
สรุปข�าวประจําวันท่ี 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- ชวนปลูกไม�มีค�า 58 ชนิดไว�ขายคาร�บอนเครดิต (ไทยรัฐ 28 ก.ค. 65 หน�า 48) 

- รับกล�าไม�ฟรี ป(ละพันต�น หนุนการค�าคาร�บอนเครดิต (ไทยรัฐ 30 ก.ค. 65 หน�า 7) 

- แจกกล�าไม�พันต�น-หนุนศก.สีเขียว (ข�าวสด 30 ก.ค. 65 หน�า 2) 

- ทส.พร�อมประชุม TCAC โชว�ศักยภาพไทยแก�โลกร�อน (ไทยรัฐ 29 ก.ค. 65 หน�า 7) 

-  ทส.ย้ําพ้ืนท่ีป=าไม�กว�า 102 ล�านไร�ต�องรอด (ไทยรัฐ 1 ส.ค. 65 หน�า 7) 

- ข�าวย�อยภูมิภาค: ลักลอบตัดไม�มีค�ายอดเขาตะโลAะแฆ (ไทยโพสต� 30 ก.ค. 65 หน�า 15) 

- สดจากเยาวชน: เรียนรู�ฟCDนฟูป=า เขาพระยาเดินธง (ข�าวสด 31 ก.ค. 65 หน�า 1,4,9) 

- รมต.ท็อปชู'วีรบุรุษแห�งผืนป=า' (ข�าวสด 31 ก.ค. 65 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต� 

- ทส.เร�งรัดภารกิจแก�ปLญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป=า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช.  

เดลินิวส� 27 กรกฎาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1296115/ 

- ทส. เร�งรัดภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 

มีเดียเซ็นเตอร) 2022-07-27 https://medias-center.com/1956-2022-06-24_162100 

- ทส. เร�งรัดภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 

Thailandplus  27 กรกฎาคม 2022 https://www.thailandplus.tv/archives/575820 

- ทส. เร�งรัดภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 

@SIAMFOCUSTIME 29/07/2565 https://www.siamfocustime.com/311703/ 

- ทส. เร�งรัดภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 

4FORCENEWS 29/07/2022  https://www.4forcenews.com/237084/ 

- ชวนปลูกไม�มีค�า 58 ชนิดไว�ขายคาร)บอนเครดิต 

ไทยรัฐฉบับพิมพ) 28 ก.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2458134 

- ‘วราวุธ’ ชวนปชช.รับฟรีกล�าไม�พันต�น ส�งเสริมการค�าคาร)บอนเครดิต เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

27 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7184188 

- รับกล�าไม�ฟรี ปgละพันต�น หนุนการค�าคาร)บอนเครดิต 

ไทยรัฐฉบับพิมพ) 30 ก.ค. 2565  https://www.thairath.co.th/news/local/2459689 

 



- “วราวุธ” เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.น้ี จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ)โลก ช�วยลดโลกร�อนรมว.ทส 

เดลินิวส) 30 กรกฎาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1305085/ 

- เชิดชูวีรบุรุษแห�งผืนป!า วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก วราวุธยันปgน้ีไม�มีเลิกจ�าง 

มติชน วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3481014 

- “ยุทธพล”เปnดงาน “วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก” และวันครบรอบ 1 ปg มรดกโลกกลุ�มป!าแก�งกระจาน พร�อมยกย�องผู�พิทักษ)ป!า”ผู�ปnดทองหลงัพระ” 

วันพุธ ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/289612 

- ร�วมสดดุีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าเน่ืองในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก  

สยามรัฐออนไลน)  31 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/369752 

- จัด “ค�ายเยาวชน รักษ)พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ปลูกจิตสํานึกความสําคัญ 3 สถาบัน 

ไทยรัฐออนไลน) 31 ก.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2460851 

- สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม�ท่ี 3 จัดกิจกรรมปลูกต�นไม� เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หวั 

 สยามรัฐออนไลน)  27 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/368712 

- พบลักลอบตัดไม�มคี�าหลายชนิดจํานวนมากในเขตป!าสงวนป!าลาบู-ป!าถํ้าทะล ุ

ผู�จัดการออนไลน)  29 ก.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000072173 

- ยะลา มอดไม�เดินหน�าลอบตัดต�นไม�มีค�าขนาดใหญ�ยอดเขาตะโลuะแฆ  

 สยามรัฐออนไลน)  29 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/369308 

- สดจากเยาวชน - เรียนรู�ฟwxนฟูป!า เขาพระยาเดินธง 

ข�าวสด 30 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7188816 

- ลงดอยแจ�งความ นายทุนบุกรุกท่ีดินทํากิน สร�างบ�านพักตากอากาศ บนท่ีปลูกนาดอย 

ข�าวสด 29 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7187510 

- ชาวบ�านนับหมื่นท�ายเข่ือนภูมิพลโวย เสียสละมา 50 ปgแต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธ์ิ 

แนวหน�า วันศุกร) ท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/669970 

- ชาวบ�านท�ายเข่ือนภูมิพล โวย เสยีสละมา 50 ปg แต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธิ 

30 ก.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7189087 

- ชาวบ�านนับหมื่นท�ายเข่ือนภูมิพลโวย เสียสละมา 50 ปg แต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธ์ิ 

 สยามรัฐออนไลน)  30 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/369435 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23564
วันที่: พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 48(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชวนปลูกไม้มีค่า 58 ชนิดไว้ขายคาร์บอนเครดิต

รหัสข่าว: C-220728009180(28 ก.ค. 65/04:57) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 17.38 Ad Value: 17,380 PRValue : 52,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23566
วันที่: เสาร์ 30 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: รับกล้าไม้ฟรี ปีละพันต้น หนุนการค้าคาร์บอนเครดิต

รหัสข่าว: C-220730009086(30 ก.ค. 65/06:51) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.76 Ad Value: 14,760 PRValue : 44,280 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11567
วันที่: เสาร์ 30 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: แจกกล้าไม้พันต้น-หนุนศก.สีเขียว

รหัสข่าว: C-220730012078(30 ก.ค. 65/05:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.65 Ad Value: 11,580 PRValue : 34,740 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23565
วันที่: ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.พร้อมประชุม TCAC โชว์ศักยภาพไทยแก้โลกร้อน

รหัสข่าว: C-220729009064(29 ก.ค. 65/03:37) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 16.45 Ad Value: 16,450 PRValue : 49,350 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23568
วันที่: จันทร์ 1 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.ย้ำพื้นที่ป่าไม้กว่า 102 ล้านไร่ต้องรอด

รหัสข่าว: C-220801039072(31 ก.ค. 65/04:23) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 31.48 Ad Value: 31,480 PRValue : 94,440 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9390
วันที่: เสาร์ 30 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: ลักลอบตัดไม้มีค่ายอดเขาตะโล๊ะแฆ

รหัสข่าว: C-220730008044(30 ก.ค. 65/06:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.40 Ad Value: 17,280 PRValue : 51,840 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11568
วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เรียนรู้ฟื้นฟูป่า เขาพระยาเดินธง

รหัสข่าว: C-220731037052(30 ก.ค. 65/06:29) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 103.53 Ad Value: 170,824.50 PRValue : 512,473.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11568
วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เรียนรู้ฟื้นฟูป่า เขาพระยาเดินธง

รหัสข่าว: C-220731037052(30 ก.ค. 65/06:29) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 103.53 Ad Value: 170,824.50 PRValue : 512,473.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11568
วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เรียนรู้ฟื้นฟูป่า เขาพระยาเดินธง

รหัสข่าว: C-220731037052(30 ก.ค. 65/06:29) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 103.53 Ad Value: 170,824.50 PRValue : 512,473.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11568
วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

หัวข้อข่าว: รมต.ท็อปชู'วีรบุรุษแห่งผืนป่า'

รหัสข่าว: C-220731012061(31 ก.ค. 65/04:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.21 Ad Value: 33,852 PRValue : 101,556 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
ทส.เร�งรดัภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช.  

เดลินิวส) 27 กรกฎาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1296115/ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนโยบายป!าไม�แห�งชาติ (คทช.) กําหนดแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการ
ท่ีดิน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�ประชาชนสามารถอยู�อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป!าตามกรอบมาตรการและแนวทางท่ีหน�วยงานภาครัฐเป~นผู�กําหนด 

นายจตุพร บุรุษพัฒน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป~นประธานการประชุมติดตามเร�งรดัการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน
อนุญาตใช�ประโยชน)พ้ืนท่ีป!าไม� โดยได�ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ป�ญหาท่ีอยู�อาศัยทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีป!าสงวน
แห�งชาติ ซ่ึงเป~นการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปg ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน เร�ง
ดําเนินงานสนองตามความต�องการของประชาชน โดยทํางานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานในพ้ืนท่ีควบคู�กับชุมชนท�องถ่ินอย�างเป~นรูปธรรมท้ังน้ี 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนโยบายป!าไม�แห�งชาติ (คทช.) กําหนดแนวทางมาตรการในการบรหิาร
จัดการท่ีดิน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�ประชาชนสามารถอยู�อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป!าตามกรอบมาตรการและแนวทางท่ีหน�วยงานภาครัฐเป~นผู�
กําหนดโดยยึดถือแนวทางการปฏบัิติงานในการแก�ป�ญหาให�คนกับป!าสามารถอยู�ร�วมกันได� ซ่ึงจําแนกราษฎรท่ีถือครองทํากินในพ้ืนท่ีป!าสงวน
แห�งชาติตามช�วงระยะเวลาการเข�าครอบครองและการใช�ท่ีดินตามช้ันคุณภาพลุ�มนํ้า และนํากรอบมาตรการ ลงไปปฏิบัติเพ่ือแก�ไขป�ญหาให�
ราษฎรสามารถอยู�ร�วมกันกับป!าได�อย�างยั่งยืน จํานวน 4 กลุ�ม โดยสรุปผลการดาํเนินงาน กลุ�มท่ี 1 ชุมชนในลุ�มนํ้า 3, 4, 5 ก�อนมติ ครม. 30 
มิ.ย. 41 เห็นชอบในหลักการ 3.9 ล�านไร� ภายใต�กรอบมาตรการการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได�รับอนุญาตแล�ว 227 
พ้ืนท่ี ใน 61 จังหวัด เน้ือท่ีรวม 1.07 ล�านไร� และอยู�ระหว�างดําเนินการของจังหวัดยื่นขออนุญาตใช�พ้ืนท่ี 425 พ้ืนท่ี ใน 57 จังหวัด เน้ือท่ีรวม 
2.59 ล�านไร� โดยกรมป!าไม�จะได�เร�งดําเนินการให�แล�วเสร็จตามเป�าหมายท่ีได�วางแผนไว� 

กลุ�มท่ี 2, 3 และ 4 พ้ืนท่ีเป�าหมาย 19,576 หมู�บ�าน เน้ือท่ีรวม 8.6 ล�านไร� จะต�องดําเนินการสํารวจการครอบครองท่ีดินของประชาชนในพ้ืนท่ีป!า
สงวนแห�งชาติดังกล�าว โดยได�รับงบประมาณเริ่มดําเนินการในปg พ.ศ. 2563 ต�อเน่ืองจนถึงป�จจุบัน มีการสํารวจการครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป!า
สงวนแห�งชาติไปแล�ว 11,988 หมู�บ�าน สําหรับหมู�บ�านท่ีเหลือได�กําหนดเป�าหมายในการสํารวจให�แล�วเสร็จภายในปg 2567 เมื่อสํารวจการ
ครอบครองฯ แล�ว จะนํากรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไปปฏิบัติภายใต�แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและ
ป!าไม�ระดับพ้ืนท่ี (ระดับหมู�บ�าน) เพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติได�อย�างถูกต�องต�อไป 

นอกจากเร�งรัดแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน อีกภารกิจท่ีกรมป!าไม�เร�งดําเนินการในส�วนของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ โดยใช�กระบวนการมีส�วน
ร�วมของชุมชนเพ่ือเข�ามาช�วยในการดูแลรักษาป!า ในรูปแบบป!าชุมชน โดยการส�งเสริมให�ชุมชนท่ีอยู�อาศัยรอบเขตป!ารวมถึงชุมชนท่ีอยู�ใกล�เคียง เข�า
มาช�วยดูแลจัดการทรัพยากรป!าไม�ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พร�อมผลักดันให�เกิดพระราชบัญญัติป!าชุมชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงกรมป!าไม�มีเป�าหมายในการ
จัดตั้งป!าชุมชนให�ครบ 15,000 แห�ง ภายในปg 2567 ในป�จจุบันกรมป!าไม�ได�จัดตั้งป!าชุมชนไปแล�ว 12,017 แห�ง มีเน้ือท่ีป!าชุมชนกว�า 6.6 ล�านไร� โดย
ส�งเสริมให�ชุมชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการดูแลพ้ืนท่ีป!า 13,748 หมู�บ�าน ประชาชนได�รับผลประโยชน)จากป!าชุมชนมากกว�า 3.92 ล�านครัวเรือน เป~น
แหล�งอาหาร ยารักษาโรค และผลผลิตท่ีได�จากป!าชุมชนยังสร�างรายได�เศรษฐกิจภายในชุมชน และต�นไม�ภายในป!าชุมชนสามารถกักเก็บคาร)บอนได�
กว�า 42 ล�านตันคาร)บอนไดออกไซด) และยังเพ่ิมการกักเก็บนํ้าในดินเพ่ือเพ่ิมความชุ�มช้ืนให�ระบบนิเวศและกักเก็บนํ้าผิวดินในธรรมชาติ นอกจากน้ี 
นโยบายรัฐบาลกําหนดเป�าหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได� 55% จํานวน 177.95 ล�านไร� จากพ้ืนท่ีประเทศ 323.53 ล�านไร� ให�แล�วเสร็จภายในปg 
2580 โดยเป~นพ้ืนท่ีเป�าหมาย พ้ืนท่ีป!าธรรมชาติ 31.68% คิดเป~นพ้ืนท่ี 102.49 ล�านไร� พ้ืนท่ีป!าเศรษฐกิจเพ่ือการใช�ประโยชน) 8.28% คิดเป~นพ้ืนท่ี 
26.78 ล�านไร� และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 2% คิดเป~นพ้ืนท่ี 6.47 ล�านไร� ซ่ึงในป�จจุบันได�ดําเนินการไปแล�วรวมท้ังสิ้น 41.96% คิดเป~น
พ้ืนท่ี 135.74 ล�านไร� เหลืออีกเพียง 13.04% จะแล�วเสร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�ภายใน ปg 2580 



 
ทส. เร�งรดัภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 
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นายจตุพร บุรุษพัฒน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป~นประธานการประชุมติดตามเร�งรดัการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน
อนุญาตใช�ประโยชน)พ้ืนท่ีป!าไม� โดยได�ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ป�ญหาท่ีอยู�อาศัยทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีป!าสงวน
แห�งชาติ ซ่ึงเป~นการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปg ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน เร�ง
ดําเนินงานสนองตามความต�องการของประชาชน โดยทํางานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานในพ้ืนท่ีควบคู�กับชุมชนท�องถ่ินอย�างเป~นรูปธรรม 

          ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนโยบายป!าไม�แห�งชาติ (คทช.) กําหนดแนวทางมาตรการใน
การบริหารจัดการท่ีดิน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�ประชาชนสามารถอยู�อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป!าตามกรอบมาตรการและแนวทางท่ีหน�วยงาน
ภาครัฐเป~นผู�กําหนดโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานในการแก�ป�ญหาให�คนกับป!าสามารถอยู�ร�วมกันได� ซ่ึงจําแนกราษฎรท่ีถือครองทํากินใน
พ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติตาม 

ช�วงระยะเวลาการเข�าครอบครองและการใช�ท่ีดินตามช้ันคุณภาพลุ�มนํ้า และนํากรอบมาตรการ ลงไปปฏิบัติเพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถ
อยู�ร�วมกันกับป!าได�อย�างยั่งยืน จํานวน 4 กลุ�ม โดยสรุปผลการดําเนินงาน 

-  กลุ�มท่ี 1 ชุมชนในลุ�มนํ้า 3,4,5 ก�อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เห็นชอบในหลักการ 3.9 ล�านไร� ภายใต�กรอบมาตรการการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได�รับอนุญาตแล�ว 227 พ้ืนท่ี ใน 61 จังหวัด 

เน้ือท่ีรวม 1.07 ล�านไร� และอยู�ระหว�างดําเนินการของจังหวัดยื่นขออนุญาตใช�พ้ืนท่ี 425 พ้ืนท่ี ใน 57 จังหวัด 

เน้ือท่ีรวม 2.59 ล�านไร� โดยกรมป!าไม�จะได�เร�งดําเนินการให�แล�วเสรจ็ตามเป�าหมายท่ีได�วางแผนไว� 

 - กลุ�มท่ี 2,3 และ 4 พ้ืนท่ีเป�าหมาย 19,576 หมู�บ�าน เน้ือท่ีรวม 8.6 ล�านไร� จะต�องดําเนินการสํารวจการครอบครองท่ีดินของประชาชนใน
พ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติดังกล�าว โดยได�รับงบประมาณเริ่มดําเนินการในปg พ.ศ. ๒๕๖๓ ต�อเน่ืองจนถึงป�จจุบัน มีการสํารวจการครอบครองท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติไปแล�ว 11,988 หมู�บ�าน สําหรับหมู�บ�านท่ีเหลือได�กําหนดเป�าหมายในการสาํรวจให�แล�วเสร็จภายในปg 2567 เมื่อ
สํารวจการครอบครองฯ แล�ว จะนํากรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไปปฏิบัติภายใต�แผนการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและป!าไม�ระดับพ้ืนท่ี (ระดับหมู�บ�าน) เพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ี 

ป!าสงวนแห�งชาติได�อย�างถูกต�องต�อไป 

 

 



 
ทส. เร�งรดัภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 
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นายจตุพร บุรุษพัฒน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป~นประธานการประชุมติดตามเร�งรดัการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน
อนุญาตใช�ประโยชน)พ้ืนท่ีป!าไม� โดยได�ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ป�ญหาท่ีอยู�อาศัยทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีป!าสงวน
แห�งชาติ ซ่ึงเป~นการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปg ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน เร�ง
ดําเนินงานสนองตามความต�องการของประชาชน โดยทํางานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานในพ้ืนท่ีควบคู�กับชุมชนท�องถ่ินอย�างเป~นรูปธรรม 

ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนโยบายป!าไม�แห�งชาติ (คทช.) กําหนดแนวทางมาตรการในการ
บริหารจัดการท่ีดิน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�ประชาชนสามารถอยู�อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป!าตามกรอบมาตรการและแนวทางท่ีหน�วยงานภาครัฐ
เป~นผู�กําหนดโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานในการแก�ป�ญหาให�คนกับป!าสามารถอยู�ร�วมกันได� ซ่ึงจําแนกราษฎรท่ีถือครองทํากินในพ้ืนท่ีป!า
สงวนแห�งชาติตามช�วงระยะเวลาการเข�าครอบครองและการใช�ท่ีดินตามช้ันคุณภาพลุ�มนํ้า และนํากรอบมาตรการ ลงไปปฏิบัตเิพ่ือแก�ไขป�ญหา
ให�ราษฎรสามารถอยู�ร�วมกันกับป!าได�อย�างยั่งยืน จํานวน 4 กลุ�ม 

โดยสรุปผลการดําเนินงาน 

– กลุ�มท่ี 1 ชุมชนในลุ�มนํ้า 3,4,5 ก�อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เห็นชอบในหลักการ 3.9 ล�านไร� ภายใต�กรอบมาตรการการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได�รับอนุญาตแล�ว 227 พ้ืนท่ี ใน 61 จังหวัด เน้ือท่ีรวม 1.07 ล�านไร� และอยู�ระหว�างดําเนินการของจังหวัดยื่นขอ
อนุญาตใช�พ้ืนท่ี 425 พ้ืนท่ี ใน 57 จังหวัด เน้ือท่ีรวม 2.59 ล�านไร� โดยกรมป!าไม�จะได�เร�งดําเนินการให�แล�วเสร็จตามเป�าหมายท่ีได�วางแผนไว� 

– กลุ�มท่ี 2,3 และ 4 พ้ืนท่ีเป�าหมาย 19,576 หมู�บ�าน เน้ือท่ีรวม 8.6 ล�านไร� จะต�องดําเนินการสํารวจการครอบครองท่ีดินของประชาชนใน
พ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติดังกล�าว โดยได�รับงบประมาณเริ่มดําเนินการในปg พ.ศ. ๒๕๖๓ ต�อเน่ืองจนถึงป�จจุบัน มีการสํารวจการครอบครองท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติไปแล�ว 11,988 หมู�บ�าน สําหรับหมู�บ�านท่ีเหลือได�กําหนดเป�าหมายในการสาํรวจให�แล�วเสร็จภายในปg 2567 เมื่อ
สํารวจการครอบครองฯ แล�ว จะนํากรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไปปฏิบัติภายใต�แผนการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและป!าไม�ระดับพ้ืนท่ี (ระดับหมู�บ�าน) เพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติได�อย�างถูกต�อง
ต�อไป 



นอกจากเร�งรัดแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน อีกภารกิจท่ีกรมป!าไม�เร�งดําเนินการในส�วนของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวให�กับประเทศ โดยใช�กระบวนการมี
ส�วนร�วมของชุมชนเพ่ือเข�ามาช�วยในการดูแลรักษาป!า ในรูปแบบป!าชุมชนโดยการส�งเสริมให�ชุมชนท่ีอยู�อาศัยรอบเขตป!ารวมถึงชุมชนท่ีอยู�
ใกล�เคียง เข�ามาช�วยดแูลจัดการทรัพยากรป!าไม�ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พร�อมผลักดันให�เกิดพระราชบัญญัติป!าชุมชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงกรมป!าไม�
มีเป�าหมายในการจัดตั้งป!าชุมชนให�ครบ 15,000 แห�ง ภายในปg 2567 

ในป�จจุบันกรมป!าไม�ได�จัดตั้งป!าชุมชนไปแล�ว 12,017 แห�ง มีเน้ือท่ีป!าชุมชนกว�า 6.6 ล�านไร� โดยส�งเสรมิให�ชุมชนได�เข�ามามสี�วนร�วมในการดูแล
พ้ืนท่ีป!า 13,748 หมู�บ�าน ประชาชนได�รับผลประโยชน)จากป!าชุมชนมากกว�า 3.92 ล�านครัวเรือน เป~นแหล�งอาหาร ยารักษาโรค และผลผลิตท่ี
ได�จากป!าชุมชนยังสร�างรายได�เศรษฐกิจภายในชุมชน และต�นไม�ภายในป!าชุมชนสามารถกักเก็บคาร)บอนได�กว�า 42 ล�านตันคาร)บอนไดออกไซด) 
และยังเพ่ิมการกักเก็บนํ้าในดินเพ่ือเพ่ิมความชุ�มช้ืนให�ระบบนิเวศและกักเก็บนํ้าผิวดินในธรรมชาต ิ

นอกจากน้ี นโยบายรัฐบาลกําหนดเป�าหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได� 55% จํานวน 177.95 ล�านไร� จากพ้ืนท่ีประเทศ 323.53 ล�านไร� ให�
แล�วเสร็จภายในปg 2580 โดยเป~นพ้ืนท่ีเป�าหมาย พ้ืนท่ีป!าธรรมชาติ 31.68% คิดเป~นพ้ืนท่ี 102.49 ล�านไร� พ้ืนท่ีป!าเศรษฐกิจเพ่ือการใช�
ประโยชน) 8.28% คิดเป~นพ้ืนท่ี 26.78 ล�านไร� และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 2% คิดเป~นพ้ืนท่ี 6.47 ล�านไร� ซ่ึงในป�จจุบันได�
ดําเนินการไปแล�วรวมท้ังสิ้น 41.96% คิดเป~นพ้ืนท่ี 135.74 ล�านไร� เหลืออีกเพียง 13.04% จะแล�วเสร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�ภายใน ปg 
2580 

ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะได�เร�งดําเนินการในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว ให�ครบตามเป�าหมายท่ีกําหนดโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ทส. เร�งรดัภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 

@SIAMFOCUSTIME 29/07/2565 https://www.siamfocustime.com/311703/ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป~นประธานการประชุมติดตามเร�งรดัการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน

อนุญาตใช�ประโยชน)พ้ืนท่ีป!าไม� โดยได�ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ป�ญหาท่ีอยู�อาศัยทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีป!าสงวน

แห�งชาติ ซ่ึงเป~นการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปg ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน เร�ง

ดําเนินงานสนองตามความต�องการของประชาชน โดยทํางานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานในพ้ืนท่ีควบคู�กับชุมชนท�องถ่ินอย�างเป~นรูปธรรม 

ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนโยบายป!าไม�แห�งชาติ (คทช.) กําหนดแนวทางมาตรการในการ

บริหารจัดการท่ีดิน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�ประชาชนสามารถอยู�อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป!าตามกรอบมาตรการและแนวทางท่ีหน�วยงานภาครัฐ

เป~นผู�กําหนดโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานในการแก�ป�ญหาให�คนกับป!าสามารถอยู�ร�วมกันได� ซ่ึงจําแนกราษฎรท่ีถือครองทํากินในพ้ืนท่ีป!า

สงวนแห�งชาติตาม 

ช�วงระยะเวลาการเข�าครอบครองและการใช�ท่ีดินตามช้ันคุณภาพลุ�มนํ้า และนํากรอบมาตรการ ลงไปปฏิบัติเพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถ

อยู�ร�วมกันกับป!าได�อย�างยั่งยืน จํานวน 4 กลุ�ม โดยสรุปผลการดําเนินงาน 

– กลุ�มท่ี 1 ชุมชนในลุ�มนํ้า 3,4,5 ก�อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เห็นชอบในหลักการ 3.9 ล�านไร� ภายใต�กรอบมาตรการการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได�รับอนุญาตแล�ว 227 พ้ืนท่ี ใน 61 จังหวัด 

เน้ือท่ีรวม 1.07 ล�านไร� และอยู�ระหว�างดําเนินการของจังหวัดยื่นขออนุญาตใช�พ้ืนท่ี 425 พ้ืนท่ี ใน 57 จังหวัด 

เน้ือท่ีรวม 2.59 ล�านไร� โดยกรมป!าไม�จะได�เร�งดําเนินการให�แล�วเสรจ็ตามเป�าหมายท่ีได�วางแผนไว� 

– กลุ�มท่ี 2,3 และ 4 พ้ืนท่ีเป�าหมาย 19,576 หมู�บ�าน เน้ือท่ีรวม 8.6 ล�านไร� จะต�องดําเนินการสํารวจการครอบครองท่ีดินของประชาชนใน

พ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติดังกล�าว โดยได�รับงบประมาณเริ่มดําเนินการในปg พ.ศ. ๒๕๖๓ ต�อเน่ืองจนถึงป�จจุบัน มีการสํารวจการครอบครองท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติไปแล�ว 11,988 หมู�บ�าน สําหรับหมู�บ�านท่ีเหลือได�กําหนดเป�าหมายในการสาํรวจให�แล�วเสร็จภายในปg 2567 เมื่อ

สํารวจการครอบครองฯ แล�ว จะนํากรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไปปฏิบัติภายใต�แผนการจัดการ

ทรัพยากรท่ีดินและป!าไม�ระดับพ้ืนท่ี (ระดับหมู�บ�าน) เพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติได�อย�างถูกต�อง

ต�อไป 



นอกจากเร�งรัดแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน อีกภารกิจท่ีกรมป!าไม�เร�งดําเนินการในส�วนของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวให�กับประเทศ โดยใช�กระบวนการมี

ส�วนร�วมของชุมชนเพ่ือเข�ามาช�วยในการดูแลรักษาป!า ในรูปแบบป!าชุมชน โดยการส�งเสริมให�ชุมชนท่ีอยู�อาศัยรอบเขตป!ารวมถึงชุมชนท่ีอยู�

ใกล�เคียง เข�ามาช�วยดแูลจัดการทรัพยากรป!าไม�ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พร�อมผลักดันให�เกิดพระราชบัญญัติป!าชุมชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงกรมป!าไม�

มีเป�าหมายในการจัดตั้งป!าชุมชนให�ครบ 15,000 แห�ง ภายในปg 2567 ในป�จจุบันกรมป!าไม�ได�จดัตั้งป!าชุมชนไปแล�ว 12,017 แห�ง มีเน้ือท่ีป!า

ชุมชนกว�า 6.6 ล�านไร� โดยส�งเสรมิให�ชุมชนได�เข�ามามสี�วนร�วมในการดูแลพ้ืนท่ีป!า 13,748 หมู�บ�าน ประชาชนได�รับผลประโยชน)จากป!าชุมชน

มากกว�า 3.92 ล�านครัวเรือน เป~นแหล�งอาหาร ยารักษาโรค และผลผลิตท่ีได�จากป!าชุมชนยังสร�างรายได�เศรษฐกิจภายในชุมชน และต�นไม�

ภายในป!าชุมชนสามารถกักเก็บคาร)บอนได�กว�า 42 ล�านตันคาร)บอนไดออกไซด) และยังเพ่ิมการกักเก็บนํ้าในดินเพ่ือเพ่ิมความชุ�มช้ืนให�ระบบ

นิเวศและกักเก็บนํ้าผิวดินในธรรมชาติ 

นอกจากน้ี นโยบายรัฐบาลกําหนดเป�าหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได� 55% จํานวน 177.95 ล�านไร� จากพ้ืนท่ีประเทศ 323.53 ล�านไร� ให�

แล�วเสร็จภายในปg 2580 โดยเป~นพ้ืนท่ีเป�าหมาย พ้ืนท่ีป!าธรรมชาติ 31.68% คิดเป~นพ้ืนท่ี 102.49 ล�านไร� พ้ืนท่ีป!าเศรษฐกิจเพ่ือการใช�

ประโยชน) 8.28% คิดเป~นพ้ืนท่ี 26.78 ล�านไร� และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 2% คิดเป~นพ้ืนท่ี 6.47 ล�านไร� ซ่ึงในป�จจุบันได�

ดําเนินการไปแล�วรวมท้ังสิ้น 41.96% คิดเป~นพ้ืนท่ี 135.74 ล�านไร� เหลืออีกเพียง 13.04% จะแล�วเสร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�ภายใน ปg 

2580 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะได�เร�งดาํเนินการในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ให�ครบตามเป�าหมายท่ีกําหนดโดยเรว็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส. เร�งรดัภารกิจแก�ป�ญหาท่ีทํากิน “คนอยู�กับป!า” ภายใต�การดําเนินงาน คทช. 

4FORCENEWS 29/07/2022  https://www.4forcenews.com/237084/ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป~นประธานการประชุมติดตามเร�งรดัการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน

อนุญาตใช�ประโยชน)พ้ืนท่ีป!าไม� โดยได�ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ป�ญหาท่ีอยู�อาศัยทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีป!าสงวน

แห�งชาติ ซ่ึงเป~นการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปg ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน เร�ง

ดําเนินงานสนองตามความต�องการของประชาชน โดยทํางานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานในพ้ืนท่ีควบคู�กับชุมชนท�องถ่ินอย�างเป~นรูปธรรม 

ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนโยบายป!าไม�แห�งชาติ (คทช.) กําหนดแนวทางมาตรการในการ

บริหารจัดการท่ีดิน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�ประชาชนสามารถอยู�อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป!าตามกรอบมาตรการและแนวทางท่ีหน�วยงานภาครัฐ

เป~นผู�กําหนดโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานในการแก�ป�ญหาให�คนกับป!าสามารถอยู�ร�วมกันได� ซ่ึงจําแนกราษฎรท่ีถือครองทํากินในพ้ืนท่ีป!า

สงวนแห�งชาติตาม 

ช�วงระยะเวลาการเข�าครอบครองและการใช�ท่ีดินตามช้ันคุณภาพลุ�มนํ้า และนํากรอบมาตรการ ลงไปปฏิบัติเพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถ

อยู�ร�วมกันกับป!าได�อย�างยั่งยืน จํานวน 4 กลุ�ม โดยสรุปผลการดําเนินงาน 

– กลุ�มท่ี 1 ชุมชนในลุ�มนํ้า 3,4,5 ก�อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เห็นชอบในหลักการ 3.9 ล�านไร� ภายใต�กรอบมาตรการการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได�รับอนุญาตแล�ว 227 พ้ืนท่ี ใน 61 จังหวัด 

เน้ือท่ีรวม 1.07 ล�านไร� และอยู�ระหว�างดําเนินการของจังหวัดยื่นขออนุญาตใช�พ้ืนท่ี 425 พ้ืนท่ี ใน 57 จังหวัด 

เน้ือท่ีรวม 2.59 ล�านไร� โดยกรมป!าไม�จะได�เร�งดําเนินการให�แล�วเสรจ็ตามเป�าหมายท่ีได�วางแผนไว� 

– กลุ�มท่ี 2,3 และ 4 พ้ืนท่ีเป�าหมาย 19,576 หมู�บ�าน เน้ือท่ีรวม 8.6 ล�านไร� จะต�องดําเนินการสํารวจการครอบครองท่ีดินของประชาชนใน

พ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติดังกล�าว โดยได�รับงบประมาณเริ่มดําเนินการในปg พ.ศ. ๒๕๖๓ ต�อเน่ืองจนถึงป�จจุบัน มีการสํารวจการครอบครองท่ีดิน



ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติไปแล�ว 11,988 หมู�บ�าน สําหรับหมู�บ�านท่ีเหลือได�กําหนดเป�าหมายในการสาํรวจให�แล�วเสร็จภายในปg 2567 เมื่อ

สํารวจการครอบครองฯ แล�ว จะนํากรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไปปฏิบัติภายใต�แผนการจัดการ

ทรัพยากรท่ีดินและป!าไม�ระดับพ้ืนท่ี (ระดับหมู�บ�าน) เพ่ือแก�ไขป�ญหาให�ราษฎรสามารถอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติได�อย�างถูกต�อง

ต�อไป 

นอกจากเร�งรัดแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน อีกภารกิจท่ีกรมป!าไม�เร�งดําเนินการในส�วนของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวให�กับประเทศ โดยใช�กระบวนการมี

ส�วนร�วมของชุมชนเพ่ือเข�ามาช�วยในการดูแลรักษาป!า ในรูปแบบป!าชุมชน 

โดยการส�งเสริมให�ชุมชนท่ีอยู�อาศัยรอบเขตป!ารวมถึงชุมชนท่ีอยู�ใกล�เคียง เข�ามาช�วยดูแลจัดการทรัพยากรป!าไม�ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พร�อม

ผลักดันให�เกิดพระราชบัญญัติป!าชุมชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงกรมป!าไม�มีเป�าหมายในการจัดตั้งป!าชุมชนให�ครบ 15,000 แห�ง ภายในปg 2567 ใน

ป�จจุบันกรมป!าไม�ได�จดัตั้งป!าชุมชนไปแล�ว 12,017 แห�ง มีเน้ือท่ีป!าชุมชนกว�า 6.6 ล�านไร� โดยส�งเสรมิให�ชุมชนได�เข�ามามสี�วนร�วมในการดูแล

พ้ืนท่ีป!า 13,748 หมู�บ�าน ประชาชนได�รับผลประโยชน)จากป!าชุมชนมากกว�า 3.92 ล�านครัวเรือน เป~นแหล�งอาหาร ยารักษาโรค และผลผลิตท่ี

ได�จากป!าชุมชนยังสร�างรายได�เศรษฐกิจภายในชุมชน และต�นไม�ภายในป!าชุมชนสามารถกักเก็บคาร)บอนได�กว�า 42 ล�านตันคาร)บอนไดออกไซด) 

และยังเพ่ิมการกักเก็บนํ้าในดินเพ่ือเพ่ิมความชุ�มช้ืนให�ระบบนิเวศและกักเก็บนํ้าผิวดินในธรรมชาต ิ

นอกจากน้ี นโยบายรัฐบาลกําหนดเป�าหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได� 55% จํานวน 177.95 ล�านไร� จากพ้ืนท่ีประเทศ 323.53 ล�านไร� ให�

แล�วเสร็จภายในปg 2580 โดยเป~นพ้ืนท่ีเป�าหมาย พ้ืนท่ีป!าธรรมชาติ 31.68% คิดเป~นพ้ืนท่ี 102.49 ล�านไร� พ้ืนท่ีป!าเศรษฐกิจเพ่ือการใช�

ประโยชน) 8.28% คิดเป~นพ้ืนท่ี 26.78 ล�านไร� และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 2% คิดเป~นพ้ืนท่ี 6.47 ล�านไร� ซ่ึงในป�จจุบันได�

ดําเนินการไปแล�วรวมท้ังสิ้น 41.96% คิดเป~นพ้ืนท่ี 135.74 ล�านไร� เหลืออีกเพียง 13.04% จะแล�วเสร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�ภายใน ปg 

2580 

ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะได�เร�งดําเนินการในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว ให�ครบตามเป�าหมายท่ีกําหนดโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 



 

ชวนปลูกไม�มีค�า 58 ชนิดไว�ขายคาร)บอนเครดิต 

ไทยรัฐฉบับพิมพ) 28 ก.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2458134 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปnดเผยว�า คาร)บอนเครดติ คือกลไกสําคัญใหม� ภายใต�แนวคิดเศรษฐกิจ

สีเขียว ท่ีกําลังเพ่ิมมูลค�าข้ึนอย�างต�อเน่ือง โดยประชาชนหรือภาคเอกชน เพียงแค�มีท่ีดินปลูกต�นไม� ก็สามารถเข�าสู�ธุรกิจน้ีได�แล�ว โดยนําไม�มา

คํานวณคาร)บอนเครดิต เพ่ือขายในตลาดการค�าคาร)บอนเครดติ ซ่ึงจากข�อมูล กรมพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันท่ี 20 พ.ค.65 ระบุว�ามีการจดทะเบียน

นําต�นไม�มาเป~นหลักประกันท้ังสิ้น 

146,282 ต�น เป~นจํานวนเงินคํ้าประกัน 137,117,712 บาท โดยป�จจุบัน ราคาคาร)บอนเครดิตได�ขยับตัวข้ึนสูงไปถึง 120 บาท/ตัน

คาร)บอนไดออกไซด) และคาดว�าจะขยับตัวสูงข้ึนไปอีกเรื่อยๆ 

รมว.ทส.กล�าวต�อว�า สาํหรับป�จจุบันมีไม�ยืนต�นท่ีสามารถเป~นหลักประกันได� 58 ชนิด ได�แก� ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม�

สกุลยาง (ไม�รวมยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร�ง นนทรี สัตบรรณตีนเป~ดทะเล พฤกษ) ปgบ ตะแบกนา 

เสลา อินทนิลนํ้า ตะแบกเลือด นากบุด ไม�สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพ้ีเขาควาย สาธร แดง ประดู�ป!า ประดู�บ�าน มะค�าโมง มะค�าแต� เค่ียม 

เค่ียมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ไม�สกุลจําปg ท้ังจําปgสริินธร จําปgป!า จําปgถ่ินไทย จําปgดง จําปgแขก จําปgเพชร แคนา กัลปพฤกษ) ราชพฤกษ) 

สุพรรณิการ) เหลืองปรดีียาธร มะหาด มะขามป�อม หว�า จามจุรี พลบัพลา กันเกรา กะทังใบใหญ� หลมุพอ กฤษณา ไม�หอม เทพทาโร ฝาง ไผ�

ทุกชนิด ไม�สกุลมะม�วง ไม�สกุลทุเรยีน และมะขาม ท้ังน้ี ประชาชนท่ีมีท่ีดินและต�องการปลูกต�นไม� สามารถขอรับกล�าไม�ได�ฟรีท่ีกรมป!าไม� ดู

รายละเอียดท่ี https://www.forest.go.th/nursery/wheretogettree/ 

 



 

‘วราวุธ’ ชวนปชช.รับฟรีกล�าไม�พันต�น ส�งเสริมการค�าคาร)บอนเครดติ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

27 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7184188 

วราวุธ รมว.ทส. เชิญชวนประชาชนรับกล�าไม�ได�ฟรี ปgละ 1,000 ต�น ส�งเสริมการค�าคาร)บอนเครดิต พัฒนาทุกชีวิต ด�วยเศรษฐกิจสีเขียว 

เมื่อวันท่ี 27 ก.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปnดเผยว�า ท้ังน้ีเพ่ือเป~นการส�งเสริมให�พ่ีน�อง

ประชาชน มีส�วนร�วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ของประเทศไทย สู�เป�าหมาย 55% ของพ้ืนท่ีประเทศ 

เพ่ิมภาคการดูดซับคาร)บอน รองรบัตลาดการค�าคาร)บอนเครดติท่ีจะเติบโตในอนาคตอันใกล� กรมป!าไม� ได�เปnดให�พ่ีน�องประชาชน สามารถ

ขอรับกล�าไม� เพ่ือนําไปปลูกได� ฟร ีไม�มีค�าใช�จ�ายใดๆท้ังสิ้น ใช�เอกสารเพียงแค� 1. บัตรประชาชน 2. สําเนาการถือครองท่ีดิน (พ้ืนท่ีท่ีต�องการ

ปลูก) และ3. ถ�าเป~นโครงการต�องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารท่ีดิน และแผนท่ีสังเขป 

“พ่ีน�องประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถขอรับกล�าไม�ได� รายละไม�เกิน 1,000 ต�น/ปg หากมีโครงการปลูกต�นไม�ท่ีไม�มีวัตถุประสงค)เพ่ือการค�า

และมีพ้ืนท่ีเป�าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล�าไม�ได�มากกว�ารายละ 1,000 ต�น/ปg โดยให�ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร�อมหลักฐานประกอบ

แนบคําขอ” 

รมว.ทส. กล�าวเพ่ิมเติมว�า ศาสนสถาน หน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค)กรเอกชนท่ัวไป ขอได�หน�วยงานละไม�เกิน 10,000 ต�น/ปg แต�หากมี

โครงการปลูกต�นไม�ท่ีไม�มีวัตถุประสงค) เพ่ือการค�าและมีพ้ืนท่ีเป�าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล�าไม�ได�มากกว�ารายละ 10,000 ต�น/ปg 

โดยให�ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร�อมหลักฐานประกอบแนบคําขอ โดยผู�ขอรับกล�าไม� ต�องยื่นคําขอ และมาขอรับกล�าไม�ด�วยตนเอง ได�ท่ีศูนย)

เพาะชํากล�าไม� สถานีเพาะชํากล�าไม� กรมป!าไม� ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ได�ท่ี 

https://www.forest.go.th/…/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1…/ 

 



 

รับกล�าไม�ฟรี ปgละพันต�น หนุนการค�าคาร)บอนเครดิต 

ไทยรัฐฉบับพิมพ) 30 ก.ค. 2565  https://www.thairath.co.th/news/local/2459689 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปnดเผยว�า ขณะน้ี กรมป!าไม�เปnดให�ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถ

ขอรับกล�าไม�ได�รายละไม�เกิน 1,000 ต�น/ปg หากมีโครงการปลูกต�นไม�ท่ีไม�มีวัตถุประสงค)เพ่ือการค�าและมีพ้ืนท่ีเป�าหมายชัดเจน เพ่ือเป~นการ

ส�งเสริมให�พ่ีน�องประชาชน มีส�วนร�วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศไทย สู�เป�าหมาย 55% ของพ้ืนท่ีประเทศ และเพ่ิมภาคการดูดซับ

คาร)บอน รองรับตลาดการค�าคาร)บอนเครดติท่ีจะเติบโตในอนาคตอันใกล� สามารถขอรับกล�าไม� เพ่ือนําไปปลูกได�ฟรี ไม�มคี�าใช�จ�ายใดๆท้ังสิ้น 

โดยให�ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร�อมหลักฐานประกอบแนบคําขอ 1.บัตรประชาชน 2.สําเนาการถือครองท่ีดิน (พ้ืนท่ีท่ีต�องการปลูก) 3.ถ�าเป~น

โครงการต�องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารท่ีดิน และแผนท่ีสังเขป 

รมว.ทส.กล�าวต�อว�า สาํหรับศาสนสถาน หน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค)กรเอกชนท่ัวไป ขอได�หน�วยงานละไม�เกิน 10,000 ต�น/ปg แต�หากมี

โครงการปลูกต�นไม�ท่ีไม�มีวัตถุประสงค) เพ่ือการค�าและมีพ้ืนท่ีเป�าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล�าไม�ได�มากกว�ารายละ 10,000 ต�น/ปg โดยให�ยื่น

หนังสือแสดงโครงการพร�อมหลักฐานประกอบแนบคําขอ โดยต�องยืน่คําขอ และมาขอรับกล�าไม�ด�วยตนเองได�ท่ีศูนย)เพาะชํากล�าไม� สถานีเพาะ

ชํากล�าไม� กรมป!าไม� 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.น้ี จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ)โลก ช�วยลดโลกร�อนรมว.ทส 

“วราวุธ ศิลปอาชา” เผยรายละเอียดกิจกรรมการประชุม TCAC ท่ี รอยัล พารากอน ฮอลล) สยามพารากอน วันท่ี 5-6 ส.ค.น้ี อัดแน�นด�วย

สาระ จัดเต็มกิจกรรมรักษ)โลกลดโลกร�อน โดยพลเอกประยุทธ) กล�าวเปnดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ 

เดลินิวส) 30 กรกฎาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1305085/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปnดเผยว�า ตามท่ี ทส. ได�กําหนดจัดการประชุม 

TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของไทย (Thailand Climate Action 

Conference ) ภายใต�แนวคิด“อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our 

Opportunity)” ข้ึน ระหว�างวันท่ี 5 – 6 ส.ค. 2565 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล) ศูนย)การค�าสยามพารากอน  ถือว�ามีความสําคัญและยิ่งใหญ� 

ในการนํามาซ่ึงการสร�างความตระหนักและให�ความสําคัญในการฟwxนฟูระบบนิเวศ ปรับเปลีย่นมุมมองในการใช�ทรัพยากรให�คุ�มค�า นําทรพัยากร

ท่ีใช�แล�วนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม� ลดการปล�อยคาร)บอน ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม มาร�วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด�วยแนวคิดชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู�การพัฒนาท่ียั่งยืน สู�สังคมคาร)บอนต่าํ เพ่ืออนาคตของลูกหลาน ดังน้ัน จึงขอเชิญชวนผู�ท่ีสนใจเข�า

ร�วมงานประชุม TCAC โดยไม�เสียค�าใช�จ�ายรมว.ทส. กล�าวอีกว�า ในการประชุม TCAC ในครั้งน้ี เป~นครั้งแรกกของประเทศไทยและถือเป~นครั้ง

แรกของโลกท่ีจําลองรูปแบบการประชุม COP มาดําเนินการจัดในระดับประเทศ ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีน�าสนใจท้ังในส�วนของพิธีเปnด การจัดแสดง

นิทรรศการ โดยเฉพาะเวทีเสวนา ท่ีจัดเต็มไปด�วยวิทยากร ผู�ร�วมเสวนาจากหน�วยงานต�าง ๆ ทีมีบทบาทในการร�วมแก�ป�ญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศในทุกภาคส�วน ท้ังหน�วยงานภาครัฐ ภาคองค)กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมท้ังภาค

การเงิน เป~นต�น จึงขอเชิญชวน ผู�สนใจเข�าร�วมงานโดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ด�วยการลงทะเบียนล�วงหน�าท่ีเว็บไซต) tcac.deqp.go.th ,facebook 

fanpage : Thailand Climate Action Conference – TCAC และ facebook fanpage : กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม หรือรบัชมการ

ถ�ายทอดสดพิธีเปnด ในวันท่ี 5 ส.ค. และกิจกรรมต�าง ๆ  ผ�านทาง Facebook Page : กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม และ Thailand 

Climate Action Conference – TCACสําหรบักิจกรรมท่ีสําคัญของการประชุม TCAC  ในวันท่ี 5 ส.ค. 65 หลังการลงทะเบียนในเวลา 8.30 

– 9.30 น. เป~นพิธีเปnด โดย พลเอก ประยุทธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี กล�าวเปnดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) 

“เป�าหมาย Net zero 2065 เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable 

Growth)” และการฉายวิดีทัศน)ถ�อยแถลงของผู�ว�าราชการจังหวัดและวิดีทัศน)ถ�อยแถลงจากประเทศท่ีมีความร�วมมือด�านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศกับไทย โดย เครอืรัฐออสเตรเลยี สหพันธ)สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ!น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา  

พร�อมท้ังมีการบรรยายพิเศษ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม ในหัวข�อ “TCAC: 

Road to COP27 and Beyond” “ ส�วนภาคบ�าย เป~นการบรรยายในหัวข�อ “คาร)บอนุเบกขา vs กรรมสันตฏุฐิตา (Carbon Neutrality vs 

Karma Sufficiency)” โดย พระธรรมศากยวงศ)วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมมฺสากิโย)  อธิการบดีกิตตมิศักดิม์หาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห�งโลก, การ



เสวนา “เสริมพลังไทยสู�ความยั่งยนืด�านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” และหัวข�อ  

“ธุรกิจไทยร�วมขับเคลื่อนสู�เป�าหมายความเป~นกลางทางคาร)บอน (Leading to Carbon Neutrality: Best Practices and Business 

Solutions)” สําหรับ วันท่ี 6 ส.ค. 65 ในส�วนของห�องประชุมใหญ� (Plenary Hall)  เริ่มตั้งแต�เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกอบด�วย การ

บรรยายพิเศษ “ จากนโยบายสู�ความสําเร็จด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Actions and Achievement: From Policies 

to Implementation) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม, การเสวนาหัวข�อ “บูรณาการ 

Climate Change สู�การดําเนินงานระดับจังหวัด” (Climate Actions on Ground) และในหัวข�อน้ี มีการบรรยายพิเศษของนายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ) ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร, การเสวนาหัวข�อความร�วมมือระหว�างประเทศด�านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s 

Climate Alliance: The Success Story-Tellers) ส�วนภาคบ�าย เริ่มตั้งแต�เวลา 14.30 น. เป~นกิจกรรม The Way Forward ก�าวต�อไป เพ่ือ

โลก เพ่ือเรา เริ่มด�วย ถ�อยแถลงของผู�แทนเยาวชน ผู�แทน NGOs และผู�แทนภาคเอกชน, การฉายวิดทัีศน)สรุปภาพรวมการปล�อยกuาซเรือน

กระจกและกิจกรรมชดเชยคาร)บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event) และการแถลงข�าว The Way Forward ด�านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของไทย (Thailand’s Climate Actions: The Way Forward) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมส�วนห�องเสวนา A (Panel Room A) เริ่มตั้งแต�เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด�วย การเสวนาหัวข�อ 

พลังงานและการขนส�งท่ียั่งยืน (Energy and Transport Mitigation Actions), การเสวนาในหัวข�อ ป!าไม�และการกักเก็บคาร)บอน (The 

Roles of Forests: Natural Climate Solutions), การเสวนาในหัวข�อ เกษตรเท�าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture) ส�วนห�อง

เสวนา B (Panel Room B) เริม่ตัง้แต�เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด�วย การเสวนา การบริการข�อมูลด�านสภาพภมูิอากาศ และการ

เสรมิสร�างภูมิคุ�มกันในภาคเมือง (Climate Information Services and Urban Resilience) การเสวนา ในหัวข�อ เยาวชนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection) และการเสวนา ในหัวข�อ ตลาดคาร)บอนเครดติ: ตอบโจทย)ธุรกิจรักษ)

โลกด�วยกลไกราคา (Carbon Market: Carbon Pricing Approach for A Carbon Neutrality Business) ... สามารถ  

 

 

 

 

 

 

 



 

เชิดชูวีรบุรุษแห�งผืนป!า วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก วราวุธยันปgน้ีไม�มเีลิกจ�าง 

มติชน วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3481014 

เชิดชู ‘วีรบุรุษแห�งผืนป!าของประเทศไทย’ เน่ืองในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก 31 ก.ค. ลุยลาดตระเวนเขาใหญ�พร�อม จนท. ยันปgน้ีทําความ

เข�าใจสํานักงบฯ ไม�มีเลิกจ�างอีก 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม ท่ีอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� จ.นครนายก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม เป~นประธานในพิธีเปnดงานวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก (World Ranger Day) ประจําปg 2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน) 

ปลัดกระทรวงทรัพยากร นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว)ป!าและพันธุ)พืช พร�อมด�วยคณะผู�บริหารระดับสงู 

ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าจากกรมอุทยาน กรมป!าไม� และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง เข�าร�วมกว�า 500 คน 

นายรัชฎากล�าวว�า สมาพันธ)ผู�พิทักษ)ป!าระหว�างประเทศ หรือ International Federation Ranger (IRF) ได�ก�อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 31 ก.ค. เพ่ือ

สนับสนุนการทํางานของผู�พิทักษ)ป!า ต�อมาในปg 2549 ได�มมีติในคราวประชุมพิทักษ)ป!าโลกกําหนดให�วันท่ี 31 ก.ค.ของทุกปg เป~นวันเจ�าหน�าท่ี

พิทักษ)ป!าโลก เพ่ือเป~นวันรําลึกเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ีดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ท้ังน้ี เพ่ือเป~นการระลกึถึงคุณงามความดี ตระหนักถึงความสําคัญของการทําหน�าท่ีผู�พิทักษ)ป!า เพ่ือเป~นการสร�างขวัญกําลังใจและ

เป~นความภาคภูมิใจในการทําหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า กรมอุทยานจึงได�ร�วมกับหน�วยงานพันธมติรท่ีเก่ียวข�องจัดงานวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)

ป!าโลก (World Ranger Day) ประจําปg 2565 ข้ึน 

ด�านนายวราวุธกล�าวว�า การทํางานในฐานะเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ)ป!าถือว�าเป~นการทํางานด�วยใจรัก และทําด�วยใจเสยีสละอย�างแท�จริง ซ่ึงในการ

ออกปฏิบัติหน�าท่ีลาดตระเวนท่ีจะต�องผ�านการฝ�กฝน ผ�านการทดสอบทักษะอย�างมากมายเพ่ือท่ีจะสามารถดูแลตัวเอง ดูแลเพ่ือนพ�อง และท่ี

สําคัญต�องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และป�องกันผู�กระทําความผิดกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีป!าของเรา 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา กระทรวงทรัพยากรได�ให�การดูแล ช�วยเหลือด�านสวัสดิการ และการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ) นําเอา

เทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาช�วยในการปฏิบัติงานให�เป~นระบบและมมีาตรฐาน ซ่ึงการใช�ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol จะทําให�

การทํางานเป~นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

นายวราวุธกล�าวว�า โดยเจ�าหน�าท่ีจะต�องปฏิบัตหิน�าท่ีเป~นเหมือนนักวิจัย เก็บภาพและนําข�อมลูต�างๆ มาวิเคราะห) ต�องแบกสมัภาระ แบก

อุปกรณ)ต�างๆ เข�าไปในป!า ซ่ึงความทุ�มเทเหล�าน้ีสะท�อนออกมาในรปูแบบของความอุดมสมบูรณ)ของผืนป!าของประเทศไทย แม�แต�ชีวิตก็พร�อม

ท่ีจะเสียสละปกป�องผืนป!าและทรพัยากรธรรมชาติของพ่ีน�องประชาชนคนไทย จึงขอสดุดีและไว�อาลัยแด�วีรชนเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าท่ีเสียชีวิต 



และได�รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหิน�าท่ี และขอเชิดชูเกียรติเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าทุกท�าน และขอให�พ่ีน�องประชาชนคนไทยทุกคนช�วยกันเป~น

กําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงถือได�ว�าเป~น “วีรบุรุษแห�งผืนป!าของประเทศไทย” 

“ท้ังน้ี ยืนยันว�าในปgน้ีจะไม�มีกรณเีลิกจ�างเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า เพราะได�ทําความเข�าใจกับสํานักงบประมาณถึงความจําเป~นแล�ว โดยเจ�าหน�าท่ี

พิทักษ)ป!าท่ีเป~นลูกจ�างช่ัวคราวกว�า 2 หมื่นคน ต�องใช�งบประมาณปgละประมาณ 1,000 ล�านบาท ซ่ึงขอฝากไปยังผู�บริหารและอธิบดีท่ี

รับผิดชอบ ว�าขอฝากในเรื่องเงินเดือนท่ีต�องออกให�ตรงในแต�ละเดือน รวมท้ังในเรื่องสวัสดิการ ประกันชีวิต หรือเบ้ียเสี่ยงภัยต�างๆ ท่ีกระทรวง

จะพยายามจัดหามาเพ่ิมข้ึน” นายวราวุธกล�าว 

สําหรับกิจกรรมภายในงาน มีพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าท่ีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน�าท่ี การกล�าวรายงานความสําคัญของ

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าต�อการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู�แทนองค)กรระหว�างประเทศเพ่ือการอนุรักษ)

ธรรมชาติ (IUCN) การกล�าวคําปฏญิาณตนท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว)ป!า และการมอบสิ่งของและเครื่องดํารงชีพจําเป~นให�แก�

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า นอกจากน้ี รมว.ทรัพยากรยังได�ร�วมเดินลาดตระเวนป!าร�วมกับเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีป!าอุทยานเขาใหญ�อีกด�วย อย�างไรก็ตาม 

ในปg พ.ศ.2565 มีเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ)ป!าเสียชีวิต จํานวน 19 ราย บาดเจ็บสาหัส 4 ราย บาดเจ็บจากการปะทะ 2 ราย และบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหน�าท่ี 11 ราย ซ่ึงได�มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห�งชาตดิูแลเจ�าหน�าท่ีผู�บาดเจ็บ และครอบครัวของผู�เสยีชีวิตมาเป~นอย�างดตีลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ยุทธพล”เปnดงาน “วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก” และวันครบรอบ 1 ปg มรดกโลกกลุ�มป!าแก�งกระจาน พร�อมยกย�องผู�พิทักษ)ป!า”ผู�ปnดทองหลังพระ” 

วันพุธ ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/289612 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ)ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี พร�อมด�วยหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดเพชรบุรี ร�วม

จัดงาน วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก (World Ranger Day) ประจําปg 2565 และวันครบรอบ 1 ปg มรดกโลก "กลุ�มป!าแก�งกระจาน"ณ อุทยาน

แห�งชาติแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป~น

ประธานในพิธีเปnด พร�อมด�วยหัวหน�าส�วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)และราชบุรี ,องค)กรด�านการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ ,สมาคม

ศิษย)เก�าโรงเรียนป!าไม�แพร� ,สมาคมชาวเพชรบุรี ,ชมรมธุรกิจท�องเท่ียว ,ผู�นําชุมชนและพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ี เข�าร�วมพิธี ซ่ึงภายในการจัด

งาน มีกิจกรรมต�างๆ เช�น การมอบเกียรติบัตรให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าดีเด�น ,การมอบทุนการศึกษาให�กับบุตร ธิดา ของผู�พิทักษ)ป!าท่ีเรียนดี

และมีความประพฤติดี ,การเดินสวนสนามของเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ)ป!าจากกรมอุทยานแห�งชาติ สตัว)ป!า และพันธุ)พืช กรมป!าไม�และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ��ง ,การประกวดวาดภาพของนักเรยีนในหัวข�อ “ป!าแก�งกระจานท่ีฉันรัก” ,นิทรรศการของหน�วยงานและผลติภณัฑ)สนิค�า

ชุมชน รวมไปถึงการเสวนาในหัวข�อ ก�าวแรกสู�การเป~นมรดกโลก “กลุ�มป!าแก�งกระจาน” และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีน�าสนใจ 

ดร.ยุทธพลฯ กล�าวว�า ผมมีความรู�สึกยินดีและเป~นเกียรติอย�างยิ่ง ท่ีได�มาเป~นประธานในพิธีเปnดโครงการ วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก (World 

Ranger Day) ประจําปg 2565 ในวันน้ี จะเห็นได�ว�าผืนป!าท่ีอุดมสมบูรณ)ในป�จจุบัน เป~นท่ีอยู�อาศัยของสัตว)ป!านานาชนิด ให�ได�พักพิงและอาศัย

อยู�อย�างปลอดภยัได�ก็เน่ืองมาจากการท่ีเรามีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างเข�มแข็ง เตม็กําลังความรู�ความสามารถ เสียสละ

ความสุขส�วนตน เพ่ือปกป�องรักษาทรัพยากรอันทรงคุณค�า ให�เป~นสมบัติสาธารณแก�มวลมนุษย)ท้ังโลก ดังน้ัน เราทุกคนจึงควรเชิดชูเกียรติของ

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า เพ่ือเป~นการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าในการปฏิบัติหน�าท่ี และโดยเฉพาะอย�างยิ่ง ต�องขอขอบคุณใน

ความเสยีสละของครอบครัวผู�ท่ีอยู�เบ้ืองหลังการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าเหล�าน้ีด�วย และขอให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าทุกท�านรับรู�ว�า คน

ไทยทุกคนภูมิใจในอุดมการณ) ท่ีท�านยึดถือปฏิบัติ และขอบคุณท่ีทุกท�าน ทําให�ประเทศไทยของเรา รวมไปถึงโลกของเราได�มีอากาศบริสทุธ์ิ มี

แหล�งนํ้าสะอาดให�ได�ใช�ทุกฤดูกาล มีผืนแผ�นดินท่ีร�มรื่น ร�มเย็นจากการมีป!าไม�ท่ีอุดมสมบูรณ) และในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ขอให�คํามั่นสัญญาว�า เราจะส�งเสริมสนับสนุน ให�ทุกท�านมีความมั่นคง ความก�าวหน�า และมีความเป~นอยู�ให�ดีข้ึน เพ่ือตอบแทนทุก

ท�านท่ีได� เสยีสละและอุทิศตนในการทําหน�าท่ีท่ีสําคัญน้ี 

นอกจากน้ี ผมยังรู�สึกภูมิใจในโอกาสครบรอบ 1 ปg ในการประกาศให� "กลุ�มป!าแก�งกระจาน" เป~นมรดกโลกทางธรรมชาติ ลําดับท่ี 3 ของ

ประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นําโดยท�านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ได�ทุ�มเทกําลังกาย กําลังใจ ร�วมกับคนไทยทุกคน ในการผลักดันให�กลุ�มป!าแก�งกระจาน ได�รับการประกาศให�เป~นมรดกโลก  ซ่ึง

นับเป~นความสําเรจ็ของคนไทยทุกคน และหวังเป~นอย�างยิ่งว�า พวกเรา จะร�วมมือกันในการปกป�องและรักษากลุ�มป!าแก�งกระจานน้ี ให�คงความ

อุดมสมบูรณ)อย�างยั่งยืนตลอดไป ผมต�องขอขอบคุณเจ�าหน�าท่ีทุกฝ!าย ทุกองค)กร ตลอดจนผู�นําและราษฎรในชุมชน ท่ีร�วมกันจัดงานในวันน้ี 

และหวังเป~นอย�างยิ่งว�า เราจะร�วมมือกันอย�างสร�างสรรค)เพ่ือแสดงให�ท่ัวโลกรับรู�ว�า เราจะรักษาความเป~นมรดกโลกน้ีไว� ให�เป~นมรดกตกทอดสู�

ลูกหลานของเราสืบต�อไป 



 
ร�วมสดุดีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าเน่ืองในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก  

สยามรัฐออนไลน)  31 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/369752 

รองอธิบดีกรมป!าไม� นําข�าราชการ และ จนท.พิทักษ)ป!า  ร�วมสดุดีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า ผู�เสียสละและอุทิศตนปกป�องทรัพยากรธรรมชาต ิเน่ือง

ในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า   นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป!าไม�  นําข�าราชการ และ เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าในสังกัดกรมป!าไม�   ร�วมพิธีเปnดงาน

วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก World Ranger Day ประจําปg 2565 เพ่ือเป~นวันรําลึกเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหน�าท่ีดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดจนสร�างขวัญกําลังใจและเป~นความภาคภูมิใจในการทําหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี

พิทักษ)ป!า  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  เป~นประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน) 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) ผู�บรหิาร ทส.  ผู�แทนองค)กรระหว�างประเทศเพ่ือการอนุรักษ)ธรรมชาติ (IUCN) 

และเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าท้ังทางบกและทางทะเล  ท่ีบริเวณอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� จ.นครนายก    

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม  กล�าวว�า เจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า ถือเป~นผู�ปฏิบัติหน�าท่ีอัน

สําคัญในการรักษาความสมบูรณ)ของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป~นท้ังแหล�งอาหาร แหล�งรักษาสมดลุธรรมชาติ แหล�งเรยีนรู�ศึกษาวิจยั และแหล�ง

ท�องเท่ียว ท่ีแลกมาด�วยการปฏิบัตงิานในพ้ืนท่ีท่ีมีความยากลําบากและเสี่ยงภัย ท่ีหาผู�ปฏิบัติได�น�อย จึงเป~นการกระทําอันมเีกียรติ ควรค�าแก�

การยกย�องเชิดชู ซ่ึง ทส. ได�ให�การดูแล ช�วยเหลือท้ังด�านสวัสดิการ และการสนับสนุนอุปกรณ)การทํางานของเจ�าหน�าท่ีอย�างเต็มท่ี เพ่ือให�การ

ปฏิบัติหน�าท่ีเป~นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และยังได�สนับสนุนให�มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยั มาช�วยในการปฏิบัติงานอย�างเป~นระบบ มี

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ลดความเสีย่งของเจ�าหน�าท่ีท่ีจะเข�าปะทะกับผู�ท่ีกระทําผดิเก่ียวกับป!าไม�และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความ

ปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า ถือเป~นสิ่งสําคัญท่ีสุด และขอเชิดชูเกียรตเิจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าทุกท�าน ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ อุทิศ

ตนในการปกป�องทรัพยากรธรรมชาติ ป!าไม� สตัว)ป!า พันธุ)พืช และสตัว)ทะเล เพ่ืออนุรักษ)ไว�เป~นมรดกและเพ่ือประโยชน)ของลูกหลานเราต�อไป

ในอนาคต 

หลังจากการเป~นประธานในงานวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าโลก (World Ranger Day) ประจําปg 2565 แล�ว นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และ

นายจตุพร บุรุษพัฒน) ปกท.ทส. ได�ร�วมเดินลาดตระเวนป!าเชิงคุณภาพ Smart Patrol ร�วมกับทีมเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!า พร�อมพักค�างแรมในป!า

ร�วมกับเจ�าหน�าท่ี 1 คืน เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ)ป!าท่ีจะส�งต�อไปยังเจ�าหน�าท่ีทุกนายท่ีปฏิบัติงานอยู�ในทุกพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศ 



 
จัด “ค�ายเยาวชน รักษ)พงไพร เฉลมิพระเกียรตฯิ” ปลูกจิตสํานึกความสําคัญ 3 สถาบัน 

ไทยรัฐออนไลน) 31 ก.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2460851 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลูกจิตสํานึกเยาวชน รักษ)ชาติ ศาสน) กษัตริย) จัด “ค�ายเยาวชน รักษ)พงไพร เฉลิมพระเกียรตฯิ ประจําปg 2565” 

เรียนรู�ถึงความสําคัญของ 3 สถาบัน 

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปnดเผยว�า วานน้ี (29 ก.ค. 2565) ได�เป~นประธานพิธีปnดโครงการ

ค�าย “เยาวชน รักษ)พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ประจําปg 2565 (อบรมระหว�าง

วันท่ี 27-29 กรกฎาคม 2565) ท่ี สวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ กทม. โดยมี คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมลูนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�า

สิริกิติ์ นายนพพร บุญแก�ว ผู�ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี นายพัฒน)พงษ) สมิติพัฒน) ผู�ตรวจราชการกรมป!าไม� อาจารย)ผกามาศ นันท

จีวรวัฒน) ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) และผู�แทนองค)กรพันธมติรรวม 13 หน�วยงาน เข�าร�วมพิธีด�วย และได�มอบ

เกียรติบัตรให�กับเยาวชนระดับประถม 4-6 และพ่ีเลี้ยงมัธยม 6 ท่ีผ�านการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 36 คน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปnดเผยว�า โครงการน้ีเริ่มข้ึนโดยการบูรณาการของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติฯ์ เยาวชนท่ีผ�านโครงการน้ี จะได�

เรียนรู�ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) และสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 9 

และสมเดจ็พระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปgหลวง ท่ีได�พระราชทานโครงการพระราชดําริต�างๆมากมาย และ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีได�ทรงสืบสาน รักษา ต�อยอดโครงการพระราชดําริต�างๆ เพ่ือประโยชน)สุขของประชาชนชาวไทย 

รวมท้ังได�เรียนรู�ด�านการอนุรักษ)ทรัพยากรป!าไม�และสัตว)ป!า การเกษตรและสหกรณ) การทําบัญชีครัวเรอืน การลดขยะ ฯลฯ 

ท้ังน้ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปnดเผยเพ่ิมเติมว�า การดําเนินโครงการน้ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปg และข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ด�วย และได�ให�ข�อคิดเพ่ิมเติมกับเยาวชน ดังน้ี 

1. ขอให�มีเป�าหมายของชีวิต และมุ�งมั่นตั้งใจไปถึงจุดหมายให�สําเรจ็ และเป~นคนดี คนเก�ง คนกล�า และจิตอาสาเพ่ือสังคม 

2. นําความรู� และประสบการณ)ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน)กับตนเอง เพ่ือน ชุมชนและสังคม 

3. สร�างเครือข�ายและพลังของเยาวชนคนรุ�นใหม� เพ่ือส�งต�อความคิดและทําความดีให�เกิดประโยชน)กับสังคม 

4. เป~นจิตอาสา เพ่ือพัฒนาประเทศให�สังคมน�าอยู� พร�อมท้ังยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รักษาเอกลักษณ)ของชาติ ขนบธรรมเนียม และ

ประเพณีไทย 

 



 

สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม�ท่ี 3 จัดกิจกรรมปลูกต�นไม� เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หวั 

 สยามรัฐออนไลน)  27 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/368712 

สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม�ท่ี 3 (ลําปาง)  จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.ผู�สื่อข�าวรายงานว�า   สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม�ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป!าไม�  ร�วมกับศูนย)อนามยักลุ�ม

ชาติพันธุ) ชายขอบและแรงงานข�ามชาติ จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายชูเกียรติ พงศ)ศิรวิรรณ ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) เป~นประธาน และ นางรุ�งรัศมี ศรีวงษ)พันธุ) 

รอง ผอ.ศูนย)อนามัยกลุ�มชาติพันธุ)ฯ เป~นผู�กล�าวต�อนรับ 

โดยมผีู�เข�าร�วมกิจกรรมประกอบด�วย ผู�อํานวยการส�วน ผู�อํานวยการศูนย)ป!าไม�ลําปาง ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดฯ พ้ืนท่ีดําเนินการปลูก

ต�นไม� 5 ไร� จํานวนกล�าไม�ท่ีปลูก 500 ต�น ณ ศูนย)อนามยักลุ�มชาตพัินธุ) ชายขอบ และแรงงานข�ามชาติ อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลาํปาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

พบลักลอบตดัไม�มีค�าหลายชนิดจํานวนมากในเขตป!าสงวนป!าลาบู-ป!าถํ้าทะล ุ

ผู�จัดการออนไลน)  29 ก.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000072173 

ยะลา - เจ�าหน�าท่ีหลายฝ!ายสนธิกําลังเข�าตรวจสอบการลักลอบโค�นป!า ตัดไม�ขนาดใหญ� ในพ้ืนทีป!าสงวนแห�งชาติป!าลาบู ป!าถํ้าทะลุ อ.ยะหา 

จ.ยะลา 

วานน้ี (28 ก.ค.) ตํารวจ สภ.ปะแต พร�อมด�วยหน�วยป�องกันรักษาป!าท่ี ยล.2 (ปะแต) กองร�อย ทพ.4716 และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได�ร�วมกัน

ออกตรวจสอบพ้ืนท่ีป!าไม�ถูกทําลาย ในเขตป!าสงวนแห�งชาติป!าลาบู และป!าถํ้าทะลุ ท�องท่ีบ�านตะโลuะเว หมู�ท่ี 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เขา

ตะโลuะแฆ ท่ีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 297 เมตร พบต�นไม�มีค�าขนาดใหญ� ขนาดกลาง เช�น ไม�ยาง ไม�กาลอ และไม�ชนิดอ่ืนถูกตัดโค�น

ด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต)ล�มคาตอประมาณ 15 ต�น และไม�ขนาดเล็กถูกตัดโค�นจํานวนมาก ไม�ขนาดเล็ก วัชพืชถูกตัดฟ�นด�วยมีดพร�า ตั้งแต�ริม

ห�วยถึงเชิงเขาสูง พ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติถูกทําลายประมาณ 3 ไร� 

พนักงานสอบสวน พร�อมเจ�าหน�าท่ีร�วมตรวจท่ีหน�าตัดของไม�ทุกท�อน ท่ีตอไม�ทุกตอ ไม�พบรอยรูปดวงตราของเจ�าหน�าท่ีป!าไม�ตีประทับแต�อย�าง

ใด จึงเช่ือว�าเป~นไม�ท่ีถูกตัดโดยผิดกฎหมาย พนักงานสอบสวน สภ.ปะแต จึงแจ�งให�หัวหน�าหน�วยป�องกันรักษาป!าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการ

ตรวจชนิดไม�ทุกต�นท่ีถูกตัด ตรวจวัดขนาด คํานวณปริมาตร ค�าเสียหายของรัฐเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

ขณะตรวจสอบไม�พบผู�หน่ึงผู�ใดในพ้ืนท่ีป!าสงวนถูกทําลาย และไม�พบอุปกรณ)ในการตัดไม�ทําลายป!าแต�อย�างใด การลักลอบตดัไม�ทําลายป!าเป~น

การกระทําความผดิตาม พ.ร.บ.ป!าไม� พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป!าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยะลา มอดไม�เดินหน�าลอบตดัต�นไม�มีค�าขนาดใหญ�ยอดเขาตะโลuะแฆ  

 สยามรัฐออนไลน)  29 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/369308 

เมื่อวันท่ี 29 ก.ค.65 ภายใต�การอํานวยการของ พล.ต.ท.นันทเดช ย�อยนวลผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 และ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย) ผู�บังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัดยะลา มอบหมายให� พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร) สวญ.สภ.ปะแต สั่งการให� ร.ต.อ.ปฎิวัติ วงศ)หอม พงส.สภ.ปะแต พร�อม

ด�วย จนท.ตร.สภ.ปะแต, จนท.หน�วยป�องกันรักษาป!าท่ียล.2(ปะแต), จนท.ร�อย.ทพ.4716, จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร�วมกันออกตรวจสอบ

พ้ืนท่ีป!าไม�ถูกทําลาย ในเขตป!าสงวนแห�งชาติป!าลาบูและป!าถํ้าทะลุ ในท�องท่ีบ�านตะโลuะเว หมู�ท่ี 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  บนยอด เขา

ตะโลuะแฆ ท่ีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 297 เมตร ตรวจสอบโดยละเอียด พบต�นไม�มีค�าขนาดใหญ� ขนาดกลาง เช�น ไม�ยาง ไม�กาลอ 

และไม�ชนิดอ่ืน ถูกตัดโค�นด�วยเครือ่งเลื่อยโซ�ยนต)ล�มคาต�อประมาณ 15 ต�น และไม�ขนาดเล็กถูกตัดโค�นจํานวนมาก ไม�ขนาดเล็ก วัชพืช ถูกตัด

ฟ�นด�วยมีดพร�า ตั้งแต�รมิห�วยถึงเชิงเขาสูง ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติถูกทําลายประมาณ 3 ไร� 

พนักงานสอบสวน พร�อมเจ�าหน�าท่ี ร�วมตรวจท่ีหน�าตัดของไม�ทุกท�อน ท่ีตอไม�ทุกตอ ไม�พบรอยรูปดวงตราของ จนท.ป!าไม�ตีประทับแต�อย�างใด 

จึงเช่ือว�าเป~นไม�ท่ีถูกตัดโดยผิดกฎหมาย พนักงานสอบสวน สภ.ปะแต แจ�งให� หน.หน�วยป�องกันรักษาป!าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการตรวจชนิด

ไม�ทุกต�นท่ีถูกตัด ตรวจวัดขนาด คํานวนปริมาตร ค�าเสียหายของรัฐ เพ่ิมเตมิ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

โดยขณะเข�าตรวจสอบไม�พบผู�หน่ึงผู�ใดในพ้ืนท่ีป!าสงวนท่ีถูกทําลาย และไม�พบอุปกรณ)ในการตดัไม�ทําลายป!าแต�อย�างใดการลักลอบตดัไม�

ทําลายป!า เป~นการกระทําความผดิตาม พ.ร.บ.ป!าไม� พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป!าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 

 

 

 

 



 

สดจากเยาวชน - เรียนรู�ฟwxนฟูป!า เขาพระยาเดินธง 

ข�าวสด 30 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7188816 

ความร�วมมือ 3 ประสาน โดยกรม ป!าไม� ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และบริษัท เจรญิโภคภณัฑ)

อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร�วมฟwxนฟูผืนป!าต�นนํ้า ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ)นิเวศ ลุ�มนํ้าป!าสัก เขาพระยาเดินธง” ซ่ึงดําเนินการมา

ตั้งแต�ปg 2559 จนถึงป�จจุบัน เข�าสู�ระยะท่ีสองของโครงการ (ปg 2564-2568) พลิกฟwxนผืนป!าเสื่อมโทรม 6,971 ไร� สู�ป!าท่ีอุดมสมบูรณ) คืนความ

ชุ�มช้ืนกลับสู�ธรรมชาติ และยังเป~นห�องเรียนธรรมชาติแก�เด็กๆ 

นายถนอมพงษ) สังข)ธูป หัวหน�าโครงการฟwxนฟูสภาพป!าไม�เขาพระยาเดินธง กรมป!าไม� เล�าว�าโครงการซีพีเอฟ รักษ)นิเวศ ลุ�มนํ้าป!าสัก เขาพระ

ยาเดินธง เป~นต�นแบบการอนุรักษ)และการฟwxนฟูป!า ท่ีผ�านมามหีน�วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน เข�ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

อย�างต�อเน่ือง และตั้งแต�ปลายปg 2564 โครงการมีโอกาสต�อนรับน�องๆ ค�าย SMART-i CAMP ท่ีเข�ามาทํากิจกรรมและเรียนรู�การอนุรักษ)ป!า ทํา

ฝายชะลอนํ้า การปลูกต�นไม� ทํากิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมมาแล�วถึง 4 ครั้ง สะท�อนให�เห็นว�าผืนป!าท่ีน่ีเป~นแหล�งเรียนรู� เป~น

ห�องเรียนธรรมชาติให�เด็ก เยาวชน และผู�สนใจเรื่องการปลูกป!า กิจกรรมครั้งล�าสุดซ่ึงจัดข้ึนเมื่อ ไม�นานน้ี น�องๆ ค�าย SMART-i CAMP เรียนรู�

รูปแบบการปลูกป!าในพ้ืนท่ี ประกอบด�วย การฟwxนฟูป!า การเพาะกล�า และการศึกษาธรรมชาติ เด็กๆ สนใจสอบถามเก่ียวกับการปลูกป!า การทํา 

Seed Ball และสัตว)ท่ีเข�ามาอยู�อาศัย ในพ้ืนท่ี เป~นการสร�างจิตสาํนึกให�เด็กๆ รักและเห็นความสําคัญของทรัพยากร ธรรมชาติ ตาม

วัตถุประสงค)ของโครงการท่ีต�อยอดจากการอนุรักษ)และฟwxนฟูผืนป!าให�เป~นห�องเรียนธรรมชาติ เพ่ือสร�างความตระหนักถึงคุณค�าความ

หลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ)ของผืนป!า 

นายอนุชิต ศรีสรุะ คณะทํางานโครงการยุทธศาสตร)รักษ)นิเวศ ลุ�มนํ้า ป!าสัก เขาพระยาเดินธง ของซีพีเอฟ หรือ พ่ีชิตของน�องๆ เล�าว�า กิจกรรม

ค�าย SMART-i CAMP ครั้งท่ี 4 นําเด็กๆ อายรุะหว�าง 6-14 ปg จํานวน 14 คน ลงพ้ืนท่ีจริง โดยจัดกิจกรรมทํา Seed Ball กิจกรรมยิง Seed 

Ball ปลูกต�นจําปาป!า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป!าในเวลากลางวัน น�องๆ เก็บเก่ียวประสบการณ)ท่ีหลากหลาย เช�น พบไข�นก

กระแตแต�แว�ดในพ้ืนท่ีป!าและรอยเท�าสัตว) แสดงให�เห็นความอุดมสมบูรณ)และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป!า เด็กๆ แบ�งกลุ�มทํางาน

ร�วมกันปลูกต�นจําปาป!า ซ่ึงท่ีน่ีปลกูไว�เพ่ือเป~นแปลงอนุรักษ) น�องๆ บอกด�วยว�าพวกเขาจะต�องกลบัมาดูการเติบโตของต�นไม�ท่ีปลูกเอาไว� 

ด�าน ศิริภพ โสมาภา หรือ คุณครแูกuป ผู�ก�อตั้ง SMART i -Academy กล�าวว�า SMART i-CAMP เป~น Summer Camp ในไทยท่ีโดดเด�นเรื่อง

การฝ�กกระบวนการเรียนรู� เสริมสร�างและเปnดรับแนวความคิดใหม�ๆ เพ่ิมจิตสาํนึกต�อส�วนรวม และรู�จกัคุณค�าของตัวเองมากยิ่งข้ึนด�วยกิจกรรม

ผ�านหลักสูตรต�างๆ อาทิ ภาวะการเป~นผู�นํา การสร�างความเช่ือมั่นในตัวเอง การเข�าใจตนเอง ฯลฯ 

 “เราต�องการแหล�งเรียนรู�ให�เด็กๆ การนําเด็กๆ ลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ีโครงการ เขาพระยาเดินธงท้ังในรูปแบบค�ายค�างคืนและกิจกรรมท่ีจบใน

วันเดียวเป~นกิจกรรมท่ีทําให�เด็กๆ เรียนรู�จากประสบการณ)ตรง” คุณครูแกuปกล�าว 



 

ลงดอยแจ�งความ นายทุนบุกรุกท่ีดินทํากิน สร�างบ�านพักตากอากาศ บนท่ีปลูกนาดอย 

ข�าวสด 29 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7187510 

เชียงใหม� ชาวบ�านลงดอย แจ�งความตํารวจ สภ.แม�ริม หลังนายทุนบุกรุกท่ีดินทํากิน สร�างบ�านพักต�างอากาศ ตั้งวงเจรจา ตกลงไม�ได� ไม�ยอม

คืน ชาวบ�านลงมติ ตัดนํ้าตัดไฟ รสีอร)ทใหม� 

พ.ต.ท.สุพจน) สุวรรณ) สารสตัรเวร สภ.แม�ริม อ.แม�รมิ จ.เชียงใหม� รบัแจ�งเหตุจากนางนงนุช มาภิวงค) อายุ 58 ปg อยู�บ�านเลขท่ี 51 หมู� 3 ต.โป!ง

แยง อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� แจ�งว�า เมื่อวันท่ี 10 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น. ทางลูกชายของตนพบว�า มีผู�บุกรุกท่ีดินทํากินของตนเป~นท่ีทํานา

ดอย มรดกจาก นายนวล ธิมาคํา ผู�เป~นพ�อของตน แต�ได�เสยีชีวิตไปแล�ว ลูกชายตน บอกว�า มผีู�มาสร�างบ�านพักต�างอากาศในท่ีดินแปลงท่ีมี

ป�ญหาอยู�ในเขตบ�านห�าง หมู� 3 ต.โป!งแยง และทราบว�า ผู�บุกรุกเป~นเจ�าของรีสอร)ทช่ือดังแห�งหน่ึง ได�จ�างคนงานกําลังก�อสร�าง แต�ยังไม�แล�ว

เสร็จ เรื่องน้ีตนได�แจ�งให� นายอินทูล จันทกิจ ผญบ.บ�านม�วงคํา หมู� 3 ทราบแล�ว 

ต�อมาเมื่อวันท่ี 22 ก.ค.2565 นายอินทูล จันทกิจ ผญบ.บ�านม�วงคํา หมู� 3 ต.โป!งแยง ได�ทําหนังสือขอความอนุเคราะห)ไปยังหัวหน�าหน�วย

ป�องกันรักษาป!า ท่ี ชม.10(ห�วยทราย) กรมป!าไม�ฯ และหัวหน�าหน�วยพิทักษ)อุทยานแห�งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทป.3(นํ้าตกแม�สา) กรมอุทยานฯ

เพ่ือให� จนท.ป!าไม� และ จนท.อุทยาน พร�อม จนท.ปกครอง และชาวบ�านในพ้ืนท่ีเข�าพ้ืนท่ีตรวจสอบแนวเขตท่ีดินท่ีมีข�อพิพาท เมื่อวันท่ี 27 

ก.ค.2565 และได�เชิญทาง นายประหยัด ตภิาวัง เจ�าของรีสอร)ทมาตกลงด�วย แต�ตกลงกันไม�ได� ไม�ยอมคืนท่ีดินให�นางนงนุช และให�เป~นไปตาม

กระบวนการทางกฏหมายเท�าน้ัน ดังน้ัน ผู�แจ�งจึงเดินทางมาบันทึกประจําวันไว�เป~นหลักฐาน เพ่ือดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

นายอินทูล จันทกิจ ผญบ.บ�านม�วงคํา หมู� 3 เดินทางมาพร�อมนางนงนุช ท่ี สภ.แม�ริม เปnดเผยว�า ป�ญหาดังกล�าว สืบเน่ืองจากท่ีเมื่อวันท่ี 27 

ก.ค. 65 ท่ีผ�านมา จนท.ปกครองในพ้ืนท่ี ร�วมกับ จนท.ป!าไม� และ จนท.อุทยานฯ และชาวบ�านลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพิกัด โดยใช�เครื่องรบัสัญญาณ

ดาวเทียม GPS เครื่องหาค�าพิกัด หาตําแหน�งตรวจสอบพิกัดเขตท่ีดนิ ตรวจสอบ 2 เรื่อง 1. รั้วเหล็กกระดกก้ันรถปnดเข�าไปยังป!าชุมชน 2. เรื่อง

เจ�าของรีสอร)ทบุกรุกท่ีดินชาวบ�าน แล�วสร�างบ�านพักต�างอากาศโดยไม�ได�รับอนุญาต ผลสรุปการตรวจสอบพิกัด เจ�าของรีสอร)ทได�กระทํา

บ�านพัก อยู�นอกพ้ืนท่ีเขตป!าอนุรักษ) และอยู�นอกเขตอุทยานฯ เป~นเขตกันพ้ืนท่ีให�ชาวบ�านครอบครองสิทธ์ิทํากิน จนท.ท้ัง 2 หน�วยงานจึงให�

ชาวบ�านดําเนินการหาขอสรุป และหาขอยุติกันก�อน จนกระท้ังเมื่อเช�าวันท่ี 28 ก.ค. 2565 ทางชาวบ�านประชุมกันหลังจากวันพระประกอบพิธี

สงฆ)เสร็จ ชาวบ�านก็ลงมติ ยกมือให�ตัดไฟและตัดนํ้าท่ีต�อท�อไปยังรีสอร)ทดังกล�าว และท�อนํ้าและสายไฟก็ผ�านบ�านนางนงนุช คู�กรณีท่ีแจ�งความ

กับ จนท.ตํารวจ ด�วยน้ัน 

ทาง ผญบ. ได�ทําหนังสือแจ�งให�เจ�าของรีสอร)ททราบไปแล�ว ลงวันท่ี 28 ก.ค.2565 ส�งถึงรีสอร)ทไปแล�วผู�ดูแลรีสอร)ท เซ็นต)หนังสือรับทราบ แต�

เขียนตอบกลับในหนังสือรับทราบมาว�า วันท่ี 28 ก.ค.2565 เป~นวันหยุดราชการ นายอินทูล จึงไม�นับเวลาทํางานเป~นผู�ใหญ�บ�าน จึงแจ�งว�า 

หนังสือเล�มน้ีจะเดินเรื่องได�นับตั้งแต�วันจันทร) ท่ี 1 ส.ค. 2565 นับไปอีก 7 วัน จึงจะแล�วเสร็จ ลงช่ือผู�รับหนังสือ 



 

ชาวบ�านนับหมื่นท�ายเข่ือนภูมิพลโวย เสียสละมา 50 ปgแต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธ์ิ 

แนวหน�า วันศุกร) ท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/669970 

ชาวบ�านนับหมื่นท�ายเข่ือนภูมิพลโวย เสียสละมา 50 ปgแต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธ์ิ 

เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ท่ีบริเวณสนามองค)การบริหารส�วนตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม� ได�มีการเสวนาเรื่องท่ีดินทํากิน

และป�ญหาท่ัวไปของชุมชน ซ่ึงมีตวัแทนหน�วยงานต�างๆ เช�น อําเภอ กรมป!าไม� กรมอุทยานฯ พรรคการเมือง เข�าร�วมรับฟ�งป�ญหาโดยมี

ชาวบ�านและผู�นําหมู�บ�านในตําบลฮอดและตําบลนาคาเรือกว�า 200 คนเข�าร�วม 

ท้ังน้ีชาวบ�านในหลายหมู�บ�านของอําเภอฮอด อําเภอจอมทองและอําเภอดอยเต�า จังหวัดเชียงใหม� เป~นผู�ได�รับผลกระทบจากการสร�างเข่ือนภูมิ

พลเมื่อกว�า 50 ปgก�อน ซ่ึงภายหลังจากการก�อสร�างเข่ือนทําให�ชาวบ�านต�องอพยพโยกย�ายหาพ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพ้ืนท่ีทํากินโดยเข�าจับจองพ้ืนท่ี

ป!าเสื่อมโทรมบริเวณท�ายอ�างเก็บนํ้า ซ่ึงเป~นพ้ืนท่ีป!าสงวนซ่ึงอยู�ในความดูแลของกรมป!าไม� และคณะรฐัมนตรีเมื่อปg 2513 ได�มอบมอบหมายให�

กรมส�งเสรมิสหกรณ)เช�าท่ีดินจากกรมป!าไม�จัดสรรให�ชาวบ�าน 

นายสุพจน) ริจ�าม ประธานเครือข�ายสหกรณ)นิคม 4 ภาค กล�าวว�า ชาวบ�านท่ีอาศัยท่ีดินบริเวณน้ีย�ายหนีเข่ือนมาจับจองกันโดยมีเป~นสมาชิก

สหกรณ) เราหวังว�าจะได�เอกสารสทิธิ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให�ทํากินตั้งแต�ปg 2513 โดยท่ีกรมป!าไม�มอบพ้ืนท่ีป!าเสื่อมโทรมให�กรมส�งเสริม

สหกรณ)จัดพ้ืนท่ีให�ชาวบ�าน แต�ขณะน้ีสัญญาเช�าหมดอายุและยังไม�มีการต�อทําให�เกิดป�ญหาหลายอย�าง 

“เราไม�ต�องการเข�าสู�ระบบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) และต�องเช�าท่ีดินไปตลอดชีวิต ตอนน้ีได�ถวายฎีกาต�อ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯเพ่ือให�เกิดทางออก ตอนน้ีกรมป!าไม�ต�องการรุกทุกพ้ืนท่ี  เขาต�องการเอาท่ีดิน 1.5 ล�านไร�คืนเพราะต�องการเอา

ไปบริหารและของบประมาณจัดการเอง”นายสุพจน) กล�าว 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ทางผู�จัดได�เชิญตัวแทนของกรมป!าไม�มาช้ีแจง แต�ตัวแทนท่ีมาร�วมงานเป~นเจ�าหน�าท่ีท่ีไม�สามารถตอบข�อข�องใจของชาวบ�าน 

ทําให�ชาวบ�านวิพากษ)วิจารณ)ว�าไม�ให�ความสําคัญต�อชุมชน 

ขณะท่ีหัวหน�าอุทยานฯออบหลวง กล�าวว�า ประกาศเป~นอุทยานฯปg 2534 ใน 3 อําเภอ 9 ตําบล เน้ือท่ีกว�า 3.4 แสนไร� รัฐบาลให�คนอยู�กับป!า

ได�จึงมีการสํารวจซ่ึงเราได�ปnดประกาศและเข�าหาชุมชน ใน 34 หมู�บ�าน 1.9 หมื่นไร� ในอดีตอยู�ผิดกฏหมายตอนน้ีต�องแก�ให�อยู�ถูกต�อง ซ่ึง

หลังจากได�รับคําร�องได�ลงพ้ืนท่ีโดยมีข�อแม�ท่ีรัฐบาลกําหนดคือต�องอยู�ก�อนปg 2541 ส�วนคนหลัง 2541 ให�ขอคืนแต�ยกเว�นให�ผู�ยากจนยากไร�โดย

มีผู�นําชุมชนเป~นกรรมการพิจารณา และคนท่ีทํากินหลังเดือนมิถุนาย 2557 ถือว�าเป~นการบุกรุกใหม�โดยมีภาพถ�ายทางอากาศยืนยัน แต�ตอนน้ี

มีบางบ�านในเขตอุทยานฯท่ีไม�ให�รงัวัดซ่ึงก็จะขอบันทึกไว� แต�ท�านก็ต�องอยู�อย�างผิดกฎหมายต�อไป 

 



นายศักดิ์ชัย เยมู ชาวบ�านแม�งูด กล�าวว�าเรื่องสาํคัญท่ีของชาวบ�านม ี2 เรื่องคือเรามีความอึดอัด อยากให�หน�วยงานช้ีแจงเรื่องท่ีปฎิบัติต�อ

ชาวบ�าน ชาวบ�านยอมเสียสละเวลา 1 วันเพราะมีความเดือดร�อนจรงิๆ แต�ป!าไม�ไม�ส�งคนมาช้ีแจงแสดงให�เห็นถึงความไม�จริงใจ ท้ังๆท่ีชาวบ�าน

ต�องการสะท�อนป�ญหาท่ีทํากิน แต�กลับไม�ให�ความสาํคัญเพราะเวลาเช�นน้ีหาได�ยาก ท่ีผ�านมาชาวบ�านนาคอเรือมีป�ญหาเรื่องท่ีดินทํากินมาโดย

ตลอดแทบทุกคนกว�า 10 หมู�บ�าน ถ�าจะโค�นต�นไม� 1-2 ต�นก็ไม�ได�เพราะถูกอ�างสิทธิของเขา เรารักป!าและดูแลพ้ืนท่ีจริงๆ เขาอ�างว�าเป~นเจ�าของ

พ้ืนท่ีแต�ไม�เคยเห็นหัว ขณะท่ีอทุทยานฯก็อ�างแต�กฎหมาย ควรใช�ดลุพินิจด�วยเหตุและผล ตนเช่ือว�าชาวบ�านแม�ไม�รู�หนังสือแต�มีเหตุมีผล แต�เขา

มองชาวบ�านเป~นตัวตลกเอากฎหมายมาข�มขู�ข�มเหง คนท่ีไม�รู�ก็กลัว 

“ก�อนท่ีกรมอุทยานฯจะเข�ามาวัดพ้ืนท่ี ไม�เคยเข�ามาพบชาวบ�าน หรือมาคุยกับเราก�อน หรือให�คนท่ีมสี�วนได�ส�วนเสียได�รู�ก�อน หากเป~นเช�นน้ีคง

อยู�ด�วยกันลําบากเพราะเกิดความขัดแย�งข้ึนแน� ไม�ใช�เอากฎหมายมาข�มขู�หรืออ�างอย�างเดียว ท่ีเราเสียใจมากเพราะป!าไม�ส�งแค�ตัวแทนมา 

แทนท่ีจะส�งคนท่ีช้ีแจงได�มา แถมตอนน้ียังมีคนอ�างเป~นเจ�าหน�าท่ีคอยตรวยจค�นชาวบ�าน”นายศักดิ์ชัย กล�าว 

ขณะท่ีนายแดง กันทะแก�วผู�ใหญ�บ�านวังลุง กล�าวว�า ชาวบ�านทํากินท่ีหมู�บ�านมานาน แต�ปg 2535 อุทยานฯประกาศทับท่ีดินของชาวบ�าน ท่ี

สําคัญคือก�อนมาสํารวจควรแจ�งผู�นําก�อน ซ่ึงจะไม�เกิดเรื่องข้ึนเลย เราทํากินมาตั้งแต�ปg 2511 ก�อนอุทยานฯจะมา ต�องเข�าใจว�าพ้ืนท่ีเป~นท่ีดินทํา

กินมาก�อน จะมาสํารวจชาวบ�านก็อยากดูเหตผุล ถ�าเป~นป!าเอาไปเราไม�ว�า แต�น่ีเป~นท่ีทํากินจู�ๆ จะเอาไปเป~นป!า เราทําไร�ทํานามาตลอด 

ชาวบ�านลําบากจริงๆ 

พ�อหลวงจันแก�ว จีนะ ผู�ใหญ�บ�านแม�ป!าไผ� กล�าวว�าประชาชนเลี้ยงวัวกันหนัก ตอนน้ีกําลังเดือดร�อนเพราะบางทีลมืปnดประตู เจ�าของวัวต�องจ�าย

ค�าเสียหายตลอด  แต�ตอนหลังไม�ยอมชดใช�ค�าเสียหายเพราะทุ�งหญ�าอยู�ในเขต กฟผ. และจะเอาผิดวัวอย�างเดียว ชาวบ�านร�อยละ 80 มีวัว 

อยากให�หน�วยงานช้ีแจงด�วย 

นายนิรันดร ป�นติ๊บ ตัวแทนปศุสัตว) กล�าวว�า ชาวบ�านถูกโยกย�ายจากนโยบายของรัฐจากริมแม�นํ้าปnงมาอยู�ท�ายเข่ือน เราถูกท้ิงเพราะไม�ได�

เอกสารสิทธิ ทําให�เกิดป�ญหาต�างๆมากมาย เพราะทําให�ขาดโอกาส เช�น การสร�างถนน การเอานํ้าเอาไฟเข�า เราต�องยกเลิกเขตป!าไม�และ

อุทยาน 

นายอุดม ตัวแทนนิคมสหกรณ)แม�แจ�มนายอุดมกล�าวว�า เราได�รับมอบพ้ืนท่ี กว�า 4.6 หมื่นไร� แต�เหลือแท�ๆ 2 หมื่นไร�เพราะทับซ�อนกับ

หน�วยงานอ่ืนๆ และหนังสืออนุญาตหมดอายุ ทําให�เราต�องอยู�กันแบบเถ่ือนๆตั้งแต�ปg 2560 ตอนน้ีนิคมแม�แจ�มฯยื่นผ�านอําเภอฮอด แต�กรม

ส�งเสริมสหกรณ)ให�ไปรับใบอนุญาตแต�ต�องไปจ�ายค�าเช�าให�กรมป!าไม� แต�มีป�ญหา ทําให�เราไม�ได�รับอนุญาตต�างๆ เช�น หนังสือรับรองการทํากิน

การเกษตร หลังจากหนังสืออนุญาตหมดไป 

นายบุญเลิศ พรมผัด ประธานชมรมกํานันผู�ใหญ�บ�านอําเภอฮอด กล�าวว�า พอเวลาไฟป!ามารีบแจ�งให�ชาวบ�านไปดับ แต�พอเวลาชาวบ�านบุกรุก

ไปนิดก็จ�องแต�จับกุม แทนท่ีจะมาคุยกันก�อน คนมีเงินไม�ถูกจับ 

นายวันชัย ศรีนวน ผู�ใหญ�บ�านแม�งูด กล�าวว�า ป�ญหาท่ีทํากินของพ่ีน�อง 2 ตําบลนับหมื่นคน พ้ืนท่ีตรงน้ี เป~นพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติออบหลวง

ประกาศทับ รวมท้ังเขตป!าไม� ป!าอนุรักษ) เขต กฟภ. เขตกรมธนารักษ)  พวกเราเป~นผู�เสียสละ ตั้งแต�สร�างเข่ือนยันฮี แต�พ่ีน�องมาประชุมครั้งน้ี 

ต�องการเอกสารสิทธ์ิ ท่ีทํากินให�ถูกตามกฎหมาย 

 

 

 



 

 

ชาวบ�านท�ายเข่ือนภูมิพล โวย เสยีสละมา 50 ปg แต�ยังไม�ได�เอกสารสทิธิ 

30 ก.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7189087 

ชาวบ�านท�ายเข่ือนภูมิพล โวย เสียสละมา 50 ปg แต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธิ ติง กรมป!าไม� ไม�จริงใจ เมินส�งคนตอบข�อข�องใจ แฉรุกหนักหวังของบ 

วันท่ี 30 ก.ค.65 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า เมื่อวันท่ี 29 ก.ค.ท่ีผ�านมา ท่ีบริเวณสนามองค)การบริหารส�วนตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม� มีการเสวนาเรื่องท่ีดินทํากินและป�ญหาท่ัวไปของชุมชน ซ่ึงมีตัวแทนหน�วยงานต�างๆ เช�น อําเภอ กรมป!าไม� กรมอุทยานฯ พรรค

การเมือง เข�าร�วมรับฟ�งป�ญหาโดยมีชาวบ�านและผู�นําหมู�บ�านในตําบลฮอดและตําบลนาคาเรือกว�า 200 คนเข�าร�วม 

ท้ังน้ีชาวบ�านในหลายหมู�บ�านของอําเภอฮอด อําเภอจอมทอง และ อําเภอดอยเต�า จังหวัดเชียงใหม� เป~นผู�ได�รับผลกระทบจากการสร�างเข่ือน

ภูมิพลเมื่อกว�า 50 ปgก�อน ซ่ึงภายหลังจากการก�อสร�างเข่ือนทําให�ชาวบ�านต�องอพยพโยกย�ายหาพ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพ้ืนท่ีทํากิน โดยเข�าจับจอง

พ้ืนท่ีป!าเสื่อมโทรมบรเิวณท�ายอ�างเก็บนํ้า ซ่ึงเป~นพ้ืนท่ีป!าสงวนซ่ึงอยู�ในความดูแลของกรมป!าไม� และคณะรัฐมนตรีเมื่อปg 2513 ได�มอบ

มอบหมายให�กรมส�งเสรมิสหกรณ)เช�าท่ีดินจากกรมป!าไม�จดัสรรให�ชาวบ�าน 

นายสุพจน) ริจ�าม ประธานเครือข�ายสหกรณ)นิคม 4 ภาค กล�าวว�า ชาวบ�านท่ีอาศัยท่ีดินบริเวณน้ีย�ายหนีเข่ือนมาจับจองกันโดยมีเป~นสมาชิก

สหกรณ) เราหวังว�าจะได�เอกสารสทิธิ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให�ทํากินตั้งแต�ปg 2513 โดยท่ีกรมป!าไม�มอบพ้ืนท่ีป!าเสื่อมโทรมให�กรมส�งเสริม

สหกรณ)จัดพ้ืนท่ีให�ชาวบ�าน แต�ขณะน้ีสัญญาเช�าหมดอายุและยังไม�มีการต�อทําให�เกิดป�ญหาหลายอย�าง 

“เราไม�ต�องการเข�าสู�ระบบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) และต�องเช�าท่ีดินไปตลอดชีวิต ตอนน้ีได�ถวายฎีกาต�อ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯเพ่ือให�เกิดทางออก ขณะท่ีกรมป!าไม�ต�องการรุกทุกพ้ืนท่ี เขาต�องการเอาท่ีดิน 1.5 ล�านไร�คืน เพราะต�องการเอา

ไปบริหารและของบประมาณจัดการเอง”นายสุพจน) กล�าว 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ทางผู�จัดได�เชิญตัวแทนของกรมป!าไม�มาช้ีแจง แต�ตัวแทนท่ีมาร�วมงานเป~นเจ�าหน�าท่ีท่ีไม�สามารถตอบข�อข�องใจของชาวบ�าน 

ทําให�ชาวบ�านวิพากษ)วิจารณ)ว�าไม�ให�ความสําคัญต�อชุมชน 

ขณะท่ี หัวหน�าอุทยานฯออบหลวง กล�าวว�าประกาศเป~นอุทยานฯปg 2534 ใน 3 อําเภอ 9 ตําบล เน้ือท่ีกว�า 3.4 แสนไร� รัฐบาลให�คนอยู�กับป!า

ได�จึงมีการสํารวจซ่ึงเราได�ปnดประกาศและเข�าหาชุมชน ใน 34 หมู�บ�าน 1.9 หมื่นไร� ในอดีตอยู�ผิดกฏหมายตอนน้ีต�องแก�ให�อยู�ถูกต�อง 

 

 



ซ่ึงหลังจากได�รับคําร�องได�ลงพ้ืนท่ีโดยมีข�อแม�ท่ีรัฐบาลกําหนดคือต�องอยู�ก�อนปg 2541 ส�วนคนหลัง 2541 ให�ขอคืนแต�ยกเว�นให�ผู�ยากจนยากไร�

โดยมผีู�นําชุมชนเป~นกรรมการพิจารณา และคนท่ีทํากินหลังเดือนมิถุนาย 2557 ถือว�าเป~นการบุกรุกใหม�โดยมีภาพถ�ายทางอากาศยืนยัน แต�

ตอนน้ีมีบางบ�านในเขตอุทยานฯท่ีไม�ให�รังวัดซ่ึงก็จะขอบันทึกไว� แต�ท�านก็ต�องอยู�อย�างผิดกฎหมายต�อไป 

นายศักดิ์ชัย เยมู ชาวบ�านแม�งูด กล�าวว�า เรื่องสําคัญท่ีของชาวบ�านมี 2 เรื่องคือเรามีความอึดอัด อยากให�หน�วยงานช้ีแจงเรื่องท่ีปฎิบัติต�อ

ชาวบ�าน ชาวบ�านยอมเสียสละเวลา 1 วัน เพราะมีความเดือดร�อนจรงิๆ แต�ป!าไม�ไม�ส�งคนมาช้ีแจงแสดงให�เห็นถึงความไม�จริงใจ ท้ังๆท่ีชาวบ�าน

ต�องการสะท�อนป�ญหาท่ีทํากิน แต�กลับไม�ให�ความสาํคัญเพราะเวลาเช�นน้ีหาได�ยาก 

ท่ีผ�านมาชาวบ�านนาคอเรือมีป�ญหาเรื่องท่ีดินทํากินมาโดยตลอดแทบทุกคนกว�า 10 หมู�บ�าน ถ�าจะโค�นต�นไม� 1-2 ต�นก็ไม�ได�เพราะถูกอ�างสิทธิ

ของเขา เรารักป!าและดูแลพ้ืนท่ีจรงิๆ เขาอ�างว�าเป~นเจ�าของพ้ืนท่ีแต�ไม�เคยเห็นหัว ขณะท่ีอทุทยานฯก็อ�างแต�กฎหมาย ควรใช�ดุลพินิจด�วยเหตุ

และผล ตนเช่ือว�าชาวบ�านแม�ไม�รู�หนังสือแต�มีเหตุมผีล แต�เขามองชาวบ�านเป~นตัวตลกเอากฎหมายมาข�มขู�ข�มเหง คนท่ีไม�รู�ก็กลัว 

“ก�อนท่ีกรมอุทยานฯจะเข�ามาวัดพ้ืนท่ี ไม�เคยเข�ามาพบชาวบ�าน หรือมาคุยกับเราก�อน หรือให�คนท่ีมสี�วนได�ส�วนเสียได�รู�ก�อน หากเป~นเช�นน้ีคง

อยู�ด�วยกันลําบากเพราะเกิดความขัดแย�งข้ึนแน� ไม�ใช�เอากฎหมายมาข�มขู�หรืออ�างอย�างเดียว ท่ีเราเสียใจมากเพราะป!าไม�ส�งแค�ตัวแทนมา 

แทนท่ีจะส�งคนท่ีช้ีแจงได�มา แถมตอนน้ียังมีคนอ�างเป~นเจ�าหน�าท่ีคอยตรวยจค�นชาวบ�าน”นายศักดิ์ชัย กล�าว 

ขณะท่ี นายแดง กันทะแก�ว ผู�ใหญ�บ�านวังลุง กล�าวว�า ชาวบ�านทํากินท่ีหมู�บ�านมานาน แต�ปg 2535 อุทยานฯประกาศทับท่ีดินของชาวบ�าน ท่ี

สําคัญคือก�อนมาสํารวจควรแจ�งผู�นําก�อน ซ่ึงจะไม�เกิดเรื่องข้ึนเลย เราทํากินมาตั้งแต�ปg 2511 ก�อนอุทยานฯจะมา ต�องเข�าใจว�าพ้ืนท่ีเป~นท่ีดินทํา

กินมาก�อน จะมาสํารวจชาวบ�านก็อยากดูเหตผุล ถ�าเป~นป!าเอาไปเราไม�ว�า แต�น่ีเป~นท่ีทํากินจู�ๆ จะเอาไปเป~นป!า เราทําไร�ทํานามาตลอด 

ชาวบ�านลําบากจริงๆ 

พ�อหลวงจันแก�ว จีนะ ผู�ใหญ�บ�านแม�ป!าไผ� กล�าวว�าประชาชนเลี้ยงวัวกันหนัก ตอนน้ีกําลังเดือดร�อนเพราะบางทีลมืปnดประตู เจ�าของวัวต�องจ�าย

ค�าเสียหายตลอด แต�ตอนหลังไม�ยอมชดใช�ค�าเสียหายเพราะทุ�งหญ�าอยู�ในเขต กฟผ. และจะเอาผิดวัวอย�างเดียว ชาวบ�านร�อยละ 80 มีวัว อยาก

ให�หน�วยงานช้ีแจงด�วย 

นายนิรันดร ป�นติ๊บ ตัวแทนปศุสัตว) กล�าวว�า ชาวบ�านถูกโยกย�ายจากนโยบายของรัฐจากริมแม�นํ้าปnงมาอยู�ท�ายเข่ือน เราถูกท้ิงเพราะไม�ได�

เอกสารสิทธิ ทําให�เกิดป�ญหาต�างๆมากมาย เพราะทําให�ขาดโอกาส เช�น การสร�างถนน การเอานํ้าเอาไฟเข�า เราต�องยกเลิกเขตป!าไม�และ

อุทยาน 

นายอุดม ตัวแทนนิคมสหกรณ)แม�แจ�ม กล�าวว�า เราได�รับมอบพ้ืนท่ี กว�า 4.6 หมื่นไร� แต�เหลือแท�ๆ 2 หมื่นไร�เพราะทับซ�อนกับหน�วยงานอ่ืนๆ 

และหนังสืออนุญาตหมดอายุ ทําให�เราต�องอยู�กันแบบเถ่ือนๆตั้งแต�ปg 2560 ตอนน้ีนิคมแม�แจ�มฯยื่นผ�านอําเภอฮอด แต�กรมส�งเสริมสหกรณ)ให�

ไปรับใบอนุญาตแต�ต�องไปจ�ายค�าเช�าให�กรมป!าไม� แต�มีป�ญหา ทําให�เราไม�ได�รับอนุญาตต�างๆ เช�น หนังสือรับรองการทํากินการเกษตร หลังจาก

หนังสืออนุญาตหมดไป 

นายบุญเลิศ พรมผัด ประธานชมรมกํานันผู�ใหญ�บ�านอําเภอฮอด กล�าวว�า พอเวลาไฟป!ามารีบแจ�งให�ชาวบ�านไปดับ แต�พอเวลาชาวบ�านบุกรุก

ไปนิดก็จ�องแต�จับกุม แทนท่ีจะมาคุยกันก�อน คนมีเงินไม�ถูกจับ 

นายวันชัย ศรีนวน ผู�ใหญ�บ�านแม�งูด กล�าวว�าป�ญหาท่ีทํากินของพ่ีน�อง 2ตําบลนับหมื่นคน พ้ืนท่ีตรงน้ี เป~นพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติออบหลวง

ประกาศทับ รวมท้ังเขตป!าไม� ป!าอนุรักษ) เขตกฟภ. เขตกรมธนารักษ) พวกเราเป~นผู�เสียสละ ตั้งแต�สร�างเข่ือนยันฮี แต�พ่ีน�องมาประชุมครั้งน้ี 

ต�องการเอกสารสิทธ์ิ ท่ีทํากินให�ถูกตามกฎหมาย 



 

ชาวบ�านนับหมื่นท�ายเข่ือนภูมิพลโวย เสียสละมา 50 ปg แต�ยังไม�ได�เอกสารสิทธ์ิ 

 สยามรัฐออนไลน)  30 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/369435 

เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ท่ีบริเวณสนามองค)การบริหารส�วนตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม� ได�มีการเสวนาเรื่องท่ีดินทํากิน

และป�ญหาท่ัวไปของชุมชน ซ่ึงมีตวัแทนหน�วยงานต�างๆ เช�น อําเภอ กรมป!าไม� กรมอุทยานฯ พรรคการเมือง เข�าร�วมรับฟ�งป�ญหาโดยมี

ชาวบ�านและผู�นําหมู�บ�านในตําบลฮอดและตําบลนาคาเรือกว�า 200 คนเข�าร�วม 

ท้ังน้ีชาวบ�านในหลายหมู�บ�านของอําเภอฮอด อําเภอจอมทองและอําเภอดอยเต�า จังหวัดเชียงใหม� เป~นผู�ได�รับผลกระทบจากการสร�างเข่ือนภูมิ

พล เมื่อกว�า 50 ปgก�อน ซ่ึงภายหลงัจากการก�อสร�างเข่ือนทําให�ชาวบ�านต�องอพยพโยกย�ายหาพ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพ้ืนท่ีทํากินโดยเข�าจับจองพ้ืนท่ี

ป!าเสื่อมโทรมบริเวณท�ายอ�างเก็บนํ้า ซ่ึงเป~นพ้ืนท่ีป!าสงวนซ่ึงอยู�ในความดูแลของกรมป!าไม� และคณะรฐัมนตรีเมื่อปg 2513 ได�มอบมอบหมายให�

กรมส�งเสรมิสหกรณ)เช�าท่ีดินจากกรมป!าไม�จัดสรรให�ชาวบ�าน 

นายสุพจน) ริจ�าม ประธานเครือข�ายสหกรณ)นิคม 4 ภาค กล�าวว�า ชาวบ�านท่ีอาศัยท่ีดินบริเวณน้ีย�ายหนีเข่ือนมาจับจองกันโดยมีเป~นสมาชิก

สหกรณ) เราหวังว�าจะได�เอกสารสทิธิ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให�ทํากินตั้งแต�ปg 2513 โดยท่ีกรมป!าไม�มอบพ้ืนท่ีป!าเสื่อมโทรมให�กรมส�งเสริม

สหกรณ)จัดพ้ืนท่ีให�ชาวบ�าน แต�ขณะน้ีสัญญาเช�าหมดอายุและยังไม�มีการต�อทําให�เกิดป�ญหาหลายอย�าง 

“เราไม�ต�องการเข�าสู�ระบบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) และต�องเช�าท่ีดินไปตลอดชีวิต ตอนน้ีได�ถวายฎีกาต�อ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯเพ่ือให�เกิดทางออก ตอนน้ีกรมป!าไม�ต�องการรุกทุกพ้ืนท่ี  เขาต�องการเอาท่ีดิน 1.5 ล�านไร�คืนเพราะต�องการเอา

ไปบริหารและของบประมาณจัดการเอง”นายสุพจน) กล�าว 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ทางผู�จัดได�เชิญตัวแทนของกรมป!าไม�มาช้ีแจง แต�ตัวแทนท่ีมาร�วมงานเป~นเจ�าหน�าท่ีท่ีไม�สามารถตอบข�อข�องใจของชาวบ�าน 

ทําให�ชาวบ�านวิพากษ)วิจารณ)ว�าไม�ให�ความสําคัญต�อชุมชน 

ขณะท่ีหัวหน�าอุทยานฯออบหลวง กล�าวว�า ประกาศเป~นอุทยานฯปg 2534 ใน 3 อําเภอ 9 ตําบล เน้ือท่ีกว�า 3.4 แสนไร� รัฐบาลให�คนอยู�กับป!า

ได�จึงมีการสํารวจซ่ึงเราได�ปnดประกาศและเข�าหาชุมชน ใน 34 หมู�บ�าน 1.9 หมื่นไร� ในอดีตอยู�ผิดกฏหมายตอนน้ีต�องแก�ให�อยู�ถูกต�อง ซ่ึง

หลังจากได�รับคําร�องได�ลงพ้ืนท่ีโดยมีข�อแม�ท่ีรัฐบาลกําหนดคือต�องอยู�ก�อนปg 2541 ส�วนคนหลัง 2541 ให�ขอคืนแต�ยกเว�นให�ผู�ยากจนยากไร�โดย

มีผู�นําชุมชนเป~นกรรมการพิจารณา และคนท่ีทํากินหลังเดือนมิถุนาย 2557 ถือว�าเป~นการบุกรุกใหม�โดยมีภาพถ�ายทางอากาศยืนยัน แต�ตอนน้ี

มีบางบ�านในเขตอุทยานฯท่ีไม�ให�รงัวัดซ่ึงก็จะขอบันทึกไว� แต�ท�านก็ต�องอยู�อย�างผิดกฎหมายต�อไป 

นายศักดิ์ชัย เยมู ชาวบ�านแม�งูด กล�าวว�า เรื่องสําคัญท่ีของชาวบ�านมี 2 เรื่องคือเรามีความอึดอัด อยากให�หน�วยงานช้ีแจงเรื่องท่ีปฎิบัติต�อ

ชาวบ�าน ชาวบ�านยอมเสียสละเวลา 1 วันเพราะมีความเดือดร�อนจรงิๆ แต�ป!าไม�ไม�ส�งคนมาช้ีแจงแสดงให�เห็นถึงความไม�จริงใจ ท้ังๆท่ีชาวบ�าน



ต�องการสะท�อนป�ญหาท่ีทํากิน แต�กลับไม�ให�ความสาํคัญเพราะเวลาเช�นน้ีหาได�ยาก ท่ีผ�านมาชาวบ�านนาคอเรือมีป�ญหาเรื่องท่ีดินทํากินมาโดย

ตลอดแทบทุกคนกว�า 10 หมู�บ�าน ถ�าจะโค�นต�นไม� 1-2 ต�นก็ไม�ได�เพราะถูกอ�างสิทธิของเขา เรารักป!าและดูแลพ้ืนท่ีจริงๆ เขาอ�างว�าเป~นเจ�าของ

พ้ืนท่ีแต�ไม�เคยเห็นหัว ขณะท่ีอทุทยานฯก็อ�างแต�กฎหมาย ควรใช�ดลุพินิจด�วยเหตุและผล ตนเช่ือว�าชาวบ�านแม�ไม�รู�หนังสือแต�มีเหตุมีผล แต�เขา

มองชาวบ�านเป~นตัวตลกเอากฎหมายมาข�มขู�ข�มเหง คนท่ีไม�รู�ก็กลัว 

“ก�อนท่ีกรมอุทยานฯจะเข�ามาวัดพ้ืนท่ี ไม�เคยเข�ามาพบชาวบ�าน หรือมาคุยกับเราก�อน หรือให�คนท่ีมสี�วนได�ส�วนเสียได�รู�ก�อน หากเป~นเช�นน้ีคง

อยู�ด�วยกันลําบากเพราะเกิดความขัดแย�งข้ึนแน� ไม�ใช�เอากฎหมายมาข�มขู�หรืออ�างอย�างเดียว ท่ีเราเสียใจมากเพราะป!าไม�ส�งแค�ตัวแทนมา 

แทนท่ีจะส�งคนท่ีช้ีแจงได�มา แถมตอนน้ียังมีคนอ�างเป~นเจ�าหน�าท่ีคอยตรวยจค�นชาวบ�าน”นายศักดิ์ชัย กล�าว 

ขณะท่ีนายแดง กันทะแก�วผู�ใหญ�บ�านวังลุง กล�าวว�า ชาวบ�านทํากินท่ีหมู�บ�านมานาน แต�ปg 2535 อุทยานฯประกาศทับท่ีดินของชาวบ�าน ท่ี

สําคัญคือก�อนมาสํารวจควรแจ�งผู�นําก�อน ซ่ึงจะไม�เกิดเรื่องข้ึนเลย เราทํากินมาตั้งแต�ปg 2511 ก�อนอุทยานฯจะมา ต�องเข�าใจว�าพ้ืนท่ีเป~นท่ีดินทํา

กินมาก�อน จะมาสํารวจชาวบ�านก็อยากดูเหตผุล ถ�าเป~นป!าเอาไปเราไม�ว�า แต�น่ีเป~นท่ีทํากินจู�ๆ จะเอาไปเป~นป!า เราทําไร�ทํานามาตลอด 

ชาวบ�านลําบากจริงๆ 

พ�อหลวงจันแก�ว จีนะ ผู�ใหญ�บ�านแม�ป!าไผ� กล�าวว�าประชาชนเลี้ยงวัวกันหนัก ตอนน้ีกําลังเดือดร�อนเพราะบางทีลมืปnดประตู เจ�าของวัวต�องจ�าย

ค�าเสียหายตลอด  แต�ตอนหลังไม�ยอมชดใช�ค�าเสียหายเพราะทุ�งหญ�าอยู�ในเขต กฟผ. และจะเอาผิดวัวอย�างเดียว ชาวบ�านร�อยละ 80 มีวัว 

อยากให�หน�วยงานช้ีแจงด�วย 

นายนิรันดร ป�นติ๊บ ตัวแทนปศุสัตว) กล�าวว�า ชาวบ�านถูกโยกย�ายจากนโยบายของรัฐจากริมแม�นํ้าปnงมาอยู�ท�ายเข่ือน เราถูกท้ิงเพราะไม�ได�

เอกสารสิทธิ ทําให�เกิดป�ญหาต�างๆมากมาย เพราะทําให�ขาดโอกาส เช�น การสร�างถนน การเอานํ้าเอาไฟเข�า เราต�องยกเลิกเขตป!าไม�และ

อุทยาน 

นายอุดม ตัวแทนนิคมสหกรณ)แม�แจ�มนายอุดมกล�าวว�า เราได�รับมอบพ้ืนท่ี กว�า 4.6 หมื่นไร� แต�เหลือแท�ๆ 2 หมื่นไร�เพราะทับซ�อนกับ

หน�วยงานอ่ืนๆ และหนังสืออนุญาตหมดอายุ ทําให�เราต�องอยู�กันแบบเถ่ือนๆตั้งแต�ปg 2560 ตอนน้ีนิคมแม�แจ�มฯยื่นผ�านอําเภอฮอด แต�กรม

ส�งเสริมสหกรณ)ให�ไปรับใบอนุญาตแต�ต�องไปจ�ายค�าเช�าให�กรมป!าไม� แต�มีป�ญหา ทําให�เราไม�ได�รับอนุญาตต�างๆ เช�น หนังสือรับรองการทํากิน

การเกษตร หลังจากหนังสืออนุญาตหมดไป 

นายบุญเลิศ พรมผัด ประธานชมรมกํานันผู�ใหญ�บ�านอําเภอฮอด กล�าวว�า พอเวลาไฟป!ามารีบแจ�งให�ชาวบ�านไปดับ แต�พอเวลาชาวบ�านบุกรุก

ไปนิดก็จ�องแต�จับกุม แทนท่ีจะมาคุยกันก�อน คนมีเงินไม�ถูกจับ 

นายวันชัย ศรีนวน ผู�ใหญ�บ�านแม�งูด กล�าวว�าป�ญหาท่ีทํากินของพ่ีน�อง 2ตําบลนับหมื่นคน พ้ืนท่ีตรงน้ี เป~นพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติออบหลวง

ประกาศทับ รวมท้ังเขตป!าไม� ป!าอนุรักษ) เขตกฟภ. เขตกรมธนารักษ)  พวกเราเป~นผู�เสียสละ ตั้งแต�สร�างเข่ือนยันฮี แต�พ่ีน�องมาประชุมครัง้น้ี 

ต�องการเอกสารสิทธ์ิ ท่ีทํากินให�ถูกตามกฎหมาย 


