้าฝน ผมจึงได้ประสานทาง นายชูชาติ คําโถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ 
และ นายสมร แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ.เขต 1 อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เบื้องต้นได้เอาหินคลุกมาลงและบดอัดให้ดีเพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนเข้ามารับต้นไม้ได้สะดวกข้ึน บริเวณหน้าหน้าจะต้องมีป้ายเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้ามารับพันธ์ุไม้ท่ีเป็นประโยชน์ตามนโยบายของ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพฯ กล่าวว่า ขอบคุณท่านพล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานีและทีมงาน
ของท่านท่ีได้ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนถนนภายในศูนย์เพาะชํากล้าไม้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีมาขอรับกล้าไม้ ซ่ึงศูนย์เพาะชํากล้าไม้นี้
เป็นศูนย์ท่ีกระจายกล้าไม้ไปท่ัวประเทศ ซ่ึงทางกรมป่าไม้ได้เปิดให้ประชาท่ัวไปการจองคิวการรับพันธ์ุกล้าไม้ออนไลน์อยู่แล้ว ประชาชนสามารถเข้า
ไปจองคิวออนไลน์ก็ได้ ประชาชนท่ีอยู่ใกล้ศูนย์เพาะชํากล้าไม้แห่งไหนก็ไปรับท่ีนั่น ในส่วนของการรับพันธ์ุกล้าไม้ท่ีศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพฯ 
ประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามารับคิวกําหนดวันรับกล้าไม้ไว้ก่อน ในปีท่ีแล้วทางศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพฯ มีประชาชนจองคิวเข้ามารับพันธ์ุ
กล้าไม้ 1,000 กว่าคน แต่ปีนี้มีสถานการณ์โควิด-19 จึงมีประชาชนมาลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ 200 คน ท่านท่ีต้องการพันธ์ุกล้าไม้สามารถมา
ลงทะเบียนจองคิวไว้ได้โดยเดินทางมาท่ี ศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพมหานคร ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถาม
เบอร์ 02-977-6858 , 094-556-1623 ตามวันเวลาราชการ 

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ 20 ปีของชาติเม่ือ
รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีข้ึนมากรมป่าไม้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยส่งมอบนโยบายนั้น
มาเป็นภารกิจของศูนย์เพาะชํากล้าไม้ท่ีจะต้องผลิตกล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศซ่ึงภายใน 20 ปีนี้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการสร้างป่าสร้าง
ความร่มร่ืนสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวให้ได้ไม่น้อยกว่า 55% ของพ้ืนท่ีของประเทศใน 55% จะแบ่งเป็นป่าธรรมชาติประมาณ 35% และเป็นป่าเศรษฐกิจ
ประมาณ 15% อีก 5% เป็นการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองรวมแล้วก็ประมาณ 55% มีนโยบายอย่างนี้กรมป่าไม้ก็มีหน้าท่ีผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุน
โครงการดังกล่าวเพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาลได้ต้ังเอาไว้ในระหว่างนี้กรมป่าไม้เองก็ได้ทําโครงการปลูกต้นไม้ร้อยล้านกล้าเพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลโครงการร้อยล้านกล้าท่ีมีชื่ออย่างเป็นทางการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินสืบสานสูงร้อยล้านต้นซ่ึงคนท่ีเอากล้าไม้ไปปลูกถ้าไม่ลงทะเบียน
กับกรมป่าไม้ตัวเลขก็จะไม่เพ่ิมข้ึนดังนั้นการท่ีจะรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ไปปลูกเพ่ือให้โครงการดังกล่าวใครจับตัวเข้าสู่เป้าหมาย 100 ล้านต้นก็คือ
ทุกคนท่ีรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วก็ต้องนาํมาลงทะเบียนซ่ึงปัจจุบันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 94 ล้านต้นก็
คงจะเหลือเวลาอีกหลายเดือนจะนําไปสู่ 100 ล้านต้นเชื่อว่าโครงการดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565 นี้ 

การปลูกต้นไม้สร้างอะไรให้กลายเป็นเด็กๆสิ่งแรกคือการสร้างอนาคตที่ดีต้นไม้ท่ีปลูกในวันนี้เชื่อว่ารุ่นตนเองและรุ่นอาจารย์จะใช้ประโยชน์ได้
ทางอ้อมแต่ประโยชน์ทางตรงเมื่อถึงวันนั้นผลประโยชน์ท่ีได้รับก็คือเนื้อไม้คนท่ีจะได้รับโดยตรงก็คือเด็กๆในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าการปลูกต้นไม้ใน
ปัจจุบันและอดีตต่างกันมากเช่นในอดีตนั้นการปลูกต้นไม้แล้วส่วนใหญ่ต้นไม้จะเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมแต่ปัจจุบันกรมป่าไม้โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก้ไขกฎหมายต้นไม้ท่ีนําไปปลูกท่ีดินในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของท่านเป็นทรัพย์สินของท่านนับต้ังแต่วันปลูก
เพราะฉะนั้นต้นไม้ท่ีเราปลูกลงไปก็คือทรัพย์สินของท่านในอนาคตสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้เราจะโค่นต้นไม้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของเราก็เป็น
ทรัพย์สินของเราสามารถเปล่ียนเป็นเงินตราได้เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ในวันนี้และการปลูกต้นไม้ในอดีตตามกันเร่ืองการใช้ประโยชน์ต้นไม้ท่ีท่าน
ปลูกในวันนี้ท่านตัดไม่ต้องขออนุญาตนําทรัพย์สินท่ีอยู่ในท่ีดินของท่านมาใช้ประโยชน์ได้เลย 
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กรมป่าไม้ แจกพันธ์กล้าไม้ให้กับประชาชน หวังเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

 
นายพฤกษ์ โสโน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบพันธ์กล้าไม้ให้กับ
ประชาชนเป็นวันแรกพร้อมมอบกระกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนท่ีร่วมปลูกป่า ณ.ศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพฯ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี โดยมีนายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพ นายโพธิ์สยาม ตัณติวานิชกุล เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพ 
อาจารย์สุภาวดี ววุฒิรัตน์ โรงเรียนวัดคลองขวาง พร้อมท้ังเด็กๆนักเรียนให้การต้อนรับ สําหรับพันธ์ุกล้าไม้ท่ีกรุงเทพมหานครแจกให้ประชาชนมี
จํานวน 15 ชนิด ได้แก่ 1.พยูง 2.มะฮอกกานี 3.สะเดา 4.มะค่าโมง 5.ชมพูพันธ์ุทิพย์ 6.ขนุนมาเลเชีย 7.มะกอกนํ้า 8.มะขามกระดาน 9.ทรงบาดาล 
10.ทองอุไร 11.หูกระจง 12.ยอบ้าน 13.ประดู่กิ่งอ่อน 14.พิกุล และ 15ปีป รวมหลายชนิดรับได้คนละไม่เกิน 200 ต้น เพ่ือกระจายพันธ์ุกล้าไม้ให้
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

นายพฤกษ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ 20 ปีของชาติเม่ือรัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีข้ึนมากรมป่า
ไม้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยส่งมอบนโยบายนั้นมาเป็นภารกิจของศูนย์เพาะชํากล้าไม้ท่ีจะต้อง
ผลิตกล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศซ่ึงภายใน 20 ปีนี้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการสร้างป่าสร้างความร่มร่ืนสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวให้ได้ไม่น้อยกว่า 
55% ของพ้ืนท่ีของประเทศใน 55% จะแบ่งเป็นป่าธรรมชาติประมาณ 35% และเป็นป่าเศรษฐกิจประมาณ 15% อีก 5% เป็นการสร้างพ้ืนท่ีสี
เขียวในเมืองรวมแล้วก็ประมาณ 55% มีนโยบายอย่างนี้กรมป่าไม้ก็มีหน้าท่ีผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาล
ได้ต้ังเอาไว้ในระหว่างนี้กรมป่าไม้เองก็ได้ทําโครงการปลูกต้นไม้ร้อยล้านกล้าเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลโครงการร้อยล้านกล้าท่ีมีชื่ออย่างเป็น
ทางการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินสืบสานสูงร้อยล้านต้นซ่ึงคนท่ีเอากล้าไม้ไปปลูกถ้าไม่ลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ตัวเลขก็จะไม่เพ่ิมข้ึนดังนั้น
การท่ีจะรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ไปปลูกเพ่ือให้โครงการดังกล่าวใครจับตัวเข้าสู่เป้าหมาย 100 ล้านต้นก็คือทุกคนท่ีรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วก็ต้องนํามา
ลงทะเบียนซ่ึงปัจจุบันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 94 ล้านต้นก็คงจะเหลือเวลาอีกหลายเดือนจะนําไปสู่ 
100 ล้านต้นเชื่อว่าโครงการดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565 นี้การปลูกต้นไม้สร้างอะไรให้ให้กับเด็กๆสิ่งแรกคือการสร้างอนาคตท่ีดีต้นไม้ท่ี
ปลูกในวันนี้เชื่อว่ารุ่นตนเองและรุ่นอาจารย์จะใช้ประโยชน์ได้ทางอ้อมแต่ประโยชน์ทางตรงเมื่อถึงวันนั้นผลประโยชน์ท่ีได้รับก็คือเนื้อไม้คนท่ีจะได้รับ
โดยตรงก็คือเด็กๆในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าการปลูกต้นไม้ในปัจจุบันและอดีตต่างกันมากเช่นในอดีตนั้นการปลูกต้นไม้แล้วส่วนใหญ่ต้นไม้จะเป็น
ทรัพย์สินของส่วนรวมแต่ปัจจุบันกรมป่าไม้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก้ไขกฎหมายต้นไม้ท่ีนําไปปลูกท่ีดินในท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิของท่านเป็นทรัพย์สินของท่านนับต้ังแต่วันปลูกเพราะฉะนั้นต้นไม้ท่ีเราปลูกลงไปก็คือทรัพย์สินในอนาคตสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็น
เงินตราได้เราจะโค่นต้นไม้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของเราก็เป็นทรัพย์สินของเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินตราได้เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ในวันนี้และการปลูก
ต้นไม้ในอดีตต่างกันเรื่องการใช้ประโยชน์ต้นไม้ท่ีท่านปลูกในวันนี้ท่านตัดไม่ต้องขออนุญาตนําทรัพย์สินท่ีอยู่ในท่ีดินของท่านมาใช้ประโยชน์ได้เลย 

นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพ เปิดเผยว่าศูนย์เพาะช้ํากล้าไม้กรุงเทพฯศูนย์นี้มีหน้าท่ีเพาะชํากล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนซ่ึงศูนย์เพาะชํากล้าไม้แห่งนี้เพาะชําไว้ท้ังหมด 4 แสนกล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนและอีก 78,900 บาทให้กับหน่วยงานราชการ
รวมท้ังวัดและโรงเรียนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันปลูกป่ารวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินโดยมีการสืบสานเพื่อให้ถึง 100 ล้านกล้าภายใน
เดือนกรกฎาคม 2565 นี้ซ่ึงกรมป่าไม้ดําเนินการโครงการน้ีมาประมาณ 4 ปีโดยปีนี้จะครบ 100 ล้านกล้าไม้ซ่ึงได้ทําร่วมกันท่ัวประเทศข้างกรมป่า
ไม้ได้มีการแจกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ปลูกตามแผนก็อยากเชิญชวนประชาชนท่ัวไปรวมท้ังน้องๆสร้างบรรยากาศดีๆสร้างท่ีทํางานดีๆสร้างชีวิตท่ีดี
ให้กับประเทศของเรารวมทั้งปทุมธานีด้วยโดยประชาชนสามารถมารับต้นไม้ได้ท่ีศูนย์เพาะชําแห่งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ 



 

ป่าไม้บุกยึดคืนเรียบ! “ม่อนดอยช้างงู-ชายแดนเชียงแสน”รุกป่า พัวพัน“พระครูดังแม่สาย” 

เผยแพร่: 27 พ.ค. 2565 07:55 

 
เชียงราย – เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เชียงราย บุกยึดคืนเรียบ..“ม่อนดอยช้างงูพระเจ้าพรหมมหาราช” รุกพ้ืนท่ีป่าสงวนฯชายแดนเชียงแสน กว่า 10 ไร่ สร้าง
อาคาร-ต้ังพระพุทธรูป ฯลฯ เบื้องต้นพบ “พระครูดังแม่สาย”มีเอ่ียว คาดเตรียมต้ังเป็นสํานักปฏิบัติธรรม 

เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) พร้อมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านแม่มะ 
หมู่ 1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ํามะและป่าสบรวก เม่ือสุดสัปดาห์นี้ 

โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้รับหนังสือจากฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน แจ้งว่าผืนป่าบริเวณดังกล่าวถูกกลุ่มบุคคลเข้าไปบุก
รุกสร้างสิ่งปลูกสร้างลักษณะถาวร รวมท้ังรูปปั้นต่างๆ เป็นจํานวนมาก 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกันเข้าตรวจสอบ ก็พบว่าพ้ืนท่ีป่าสงวนฯดังกล่าว ถูกบุกรุก-สร้างอาคารต่างๆ รวมท้ังมีพระพุทธรูปจํานวนมากต้ังอยู่ ขณะท่ี
ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น บ่อน้ําบาดาล ฯลฯ โดยมีการระบุข้อความด้านหน้าว่า "ม่อนดอยช้างงูพระเจ้าพรหมมหาราช” ตรวจพิกัดด้วย
ดาวเทียมแล้วปรากฎว่าพ้ืนท่ีอยู่ในแนวป่ารวม 11 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา แต่ยังไม่พบบุคคลท่ีแสดงความรับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
ดังกล่าว 

สอบถามนายเศกสันต์ิ กองศรี กํานัน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ทราบว่าผู้ท่ีเข้าไปก่อสร้างสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นพระครูรูปหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงใน อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย 

เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าไปยึดครองพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างดังกล่าวเป็นการกระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2484 และแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญาต" และมาตรา 55 ฐานครอบครองป่าท่ีถูกแผ้วถางฯ รวมถึง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 ฐานยืดถือ 
ครอบครอง ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยท่ีดิน ก่อสร้าง ทําไม้ หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับ
อนุญาต นอกจากนี้ยังมีมาตรา 26/4 เป็นการละเว้นการกระทําฯ อันเป็นการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือสเยหาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ อีกด้วย 

และล่าสุดนายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.11 (เชียงแสน) ได้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
ผู้กระทําความผิดดังกล่าว โดยมีพยานเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ท่ีร่วมกันเข้าตรวจสอบพร้อมรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.
เชียงแสน ดําเนินการตรวจหาผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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เจ้าหน้าท่ีบุกตรวจยึดสํานักสงฆ์เชียงแสน “รุกป่าสวงน” 

เชียงราย-เจ้าหน้าท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสํานักสงฆ์ รุกป่าสวงนแห่งชาติป่า พร้อมทําการตรวจยึดส่งดําเนินคดี 

วันท่ี 26 พ.ค.2565 นายธนชัย จิตนาวณิชย์ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 เชียงราย นาย
ประเสริฐ แก้วขาว ปลัดอาวุโส อ.เชียงแสน นายจิรายุส แจ้งจันทร์ ปลัดอําเภอ นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.11เชียง
แสน พ.ต.ท.พิมุข แจ้งจันทร์ สวป.สภ.เชียงแสน และนายเศกสันต์ กองศรี กํานัน ต.ศรีดอนมูล นายสามารถ จันทาพูน นายก อบต.ศรีดอนมูล 
ตํารวจ กก.4 บก.ปทส.และ ศปทส.ภ.5 เดินทางไปตรวจสอบท่ี สํานักปฏิบัติธรรมม่อนดอยช้างงู พระเจ้าพรหมมหาราช บ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสํานักปฏิบัติธรรมม่อนดอยช้างงู ได้พบนางกาญจนา ภาพลงาม ทนายความฝ่ายสํานักสงฆ์ม่อนดอยช้างงู ซ่ึงคอยรอพบ
ชี้แจงให้ทางคณะเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ท่ีมาท่ีไปของสํานักปฏิบัติธรรมม่อนดอยช้างงู ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีได้ทําการจับพิกัดเขตท่ีต้ังของสํานักปฏิบัติ
ธรรมม่อนดอยช้างงู อยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสวงนแห่งชาติป่าน้ํามะ และป่าสบรวก ต.เวียง และตําบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 

ส่วนทางด้าน นายเศกสันต์ ได้นําหลักฐานพร้อมเผยว่า ตนเป็นกํานันตําบลศรีดอนมูล มา 3 ปี ซ่ึงท่ีผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีการ
บุกรุกป่าต้ังสํานักสงฆ์ ม่อนดอยช้างงู มีการก่อสร้างอาคาร รูปปั้นคล้ายพระพุทธรูปบนเนื้อท่ี 11 ไร่เศษ ซ่ึงพบว่า บนดอยช้างบนเป็นแหล่งต้นน้ํา
ของหมู่บ้าน ซ่ึงก่อนหน้าเคยมีการทําหนังสือสอบถามไปทาง อบต.ศรีดอนมูล ซ่ึงพบว่าไม่เคยมีการอนุญาตก่อสร้างสํานักสงฆ์ดอยช้างงูมาก่อน 

ด้านนายธนชัย จิตนาวณชิย์ กล่าวว่า สํานักสงฆ์ดังกล่าวต้ังอยู่ในเขตป่า ซ่ึงวันนี้ได้มาตรวจสอบทําบันทึก พร้อมส่งดําเนินคดีตามกฏหมายก่อน ตาม
พรบ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 54 กับ55 ยึดถือครอบครอง กับมาตราป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 14 แผ้วถางก่อสร้าง หรือกระทําด้วยประการ
ใดๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือ เข้ายึดถือหรือครอบครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ํามะ-สบรวก 

ส่วนผลสอบวัดพิกัดของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้พบว่า มีการบุกรุกจํานวน 8 จุด รวมเนื้อท่ี 11-1-53 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ํามะ และป่าสบรวก 
ซ่ึงเป็นการลุกพ้ืนท่ีของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอําเภอแม่สาย นายปรุงธัญญพฤกษ์ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.11เชียงแสน ได้นําหลักฐานเข้า
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพ่ือดําเนินคดีต่อไป 

     

 


