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คอลัมน์หมายเลข 7 : 8 ปี ยังไม่รื้อถอน รีสอร์ตดังมวกเหล็กรุกป่า กังขาเอื้อประโยชน์ 

 
วันท่ี 26 ก.ย. 2565 

เกาะติดกันมานานกับความคืบหน้าในการรื้อถอนรีสอร์ตช่ือดังในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนกว่า 500 ไร่ ถึงวันนี้ผ่านมา 
8 ปี ก็ยังไม่มีการดำเนินการ แม้จะปักป้ายครบ 30 วัน เจ้าของอาคาร 29 หลัง ก็ไม่ปรากฏตัวร้องคัดค้าน แต่เหตุใดยังรื้อถอนไม่ได้ ติดตามจาก
รายงานคุณมะลิ แซ่ฉิ่น 

หลังจากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 5 (สระบุรี) ดำเนินการปักป้ายให้รีสอร์ตมวกเหล็ก ฮิลไซด์ ที่ก่อสร้างรุกที่ป่าสงวนตั้งแต่ปี 2557 
กินพ้ืนท่ีกว่า 500 ไร่ รื้อถอนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

ตอนนี้ผ่านมากว่า 1 เดือน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากป้ายที่ปักไว้ แทบไม่มีการดำเนินการทุบทำลายตามคำสั่ง ทั้งยังไม่มีใครออกมาแสดง
ตนคัดค้าน ทั้งที่เรื่องนี้ผ่านมาร่วม 8 ปี 

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นทำให้ ปปท. ถูกทวงถามถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่ามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ เพราะคดีนี้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่ปี 
2561 เนื่องจากนายทุน และผู้ซื้อท่ีดิน ขาดเจตนา แต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไข ท่ีจะอ้างไม่รื้อถอน เพราะก่อนหน้านี้ กรมป่าไม้ มีคำสั่งยึดอายัดแล้ว เนื่องจาก
บุกรุกผืนป่า 

ผอ.ปปท. บอกว่านอกจากรีสอร์ตจะไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่ง ยังมีความพยายามในการจัดสรรที่ดินออกมาขายเพิ่มเติมให้กับกลุ่มคนดังและไฮโซ
นามสกุลดังเกือบ 60 แปลง ซึ่งที่ผ่านมามีการติดตามทวงถามเรื่องนี้มาตลอดจนเปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ที่  5 มาแล้วหลายคน 
 
ทั้งระบุว่าหากหลังจากนี้ยังไม่เห็นผล เห็นทีจะต้องร้องไปที่ ป.ป.ช. ว่าเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพราะตามขั้นตอน ตอนนี้ป่าไม้
ควรดำเนินการจับกุมผู้บุกรุก ตามมาตรา 33 ทวิ ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมป่าไม้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีการดำเนินการเช่นกัน 

คอลัมน์หมายเลข 7 สอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ซึ่งเพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียง 5 เดือน ยืนยันว่า 
กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายเริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งหลังจากปักป้ายไป มีผู้แสดงตน 2 ราย ประสงค์ที่จะรื้อถอนเอง ส่วนอีก 
26 อาคาร ซึ่งอยู่ในโซนของพื้นที่รีสอร์ตที่มีมากกว่า 100 ไร่ กำลังยื่นของบประมาณจากกรมป่าไม้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน  โดยใช้
งบประมาณเฉลี่ยอาคารละ 200,000 บาท 

ทั้งนี้ยืนยันว่าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะบูรณาการกับท้องถิ่น เพื่อระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือหนัก เข้าไปทำการรื้อถอน และจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการหรือถอน กับผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อก่อนหน้านี้ ผ่านกระบวนการทางศาล โดยยืนยันว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานนัก ก็จะ
สามารถคืนสภาพพ้ืนป่า ให้กลับมาเป็นพ้ืนท่ีร่องลมโลก ซึ่งเป็นปอดฟอกอากาศช้ันดี ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

ยังต้องติดตามกันต่อไปว่า เรื่องราวที่ยืดเยื้อมานานกว่า 8 ปี จะได้บทสรุปอย่างไร จะเรียกคืนปอดกลับสู่ธรรมชาติได้จริงหรือไม่  จะมีใครอยู่
เบื้องหลังการครอบครองผืนป่าที่มีอำนาจเหนือการบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่า  เหล่านี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์ความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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คนรุกป่าหรือป่ารุกคน? คำถามที่ต้องตอบ บทเรียนที่ต้องถอด จากนโยบาย‘ทวงคืนผืนป่า’ 
วันท่ี 26 กันยายน 2565 - 12:45 น.  

 

คนรุกป่าหรือป่ารุกคน? 

คำถามที่ต้องตอบ บทเรียนที่ต้องถอด 

จากนโยบายทวงคืนผืนป่า 

เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์ สำหรับ คดีแสงเดือน นั่นคือกรณีของ แสงเดือน ตินยอด ชาวบ้านแม่กวัก อ.งาว จ.ลำปาง หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย ทวงคืนผืนป่า ของรัฐในปี 2556 มีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่กลับคำตัดสินคำพิพากษาศาลช้ันต้น สั่งจำคุก 1 ปี เรียกค่าเสียหาย 4 
แสนบาท 

28 กันยายนท่ีจะถึงน้ี จะมีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา 

ก่อนถึงวันนั้นราว 1 สัปดาห์ ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  (P-Move) ยื่นหนังสือที่สำนักงานศาลฎีกา สนามหลวง และ
คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร  พร้อมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรม 
ผู้ถูกดำเนินคดีจากนโยบายดังกล่าว 

จะทำให้เราลืมตาอ้าปากได้ แต่วันหนึ่งเหยียบเราจมดิน แบบชนิดที่หลั่งน้ำตายังหลั่งไม่ออก เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร …ลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือ 
เพราะสิ่งที่เราวาดหวังไว้ว่า เมื่อยางโตแล้ว ส่วนน้ีแหละที่เราจะส่งลูกไปโรงเรียน ให้มีความรู้ ไม่ให้เหมือนเราที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่พอจะลืมตาอ้า
ปากได้ก็มาจมยิ่งกว่าพ่อแม่อีก… แสงเดือนเปิดใจในเวทีเสวนา คดีทวงคืนผืนป่ากรณีแสงเดือน กับกระบวนการยุติธรรมไทย ณ ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งพีมูฟ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, ภาคีsaveบางกลอย และเครือข่ายจัดขึ้น 

แสงเดือนย้อนเล่าถึงความหวังเมื่อครั้งลงมือปลูกต้นยางบนท่ีดิน ซึ่งคาดหวังให้มีผลผลิตสร้างชีวิตให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ท่ี
สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกยาง ทว่า ต่อมากลับถูกดำเนินคดีเมื่อมีนโยบายทวงคืนผืนป่า 

เคยได้ยินว่านโยบายนี้ออกมาเพื่อใช้กับนายทุน ไม่ใช่กับประชาชน แต่ผลออกมาคือ มากระทบกับประชาชน แสงเดือนกล่าว 

ในเวทีเดียวกัน นักวิชาการ นักการเมือง และเอ็นจีโอ ผลัดเปลี่ยนแสดงความเห็นในหลากแง่มุม 

อย่าดูแค่แผนที่แล้วตีเส้น 

คนอยู่มาก่อน ต้องได้สิทธิ 

รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า ปัญหาเรื่องป่าไม้ที่ดินเรื้อรังมานาน 
เป็นเรื่องของการประกาศพื้นท่ีเป็นเขตป่าสงวนบ้าง เขตอุทยานแห่งชาติบ้าง เขตอนุรักษ์ในช่ือต่างๆ บ้าง โดยที่ไม่ได้ดูว่าตรงนั้นมีประชาชนอยู่มา
ก่อนหรือไม่ เป็นการประกาศพื้นที่โดยอาศัยแค่แผนที่ และตีเส้น แล้วประกาศเป็นกฎกระทรวงออกมาว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์ หรือ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/09/01-เด่น123.jpg
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ผลคือไม่ใช่เรื่องของคนบุกรุกป่า แต่ป่าต่างหากที่ไปบุกรุกคน ไม่ใช่เรื่องของคนบุกรุกอุทยาน แต่เป็นอุทยานแห่งชาติต่างหากที่บุกรุกคน การเพิ่ม
พื้นที่ป่าในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ป่าของเราในปัจจุบันจากตัวเลขของกรมป่าไม้ คือ 31% ของพื้นที่ ซึ่งก็ถือว่า
น้อยเกินไป การที่จะมาทวงคืนผืนป่าก็ฟังดูมีประโยชน์ แต่ต้องไม่ไปทวงคืนผืนป่ากับคนท่ีเขาอยู่มาก่อนจะเป็นป่า 

ดังนั้น เรื่องนี้ทางการต้องแยกแยะระหว่างคนที่อยู่มาก่อน กับคนที่มาทีหลัง ซึ่งเรื่องนี้หลักฐานข้อเท็จจริงดูได้จากภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังได้หมด 
ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หรือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 การประกาศเขตต่างๆ ซึ่งทยอยประกาศ
ตั้งแต่ปี 2523-2524 นั้น มีแผนที่ดูได้ทั้งหมดว่าตรงไหนเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าแล้ว แม้จะอยู่ในพ้ืนที่ที่รอบๆ เป็นป่า แต่เป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านอยู่มาก่อน 
ดังนั้น ถ้าเป็นเรื่องของคนที่อยู่มาก่อนก็ต้องใช้คอนเซ็ปต์ของคนกับป่าต้องอยู่ร่วมกัน  โดยสิ่งที่ควรจะทำคือ ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านกับป่าอยู่
ร่วมกันได้ ซึ่งปกติทั่วไปก็เป็นเช่นนั้น ทั้งเรื่องของที่ดินทำกินและเรื่องของป่าชุมชน 

นักวิชาการท่านนี้ย้ำด้วยว่า เรื่องอาญานั้นต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก จริงๆ ศาลช้ันต้นพิพากษาไปแล้ว ถ้าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ไปอุทธรณ์ ก็จบ 
จะอุทธรณ์ทำไมในเมื่อแนวทางดีอยู่แล้ว 

เรื่องคดีอาญา อย่าไปเน้นที่การเอาประชาชนเข้าคุกเลย และรวมถึงการไปเรียกค่าปรับในราคาซึ่งไม่มีชาวบ้านที่ไหนจะมีปัญญาจ่ายได้หรอก 
400,000 บาท ถ้าปรับต้องเหมาะสมกับรายได้ด้วย นี่เป็นข้อที่ผมคิดว่าในเรื่องคดีก็อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่ทำกินก็เรื่องหนึ่ง ก็ต้องแก้ไขกันโดยที่ต้อง
เน้นที่ว่าถ้าใครอยู่มาก่อน ส่วนในการแก้ปัญหาคนไม่มีที่ทำกินที่ไม่ได้อยู่มาก่อน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่อยู่มาก่อนเราต้องให้เขาได้สิทธิในท่ีทำกิน 
รศ.ดร.ปริญญากล่าว 

จี้จุดอ่อนทวงผืนป่า ทัศนคติพิมพ์นิยม 

เปิดช่องใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต 

ด้าน สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่าว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ได้รับคำร้องเรียนหลายพันเรื่อง และในจำนวนนั้นก็เกี่ยวกับผลพวงนโยบายทวงคืนผืนป่าเป็นจำนวนถึง 1 ใน 3 

สิ่งที่ กมธ.พบคือ เวลาที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยในการแก้ปัญหา ทัศนคติของฝ่ายราชการซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นแบบพิมพ์
นิยมที่ถอดแบบกันมาเลย ใน กมธ.ได้ตั้งโจทย์ว่าจะไปแก้ปัญหาชาวบ้านทีละเรื่อง แล้วก็แก้ไม่ได้ หลายเรื่องถูกฟ้อง และเจ้าหน้าที่สภาก็จะบอกว่า 
กมธ.ไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ ในขณะที่ฝ่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องไม่เคยเข้ามาร่วมประชุมกับ กมธ.เลย 

สาทิตย์กล่าวว่า แปลกใจเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าตั้งแต่ต้น  หากไปดูคำสั่ง คสช.เมื่อตอนปี 2557 ออกมา 178 คำสั่ง หนึ่งในนั้นมี 2 คำสั่งที่
กำหนดวิธีปฏิบัติชัด คือคำสั่ง คสช.ที่ 64 กับ 66 เรื่องทวงคืนผืนป่าเป็นประเด็นที่กำหนดแนวปฏิบัติไว้ชัด เดิมเรื่องป่ากับเขตอนุรักษ์เป็นเรื่องของ
กรมป่าไม้และกรมอุทยาน แต่ในคำสั่ง คสช.ที่ 64 ไปเพิ่มอำนาจฝ่ายความมั่นคง คือทหาร กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นในเรื่องการทวงคืนผืนป่า
ไปด้วย 

ประเด็นปัญหาและจุดอ่อนของนโยบายทวงคืนผืนป่า คือการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ คิดว่ามีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต
หน้าที่ และมีโอกาสละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน พอมีการออกคำสั่ง คสช.ที่ 66 ก็มีการเพิ่มดุลพินิจให้แก่เจ้าหน้าที่มากขึ้น เช่น พื้นที่ตรงนี้เป็น
ของนายทุนเลยไม่มีการยึดคืน จึงเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่านโยบายนี้มีปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
และนำไปสู่ปัญหาการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สาทิตย์กล่าว พร้อมช้ีช่องว่า เรื่องนี้มีทางออกอยู่ 2 ทาง ได้แก่ 1.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรทบทวนโดยการพูดคุยกับสำนักอัยการสูงสุดเรื่องการชะลอการฟ้อง หรือการสั่งไม่ฟ้อง 2.การนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ทวงคืนผืนป่า เพราะต้องยอมรับว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  ของคำสั่ง คสช.นำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเกิน
ขอบเขตอำนาจ 

ถ้าไม่สามารถทำในรัฐบาล หรือสภาชุดนี้ได้ก็มีความเสี่ยงต่อคดีอยู่พอสมควร เดาไม่ถูกอีกเช่นกันว่าสมัยหน้าใครจะเป็นรัฐบาล และจะดำเนินการ
เรื่องนี้ต่ออย่างไร มิเช่นนั้นทาง กมธ.ก็จะต้องทำเป็นข้อเสนอทิ้งไว้ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เปิดตัวเลข (ทวงได้) 5 หมื่นไร่ คุ้มหรือไม่ 

รัฐต้องทุ่มเคลียร์คดีอื้อ 

สมชาย หอมลออ ท่ีปรึกษาอาวุโสมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า การที่คนยากคนจน หรือคนชายขอบถูกดำเนินคดี ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกรณี แต่
เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เห็นได้ชัดเจนว่ามีความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมอย่างมาก ในขณะที่คน
จำนวนน้อยส่วนหน่ึงร่ำรวยมหาศาล แต่คนจำนวนมากยังไม่มีอาหารที่จะกินให้รอดพ้นไปในแต่ละวัน 

โครงสร้างในลักษณะเช่นนี้ถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อมีการกระทำรัฐประหาร  ดังนั้น พวกเราต้องสำเหนียก ต้องตระหนักว่าเราต้องไม่สนับสนุนการ
รัฐประหาร ซึ่งแต่ละครั้งก็ออกกฎหมายเป็นคำสั่ง โดยที่ไม่ได้รับฟังหรือมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ โครงสร้างใน
เรื่องป่าไม้มีความสับสนมาก รวมทั้งปัญหาโครงสร้างในทางที่ดิน 

สมชายยังยกตัวอย่างให้ขบคิดว่า มีคนหาเช้ากินค่ำไปเก็บขนุนริมคลองหลอดเอามาให้ลูกกิน แต่มีความผิด หากจะตัดสินให้ติดคุกก็สามารถทำได้ 
หากตัดสินว่าคนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไปเก็บขนุนมาประทังชีวิต ให้ติดคุก 1 ปี หรือ 6 เดือน เป็นธรรมหรือไม่ ดังนั้น ความเป็นธรรมคือกฎหมาย
สูงสุด จะให้ความเป็นธรรมได้ต้องพิจารณาแต่ละกรณีด้วย จะพิจารณาตามนโยบายไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างน้ันเอาคอมพิวเตอร์มาตัดสินดีกว่า 

ปิดท้ายที่ ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงประโยชน์ของนโยบายทวงคืนผืนป่าว่ามีความคุ้มค่า 
หรือไม่ โดยระบุว่า ตั้งแต่ปี 2557 มีพื้นที่ป่าโดยรวมประมาณ 102 ล้านไร่ แต่เมื่อสิ้นปี 2564 หากดูจำนวนพื้นที่ป่าหลังนโยบายทวงคืนก็พบว่า
ยังคงมีประมาณ 102 ล้านไร่ เพิ่มมาประมาณ 5-6 หมื่นไร่ ซึ่งไม่ได้ต่างจากเดิมมากนัก 

คุณลงทุนรังแกประชาชนทั้งประเทศ มีคดีความอีกมากมายตั้งกี่หมื่นคดี เรื่องเหล่านี้ยืดเยื้อเท่าไหร่ รัฐจะต้องทุ่มเงินจัดการคดีความอีกเท่าไหร่ พี่
น้องประชาชนต้องเสียหายอีกเท่าไหร่ คำถามคือ มันคุ้มไหมกับนโยบายเหล่านี้ ไม่มีความคุ้มค่าใดๆ ท่ีจะตอบได้เลย ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และ
ในทางสังคม 

จากนั้น ดร.กฤษฎายังหยิบยกเป้าหมายในภาพรวมของนโยบายการจัดการป่าไม้ทั่วโลกว่า 

เป้าหมายแรก คือ ป่าไม้ต้องตอบโจทย์ประชาชน โดยเฉพาะคนทุกข์ยากท้ังมวล และในอีก 8 ปีข้างหน้า ความยากจนทั้งหลายต้องหายไปด้วยการ
จัดการป่าไม้ แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังทำ คือการทำให้ประชาชนจนลงด้วยนโยบายป่าไม้ ถือว่าเป็นการสวนทางกระแสโลกอย่างรุนแรง 

เป้าหมายที่ 2 คือการอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม กลไกอำนาจรัฐ จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างสมดุล 

แต่ประเทศไทยนั้น พื้นที่ป่ากลับลดลงจากการขยายตัวของกลุ่มทุนในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่านโยบายจัดการเรื่องป่าของประเทศไทยไม่
ตอบโจทย์กับสิ่งเหล่านี้เลย แต่กลับปล่อยกลุ่มทุนมีเสรีในการใช้ทรัพยากร สนับสนุนการขยายที่ดิน ผมเสนอว่า พวกเราสามารถขยับเขยื้อน รวมทั้ง
ต่อสู้ในทางนโยบายและทางกฎหมาย ดร.กฤษดากล่าว ก่อนทิ้งท้ายว่า ในอีกทางหนึ่งก็คือ เราต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการทวงคืนผืนป่าจากอำนาจนิยม 
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“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลัง บมจ. ศุภาลัย เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild” 
26 กันยายน 2022 / เวลา 10:51 น.  

 
มิติหุ้น – ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ศุภาลัย  อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ  นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ให้ได้ผืนป่าร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ 
ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ. จักราช จ.นครราชสีมา ผ่านโครงการ Care the Wild  ร่วมกับชุมชนเข้มแข็งบ้านโคกพลวง นำโดย ชาตรี เพชรนอก 
ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ มุ่งสร้างประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชน 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบ
นิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการ
เปิดเผยข้อมูล  ติดตาม -เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ ให้ ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมที่  
www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999 
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“วราวุธ” ฟื้นชีวิตน้ำตกพุม่วง คืนความสมดุลป่าชุมชนและสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี 
วันจันทร์ ท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 18.40 น. 

 
“วราวุธ” ฟ้ืนชีวิตน้ำตกพุม่วง พร้อมพัฒนาระบบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คืนความสมดุลให้ป่าชุมชน และสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชนบ้านเนิน
สมบัติ และโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ  มอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชน และปลูกต้นสุพรรณิการ์ ดอกไม้
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรใีนพื้นที่โครงการฯ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) ผู้บริหาร ทส. 
ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ ณ วัดเขาถ้ำเสือ ตำบล
จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการระบบส่งน้ำแห่งนี้ เป็นการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม และก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ พร้อม
ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางรวม 2,700 เมตร อัตราการส่งน้ำ 1,770 ลบ.ม./วัน เพื่อส่งน้ำมายังน้ำตกพุม่วง ให้มีน้ำ
เพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่  พร้อมสนับสนุนน้ำสำหรับโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี  สวน
พฤกษศาสตร์ประจําภาคตะวันตกแห่งแรกของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประชาชน โดยได้
ค้นพบ "กระเจียวสุพรรณ" กระเจียวชนิดใหม่ที่มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณนี้เป็นแห่งเดียวในโลกอีกด้วย  ซึ่งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งนี้ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีมีความยั่งยืนจากความร่วมมือของหน่วยงาน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย ได้พัฒนาและรักษาระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีต่อไป 
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ทส.สนับสนุนฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชนเตรียมจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี   
สยามรัฐออนไลน์ 26 กันยายน 2565 14:59 น. ข่าวทั่วไทย  

 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.
สุพรรณบุรี  นายนพดล  มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ 

โดย นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการระบบส่งน้ำฯ เป็นการเพิ่มน้ำฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำสำหรับโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์
สุพรรณบุรี เมื่อมีน้ำจะส่งผลให้ป่าและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ ์อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะยั่งยืนได้ต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ 
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีมีความ
ยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาและรักษาระบบนิเวศ จะส่งผลให้เกิดความสมดุลของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   

ด้าน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า วนอุทยานพุม่วง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22 ตร.กม. ท่ีผ่านมาสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ในฤดูแล้งไม่มีน้ำ 
ส่งผลต่อระบบนิเวศและผืนป่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและได้ข้อสรุปให้มีการจัดหาน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับน้ำตกพุ
ม่วง เพื่อฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่  รวมถึงสนับสนุนน้ำสำหรับโครงการจัดตั้ง 
สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเมืองอู่ทอง เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  

ส่วน นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กล่าวต่อว่า กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ได้
ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน โดยการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม และก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางรวม 2,700 เมตร อัตราการส่งน้ำ 1,770 ลบ.ม./วัน เพื่อ
ส่งน้ำมายังน้ำตกพุม่วง รักษาระบบนิเวศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
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ผอ.ศูนย์ป่าไม้ฝากให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้เห็นแก่ประโยชน์ของ
ชาติเป็นสำคัญ  
26 ก.ย. 2565   

 
นายธีรศักด์ิ คำทวี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้น
ตรงในโอกาสเกษียณอายุราชการ จำนวน 7 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.2 (วะภู
แก้ว) ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.3 (วังน้ำเขียว) ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.5 (ดงอีจาน) ,หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 (ครบุรี) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.7 (ด่านขนุทด)โดยมีหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

ช่วงหนึ่งของการกล่าวอำลาชีวิตราชการผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวว่า หากการรับราชการเปรียบเสมือนการเดินทาง 
ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ นับได้ว่าพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้เพื่อลูกหลานของเรา และพร้อม
ที่จะให้รุ่นน้องๆ รับไม้เดินทางไปในจุดหมายต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ที่เกษียณอายุราชการ มิได้ขึ้นอยู่กับแค่เพียงยศ หรือ
ตำแหน่งหน้าที่ แต่อยู่ที่คุณประโยชน์และความดีงาม ท่ีได้กระทำไว้ ให้กับหน่วยงาน และประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ และขอให้ทุกคนรักใคร่
กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ต้องทำงานและแสดงผลงาน
ให้เป็นท่ียอมรับ และให้อยู่อย่างมีคุณค่าและอยู่อย่างมีความสุข 

ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อยู่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการ
กำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  พร้อมจัดทำและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน
และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสวงน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดรวมทั้ง
ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่
ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด โดยมีการดำเนินการและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่า
ไม้ใหเล้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และ
จัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด และกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

 


