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“บิกตู่” ถก คกก.ทดีนิ ยาํต้องดาํรงไว้ซึงกฎหมาย เร่งแก้ไข 3 ปัญหาหลัก เคลียรท์ุกพืนทใีห้ชัดเจน เพอื

ให้ปชช.ได้รับสิทธิ 

27 มิ.ย.2565 - ทีตกึภกัดีบดินทร ์ทาํเนียบรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ ครงัที 2/2565 ผ่านระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ ์โดยนายกรฐัมนตรีกล่าวก่อนการประชมุ ว่า ขอบคณุทกุหน่วยงานทีปฏิบตังิานในชว่งเวลาทีผ่านมา 

และแผนงานทีจะรว่มมือกนัทาํตอ่ไป เพือประโยชนส์ขุของประชาชน โดยดาํรงไวซ้งึกฎหมายของบา้นเมือง และ

ตระหนกัว่าจะทาํอย่างไรใหก้ารแกปั้ญหาหนงึ จะไม่นาํไปสูปั่ญหาหนงึตามมาภายหลงั เพราะฉะนนัจะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งรอบคอบ สิงทีทาํมาแลว้ถือว่ารอบคอบพอสมควร แตข่อฝากเรอืงการคดัแยกพืนทีทีมีปัญหามาก 

เพือคลีคลายปัญหาใหก้่อน อยา่งนอ้ยประชาชนทีอยู่ในพืนทีเหล่านนัจะไดมี้ความสบายใจ เพราะเรืองการพิสจูน์

สิทธิหลายรายเคลียรไ์ดบ้า้งแลว้ ทีเหลือซงึเป็นการแกปั้ญหาโดยรฐักบัรฐั คงไมน่า่จะมีปัญหา จะมีปัญหาเฉพาะ

พืนทีทีมีประชาชนเขา้ไปอยู่รว่มดว้ย ก็เรืองของการพิสจูนสิ์ทธิในภายหลงั เชน่ กรณีภเูขียว 
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 ตอ่มาเวลา 14.50 น. พล.อ.ประยทุธ ์แถลงภายหลงัการประชมุวา่ ในการประชมุวนันีเป็นการรายงาน

ความกา้วหนา้ รบัทราบผลการดาํเนินการ และขอ้สรุปในชว่งหลายปีทีผ่านมา ซงึมีผลเป็นรูปธรรมในหลายพืนที 

หลายจงัหวดัทีมีปัญหาทบัซอ้นทีดินระหว่างรฐัตอ่รฐั และรฐัตอ่รฐัทีมีประชาชนเขา้ไปรว่มดว้ย จงึมีมาตรการการ

ใชแ้ผนทีมาตราสว่น 1: 4,000 (One Map) เพือเคลียรพื์นทีของรฐัตอ่รฐัวา่เป็นของใครกนัแน ่เนืองจากบางพืนทีมี

การทาบทบักนัอยู ่และการแกปั้ญหาลงรายละเอียดว่าหากมีประชาชนอยูจ่ะทาํอย่างไร นีคือการแกปั้ญหาอยา่ง

ยงัยืน และยงัมีอีกหลายพืนทีทีประชาชนเดือดรอ้นและรอ้งเรียนมา ตนก็นาํเขา้หารือในคทช. โดยปัญหาหลกั

ประกอบ 1.ป่ารุกคน คือมีการประกาศพืนทีทบัซอ้นลงไป 2.คนรุกป่า คือมีการฝ่าฝืนกฎหมายเขา้ไปทาํกินในพืนที

ของป่า และ 3. บางพืนทีเป็นพืนทีทีตอ้งพฒันาความมนัคงจากสถานการณใ์นอดีตทีผ่านมาก็มีการจดัคนลงไปใน

พืนทีดงักล่าว 

"มนัตอ้งเคลียรท์ุกพืนที เพือใหเ้กิดความชดัเจนของกฎหมายของแตล่ะหนว่ยงานไมใ่หมี้ปัญหาซงึกนัและกนั 

ประชาชนไดร้บัการดแูล ไดร้บัสิทธิ การพิสจูนสิ์ทธิตา่งๆ เพือใหเ้กิดความชดัเจน ผมรูว้่าเดือนรอ้นหลายพืนที

ดว้ยกนั" นายกฯ กลา่ว 

 ดา้นนายธนกร วงับญุคงชนะ โฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยภายหลงัการประชมุ

คณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ (คทช.) ครงัที 2/2565 ทีมี พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุ วา่ นายกรฐัมนตรีขอบคณุคณะกรรมการและหนว่ยงาน

ทีเกียวขอ้ง ในการดาํเนินงานในหว้งทีผ่านมาและแผนงานทีจะรว่มกนัดาํเนินการตอ่ไป เพือประโยชนส์ขุของ

ประชาชนทกุคน และดาํรงไวซ้งึกฎหมายของบา้นเมือง โดยยาํการแกปั้ญหาหนงึตอ้งไม่นาํไปสูอี่กปัญหาหนงึ

ตามมาภายหลงั ใหด้าํเนินการอย่างรอบคอบ รวมไปถึงขอใหมี้การดาํเนินการคดัแยกพืนทีทีมีปัญหามาก เพือ

คลีคลายปัญหาใหก้ับประชาชนทีอยู่ในพืนทีดงักล่าวไดมี้ความสบายใจ ซงึในส่วนของพืนทีรฐัตอ่รฐั ก็ไดมี้การ

ดาํเนินการแลว้ไมมี่ปัญหา แตจ่ะมีปัญหาเฉพาะพืนทีทีมีประชาชนเขา้ไปอยูร่่วมดว้ย ซงึตอ้งไปพิจารณา

ดาํเนินการในเรืองของการพิสจูนสิ์ทธิภายหลงัเพือรกัษาสิทธิใหป้ระชาชนและไมใ่หเ้กิดปัญหาตามมาอีกใน

ภายหลงั ขณะทีเรืองการส่งเสรมิเกษตรกรปลกูพืชเศรษฐกิจใหม ่ตอ้งมีการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนและเกษตรกร

เกียวกบัการปฏิบตัทิางการเกษตรทีดี (Good Agricultural Practice : GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และ

มาตรฐานดา้นการเกษตรอนื ๆ ตงัแตเ่รมิตน้ใหค้รอบคลมุทกุดา้น ทงัการปลกูพืชทีสอดคลอ้งกบัสภาพพืนที 

ปรมิาณนาํ Agri-Map ตรงกับความตอ้งการของตลาดและผูบ้รโิภค ตลอดจนเรืองของระบบขนสง่ เป็นตน้ 

 นายธนกร กลา่วว่า นอกจากนีนายกรฐัมนตรีกล่าวถึงการดาํเนินงานของฝ่ายเลขานกุาร คทช. และ

คณะอนกุรรมการภายใต ้คทช. โดยยาํถึงปัญหาคนรุกป่า ตอ้งแกด้ว้ยการดาํเนินการของ คทช. ส่วนกรณีป่ารุกคน 

ใหแ้กด้ว้ยหน่วยงานเครืองไมเ้ครืองมือ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมทงัขอใหเ้รง่ดาํเนินการการแกไ้ขปัญหาการใช้

ประโยชนที์ดินป่าชายเลนชมุชนเมืองระนอง จงัหวดัระนองโดยเรว็ เพือใหเ้ป็นโครงการนาํรอ่งเป็นตวัอย่างในการ

ดาํเนินการพืนทีอืน ๆ ตอ่ไป พรอ้มกบัยาํขอบคณุทกุหน่วยงานทีรว่มกนัทาํงานแกปั้ญหาทีมีความซบัซอ้นมา

ยาวนานใหก้บัประชาชน ซงึขณะนีหลายเรืองก็มีความกา้วหนา้โดยลาํดบัในรฐับาลนี โดยเกิดจากการรว่มมือของ 
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ทกุคนทีพยายามทาํใหดี้ทีสดุเพือทาํใหก้ับประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยไดมี้คณุภาพชีวิตทีดีขนึ สามารถอยูร่อด

ปลอดภยั มีความสขุ พอเพียงและยงัยืน 

 นายธนกร กลา่วว่า ทีประชมุ คทช. รบัทราบประเด็นสาํคญั จาํนวน 2 เรือง ประกอบดว้ย 1. ผลการ

ดาํเนินงานการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชน 1.1 กาํหนดพืนทีเปา้หมายแลว้ 1,483 พืนที 70 จงัหวดั 5,792,144 - 3 - 

44.75 ไร ่1.2 ออกหนงัสืออนญุาตแลว้ 356 พืนที 1,123,171 - 3 - 64.82 ไร ่1.3 จดัคนเขา้ทาํประโยชนใ์นทีดิน

แลว้ 73,809 ราย ใน 331 พืนที 1.4 ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพแลว้ใน 247 พืนที 2. การส่งเสรมิเกษตรกรในการ

ปลกูพืชเศรษฐกิจใหม ่และการเขา้ถึงการปฏิบตัิทางการเกษตรทีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 

มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์และมาตรฐานดา้นการเกษตรอืน ๆ ของเกษตรกร โดยใหห้น่วยงานทีรบัผิดชอบทีดินที

นาํมาจดัทีดินในประเภทอนื ทีออกหนงัสืออนญุาตการเขา้ทาํประโยชนแ์ลว้ ยงัไมม่อบสมดุประจาํตวั ผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือกการจดัทีดินทาํกิน ใหด้าํเนินการออกหนงัสือหรือเอกสารรบัรองการใชป้ระโยชนใ์นทีดินใหก้บัราษฎร 

รวมถึงเกษตรกรทกุรายสามารถใชป้ระโยชนจ์ากทีดินทาํกิน พรอ้มส่งเสรมิพฒันาอาชีพเกษตรกร โดยการปลกูพืช

เศรษฐกิจใหมเ่พือเป็นการสรา้งอาชีพอย่างยงัยืน ตอ่ไป 

 นายธนกร กลา่วว่า รวมทงัทีประชมุมีมติเห็นชอบจาํนวน 4 เรือง ประกอบดว้ย 

1. เห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชป้ระโยชนที์ดินป่าชายเลนชมุชนเมืองระนอง จงัหวดัระนอง ตามที

คณะอนกุรรมการกลนักรองกฎหมายการบริหารจดัการทีดินและทรพัยากรดินเห็นชอบ และมอบหมายใหก้รม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และกรมพฒันาทีดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์รบัไปดาํเนินการตามระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง และเสนอคณะรฐัมนตรีเพือพิจารณา

ตอ่ไป 

2. เห็นชอบในหลกัการการปรบัเปลียนใหผู้ข้อใชป้ระโยชนก์ารอยูอ่าศยัและทาํกินในป่าสงวนแหง่ชาติ จากผูว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นสหกรณ ์วิสาหกิจชมุชน หรือกลุ่มเกษตรกรทีขนึทะเบียนกบัหนว่ยงานของรฐัในพืนทีทีจดัทีดิน

ทาํกิน ใหช้มุชน และปฏิบตัิตามภายใตเ้งือนไขขอ้กาํหนดการใชที้ดินและแนวทางปฏิบตัขิองกรมป่าไม ้มาตรา 16 

แหง่พระราชบญัญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 การชาํระคา่ธรรมเนียมหนงัสืออนญุาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนห์รือ

อยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารประเมินความเขม้แข็งของสหกรณ ์

3. เห็นชอบการเสนอเรืองนาํเรียนคณะรฐัมนตรี ใหก้รมป่าไมส้ง่มอบพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติเสือมโทรม “ป่าสวน

เมียง” เนือทีประมาณ 361 ไร ่ ใหส้าํนกังานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมนาํไปดาํเนินการตามกฎหมายการ

ปฏิรูปทีดิน เพือเกษตรกรรมใหแ้ก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศกึพิการแหง่ประเทศไทย และมอบหมายใหก้ระทรวง

เกษตรและสหกรณน์าํเรอืงเสนอคณะรฐัมนตรีเพือพิจารณาตอ่ไป 
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4. มอบหมายหน่วยงานไปดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัแบบบรูณาการ มาตราสว่น 1 : 

4000 (One Map) ของพืนทีกลุม่ที 2 จาํนวน 11 จงัหวดั และพืนทีกลุม่ที 3 จาํนวน 11 จงัหวดั ใหมี้รายละเอียด

ครบถว้นยิงขนึ ดงันี 4.1 พืนทีกลุม่ที 2 จาํนวน 11 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ชยันาท 

ตราด นครนายก นครสวรรค ์ ระยอง (ยกเวน้กรณีพืนทีอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญา้ - หมูเ่กาะเสม็ด จงัหวดั

ระยอง) ลพบรีุ ศรีสะเกษ และจงัหวดัสระบรีุ 4.2 พืนทีกลุม่ที 3 จาํนวน 11 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัชยัภูม ิ

นครราชสีมา บรีุรมัย ์ปราจีนบรีุ เพชรบรูณ ์มหาสารคาม รอ้ยเอด็ เลย สระแกว้ สรุินทร ์ และจงัหวดัอบุลราชธานี 

ทงันี พืนทีกลุม่ที 1 คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบแลว้เมอืวนัที 8 กมุภาพนัธ ์2565 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26556
วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม-ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: บุกล้อมจับมอดไม้ตัดป่าห้วยโท้ง

รหัสข่าว: C-220628035010(27 มิ.ย. 65/07:42) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 21.81 Ad Value: 20,719.50 PRValue : 62,158.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26556
วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง)

ภาพข่าว: จับมอดไม้

รหัสข่าว: C-220628035076(27 มิ.ย. 65/07:29) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 22.52 Ad Value: 40,536 PRValue : 121,608 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12150
วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565
Section: First Section/EEC Focus

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บอร์ดนโยบายที่ดินหนุน'พืชเศรษฐกิจใหม่'

รหัสข่าว: C-220628011008(28 มิ.ย. 65/04:23) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 40.27 Ad Value: 56,378 PRValue : 169,134 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

จากกรณีทีชดุปฏิบตักิารพิเศษระยองบุกตรวจนายทนุลกัลอบตดัไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ นาํโดยนายสพุจน ์ตอ่

อาจหาญ ปลดัจงัหวดัระยอง /หน.ชดุปฏิบตักิารพิเศษ พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีชดุปฏิบตัิการพิเศษ เขา้ตรวจสอบทีดิน

ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บา้นศิลาทอง(บรเิวณเขาจกุ) ม.10 ต.กองดนิ อ.แกลง จ.ระยอง พบวา่ทีดินดงักล่าวเป็น

ของนางบวัคลี วายรอ้น ผูค้รอบครอง และมีนายโอไ้ม่ทราบชือนามสกลุจรงิ นายทนุทีนาํเครืองจกัรเขา้มาลกัลอบ

ตดัไมย้างในเขตป่าสงวน และไดข้นแรงงานตา่งดา้วหลบหนีออกไปก่อนหนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษจะเขา้จบักมุ จึง

ไดป้ระสาน นายไพโรจน ์ยงัยืน อดีตผูใ้หญ่บา้น ม. 10 และนายสมบรูณ ์วิถี ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นม.10 ต.กองดนิ อ.แก

ลง จ.ระยอง มารว่มตรวจสอบทีดิน แลว้จบัจดุจีพีเอสภาพถ่ายทางอากาศ พืนทีๆมีการตดัไมป้ระมาณ 40 ไร ่จึงได้

ทาํบนัทึกจบักมุแจง้ขอ้กล่าวหาเบืองตน้ ก่อสรา้ง แผว้ถางป่า หรือกระทาํดว้ยการใดๆอนัเป็นการทาํลายป่าหรือเขา้

ยดึถือครอบครองพืนทีป่าเพือตนเองหรือผูอื้นโดยไม่ไดร้บัอนญุาต ตามมาตรา 54 55 แหง่พระราชบญัญตัิป่าไม ้    

พ.ศ.2544 และนาํส่งพนกังานสอบสวน สภ.ปากนาํประแสรต์ามทีไดเ้สนอขา่วไปแลว้นนั  

คืบหนา้ลา่สดุ วนัที 27 มิ.ย.65 เวลา 10.00 นพ.ต.ท.สทุศัน ์ปะสิงชอบ สว.(สอบสวน)สภ.ปากนาํประแสร ์

จ.ระยอง พรอ้มดว้ยนางอดิศร บาํบดัโศก ผญบ.ม.10นายไพโรจน ์ยงัยืน อดีตผูใ้หญ่บา้น ม.10 และนายสมบรูณ ์

วิถี ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นม.10 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษระยองและเจา้หนา้ทีหนว่ย

ปอ้งกนัรกัษาป่า รย.1(บา้นนา-ทุง่ควายกิน)ลงพืนทีเพือตรวจวดัแนวเขตทีดินอีกครงัว่าทีดินดงักลา่วถกูบกุรุกเป็น 
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จาํนวนกีไร ่และเจา้หนา้ทีป่าไมไ้ดค้ิดคา่เสียหายเพือประกอบสาํนวนทาํและเรียกเจา้ของทีดินและนายทนุ

ทีลกัลอบตดัไมม้าสอบสวนเพือดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 

ดา้นนายสพุจน ์ตอ่อาจหาญ ปลดัจงัหวดัระยอง /หน.ชดุปฏิบตัิการพิเศษ กล่าววา่ไดใ้หช้ดุปฏิบตัิการ

พิเศษติดตามและบงัคบัใชก้ฎหมายทีมีนายทุนเขา้มาลกัลอบตดัไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาตบิรเิวณบา้นศลิาทอง 

ติดกบัอา่งเก็บนาํเขาจกุ ม.10 ต.กองดนิ อ.แกลง จ.ระยอง พรอ้มกบัไดป้ระสานกบัเจา้หนา้ทีป่าไมแ้ละปกครอง

ส่วนทอ้งทีผูใ้หญ่บา้นเขา้มาเป็นพยานชีแนวเขตทีดินทีนายทนุเขา้มาลกัลอบตดัไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และ

ทางพนกังานสอบสวนสภ.ปากนาํประแสรไ์ดท้าํการสอบสวนชดุปฏิบตัิการพิเศษทีเขา้ไปรว่มจบักมุดงักลา่วเพือ

ประกอบสาํนวนและเพือใหพ้นกังานสอบสวนออกหมายเรียกเจา้ของทีดินและนายทนุ มารบัทราบขอ้กลา่วหา 

ส่วนนายทนุทีตดัไมน้นั เบืองตน้ไมใ่ชเ่ป็นผูมี้อิทธิพลในพืนทีเป็นนายทนุทีรบัจา้งหรือซือไมย้างพาราและตดัส่งยงั

โรงงานเฟอรนิ์เจอรใ์นพืนทีเขต อ.แกลง จ.ระยอง 
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