
 สรุปข่าวประจ าวันที่  26 ตุลาคม  2565 
ส่ือสิ่งพิมพ์  
- สนองพระปณิธาน ‘สมเด็จย่า’ กรมป่าไม้จัดงาน ‘วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ’  (เดลินิวส์  วันที่ 26 ต.ค. 65  
หน้า 10) 
- พิษดินส าไลด์ทุบไฮซีซั่นภูเก็ต จี้คุมสร้างอาคารบนเนินเขา  (ประชาติธุรกิจ  27-30 ต.ค. 65  หน้า 1,13)  
 
สื่อออนไลน์ 
- ชาวบ้านบุรีรัมย์บุกศาลากลางฯ จี้เพิกถอนอาชญาบัตรเจาะส ารวจแร่เขตป่าสงวนฯ  (ผู้จัดการออนไลน์  25 
ต.ค. 65)  https://mgronline.com/local/detail/9650000102150 
- “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข บนแผ่นดินทองค า” ภารกจิการพัฒนาเพ่ือเกษตรกร ของ ส.ป.ก. ในปีงบ 2565  
(มติชนออนไลน์  25 ต.ค. 65)  https://www.matichon.co.th/publicize/news_3636395 
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บรุีรมัย-์ ชาวบา้นบรุีรมัยบ์กุศาลากลางจงัหวดัฯ ถือปา้ยประทว้ง ย่ืนหนงัสือผูว้่าฯ เพิกถอนอาชญาบตัรผกูขาด

เจาะส ารวจแร ่2 บรษิัทเอกชน ไมใ่หเ้ขา้ไปส ารวจขดุเจาะหาแรใ่นเขตป่าสงวนฯเขาคอก แหลง่ภเูขาไฟ กวา่ 

3,000 ไร ่หวั่นท าทรพัยากรธรรมชาตเิสียหาย กระทบโบราณสถาน และวิถีชีวิตของชาวบา้น ขณะจงัหวดัฯรบั

เรื่องตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เสนอ ก.อตุฯ พิจารณา 

วนันี ้( 25 ต.ค. ) ตวัแทนชาวบา้น หมู่ 1 และ หมู ่15 ต.เขาคอก อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์ประมาณ 30 คน ใน
นาม “กลุม่คนรกัษภ์เูขาไฟเขาคอก” ไดร้วมตวักนัเดินทางมาถือปา้ยประทว้ง ท่ีบรเิวณหนา้ศาลากลางจงัหวดั
บรุีรมัย ์ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บรุีรมัย ์เพ่ือย่ืนหนงัสือใหก้บั ผูว้า่ราชการจงัหวดับรุีรมัย ์ขอใหเ้พิกถอนอาชญาบตัร
ผกูขาดส ารวจแรข่อง 2 บริษัทเอกชน ในเขตพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาตเิขาคอก บา้นเขาคอกหมูท่ี่ 1 ต.เขาคอก อ.
ประโคนชยั ซึ่งเป็นแหลง่ภเูขาไฟ 1 ใน 6 ลกูของจงัหวดั 



ทัง้นี ้ตามท่ีอธิบดีกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแรอ่อก อาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร ่ใหแ้ก่ 2 
บรษิัทเอกชน เพ่ือท าการส ารวจหินบะซอลตท่ี์ใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสรา้ง ในพืน้ท่ีต  าบลเขาคอก อ าเภอประโคน
ชยั จงัหวดับรุีรมัย ์รวมเนือ้ท่ีทัง้หมด 3,052 ไร ่ซึ่งพืน้ท่ีตงักลา่วอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิโดยผูถื้ออาชญาบตัร
ผกูขาดส ารวจแรจ่ะเขา้ส ารวจ (โดยวิธีการเจาะส ารวจ) ไดย่ื้นค าขออนญุาตใหเ้ขา้ไปศกึษาวิจยัทางวิชาการ
ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 

โดยท่ีผา่นมา เม่ือ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เจา้หนา้ท่ีอตุสาหกรรมจงัหวดับรุีรมัยไ์ดเ้ขา้ไปท าประชามตกิบั
ประชาชนแลว้ ปรากฏวา่ประชาชนในพืน้ท่ีไมใ่หค้วามยินยอม ในการเขา้ส ารวจดว้ยเหตผุลตงัตอ่ไปนี ้เดมิที
ท่ีดนิดงักลา่วเป็นป่าชมุชนท่ีประชาชนใชร้ว่มกนั ในพืน้ท่ีดงักลา่ว บางสว่นทา่นทราบดีอยู่แลว้วา่รฐัมีการ
จดัสรรปันสว่นใหก้บัประชาชนท าประโยชน ์เพ่ือการเกษตร (สปก.) และประชาชนบางสว่นไดเ้ขา้ไปท า
ประโยชนก์ารเกษตรเรื่อยมาจนถึงปัจจบุนั อนัเป็นการจดัสรรใหป้ระชาชนท่ีไมมี่ท่ีดนิท ากิน ไดมี้ท่ีดนิท ากิน
ตอ่ไป 

นายช านิจ ดีมาก ตวัแทนชาวบา้น หมู ่1 ต.เขาคอก กลา่ววา่ วนันีช้าวบา้นมาย่ืนหนงัสือใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
พิจารณา ย่ืนเรื่องไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามขัน้ตอน เพ่ือเพิกถอนอาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร ่ท่ีไดมี้การ
ออกแก่ 2 บรษัิทเอกชน ซึ่งมีสิทธ์ิเขา้ไปส ารวจแร ่ในพืน้ท่ีป่า ถึงจะมีการด าเนินการขออนญุาตถกูตอ้งตาม
ขัน้ตอนของกฎหมาย แตช่าวบา้นก็ไมอ่ยากใหเ้ขา้ไปส ารวจ ซึ่งจะสง่ผลกระทบทัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ชีวิตความ



เป็นอยู่ เพราะป่าเขาคอกทกุวนันีอ้ดุมสมบรูณดี์ เปรียบเสมือนตูเ้ย็นของหมู่บา้น ชาวบา้นในพืน้ท่ี 4 ต าบล 3 
อ าเภอ ใชป้ระโยชนร์ว่มกนัหาของป่า หากการย่ืนหนงัสือครัง้นีไ้มเ่ป็นผลก็จะยกระดบัการรอ้งเรียนตอ่ไป 

ตอ่มา นายชมุพล ภผูานิล ผูอ้  านวยการกลุม่งานศนูยด์  ารงธรรม จ.บรุีรมัย ์เป็นตวัแทนผูว้า่ราชการจงัหวดั
บรุีรมัย ์ไดล้งมารบัหนงัสือรอ้งเรียนจากชาวบา้น เพ่ือใหท้างจงัหวดัพิจารณาเก่ียวกบัการเพิกถอนอาชญาบตัร
ผกูขาดส ารวจแร ่2 บรษิัทเอกชน ซึ่งการพิจารณาอนญุาตในอาชญาบตัรเป็นอ านาจของทางกระทรวง
อตุสาหกรรม ทางจงัหวดัรบัเรื่องแลว้จะแจง้อตุสาหกรรมใหต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ แลว้พิจารณาเสนอไปยงั
กระทรวงอตุสาหกรรมวา่ จะสามารถท่ีจะด าเนินการตามขอ้เรียกรอ้งของชาวบา้นไดห้รือไม่ 

สว่นขัน้ตอนในการขอใชพื้น้ท่ี เทา่ท่ีทราบจากทางอตุสาหกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขออนุญาต
จากกรมป่าไม ้เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีออกอาชญาบตัรเป็นพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาต ิจะตอ้งไปขออนญุาตทางกรมป่าไม้
ก่อน จงึจะเขา้ส ารวจได ้ซึ่งภายหลงัชาวบา้นย่ืนหนงัสือ และรบัฟังค าชีแ้จงจากทางจงัหวดับรุีรมัย ์ชาวบา้นตา่ง
พอใจ จงึสลายตวักลบัไปในเวลาตอ่มา 



 

“ส.ป.ก. มุง่ยกระดบัเกษตรกรให ้อยูไ่ด ้อยู่ดี มีความสขุ ในท่ีดนิ ส.ป.ก. ท่ีถือวา่ เป็นแผน่ดนิทองค า” 

ดร.วิณะโรจน ์ทรพัยส์ง่สขุ เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. กลา่วยืนยนัอย่าง
ชดัเจน ถึงเปา้หมายการด าเนินงานตามแนวนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในฐานะท่ี ส.ป.ก. เป็น
หนว่ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ท่ีมีภารกิจดา้นการบรหิารจดัการท่ีดิน และสรา้งโอกาสและความ
เทา่เทียมในการถือครองท่ีดินเพ่ือยงัชีพของเกษตรกร 

กา้วการท างานของ ส.ป.ก. ภายใตก้ารน าของ ดร.วิณะโรจน ์ไดมี้การพฒันามาอยา่งตอ่เน่ือง และใน
ปีงบประมาณ 2566 เป็นอีกปีของการตอ่ยอดความส าเร็จ 



“ในชว่งท่ีผา่นมา ส.ป.ก. ไดป้รบัเปล่ียนวิธีการท างาน ใหเ้หมาะสมในเชิงพืน้ท่ีมากขึน้ เราจะไมต่ดัเสือ้ตวัเดียว 
แลว้ใสท่กุคน แตจ่ะดจูากการความเหมาะสมทัง้พืน้ท่ี วิถีสงัคม ท่ีตอ้งตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกร โดย
เนน้ยดึหลกัตามแนวพระราชด ารขิองในหลวง รชักาลท่ี 9 เชน่ การเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา และแนวปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนโยบายท่ีไดร้บัมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชยั ศรีออ่น รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ท่ีมีขอ้สั่งการใหท้กุหนว่ยงานมุง่เนน้การยกระดบัความเป็นอยู่ของพี่นอ้งเกษตรกรโดยตอ้งท าตวั
เหมือนกบัคนในครอบครวัพ่ีนอ้งเกษตรกร” 

“ผมจงึปรบัรูปแบบการท างานของเจา้หนา้ท่ี ส.ป.ก.ทัง้สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค ใหมี้การท างานในระบบ
ทีม ท่ีเนน้การวิเคราะหง์าน เนน้สิ่งท่ีท าแลว้ใหคุ้ม้คา่กบังบประมาณ และผลผลิตท่ีออกมา เป็นการตอบโจทย์
การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดนิ ใหเ้กิดความยั่งยืน เราไมท่  างาน
เหมือนเดมิ ท่ีเนน้ความส าเร็จจากการนบัปรมิาณงาน แตเ่ปล่ียนมาดจูากคณุภาพของผลลพัธ ์ซึ่งจะมีการ
วิเคราะหว์่า สามารถท าใหเ้กษตรกรน าสิ่งท่ีสนบัสนนุไปพฒันาตอ่ยอดใหเ้กิดความยั่งยืนไดแ้คไ่หน” ดร.วิณะ
โรจน ์กลา่วย า้ 

ดร.วิณะโรจน ์กลา่วอีกวา่ ส าหรบัการพฒันาเกษตรกร จะมีการสนบัสนนุการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีส าคญั 
เชน่ แหลง่น า้เพ่ือการเกษตร ดว้ยการบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เชน่ โครงการบอ่บาดาลและ
ระบบสบูน า้โซล่ารเ์ซลล ์สนบัสนนุการสรา้งความชุม่ชืน้ในพืน้ท่ีและยกระดบัคณุภาพของสิ่งแวดลอ้ม โดย
สง่เสรมิการปลกูป่าแบบวนเกษตร การพฒันาดา้นตลาด ตามนโยบายตลาดน าการผลิต รวมถึงการผลิตสินคา้
เกษตรปลอดภยัมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์

“จากการท างานของ ส.ป.ก. ไดมี้ความส าเรจ็เกิดขึน้ทั่วประเทศ อาทิ ท่ีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวงัน า้
เขียว จงัหวดันครราชสีมา ท่ีเขา้ไปสนบัสนนุการขบัเคล่ือนแบบมีสว่นรว่มในการผลิตพืชผกัอินทรีย ์ จน
กลายเป็นแหลง่ผลิตผกัอินทรียท่ี์ส าคญั สามารถฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ทัง้ ป่า ดนิ และน า้  เกิดการเปล่ียนจากพืน้ท่ี
น า้แลง้ดนิเลว  เป็นพืน้ท่ีดนิดีน า้ดี สรา้งรายไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน” 

พรอ้มกนันี ้ ยงัเนน้พฒันาตามยทุธศาสตรเ์กษตรสรา้งมลูคา่ เชน่ สนบัสนนุใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปท่ีดินเขา้สูโ่ครงการสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจบุนัไดจ้ดัตัง้แลว้กวา่ 40 แปลง รวมถึง
การสง่เสรมิและพฒันาสมนุไพรไทยแบบครบวงจร 

 



กิจกรรมพฒันาและสง่เสรมิศลิปหตัถกรรม เป็นอีกกิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการรว่มกบั ศนูยศ์ิลปาชีพบางไทร 
ในสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ จดัฝึกอบรมศลิปาชีพใหเ้กษตรกรและราษฎรท่ียากจน รวมทัง้ผู้
พิการ จากทั่วประเทศ โดย ส.ป.ก. จะเปิดรบัสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้น การทอผา้ การท า
ศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมของตนเองไดเ้ป็นจ านวนมาก 

อีกทัง้มีการพฒันาขีดความสามารถของกองทนุการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมใหมี้ศกัยภาพในการดแูลพ่ีนอ้ง
เกษตรกร และเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม ทัง้เรื่องของการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการขบัเคล่ือน รวมทัง้การพฒันาประสิทธิภาพดา้นการหารายไดเ้ขา้มาสรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้บักองทนุดว้ย 

สว่นการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ี เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าววา่ ไดเ้นน้การพฒันาระบบการท างานท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของเกษตรกร เชน่ การท างานในระบบทีม การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาชว่ย ทัง้การน าขอ้มลูมา

เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปท่ีดนิใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่พ่ีนอ้งเกษตรกร (Big 

Data) การพฒันาระบบการใหบ้รกิาร ดว้ยการจดัใหมี้ Mobile Unit ออกใหบ้รกิาร เพ่ือชว่ยใหเ้กิดความสะดวก

แก่เกษตรกร การปรบัปรุงกฎหมายใหท้นัสมยั และระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความ

เปล่ียนแปลงทัง้เศรษฐกิจสงัคม การสรา้งมาตรฐานการปฏิบตัติามระเบียบขอ้กฎหมายตา่ง ๆ ของ ส.ป.ก. ท่ี

ตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนั ท่ีส  าคญัอีกประการ คือ การตอ่ตา้นทจุรติ เหลา่นีคื้อสิ่งท่ี ส.ป.ก.ไดเ้นน้ด าเนินการ

เพ่ือสรา้งประโยชนใ์หก้บัเกษตรกรในพืน้ท่ี ส.ป.ก.ทั่วประเทศ 

“วนันี ้ส.ป.ก. มุง่มั่นอย่างเต็มท่ีในการดแูลพ่ีนอ้งเกษตรกรใหอ้ยูไ่ด ้อยูดี่ มีความสขุ เราเนน้การขบัเคล่ือน
นโยบายพฒันา ทัง้ของรฐับาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เพ่ือใหพ่ี้นอ้งเกษตรกรสามารถท ากินไดอ้ยา่ง
ยั่งยืน บนท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีเป็นแผน่ดนิทองค า” ดร.วิณะโรจน ์กลา่วในท่ีสดุ 

 

 


