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“นายกประยุทธ+” ชวนคนไทยปลกูป0า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พาไทยบรรลุเป6าหมายลดโลกร อน 

ผู จัดการออนไลน+ 30 พ.ค. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000051183 

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร�วมปลูกต นไม ช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวให กับประเทศ ด าน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม รัฐมนตรีหัวใจสเีขียว ร�วมเชิญชวนปลูกป0า เพ่ือให บรรลเุป6าหมายความเป_นกลางทางคาร+บอน ป̀ ค.ศ. 2050 และปล�อยกaาซ
เรือนกระจกสุทธิเป_นศูนย+ ป̀ ค.ศ. 2065 มอบหมายกรมป0าไม ” แจกกล าไม เตม็อัตรา พร อมย้ํารับได เลยท่ีศูนย+เพาะชําใกล บ าน 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป̀ ได ให ความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�
กับการพัฒนาทางด านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล อมอย�าง
ยั่งยืน ให เป_นไปตามเป6าหมายนโยบายป0าไม แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทให ได ร อยละ 55 
ภายในป̀พ.ศ. 2580 อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได กล�าวถ อยแถลงแสดงเจตนารมณ+ของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญัญา
สหประชาชาติว�า ด วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก ไขปgญหาภูมิอากาศอย�างเตม็ท่ีและทุก
วิถีทาง ท่ีจะทําให ประเทศไทยบรรลุเป6าหมายความเป_นกลางทางคาร+บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และเป6าหมาย
การปล�อยกaาซเรือนกระจกสุทธิเป_นศูนย+ หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065  

 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล อม ได ดําเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว ในเรื่องคนสามารถอยู�ร�วมกับป0า และช�วยกัน
อนุรักษ+ทรัพยากรป0าไม  โดยการสร างจิตสาํนึกให ประชาชนให ความสําคัญกับการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เกิดความ
ร�วมมือของประชาชนทุกภาคส�วน และสิ่งท่ีทุกคนสามารถร�วมกันส�งเสรมิให ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล อมมีความยั่งยืนได อย�างง�าย ๆ 
คือ การปลูกต นไม  ซ่ึง ทส. พร อมให การสนับสนุนเต็มท่ี ตามนโยบาย ป̀ 2565 “ทส. ยกกําลังเอ็กซ+” ป̀แห�งการปรับตัว และฟqrนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพ่ือมุ�งสู�วิสัยทัศน+ “ประชาชนมคุีณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหม� ภายใต ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมท่ียั่งยืน” โดยมอบหมายให กรมป0าไมเป_นหน�วยงานหลัก ดําเนินการแจกจ�ายกล าไม ให กับประชาชนท่ัวประเทศ ” มุ�งสู�ความเป_น
กลางทางคาร+บอน (Carbon Neutrality) การดดูกลับกaาซเรือนกระจก ในภาคป0าไม และการใช ประโยชน+ท่ีดิน นับมีความสําคัญอย�างยิ่ง  

โดยกรมป0าไม  ได ดําเนินมาตรการท่ีสําคัญประกอบด วย หน่ึง การปลูกและฟqrนฟูป0าธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ เช�น ป0าสงวนแห�งชาติ พ้ืนท่ี 
คทช. (ลุ�มนํ้า 1,2) ป0าชุมชน ป0าอนุรักษ+ และป0าชายเลน เป_นต น สอง การส�งเสรมิการปลูกป0าเศรษฐกิจ ได แก� พ้ืนท่ี ค.ท.ช. (ลุ�มนํ้า 3,4,5) 
พ้ืนท่ีป0าไม ถาวร พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ในเขตป0าสงวนแห�งชาติ และพ้ืนท่ีเอกชนท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และสาม การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 
รวมถึงมาตรการป6องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป0าและการป6องกันการเผาป0า ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมการดดูกลับกaาซเรือนกระจกจากศักยภาพท่ีมีอยู�ใน
ปgจจุบัน ได ถึง 120 ล านตันคาร+บอนไดออกไซด+เทียบเท�า ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน จัดทําโครงการปลูกป0าเพ่ืออนุรักษ+ ฟqrนฟู ป0าต นนํ้า ป0าชายเลน และป6องกันไฟป0า เพ่ือแก ปgญหาภัยแล งและการเสื่อมสภาพของป0า 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขาสูงชันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงมีการดําเนินการให ครอบคลุมในพ้ืนท่ีป0าต นนํ้า ป0าชายเลน ป0าพรุ และในท่ีดินของ
รัฐประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเป_นการฟqrนฟูป0าต นนํ้าให กลับคืนความอุดมสมบูรณ+ 

สําหรับประชาชนท่ีมีความสนใจ และต องการเป_นส�วนหน่ึงในการนําประเทศไทยมุ�งสู�ความเป_นกลางทางคาร+บอนให สําเร็จ สามารถร�วมกัน
ปลูกต นไม  โดยสามารถตดิต�อขอรบักล าไม  ได ท่ีส�วนกลาง ณ กรมป0าไม  สํานักส�งเสริมการปลูกป0า ส�วนผลิตกล าไม  โทร.02-561-4292 ถึง 
3 ต�อ 5551 หรือในส�วนภูมภิาคสามารถรับกล าไม  ได ท่ีศูนย+หรือสถานีเพาะชํากล าไม ในสังกัดกรมป0าไม ท่ัวประเทศ 

 



 
นายกฯ ชวนประชาชนร�วมปลูกป0า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พาไทยบรรลุเป6าหมายลดโลกร อน 

30 พฤษภาคม 2565 https://www.thaipost.net/general-news/151563/ 

นายกฯ ชวนคนไทยร�วมปลูกต นไม ช�วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รมว.ทส. รณรงค+ปลูกป0า หวังบรรลุเป6าหมายความเป_นกลางทางคาร+บอน ป̀ ค.ศ. 
2050 และปล�อยกaาซเรือนกระจกสุทธิเป_นศูนย+ ป̀ ค.ศ.2065 มอบกรมป0าไม แจกกล าไม เตม็อัตรา พร อมย้ํารับได เลยท่ีศูนย+เพาะชําใกล บ าน 

30 พ.ค.2565 -  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (ทส.) กล�าวว�า ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ+ จันทร+
โอชา นายกรัฐมนตรี และแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป̀ ได ให ความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู�กับการพัฒนาทางด านเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน ให เป_นไปตามเป6าหมายนโยบายป0า
ไม แห�งชาติ และแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป̀ เรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทให ได ร อยละ 55 ภายในป̀พ.ศ. 2580 

อีกท้ัง นายกรัฐมนตรี ได กล�าวถ อยแถลงแสดงเจตนารมณ+ของประเทศไทย ต�อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�า ด วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัท่ี 26 (COP 26) ท่ีจะยกระดับการแก ไขปgญหาภมูิอากาศอย�างเตม็ท่ีและทุกวิถีทาง ท่ีจะทําให ประเทศ
ไทยบรรลุเป6าหมายความเป_นกลางทางคาร+บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในป̀ ค.ศ. 2050 และเป6าหมายการปล�อยกaาซเรือนกระจก
สุทธิเป_นศูนย+ หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ภายในป̀ ค.ศ. 2065 โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ได 
ดําเนินการสนองตามนโยบายดังกล�าว ในเรื่องคนสามารถอยู�ร�วมกับป0า และช�วยกันอนุรักษ+ทรัพยากรป0าไม  โดยการสร างจิตสํานึกให 
ประชาชนให ความสําคัญกับการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เกิดความร�วมมือของประชาชนทุกภาคส�วน และสิ่งท่ีทุกคน
สามารถร�วมกันส�งเสริมให ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อมมีความยั่งยืนได อย�างง�ายๆคือ การปลกูต นไม  ซ่ึง ทส. พร อมให การสนับสนุน
เต็มท่ี ตามนโยบาย ป̀ 2565 “ทส. ยกกําลังเอ็กซ+” ป̀แห�งการปรับตัว และฟqrนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล อม เพ่ือมุ�งสู�วิสัยทัศน+ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหม� ภายใต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ียั่งยืน” 

นายวราวุธ กล�าวว�า มอบหมายให กรมป0าไมเป_นหน�วยงานหลัก ดําเนินการแจกจ�ายกล าไม ให กับประชาชนท่ัวประเทศ ” มุ�งสู�ความเป_นกลาง
ทางคาร+บอน (Carbon Neutrality) การดดูกลับกaาซเรือนกระจก ในภาคป0าไม และการใช ประโยชน+ท่ีดิน นับมีความสําคัญอย�างยิ่ง ซ่ึงกรมป0า
ไม  ได ดําเนินมาตรการท่ีสําคัญประกอบด วย หน่ึง การปลูกและฟqrนฟูป0าธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ เช�น ป0าสงวนแห�งชาติ พ้ืนท่ี คทช. (ลุ�มนํ้า 
1,2) ป0าชุมชน ป0าอนุรักษ+ และป0าชายเลน เป_นต น สอง การส�งเสรมิการปลูกป0าเศรษฐกิจ ได แก� พ้ืนท่ี ค.ท.ช. (ลุ�มนํ้า 3,4,5) พ้ืนท่ีป0าไม 
ถาวร พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ในเขตป0าสงวนแห�งชาติ และพ้ืนท่ีเอกชนท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และสาม การเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวในเขตเมืองและชนบท 

รวมถึงมาตรการป6องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป0าและการป6องกันการเผาป0า ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมการดดูกลับกaาซเรือนกระจกจากศักยภาพท่ีมีอยู�ใน
ปgจจุบัน ได ถึง 120 ล านตันคาร+บอนไดออกไซด+เทียบเท�า ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน จัดทําโครงการปลูกป0าเพ่ืออนุรักษ+ ฟqrนฟู ป0าต นนํ้า ป0าชายเลน และป6องกันไฟป0า เพ่ือแก ปgญหาภัยแล งและการเสื่อมสภาพของป0า 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขาสูงชันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงมีการดําเนินการให ครอบคลุมในพ้ืนท่ีป0าต นนํ้า ป0าชายเลน ป0าพรุ และในท่ีดินของ
รัฐประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเป_นการฟqrนฟูป0าต นนํ้าให กลับคืนความอุดมสมบูรณ+ 

สําหรับประชาชนท่ีมีความสนใจ และต องการเป_นส�วนหน่ึงในการนําประเทศไทยมุ�งสู�ความเป_นกลางทางคาร+บอนให สําเร็จ สามารถร�วมกัน
ปลูกต นไม  โดยสามารถตดิต�อขอรบักล าไม  ได ท่ีส�วนกลาง ณ กรมป0าไม  สํานักส�งเสริมการปลูกป0า ส�วนผลิตกล าไม  โทร.02-561-4292 ถึง 
3 ต�อ 5551 หรือในส�วนภูมภิาคสามารถรับกล าไม  ได ท่ีศูนย+หรือสถานีเพาะชํากล าไม ในสังกัดกรมป0าไม ท่ัวประเทศ 



 

บทบรรณาธิการ 

วันอังคาร ท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/politic/columnist/51680 

พรบ.งบประมาณ 2566 ผ3านฉลุย 

ร3างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ3ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3,185,000 ล=านบาท จะให=ท่ีประชุมสภาผู=แทนราษฎร พิจารณาวาระ

รับหลักการในระหว3างวันท่ี 31 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน เพ่ือให=สส.ท้ังสภาจากทุกๆ พรรคการเมืองได=พิจารณาก3อนท่ีจะรับหลักการแม=จะมี

เสียงออกมาจากพรรคฝMายค=านออกมาขู3ว3าจะล=มพ.ร.บ.งบประมาณฉบับน้ีโดยมีข=ออ=างเก3าเดิมๆ ตลอด 8 ป:ท่ีผ3านมาว3ารัฐบาลพลเอกประยุทธR 

จันทรRโอชา ทํางานไม3เปSนก็ตาม 

สาระสําคัญร3างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป:2566 ฉบับน้ี วงเงินงบประมาณรายจ3ายมจํีานวน 3,185,000 ล=านบาทเพ่ิมข้ึน

จากป:งบประมาณปVจจุบัน 2565 เปSนจํานวน 85,000 ล=านบาทหรือร=อยละ 2.74 ประกอบด=วยโครงสร=างดังน้ี คือ รายจ3ายประจํา 

2,396,942.2 ล=านบาท เพ่ิมข้ึนจากป: 2565 จํานวน 23,932.7 ล=านบาทหรือร=อยละ 1.01 และคิดเปSนสัดส3วนร=อยละ 75.26 ของวงเงิน

งบประมาณ เทียบกับสัดส3วนร=อยละ 76.55 ของป:งบประมาณ 2565 

รายจ3ายเพ่ือชดใช=เงินคงคลัง ป:งบประมาณ 2566 ไม3มีรายการท่ีต=องเสนอตั้ง รายจ3ายเพ่ือชดใช=เงินทุนสํารองจ3าย ป:งบประมาณ 2566 ไม3มี

รายการท่ีต=องเสนอตั้งงบประมาณเช3นกัน รายจ3ายลงทุนจํานวน 695,077.4 ล=านบาท เพ่ิมข้ึนจากป:งบประมาณ 2565 จํานวน 83,144.0 

ล=านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร=อยละ 13.59 มีรายจ3ายชําระคืนต=นเงินกู=ท่ีกําหนดเปSนรายจ3ายลงทุน จํานวน 7,019.6 ล=านบาท รายจ3ายชําระคืนต=น

เงินกู= จํานวน 100,000 ล=านบาท เท3ากับป:งบประมาณ 2565 

งบประมาณรายจ3ายประจําป: 2566 จําแนกตามกระทรวงได=คืองบกลาง 590,470 ล=านบาท สํานักนายกรัฐมนตรี 32,477.8 ล=านบาท 

กระทรวงกลาโหม 197,292.7 ล=านบาท กระทรวงการคลัง 285,230.4 ล=านบาท กระทรวงการต3างประเทศ 7,556.5 ล=านบาท กระทรวงการ

ท3องเท่ียวและกีฬา 5,330.8 ล=านบาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยR 24,626.9 ล=านบาท กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรR วิจัย และนวัตกรรม 124,748.2 ล=านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณR 126,067.1 ล=านบาท กระทรวงคมนาคม 180,502.0 

ล=านบาท 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 6,822.1 ล=านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม 30,638.6 ล=านบาทกระทรวง

พลังงาน 2,707.4 ล=านบาท กระทรวงพาณิชยR 6,489.5 ล=านบาท กระทรวงมหาดไทย 325,578.9 ล=านบาท กระทรวงยุติธรรม 24,693.9 

ล=านบาท กระทรวงแรงงาน 54,338.5 ล=านบาท 



กระทรวงวัฒนธรรม 6,748 ล=านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 325,900.2 ล=านบาท กระทรวงสาธารณสขุ 156,408.7 ล=านบาท กระทรวง

อุตสาหกรรม 4,490.8 ล=านบาท ส3วนราชการไม3สังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวงภายใต=การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

125,257.9 ล=านบาท 

ด=านยุทธศาสตรRการจัดงบประมาณแบ3งเปSนยุทธศาสตรR ด=านความมั่นคง 296,003.6 ล=านบาท ยุทธศาสตรRด=านการสร=างความสามารถในการ

แข3งขัน 396,125.5 ล=านบาท เพ่ือส3งเสริมให=เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ยุทธศาสตรRด=านการพัฒนาและเสรมิสร=างศักยภาพทรัพยากรมนุษยR 

549,514.0 ล=านบาท ยุทธศาสตรRด=านการสร=างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 759,861.3 ล=านบาทยุทธศาสตรRด=านการสร=างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปSนมิตรต3อสิ่งแวดล=อม 122,964.9 ล=านบาท และยุทธศาสตรRด=านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

658,012.7 ล=านบาท 

ป: 2566 รัฐบาลได=จัดสรรงบประมาณรายจ3ายให=แก3องคRกรปกครองส3วนท=องถ่ินเพ่ือให=การกระจายอํานาจให=แก3องคRกรปกครองส3วนท=องถ่ิน

ไปสู3มือประชาชนโดยตรงในสดัส3วนร=อยละ 29.60 ของรายได=สุทธิจาํนวน 737,083.6 ล=านบาท แม=จะมีสส.พรรคฝMายค=านออกมาโจมตวี3า

ภาพรวมตั้งงบประมาณเพ่ิมน=อยท้ังท่ีเศรษฐกิจประเทศต=องการฟ]^นฟูและมีวิกฤตจากสงครามรสัเซียกับยูเครนเกิดข้ึน 

อย3างไรก็ดีพรรคฝMายค=านคงลืมว3ารัฐบาลไม3ได=นําเอางบประมาณของรัฐวิสาหกิจอีก 60 กว3าแห3งท่ีมีวงเงินกว3า 3 ล=านล=านบาทมารวมด=วยแต3

รัฐวิสาหกิจก็ต=องนําเอาผลงานมารายงานสภาทุกๆ ป: ปVจจุบันไทยมรีายได=ประชาชาติประมาณ 18-19 ล=านล=านบาท รายได=จะมยีอดเพ่ิมข้ึน

ยิ่งป: 2565-2566 เศรษฐกิจฟ]^นตัวดีข้ึนต3อเน่ืองหากวิเคราะหRลงลึกจริงๆแล=วผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธRเริ่มเห็นรูปเห็นร3างชัดเจนดีข้ึน 

ส3วนการจะล=มงบประมาณเปSนเรื่องโจมตีจากฝMายค=านฝMายแค=นและสือ่มวลชนฝVaงท่ีเปSนสมุนท้ังน้ันอย3างไรเสียก็ไม3น3าท่ีจะทําอะไรรัฐบาลได=แต3

อย3างใดเปSนเพียงละครฉากเดิมๆ เท3าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘วราวุธ’ ช้ีชาติไทยพัฒนาหนุนร3าง พ.ร.บ.งบฯ 66 เต็มท่ี นายกฯสั่งการบ=านให=แต3ละกระทรวงช3วยช้ีแจง 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3373700 

เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม เมื่อเวลา 13.45 น. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว3าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล=อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรRพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให=สัมภาษณRภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีฝMายค=านจะควํ่าร3าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ3ายประจําป: 2566 ว3า เปSนสิทธิของฝMายค=านท่ีเมื่อพิจารณาแล=วจะ

เห็นด=วยหรือไม3เห็นด=วย ลงมตติามท่ีวิปฝMายค=านเห็นสมควร แต3ในฐานะท่ีได=ทํางานอยู3ในรัฐบาลขณะน้ีเห็นว3า ยังมีหลายอย3างท่ีเราอยากทํา 

แต3ด=วยสถานการณRโควิด-19 การเก็บภาษีพลาดเปhาเพราะสถานการณRเศรษฐกิจไม3เอ้ืออํานวยน้ัน ก็เข=าใจถึงข=อจํากัดในหลายๆ อย3าง 

ดังน้ัน ร3าง พรบ.งบประมาณฯ ชาติไทยพัฒนาสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลอย3างเตม็ท่ี อย3างไรก็ตาม ในท่ีประชุม ครม. นายกฯได=ขอให=ทุก

กระทรวงช3วยกันทําการบ=าน และหากมีประเด็นอะไรของแต3ละกระทรวงข้ึนมาขอให=ช้ีแจงให=ประชาชนได=เข=าใจอย3างทันท3วงที แต3คงไม3ถึงกับ

ว3าฝMายค=านพูดปุiบตอบปVjบทันที คงให=ใช=เวลารวมกันและช้ีแจงตอบในคราวเดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ร=องอดีตผู=ใหญ3บ=านรุกปMาสงวนปลกูทุเรียน ปMาไม=ระยองสั่งจนท.เร3งตรวจสอบ   

 สยามรัฐออนไลนR  30 พฤษภาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/352634 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันท่ี 30พ.ค.65 ผู=สื่อข3าวได=รับร=องเรียนว3า มีอดตีผู=ใหญ3บ=านช่ือดังเมืองแกลงรุกท่ีปMาสงวน แห3งชาติบริเวณเขาจุก ถนน

สายบ=านเขาจุก-บ=านโพธ์ิไทร ม.8 ต.ทุ3งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง จึงได=รุดไปตรวจสอบพบบริเวณตีนเขาถูกแผ=วถางปรับพ้ืนท่ีทําโคกทุเรยีน

จํานวน 3 ไร3 และยังพบต=นไม=ถูกตดัโค3นท้ิงไว= ใกล=กันยังพบปhายเขียนว3าปMาสงวนแห3งชาติ ปMาบ=านนา-ทุ3งควายกิน สํานักจัดการทรัพยากรปMาไม=

ท่ี 9 (ชลบุรี)กรมปMาไม= กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ปVกปhายไว=ริมถนนอย3างชัดเจน 

นายบุญชู จารไม ผู=ใหญ3บ=าน ม. 8 กล3าวว3า ก3อนตนเองจะรับหน=าท่ีมาเปSนผู=ใหญ3น้ันพ้ืนท่ีดังกล3าวได=มกีารบุกรุกปลูกเปSนสวนลําไย ซ่ึงเปSนของ

อดีตผู=ใหญ3บ=านท่ีเกษียณไปแล=ว ต3อมาได=มีการโค3นลําไยออกและเตรยีมปลูกทุเรียนตนเองได=เข=าไปบอกกล3าวอดีตผู=ใหญ3บ=านดังกล3าวแล=ว ซ่ึง

ตัวอดีตผู=ใหญบ=านก็ทราบว3าพ้ืนท่ีดังกล3าวเปSนเขตปMาสงวนไม3สามารถแผ=วถางบุกรุกเข=าไปได= ร=องแต3อดีตผู=ใหญ3บ=านดังกล3าวกับดื้อดึงและทํา

การปรับท่ีปลูกทุเรียน ซ่ึงขณะน้ีราคาทุเรียนมีราคาสูงจึงมีการบุกรกุเขตปMาปลูกทุเรียนกันอย3างโจ3งครึ้ม ซ่ึงตนเองก็ได=รายงานผู=บังคับบัญชา

ตามลาํดับช้ันไปแล=ว เพ่ือจะได=ตรวจสอบและยึดท่ีดินให=เปSนของหลวงต3อไป 

นายอนุชาติ ภิญโญ ผู=อํานวยการการศูนยRปMาไม=ระยอง กล3าวว3า ขณะน้ีได=ทราบเรื่องแล=วพร=อมได=ตรวจสอบแผนท่ีทางอากาศว3ามีการบุกรุก

พ้ืนท่ีเขตปMาสงวนแห3งชาติ จึงได=สัง่การให=เจ=าหน=าท่ีหน3วยปhองกันรักษาปMาท่ี รย.1(บ=านนา-ทุ3งควายกิน)เข=าตรวจสอบทําบันทึกตรวจวัดแนว

เขตปMาสงวนและตดิตามมาดําเนินคดีตามกฏหมายต3อไป 


