
 สรุปข่าวประจ าวันที่  22-25 ตุลาคม  2565 
ส่ือสิ่งพิมพ์  
- ร าลึก “สมเด็จย่า” จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจ าปีฯ”  (ไทยรัฐ  22 ต.ค. 65  หน้า 7) 
- ทส.ถกอนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนฯ  (เดลินิวส์  25 ต.ค. 65  หน้า 3) 
- 15 ปี ‘คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน’ กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 8 ล้านต้น  (ไทยโพสต์  23 ต.ค. 65  หน้า 1,13) 
 
สื่อออนไลน์ 
- ร าลึก “สมเด็จย่า” จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจ าปีฯ”  (ไทยรัฐ  22 ต.ค. 65) 
www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2533273  
- 15 ปี ‘คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 8 ล้านต้น  (ไทยโพสต์  25 ต.ค. 65) 
https://www.thaipost.net/news-update/248456/ 
- สคทช. เร่งชงร่างกม. บริหารจัดการที่ดิน  (บ้านเมือง  24 ต.ค. 65)  
https://www.banmuang.co.th/news/politic/301784 
- ลักลอบตัดไม้พะยูงกลางป่าสงวน  (บ้านเมือง  24 ต.ค. 65)  
https://www.banmuang.co.th/news/crime/301803 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23650
วันที่: เสาร์ 22 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: รำลึก "สมเด็จย่า" จัดงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีฯ"

รหัสข่าว: C-221022009084(22 ต.ค. 65/04:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.50 Ad Value: 14,500 PRValue : 43,500 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26675
วันที่: อังคาร 25 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.ถกอนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-221025035118(24 ต.ค. 65/06:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.92 Ad Value: 41,256 PRValue : 123,768 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9475
วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: 15 ปี 'คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน' กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 8 ล้านตัน

รหัสข่าว: C-221023008004(23 ต.ค. 65/03:27) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 133.64 Ad Value: 200,460 PRValue : 601,380 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9475
วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: 15 ปี 'คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน' กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 8 ล้านตัน

รหัสข่าว: C-221023008004(23 ต.ค. 65/03:27) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 133.64 Ad Value: 200,460 PRValue : 601,380 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9475
วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: 15 ปี 'คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน' กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 8 ล้านตัน

รหัสข่าว: C-221023008004(23 ต.ค. 65/03:27) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 133.64 Ad Value: 200,460 PRValue : 601,380 คลิป: สี่สี(x3)



เมื่อวันที ่21 ต.ค. ทีศู่นยจั์ดการพืน้ทีสี่เขียว เชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ ์(สวนศรีนครเขื่อนขันธ)์ ต.บาง

กระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

(ทส.) จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาต ิพ.ศ.2565” มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวเปิด

งานว่า การจดังานวนัรกัตน้ไมป้ระจ าปีของชาตเิพ่ือนอ้มร  าลกึถึงพระกรุณาธิคณุของสมเดจ็พระศรีนครนิทราบ

รมราชชนนี ท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนนัตต์อ่การ

อนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลกูและบ ารุงรกัษาตน้ไม ้

พระองคมี์พระปณิธานอยา่งแรงกลา้ท่ีจะฟ้ืนฟคูวามสมดลุของธรรมชาติ โดยทรงปลกูและบ ารุงรกัษาตน้ไม้

ดว้ยพระองคม์าตลอดพระชนมชี์พจากน า้พระราชหฤทยันีไ้ดจ้ารกึในหวัใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา 

ดา้นนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ กรมป่าไมไ้ดจ้ดังานวนัรกัตน้ไมป้ระจ าปีของชาต ิ

มาอยา่งตอ่เน่ือง และในปีนีก้  าหนดใหส้  านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ั่วประเทศ จดักิจกรรมบ ารุงรกัษาตน้ไมใ้น

พืน้ท่ีทั่วประเทศ เพ่ือใหเ้กิดความรกัและความหวงแหนทรพัยากรป่าไมข้องชาติ ตลอดจนเพื่ออนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรพัยากรป่าไม ้ดว้ยการบ ารุงรกัษาตน้ไมใ้หเ้จรญิเติบโตสมบรูณแ์ข็งแรง ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศ และลดภาวะโลกรอ้น. 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


 



 

การรกัษาสภาพป่าชนุ พรอ้มกบัพืน้ท่ีป่าในเวลาเดียวกัน  เป็นอีกหนึ่งทางรอดในการลดปัญหาโลกรอ้น และ
ฟ้ืนฟูความสมดลุทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเปา้หมายส าคญัท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ท่ีตัง้
เปา้ว่าภายใน 5 ปี จะเพิ่มป่าชมุชนใหไ้ด ้15,000 แห่ง คิดเป็นพืน้ท่ีกว่า 10 ลา้นไร ่ ซึ่งปัจจบุนัไทยมีป่าชมุชน
กว่า 6 ลา้นไร ่สามารถช่วยดดูซบัคารบ์อนไดออไซดข์องประเทศใหไ้ดก้ว่า 40 ลา้นตนั  และประชาชน
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากป่า มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี สรา้งงานและอาชีพท่ีมั่นคง สอดรบักบัการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy:BCG) สู่การ
พฒันาท่ียั่งยืน 

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี นบัตัง้แตพ่.ศ.2551 ท่ีบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ห็นความส าคญั
ของป่าชมุชนมาโดยตลอด   ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีพ.ร.บ.ป่าชุมชน ในพ.ศ.2562   โดยเขา้ไปสนบัสนนุให้
ประชาชนในพืน้ท่ีป่าชมุชนตา่งๆ ดแูลอนรุกัษ ์ฟ้ืนฟูพืน้ท่ีป่า  เพิ่มพืน้ท่ีป่าใหก้บัประเทศ  ขณะเดียวกนัก็เป็น
ช่วยหยดุยัง้การบกุรุกท าลายป่า โดยสนบัสนนุใหช้มุชนเขา้มาบริหารจดัการป่าชมุชนของตนเอง พรอ้มกบัใช้



กศุโลบายจดัการประกวดป่าชมุชน  โดยรว่มมือกบักรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ด าเนินงานโครงการ “คนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน”  ซึ่งตอ่มาสอดคลอ้งกบัแนวคิดรกัษาพืน้ท่ีป่าไวใ้หเ้ป็นแหล่งกกั
เก็บคารบ์อน บรรเทาภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ผลการด าเนินโครงการ 3 ระยะหรือ 15ปี ท่ีผา่นมา ไดส้นบัสนนุเงินรางวลัแก่ป่าชมุชน ท่ีไดผ้า่นเกณฑ์
มาตรฐาน ของความเป็นป่าชมุชนตวัอยา่งรวม 1,400 แหง่ เฉล่ียรอ้ยละ 11.65 ของจ านวนป่าชมุชนรวมของทัง้
ประเทศ ในปัจจบุนั  โดยป่าชมุชนท่ีไดร้บัรางวลัทัง้หมดมีพืน้ท่ีป่ารวมกว่า 1.28 ลา้น ไร ่ คดิเป็นจ านวนเงินให้
การสนบัสนนุทัง้สิน้ 44.4 ลา้นบาท  ป่าท่ีอยูใ่นโครงการสามารถกกัเก็บและดดูกลบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด้
กวา่ 8.083 ลา้นตนัคารบ์อน   และพรอ้มด าเนินงานโครงการตอ่เน่ืองในระยะท่ี 4 ซึ่งจะเริ่มตัง้แตปี่ 2566-2570 

ส าหรบัในปีสิน้สดุการด าเนินโครงการในระยะท่ี 3 ในพ.ศ.2562 ไดมี้พิธีมอบรางวลัป่าชมุชน จ านวน 16 แหง่ 
ประกอบดว้ย  รางวลัป่าชมุชนชนะเลิศระดบัประเทศ  ไดแ้ก่ ป่าชมุชนโคกป่าซี อ.กฉิุนารายณ ์จ.กาฬสินธุ ์มี
พืน้ท่ีป่า  1,268 ไร ่ไดร้บัเงินรางวลั 200,000 บาท  รางวลัรองชนะเลิศระดบัประเทศ ไดแ้ก่ ป่าชมุชนบา้นตา้ 
หวัฝาย อ.ขนุตาล จ.เชียงราย และป่าชมุชนบา้นชฎัน า้เงิน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี  , ป่าชมุชนบา้นนา  
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เงินรางวลัแหง่ละ 150,000 บาท 

รางวลัป่าชมุชนชนะเลิศระดบัภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ป่าชมุชนบา้นมว่งเจ็ดตน้ อ.บา้นโคก จ.อตุรดิตถ์,ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าชมุชนบา้นดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, ภาคกลางและตะวนัออก ป่าชมุชน
ชนบา้นเขาสามยอด อ.โคกเจรญิ จ.ลพบรุี และ ภาคใต ้ป่าชมุชนบา้นบนควน อ.รตัภูมิ จ.สงขลาไดร้บัเงิน
รางวลัแหง่ละ 100,000 บาท 

และรางวลัป่าชมุชนรองชนะเลิศระดบัภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ป่าชมุชนบา้นปางมะกลว้ย อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่, 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าชมุชนบา้นนามาลา อ.นาแหว้ จ.เลย, ภาคกลางและตะวนัออก ป่าชมุชนชนบา้น
หนองประดู ่อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี ภาคใต ้ป่าชมุชนบา้นควนออก อ.บางขนั จ.นครศรีธรรมราช เงินรางวลัแหง่
ละ 50,000 บาท 



รางวลัป่าชมุชนดีเดน่ดา้นการพฒันา ไดแ้ก่ ป่าชมุชนบา้นหว้ยขมึ อ.รอ้งกวาง จ.แพร่, ป่าชมุชนบา้นหว้ยขม
นอก อ.เมือง จ.เชียงราย, ป่าชมุชนบา้นคลองหว้ยหวาย อ.แมเ่ปิน จ.นครสวรรค ์และ ป่าชมุชนต าบลเจรญิสขุ 
อ.เฉลิมพระเกียรต ิจ.บรุีรมัย ์

 

นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม กลา่ววา่ ป่าชมุชน เป็น
หนึ่งในหวัใจส าคญัในการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งในขณะนีป้ระเทศไทยมีพืน้ท่ีป่าชมุชนประมาณ  12,017 
แหง่ รวมกบัท่ีเกิดขึน้จากโครงการคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน โดยความรว่มมือของชาวบา้นท่ีลกุขึน้มาดแูล รกัษา
ป่า ท่ีจะสง่ผลในการแกปั้ญหาทางสิ่งแวดลอ้มไมว่า่จะเป็นภยัแลง้ น า้ท่วมตา่ง ๆ  ในระยะยาว  ซึ่งในระยะท่ี 3 
ป่าชมุชนทัง้ 16 แหง่ ไดผ้า่นการคดัเลือกท่ีเขม้ขน้ เพ่ือท่ีจะไดน้  าทนุสนบัสนนุไปท าประโยชนต์อ่ยอดไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี โดยในระยะท่ี 4 ก็จะด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายในการเพิ่มพืน้ท่ีป่าชมุชน 15,000 
แหง่ หรืออาจจะมากกวา่เปา้ท่ีตัง้ไว ้ภายใน 5 ปี 

ดา้น ชศูรี เกียรตขิจรกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กล่าวถึงจากการติดตามผล
หลงัจากท่ีป่าชมุชนทัง้หมดไดร้บัรางวลั วา่ ชมุชนไดน้  าเงินรางวลัไปตอ่ยอดการบรหิารจดัการป่าชมุชน เชน่ 
ปลกูตน้ไมเ้สรมิภายในป่าชมุชน การจดัซือ้อปุกรณป์อ้งกนัไฟป่า และท าแนวกนัไฟปรบัปรุงและสรา้งจดุตรวจ
การณไ์ฟป่าเพิ่มเตมิ ไดมี้การสนบัสนนุ ราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษป่์า (รสทป.) ออกลาดตระเวนและเฝา้ระวงั 



ไฟป่า หรือการท าเรือนเพาะช ากลา้ไม ้อนรุกัษพ์นัธุไ์มท้อ้งถ่ิน และขยายพนัธุพื์ช รวมไปถึงการสรา้งฝายชะลอ
น า้จดุตา่งๆ ในป่าชมุชน และการทอ่งเท่ียวเชิงอนรุกัษ์ 

“ทัง้นีป่้าชมุชนบางแหง่ท่ีไดร้บัรางวลัในระยะแรก ก็ยงัมีความอดุมสมบรูณ ์มีการตอ่ยอดใหอ้งคค์วามรูก้บั
ชมุชนใกลเ้คียง  อยา่งป่าชมุชนบา้นทุง่หยีเพ็ง จ.กระบี่ ซึ่งเคยรบัรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ ในปี 2560 ก็ได้
เขา้มาชว่ยถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่ป่าชมุชนบา้นนา จ.กระบี่ ซึ่งไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศระดบัประเทศในปีนี ้
สว่นเปา้หมายในระยะท่ี 4 ไดก้ าหนดไวปี้ละ 16 แหง่ ทั่วทกุภาคของประเทศ ยงัคงเนน้การสง่เสรมิศกัยภาพป่า
ชมุชน ในการพฒันาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ และขอการรบัรองปรมิาณคารบ์อนเครดติของ
พืน้ท่ีป่าท่ีด  าเนินโครงการ รวมถึงสง่เสรมิศกัยภาพของชมุชนในการดแูล รกัษาป่า และใชป้ระโยชนจ์ากป่า 
พรอ้มกบัการบริหารจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน” ชศูรี กลา่ว 
พงษศ์กัดิ ์ศรีจ  าพลงั ประธานป่าชมุชนโคกป่าซี เลา่วา่ ป่าชมุชนโคกป่าซี ภายในป่ามีไมซี้ ภาษากลาง
เรียกวา่  ตน้พนัจ า ขึน้เป็นจ านวนมาก ซึ่งใตต้น้ซีจะพบเห็ดขึน้อยูม่ากกวา่ตน้ไมป่้าเบญจพรรณอ่ืนๆ ถึง 193 
ชนิดเห็ดท่ีขึน้จะกระจายทั่วทัง้ป่า เชน่ เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดเผาะ เห็ดกา้มป ูฯลฯ ซึ่งแตล่ะปีชมุชน
สามารถเก็บเห็ดเป็นอาหารและจ าหนา่ยไดเ้ฉล่ียถึง 2,485 กิโลกรมั คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 758,915 บาท ชว่ย
สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน เม่ือก่อนมีชาวบา้นเก็บของป่า จากเดมิท่ีหาแคเ่ฉพาะมาบรโิภคในครวัเรือน กลบัรุกล า้
ป่า หาของป่าเพ่ือน ามาเพ่ือขายเป็นสินคา้แทน  ประกอบกบัเกิดไฟป่าขึน้ทกุปี  ดว้ยเหตนีุ ้จงึท าใหป่้าเส่ือม
โทรมลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหใ้นปี พ.ศ. 2540 ชาวบา้นในชมุชนท่ีอยู่ตดิกบัป่าโคกป่าชี จงึไดร้วมใจกนั ชว่ยกนั
ดแูลป่าชมุชนโคกป่าซีอย่างจริงจงั  ท าใหส้ภาพป่าฟ้ืนตวั กลบัมาสมบรูณเ์หมือนเดมิ   

 
“ทกุวนันี ้ถือวา่ป่าโคกชี ท าใหเ้กิดความมั่นคงทางอาหารกบัชมุชนและพืน้ท่ีใกลเ้คียงแลว้ และผลผลิตจากป่า
ยงัชว่ยเลีย้งคนในชมุชนและคนท่ีกลบัคืนถ่ินฐานในชว่งการล็อคดาวนป์อ้งกนัการระบาดของโควิด-19 ท่ีผา่น
มาไดเ้ป็นอยา่งมาก ทกุคนท่ีน่ีรกัและหวงแหนผืนป่าแหง่นี ้“ประธานป่าชมุชนโคกป่าชีกลา่ว 

 
 



 

สคทช.เร่งชงร่าง กม.บริหารจัดการทีด่นิ “สปก.-วันแม็บ” เป็นของขวัญปีใหม่ 66 
หาของขวญัปีใหมใ่หช้าวไทยตามนโยบายลงุตู่ สคทช.เรง่เครื่องรา่งกฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีดิน

และทรพัยากรดนิ  ดนัรา่งพระราชบญัญตัิ ส.ป.ก. ท่ีพรอ้มสดุออกใชน้ ารอ่ง สว่นวนัแมบ็ของ 9 หน่วยงานบอกชาวบา้น
สบายใจไรผ้ลกระทบแน ่
แหลง่ข่าวส านกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยวา่เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคมท่ีผ่านมา การประชมุคณะท างานศกึษาการตรา แกไ้ข 

ปรบัปรุง หรือยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการที่ดินและทรพัยากรดนิ ในคณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายการบริหารจดัการที่ดนิและทรพัยากรดิน คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ไดม้ีความเห็นชอบใน
หลกัการ“รา่งพระราชบญัญตัิการปฏิรูปท่ีดินและคุม้ครองพืน้ท่ีเกษตรกรรม “ใหน้ าเสนอคณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายการบริหารจดัการที่ดนิและทรพัยากรดิน ท่ีมี ดร.วิษณ ุเครืองาม รองนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน ภายใน
ปลายเดือนตลุาคมหรือตน้เดือนพฤศจิกายนนี ้ก่อนน ากลบัเขา้บอรด์ใหญ่ คทช.เพ่ือเสนอตอ่คณะรฐัมนตรีตอ่ไป คาด
วา่ภายในไมเ่กินกลางเดือนธนัวาคมนี ้
 
 



“หากผ่าน ครม.ก็ตอ้งสง่ใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนน าเขา้สูส่ภาซึง่จะเสนอเขา้ช่องทางดว่นของ
รฐัสภาเพราะเป็นกฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการปฏิรูป
ประเทศ เป็นกฎหมายน ารอ่งในเรื่องการจดัท่ีดินเพ่ือ
ความเป็นอยู่ของประชาชนซึง่ ส.ป.ก. มีความพรอ้ม
มากท่ีสดุเพราะไดพ้ฒันากฎหมายน ารอ่งมาก่อนแลว้ 
การเอาท่ีของรฐัมาบริหารจดัการจะตอ้งมีกฎหมาย 

ส.ป.ก. รองรบัการเป็นอยู่ตอ้งมีความหลากหลายจงึ
ตอ้งท าโซนน่ิงจดัสดัสว่นกนัใหมใ่หเ้หมาะกบัการใชป้ระโยชนส์งูสดุและสามารถแกปั้ญหาตา่งๆไดด้ว้ย เช่นท่ีอยู่อาศยั 
เกษตรกรรม ชมุชน  ท่ีเพ่ือสาธารณปูโภคท่ีทรพัยากรท่ีตอ้งอนรุกัษ์” 

แหลง่ข่าวเปิดเผยดว้ยวา่ การปรบัปรุงแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบรูณาการ มาตราสว่น 1: 4000 หรือ One Map ท่ี
เตรียมจะใหเ้ป็นของขวญัปีใหม ่2566 แก่ประชาชนตามนโยบายของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีนัน้ 
ความจริงท าเสรจ็ตัง้แตปี่ 2561 ผ่านคณะกรรมการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรฐั (กปนร.) แต ่ครม.ขณะนัน้แค่
รบัทราบเพราะเกรงเรื่องผลกระทบ ประกอบกบัเกิดหน่วยงาน คทช.จงึไดโ้อนเรื่องมาให ้คทช.ด าเนินการตอ่ในปี 2562 
ซึง่ตอ้งมาตัง้ตน้กนัใหมใ่นปี 2563 

“ท่ีดเูหมือนชา้ทัง้ๆท่ีบอกวา่ท าเสรจ็แลว้ ก็เพราะตอ้งปรบัแผนท่ีใหช้ดัเจนและแกปั้ญหาเรื่องผลกระทบทบัซอ้น 
หลกัการของเสน้แนวท่ีดนิทัง้หมดท่ีเดิมมีอยู่มากกว่า 450 ลา้นไร ่ตอนนี ้207 ลา้นไรภ่ายใน 9 หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีดแูล
รกัษาท่ีดินของรฐัซึง่ประกอบดว้ย กรมท่ีดิน กรมธนารกัษ ์กรมป่าไม ้กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช กรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมพฒันาท่ีดิน ส  านกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมสง่เสริมสหกรณ ์และกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดิการ ตกลงกนัไดแ้ลว้ สามารถรูข้อบเขตและอาณาเขตของตนเองชดัเจน แตส่ว่นท่ีมีปัญหาทบั
ซอ้นกบัหน่วยงานอื่นท่ีเคยฟ้องรอ้งกนั ใหม้ีคณะกรรมการชดุหนึ่งเขา้ไปแกไ้ขใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายโดย
ประชาชนตอ้งเดือดรอ้นนอ้ยท่ีสดุ 

คณะกรรมการ คทช.มีมติเม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2565 ใหแ้กไ้ขปัญหาผลกระทบ ซึง่ส  านกังานคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (สคทช.) ไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบตอ่ประชาชนจากการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน
ของรฐั 9 ขอ้ตอ่ คทช.แลว้เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2565 ซึง่ สคทช.จะเสนอตอ่ ครม.ในเรว็วนันี ้

“ของขวญัปีใหมค่ือใหส้บายใจวา่เรื่อง One Map จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประชาชน จะเป็นผลดีตอ่เศรษฐกิจสว่นรวม
ของประเทศ จะน าเขา้ ครม.ภายในเดือนมีนาคม 2566 แตเ่พ่ือใหจ้บแบบยั่งยืนนัน้ตอ้งไดเ้สน้ถาวรและท าใหเ้ป็น
กฎหมายซึง่กระบวนการน่าจะส าเรจ็ในปี 2567” แหลง่ข่าวกลา่วในท่ีสดุ 



 
 



 

ภายใตก้ารอ านวยการของ พ.ต.อ. อิทธิพล พงษธ์ร ผกก.สืบสวนภ.จว.สรุนิทร ์มอบหมายให ้พ.ต.ท. วิชิตเวช 

ต๊ะผดั รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.สรุนิทร ์พ.ต.ท.สาโรจ ตระกลูโสภิต สว.กก.สืบสวนฯ สั่งการใหช้ดุ ปทส.กก.

สืบสวนฯโดยมี ร.ต.อ. ปราโมทย ์เท่ียงธรรม  รองสว.กก.สืบสวนฯ (หน.ชดุ ปทส.) ดต. ธวชั เจนรอบ  ส.ต.อ. 

ณฐัวฒุิ ทศพร  ส.ต.ท. ศจัจกร โยธาจนัทร ์  ผบ.หมูก่กสืบสวน ภ.จว.สรุินทร ์สนธิก าลงั กบัเจา้หนา้ท่ีเขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าหว้ยทบัทนั-หว้ยส าราญ เจา้หนา้ท่ีหน่วยพิทกัษป่์าขยอง เจา้หนา้ท่ีสายตรวจสว่นกลาง เจา้หนา้ท่ี

ต  ารวจรอ้ย ฉก.ต.ช.ด. 217 เจา้หนา้ท่ีต  ารจชดุสืบสวน สภ.ดม ลาดตระเวนปอ้งกนัรกัษาป่าไม ้ปอ้งกนัการ

ลกัลอบเขา้มาตดัไม ้ในพืน้ท่ีหวงหา้ม บรเิวณป่าทิศตะวนัตกอ่างเก็บน า้เข่ือนขนาดมอญ ต าบลตาตมุ อ าเภอ

สงัขะ จงัหวดัสรุนิทร ์เจา้หนา้ท่ีสามารถจบักมุ นายพิศ ต.ดา่น อ.กาบเชิง จ.สรุนิทร ์ขณะลกัลอบตดัไมพ้ะยงู 

พรอ้มของกลาง เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจหาสารเสพติดในรา่งกายพบเสพยาบา้(แมทแอมเฟตามีน) ก่อนเขา้มา

ลกัลอบตดัไม ้

  



เจา้หนา้ท่ีจงึไดท้  าการบนัทกึตรวจยึด ตรวจยึดของกลางในการกระท าความผิดพรอ้มอปุกรณใ์นการกระท า

ความผิด ไมพ้ะยงู จ  านวน 3 ทอ่น ปรมิาตร 0.09 ลบ.ม. คา่ภาคหลวง 7.20 บาท มลูคา่ความเสียหาย 22,500 

บาท เล่ือยลนัดา จ านวน 1 ป้ืน กระเป๋าเปา้สะพายหลงั สีด  า จ านวน 1 ใบ ขวาน จ านวน 1 ดา้ม เสียม จ านวน 

1 ดา้ม 

โดยกลา่วหาวา่ว่าผิดตาม ไมพ้ะยงูเป็นไมห้วงหา้มตามมาตรา 9แหง่พรบ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 9 ท่ีแกไ้ข

เพิ่มเตมิฉบบัท่ี 8(พ.ศ.2562)ความผิดตามพรบ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐาน "ท าไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บั

อนญุาต " มาตรา 69 ฐาน "ครอบครองไมห้วงหา้มซึ่งอนัยงัมิไดแ้ปรรูปโดยไมมี่รอยตราคา่ภาคหลวง หรือ รอย

ตรารฐับาลขายโดยไมไ่ดร้บัอรุญาต"ิ พรบ.ป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน "ท าไม ้หรือกระท าดว้ย

ประการใดๆอนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแหง่ชาตโิดยไมไ่ดร้บัอนญุาต "พรบ.สงวนและคุม้ครองสตัว์

ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรค หนึ่ง ฐาน "เขา้ไปในเขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์าโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต " มาตรา 55 

วรรคหนึ่ง(5) ฐาน "เก็ษหาน าออกไปกระท าดว้ยประการใดๆใหเ้ป็นอนัตรายหรือท าใหเ้ส่ือมสภาพซึ่งไมห้รือ

กระท าการอ่ืนใดอนัสง่ผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ระบบนิเวศหรือความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต " สง่พนกังานสอบสวน สภ.ดม เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 

 


