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อธิบดีกรมป่าไม้ประชุมติดตามภารกิจที่จะดำเนินการ  
สยามรัฐออนไลน์ 18 ตุลาคม 2565 17:29 น. ข่าวทั่วไทย  

 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้   นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการ
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference 

ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และวาระงานอ่ืนๆ ที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.  การโอนภารกิจหน่วยงานพื้นที่และทรัพยากรการ
บริหารระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2565 และ 3.  พิธีมอบ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 
2565 

ส่วน 4.  กำหนดการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตาก ในห้วงระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566 สำหรับ 5.  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติเป็นป่านันทนาการ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 6.  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะ ที่เข้า
ไปใช้บริการในป่านันทนาการ  พ.ศ. 2565 และ 7.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     

 
  
นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ยังได้ชี้แจงข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนาย
จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ดูแลและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ชนิด และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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ปลัดทส. เร่งรัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า หวังเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของไทย  

 

18 ต.ค. 2565 - 14:59 น.  

ปลัดทส. เร่งรัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า วางแผนเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของไทย เผยไม้ของกลางมีเพียงพอสำหรับก่อสร้างแล้ว 

18 ต.ค. 65 – ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ครั้งท่ี 3/2565 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

นายจตุพร กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การออกแบบก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 การออกแบบตกแต่งภายใน ระยะที่ 3 การออกแบบและปรับภูมิทัศน์ และระยะที่ 4 การออกแบบและจัดแสดง
นิทรรศการ รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานเพื่อดูแลการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 

ทั้งนี้ขอให้แต่ละหน่วยงานวางแผนการดำเนินงานในแต่ละระยะให้มีความรัดกุมรอบคอบ ประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และ
เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ สามารถเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย 

ปลัดทส. กล่าวอีกว่า ท่ีประชุมยังได้มีมติว่า ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้ของกลางในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติม เนื่องจากไม้ที่มีอยู่เดิมเพียงพอต่อ
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แล้ว รวมถึงเศษไม้ที่เก็บรักษาไว้ท่ีส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อยที่มีมากถึง 6,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้เคยมีมติไม่มีความจำเป็น
ในการใช้งานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน 

 
จึงให้กรมป่าไม้ดำเนินการกับไม้ของกลางที่สิ้นสุดคดีแล้ว รวมถึงเศษไม้ต่างๆ ได้ตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ยังได้มีมติให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดตั้งงบประมาณในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุการณ์จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โดยขอให้จัดทำหนังสือในหลากหลายรูปแบบ ท้ังเป็นหนังสือท่ีระลึก หนังสือสำหรับนักเรียนนักศึกษา หนังสือในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงสำหรับเพื่อ
การจำหน่ายในอนาคต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนในวงกว้างต่อไป 
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กระบะดวงซวยยางแตก ผงะขนไม้เถื่อนเต็มคัน ค่ากว่า 1 ล้านบาท คนขับทิ้งรถหนี  

 

18 ต.ค. 2565 - 21:31 น.  

กระบะดวงซวยยางแตก ผงะขนไม้เถื่อนเต็มคัน ค่ากว่า 1 ล้านบาท คนขับทิ้งรถหนี จนท.ตรวจยึดของกลาง และจะติดตามตัวเจ้าของรถมา
ดำเนินคดีต่อไป 

เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 18 ต.ค. 2565 ศูนย์วิทยุ สภ.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ รับแจ้งเมีอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบ้านฝ้ายไปทางหน้าสยาม 
โกลบอลเฮ้าส์ จึงประสาน ร.ต.ต.สถิตย์ ศรีใจวงค์ สายตรวจ ต.ร่องกาศ ร.ต.อ.จงกล คำหม่อม สายตรวจ ต.เวียงทอง ร่วมกับ ร.ต.ต.สันติ ชำนาญ 
ด.ต.ณรงค์เดช วงค์รอบ ตำรวจจารจร สภ.สูงเม่น ออกตรวจสอบ 

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะชนท้ายรถเก๋งโตโยต้า กท 8279 แพร่ และชนท้ายรถเก๋งฮอนด้า กท 153 แพร่ จึงประสานร้อยเวรและประกันเพื่อ
เคลื่อนย้ายรถออกจากสถานที่เกิดเหตุ ระหว่างนั้นพบมีรถกระบะคล้ายกับรถขนส่งสินค้าแซงมาด้านหลัง ปรากฏว่าเกิดยางระเบิด 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปให้การช่วยเหลือ พบว่าเป็นรถยนต์กระบะอีซูซุ ตอนเดียว สีเขียว ทะเบียน บย 460 แพร่ บรรทุกสิ่งของและคลุมผ้าใบ
กระสอบปกปิดอำพรางไว้ คนขับเป็นชายวัยกลางคน  บอกเจ้าหน้าว่าขนขี้ไก่จากอำเภองาว จ.ลำปาง จะไปภาคกลาง  แต่คนขับท่าทางมีพิรุธ 
พยายามเดินเลี่ยงออกจากจุดเกิดเหตุ และวิ่งหนีหายไปกับความมืด 

เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบรถคันดังกล่าว พบไม้ชิงชันท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าไม้ของกลาง 18,000 บาท และ
ไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน 17 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.30 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นไม้มูลค่าของกลาง 990,000 บาท หากนำไปจำหน่ายจะมีมูลค่านับ
ล้านบาท 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงโทรประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประกอบด้วย นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายชาตรี 
สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าควบคุมไฟป่า, นายพิษณุพันธุ์ วงค์ขันธุ์ หัวหน้า ฝ่ายป้องกันรักษาป่า, นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง ผอ.ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้, ตำรวจ กก.4 บก. ปทส.จังหวัดแพร่, หน่วยป้องกันรักษาป่า พร.8 ( ห้วยขมิ้น)และมว.อ..สมนึก ผู้ช่วย
ป้องจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดแพร่ ( กอรมน.) และฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่น นำกำลังร่วมตรวจยึดไม้ของกลางทั้งหมด พร้อม
รถยนต์คันดังกล่าว นำส่ง พ.ต.ท.พุทธิวัฒน์ วงศ์ศิริธนดล สารวัตรสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน สภ.สูงเม่น เพื่อติดตามจับกุมเจ้าของรถ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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รถบรรทุกไม้เถื่อนมูลค่านับล้าน ยางแตกต่อหน้าตำรวจ คนขับวิ่งหนีหายไปในความมืด  
สยามรัฐออนไลน์ 18 ตุลาคม 2565 16:37 น. ภูมิภาค  

 
เมื่อเวลา 24.29 น. คืนวันที่ 18 ต.ค.65 ศูนย์วิทยุ สภ.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ รับแจ้งเหตุจาก ศูนย์วิทยุ 191 ภ.จว.แพร่ ว่ามีอุบัติเหตุบริเวณสาม
แยกบ้านฝ้ายไปทางหน้าโกบอลลเฮาส์ จึงประสาน ร.ต.ต.สถิตย์ ศรีใจวงค์ สายตรวจ ต.ร่องกาศ ร.ต.อ.จงกล คำหม่อม สายตรวจ  ต.เวียงทอง 
ร่วมกับ ร.ต.ต.สันติ ชำนาญ ด.ต.ณรงค์เดช วงค์รอบ ตำรวจจารจร สภ.สูงเม่น ออกตรวจสอบเหตุตามที่ได้รับแจ้ง พบว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ กระบะ
ชนท้ายรถเก๋ง โตโยต้า ทะเบียนแพร่ ชนท้ายรถเก๋งฮ้อนด้า ทะเบียนแพร่ ที่ถนนเลนขาล่องใกล้ตู้ร่องกาศ หน้าโกบอนเฮาท์ขาล่อง ตำรวจสายร่อง
กาศ ร่วมเวียงทอง และตำรวจจารจรสูงเม่น ตรวจท่ีเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือ พบว่ารถท้ัง 2 คัน เสียหาย จึงทำการประสานร้อยเวรและประกันเพื่อทำ
การเคลื่อนย้ายรถออกจากสถานที่เกิดเหตุ 

แต่ระหว่างขณะช่วยยังไม่เสร็จ พบมีรถปิกอัพแซงหลัง คล้ายกับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร ขับขี่มาแล้วเกิดยางระเบิด  ห่างจากรถกำลังเกิด
อุบัติเหตุ 30 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึง เข้าไปให้การช่วยเหลือ พบว่า เป็นรถยนต์กระบะ ปิกอัพ อีซูซุ ตอนเดียวสีเขียว ทะเบียน แพร่ ซึ่งเหมือนรถ
ขนสินค้าผลิตผลการเกษตรคลุมผ้าใบนำกระสอบขี้ไก่ มาปกปิดอำพรางไว้พร้อมผ้าใบปิดคลุมโครงเหล็กท่ีสร้างไว้เพื่อบรรทุกสินค้า  

พบคนขับเป็นชายวัยกลางคน บอกเจ้าหน้าว่า ขนขี้ไก่จากอำเภองาว จ.ลำปาง จะไปจังหวัดภาคกลาง ขณะที่ยางหลังขวาแตก ต่อมามีพิรุธ เพราะ
คนขัยพยายามเดินเลี่ยงออกจากจุดเกิดเหตุ และวิ่งหนีหายไปกับความมืด ทางเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบรถคันกังกล่าว ตรวจพบเป็นไม้ชิงชัน
ท่อน จำนวน 1 ท่อนปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าไม้ของกลาง 18,000 บาท และไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน 17 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 
3.30 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นไม้มูลค่าของกลางรวม 1,008,000 บาท หากนำไปจำหน่ายจะมีมูลค่านับล้านบาท 

 
จากนั้นทางตำรวจจึงโทรประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งประกอบด้วย นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่  
นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าควบคุมไฟป่า นายพิษณุพันธุ์  วงค์ขันธุ์ หัวหน้า ฝ่ายป้องกันรักษาป่า นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง  
ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าตำรวจ กก.4 บก. ปทส.จังหวัดแพร่ หน่วยป้องกันรักษาป่า พร.8 ( ห้วยขมิ้น), 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดแพร่ ( กอรมน.) ฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่น  นำกำลังร่วมตรวจยึดไม้ของกลางทั้งหมด พร้อมรถยนต์คันดังกล่าว 
นำส่ง พ.ต.ท.พุทธิวัฒน์ วงศ์ศิริธนดล สารวัตรสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน สภ.สูงเม่น เพื่อติดตามจับกุมเจ้าของรถมาดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

https://siamrath.co.th/n/391951
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221018/82ac29fc765d5fb4439565c7445f0bbcf466b6980e6b68ad9b9e6b0baa77e180.jpg?itok=0YX2cPXW
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221018/5a8ddc2f1c86d3572a62c5deca8526bc3887e2db422f260d73dcfdf01d114d12.jpg?itok=Sft6ivES
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221018/4705e889be471f335db753aee1a24ffe8284021f45340a72929f76f75737a5bc.jpg?itok=_G7E2lBA
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221018/933c44e51e5f37cb1ae328df53f924aa53673109ad73d0c562a8c9a695b1dcb6.jpg?itok=E7WhnxHu
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221018/48d65e9ed5ecc1eba2aab018489018785de08686707ae9fe671bd106862cabc5.jpg?itok=GxDOPsjI
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ปตท. เปิดสูตรดูดซับคาร์บอน สู่เป้าหมายเพิ่ม-รักษาป่า 3.1 ล้านไร ่
18 ต.ค. 2565 เวลา 9:00 น. 

 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาท่ีทั่วโลกต่างตระหนักเพ่ือร่วมด้วยช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน ปตท. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ
กับเร่ืองนี้เป็นอย่างมาก จึงออกแผน Partnership with Nature and Society ขึ้น 

Climate Change อันเป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อน จนกลายเป็นโลกรวน นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
อีกฟากหนึ่งการดูดซับคาร์บอนฯ ที่มีอยู่และที่กำลังถูกปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศด้วยกลไกการปลูกป่าก็เป็นแนวทางที่ดี ที่สอดคล้องกับแผนของ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเรื่อง Partnership with Nature and Society คือ การเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้น
บรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติผ่านการปลูกและบำรุงรักษาป่าไม้ รวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวต่างๆ ท่ัวประเทศ 

ทั้งนี้ จากความร่วมกับภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ โดย ปตท. จะดำเนินการ ปลูกป่าบก และ ป่าชายเลน เพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ภายในปี 2030  
พร้อมวางแผนดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มสำรวจพื้นที่ปลูกป่าร่วมกับภาครัฐ (กรมป่าไม้) ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยได้แล้วกว่า 
70,000 ไร่ และได้ร่วมกับบริษัทในเครือ ARV ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้ามาช่วยสำรวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการคัดเลือกพื้นที่ นอกเหนือจากที่ ปตท. ได้ปลูกและดูแลรักษาป่าจำนวน 1.1 ล้านไร่ ใน 54 จังหวัด มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ ปตท. ร่วมมือ กทม. เดินหน้าโครงการ "ลมหายใจเพ่ือเมือง" ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงนำร่อง
พัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. และปลูกในพื้นที่สวนสาธารณะ อาทิ สวนจตุจักร สวนรถไฟ และอีกหลายพื้นที่ที่
สำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ ลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ 

สำหรับสูตรการปลูกป่าของ ปตท. นั้น ประกอบด้วย การทำงานงานร่วมกับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่จะปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 1 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ป่า 
ที่กลุ่ม ปตท. ปลูกและบำรุงรักษารวมทั้งหมด = 1 (ป่าใหม่ของ ปตท.) + 1.1 (ป่าเก่า) +1 (ป่าใหม่ของบริษัทในกลุ่ม) = 3.1 ล้านไร่ จะช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 4.15 ล้านตันต่อปี และพื้นที่ป่าที่เพิ่มข้ึนยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ 

การวิจัยของ ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าป่าที่ ปตท. ได้ดำเนินการปลูกและดูแลรักษาตั้งแต่ ปี 2537-2559 สามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 2.14 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ปล่อยออกซิเจนสู่บรรยากาศ 1.7 ล้านตันต่อปี และสามารถคิดเป็น
มูลค่าผลประโยชน์จากป่ากว่า 280 ล้านบาท/ปี (จากการเก็บของป่า การเป็นระบบนิเวศ ฯลฯ) 

นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทฯ ในกลุ่ม ยังมีโครงการที่สำคัญเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ  อาทิ โครงการ Carbon capture and storage (CCS)  
นำโดย ปตท.สผ. การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้ฝั่งในภาคตะวันออกเป็นรายแรกของประเทศ  
โดยจะเริ่มดำเนินการ Pilot project ที่แหล่งก๊าซฯ อาทิตย์ให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1.0 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและมีกำหนดดำเนินการโครงการภายในช่วงปี 2570 (2027) 
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กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น’ กับ กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Central Tham 
Love The Earth  
18/10/2022 

 
กลุ่มเซ็นทรัล และ ธุรกิจในเครือฯ นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสานต่อนโยบายสนับสนุนเจตนารมณ์ของ
กรุงเทพมหานคร “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการ Central Tham Love The Earth” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป และภาคีพันธมิตร ภายใน
ปี 2025 

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล” ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ส่วนสำคัญในการรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีพันธกิจภายใต้โครงการ ‘Central Tham Love The Earth’ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ฟ้ืนฟูป่า
ต้นน้ำทั่วประเทศ 50,000 ไร่ ภายในปี 2030 ด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงการย่อยในหลากหลายพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่เป็น
มิตรต่อธรรมชาติ ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูระบบอาหารพื้นถิ่นและปลอดภัย รักษาระบบนิเวศ และ  ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (CRC), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) และ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (Centel) ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครมาตลอด โดยมผีลการดำเนินงานผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” มีการ
สร้างการตระหนักรู้ สื่อสาร และ สร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านกิจกรรม อาทิ ปลูกต้นไม้ร่วมกับ
พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณรอบศูนย์การค้า  

ในปี 2565 กลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 ต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่เป้าหมายรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัล  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 2, 
เซ็นทรัล พระราม 3 และ เซ็นทรัล พระราม 9 รวมทั้งสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และ พื้นที่
บริเวณที่อยู่อาศัยของพนักงานเครือเซ็นทรัลและประชาชนท่ัวไปที่ร่วมโครงการ 

สำหรับแผนระยะยาว กลุ่มเซ็นทรัล ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และ  ชุมชนใน
กรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนหนองจอก และ ชุมชนคลองสามวา เพาะต้นกล้าเพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครในการจัดทำธนาคารต้นไม้ เพื่อนำต้นกล้า
ไปเพาะปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
(Gracz) นำบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติย่อยสลายมาใช้เพาะต้นกล้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและ ส่งเสริม
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ทางด้าน รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย กล่าวว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในแผนแม่บทของเรา ซึ่งจุฬาฯ เป็นพันธมิตรกับกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว เมื่อทางกลุ่มเซ็นทรัลจัดทำ
โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ทางโครงการจึงแบ่งมาปลูกในพื้นที่จุฬาฯ รวมทั้งสิ้น 1,220 ต้น โดยครั้งนี้ลงปลูก
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูซึ่งสื่อถึงสีประจำของจุฬาฯ  โดยได้กระจายปลูกตามพื้นที่โดยรอบคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีร่มเงาและสีเขียวขจีของพรรณไม้จะมีส่วนช่วยเยียวยาจิตใจคนไข้ให้เกิดความรู้สึก
สบายใจ เราเรียกสถานบริการพยาบาลของเราว่าเป็น “รมณียสถาน” ที่เข้ามาแล้วเกิดความสุข โดยต่อจากนี้โครงการ Central Tham Love The 
Earth จะมีการสนับสนุนกล้าไม้ให้โรงพยาบาล เพื่อนำไปปลูกในพ้ืนที่โดยรอบให้ครบตามเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น โดยทุกต้นที่อยู่ในพ้ืนท่ี
นี้เราปลูกเอง ดูแลเอง และต้นไม้ทุกต้นจะเติบโตขึ้น เพื่อให้กรุงเทพฯ กลายเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน 

 
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการ Central 
Tham Love The Earth” เกิดขึ้นจากความไว้ใจที่ผู้จัดงานเชื่อว่า ทาง กรุงเทพมหานคร เอาจริงเอาจังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง สิ่งที่ชอบใน
โครงการนี้คือ เป็นการปลูกนอกสวนสาธารณะ เนื่องจากสวนสาธารณะเรามีจำกัด ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
กลุ่มเซ็นทรัลจึงเป็นแนวคิดท่ีดี เพราะทั้งสององค์กรนอกจากจะมีพื้นที่ปลูกเป็นของตัวเองแล้ว ยังมีคนดูแลให้ต้นไม้เตบิโตในอนาคต เหมือนเป็นการ
ปลูกต้นไม้ในใจคน ต้นไม้ก็จะกระจายทั่วเมือง ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาเราได้ความร่วมมือดีมาก มีหน่วยงานท่ีจัดโครงการให้ความร่วมมือ
ปลูกร่วมกับเราแล้ว 1,640,000 ต้น โดยปัจจุบันปลูกไปแล้ว 640,000 ต้นจากเป้าหมาย 1 ล้านต้น ซึ่งเดินหน้าเร็วกว่าที่คาดมาก และที่สำคัญ 
กทม. ไม่ได้ใช้งบประมาณของเราเองเลย 

ถือเป็นความไว้ใจที่ภาคเอกชนมอบให้ “เพราะทุกฝ่ายมีความหวังว่าจะทำเมืองให้ดีขึ้นร่วมกัน พลังนี้มีค่ามากกว่างบประมาณมหาศาล เพราะ
งบประมาณหรือจะสู้ความไว้ใจของกลุ่มเซ็นทรัลที่มอบให้เรา องค์กรมองเห็นถึงความจริงจังในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทาง
กรุงเทพมหานคร สุดท้ายกรุงเทพฯ จะสวยได้ด้วยความร่วมมือของพวกเรา นอกจากนี้ จากการได้พูดคุยกับคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ เลยทราบว่า
ทางกลุ่มเซ็นทรัลยังมีโครงการเกี่ยวกับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย เช่น การจัดการพ้ืนที่รอบศูนย์การค้าทุกสาขา ดูแลเร่ืองการ
ทิ้งขยะ ตนคิดว่าสุดท้ายจะเป็นการต่อยอดให้ภาพรวมทั้งเมืองสวยขึ้นโดยท่ีทุกคนร่วมใจกัน เพราะอนาคตของเมืองไม่ได้อยู่ท่ีงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว” ผู้ว่า กทม. กล่าวปิดท้าย 
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ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ จิตอาสา และชาวบ้านซองกาเลีย ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางลำน้ำซองกาเลีย ป้องกัน
อุบัติเหตุน้ำป่าพัดลอยลงไปซัดสะพานไม้พัง ขาดในฤดูฝนปี 2566  
18 ต.ค. 2565  

คืบหน้ากรณีสาเหตุจากพายุฝนโนรู ได้ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ อ.สังขละบุรี 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้แม่น้ำสายหลักในพื้นที่ อ.สังขละบุรี มีแม่น้ำ
ซองกาเรีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำได้เข้าไปท่วมบริเวณโคนต้นอินทนิล อายุกว่า 200 ปี และดินเกิดการ
อ่อนตัวลง ประกอบกับแรงน้ำได้เข้ามาปะทะบริเวณโคนต้นอินทนิล จึงได้ทำให้ต้นหักโคนขวางลำน้ำซองกาเรีย จนท.ได้ร่วมกันตัดเปิดทางน้ำไม่ให้
ไหลไปติดสาพนอุตตมานุสรณ์พัง 

วันนี้ 17 ต.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณจุดเล่นน้ำซองกาเลีย ม. 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง.ผบ.
ฉก.ลาดหญ้าฯ ได้สั่งการณ์ให้ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าฯ ร่วมกับ   ตำรวจ สภ.สังขละบุรี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากหน่วยป้องกันรักษาป่า 
กาญจนบุรี ที่ 5 (กจ.5) อาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.)  กองร้อยอำเภอสังขละบุรี และชาวบ้าน  ช่วยกันตัดไม้อินทนิล ท่ีล้มขวางแม่น้ำซองกาเลีย 
บริเวณจุดเล่นน้ำ ฝั่งตรงข้ามบริเวณร้านอาหารมือทอง 

ทั้งนี้เมื่อช่วงดึกของวันท่ี 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ต้นไม้อินทนิลอายุกว่า 200 ปี ความสูงประมาณ 45-50 เมตร ประมาณ 3-4 คนโอบ ได้หักโค่นขวาง
ลำห้วยซองกาเรีย ท่ีจุดเล่นน้ำซองกาเรีย หมู่ 8. ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์-สังขละบุรี 323  

โดยสาเหตุน่าจะมาจากพายุฝนโนรูได้ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อ.สังขละบุรี 2-3 วันท่ีผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกาเรีย  ได้เพิ่มระดับสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำได้เข้าไปท่วมบริเวณโคนต้นและดินเกิดการอ่อนตัวลงประกอบกับแรงน้ำได้เข้ามาปะทะบริเวณโคนต้นจึงได้ทำให้ต้นไม้
อินทนิลได้หักโคนขวางลำน้ำซองกาเรียดังกล่าว 

ภายหลังที่มีการนำเสนอข่าว นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี มีความเป็นห่วงต้นไม้อินทนิลที่หักโค่นขวางลำห้วยต้นนี้จะสร้างปัญหา
ต่อสะพานไม้อุตตมานุสรณส์ถานท่ีท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสงัขละบุรี เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนระดับน้ำในแม่น้ำซองกาเลียจะสงูขึ้นและกระแสนำ้
ที่ไหลจะรุนแรงขึ้น ซึ่งทุกๆปี จะมีเศษท่อนไม้ กิ่งไม้ รวมทั้งสวะต่างๆในแม่น้ำซองกาเลียไหลลงไปติดที่สะพานไม้ ซึ่งในอดีตปี 2556 เคยเกิด
เหตุการณ์ท่อนซุงและเศษสวะจำนวนมากในแม่น้ำซองกาเลียลอยไปติดตอม่อสะพานฯ  จนส่งผลให้สะพานไม้ขาดมาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดซ้ำรอยได้ในฤดูฝนปี 2566   จึงต้องช่วยกันตัดและนำออกจากลำห้วย  

ซึ่งวันนี้ได้ตัดในส่วนที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่ ของต้นอินทนิล ที่ขวางลำน้ำออกไปก่อน ส่วนลำต้นซึ่งมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการตัดได้ในวันนี้ 
เนื่องจากกระแสน้ำในแม่น้ำซองกาเลียจุดที่ต้นไม้หักโค่นยังไหลแรงและระดับน้ำยังสูง ไม่อาจยืนได้ โดยจะเข้าดำเนินการตัดอีกครั้งเมื่อระดับน้ำ
ลดลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการตัดให้เสร็จภายในกลางเดือน พฤศจิกายน นี้ 
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ชาวกะเหรี่ยงหลายร้อยเดินรณรงค์ในตลาดสะเมิง แสดงพลังปกป้องป่าจิตวิญญาณ 
วันอังคาร ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 20.37 น. 

ชาวกะเหร่ียงหลายร้อยเดินรณรงค์ในตลาดสะเมิงแสดงพลังปกป้องป่าจิตวิญญาณ -เวทีประชุมรับฟังคึกคัก เตรียมเสนอให้ กก.อุทยานฯกัน
พ้ืนที่ป่าชุมชน 2.4 หมื่นไร่ออกจากเขตเตรียมประกาศอุทยานออบขาน 

เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ชาวบ้านชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่กับป่าในหลายหมู่บ้านของ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อาทิ หมู่บ้าน
แม่ลานคำ หมู่บ้านป่าคาใน หลายร้อยคน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ในตลาดสะเมิงเพื่อยืนยันข้อเสนอท่ีต้องการให้กันพื้นที่ป่าจิตวิญญาณและป่าชุมชนที่
ร่วมกันดูแลมายาวนานจำนวนกว่า 24,500 ไร่ออกจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน ก่อนท่ีจะเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นท่ีอุทยานฯ 
จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง 

ทั้งนี ้การเดินรณรงค์เป็นไปอย่างคึกคักโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้แต่งชุดชาติพันธ์กะเหรี่ยง ซึ่งท้ังเด็ก สตรี และผู้สูงอายุต่างถือป้ายที่มีเนื้อหาคัดค้าน
การผนวกพื้นที่ป่าจิตวิญญาณและป่าชุมชนไว้ในเขตอุทยานเพราะจะสร้างความยากลำบากในวิถีประจำวัน  โดยระหว่างการเดินรณรงค์แกนนำได้
อธิบายเหตุผลต่างๆ ผ่านเครื่องขยายเสียง และเมื่อเดินไปถึงที่ว่าการอำเภอสะเมิง แกนนำยังได้ร่วมกันปราศรัยช้ีแจงความต้องการการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้าน 

นายพฤ โอ่โดเชา ชาวบ้านแม่ลานคำ กล่าวว่าแม้จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ชาวบ้านกังวลใจว่าจะไม่มีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะข้อเสนอ
และข้อกังวลต่างๆ ของชาวบ้านจะไม่ถูกบันทึกส่งไปถึงผู้บริหารระดับอธิบดี รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

“เราเรียกร้องให้ป่าส่วนนี้เป็นป่าชุมชนมา 30 ปีแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราหวังว่าเสียงของพวกเราจะไม่หล่นระหว่างทางเพราะเป็นข้อมูล
สำคัญ จึงอยากให้ผู้บริหารอุทยานและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เพราะขั้นตอนตามกฎหมายประกาศอุทยานฯ ไม่มีหลักประกันอะไรว่าเสียงของ
ชาวบ้านจะถูกนำไปพิจารณาในระดับผู้บริหาร อาจแค่นำไปประกอบในกระบวนการ” นายพฤ กล่าว 

พะตีตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอจากหมู่บ้านแม่ลานคำ ได้เล่าประวัติการอนุรักษ์ป่าตั้งแต่ยุคสัมปทานป่า โดยระบุว่าหลังยุค
สัมปทานได้ประกาศเขตปา่สงวนโดยไมไ่ดก้ันพ้ืนท่ีชาวบ้านทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างผิดกฏหมายโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลย และอยู่ๆ มาอุทยานฯ 
ก็โผล่มาอีก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อให้กันพ้ืนท่ีป่าชุมชนและหมู่บ้านออกจากอุทยานฯ จนกระทั่งได้มีการเดินสำรวจร่วมกับอุทยานฯ เพื่อช้ีให้เห็น
ป่าจิตวิญญาณที่ชาวบ้านต้องการกันไว้กว่า 300 จุด ซึ่งตอนนั้นอุทยานฯรับปากว่าจะกันพื้นที่ให้ แต่ตอนน้ีจู่ๆ ก็จะผนวกเข้าไว้ในอุทยานฯ 

นางพะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ชาวบ้านแม่ลานคำ กล่าวว่า เราอยู่ป่าก็ต้องหาของป่า เราอยู่บ้านมีเสา บ้านเมืองก็มีขื่อมีแป แต่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ขับ
รถผ่านไปผ่านมาโดยไม่เห็นหัวเรา เขาจะทำอะไรเราก็ไม่รู้ เขามีอำนาจ ถ้าอยากได้ก็ให้มาคุยกัน  ที่เคยเดินแนวเขตก็ขอให้มีความชัดเจน เราไม่
อยากให้เขาเข้ามาในแนวเขตของเรา 

ขณะที่ตัวแทนเยาวชน กล่าวว่า ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลและจัดการพื้นที่ป่าชุมชน 24,500 ไร่เป็นอย่างดีเห็นได้จากในช่วงไฟป่าจะไม่มีฮอทสปอต 
(จุดความร้อนจากการเผาไหม้) ในป่าบริเวณนี้ เราต้องการให้บริเวณนี้เป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษหรือโฉนดชุมชน  แต่ไม่ต้องการให้เป็นเขต
อุทยานฯ 
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เวลา 13.30 น.ชาวบ้านได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักอนุรักษ์ที่  16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้นาง
เตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเชียงราย และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย ทั้งนี้ปลัดอาวุโส อ.สะเมิง 
กล่าวเปิดเวทีว่า ชาวบ้านคิดอย่างไรพูดออกมาได้เลยในวันนี้เพราะเป็นการมาแลกเปลี่ยนกันว่าพวกเราจะทำอย่างไร ซึ่งทางราชการจะนำความเห็น
ของชาวบ้านท่ีนำเสนอมาไปแจ้ง ดังนั้นหากมีความเห็นใดๆ ขอให้พูดได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดออกไมค์หรือเขียนลงกระดาษ เขารับทั้งหมด วันนี้
เป็นวันของท่านแล้ว 

ทั้งนี้ในที่ประชุมตัวแทนชาวบ้าน 7 หมู่บ้านต่างอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกันแนวป่าชุมชนออกจากเขตอุทยานฯโดยเฉพาะพื้นที่ป่า 14,500 
ไร่ที่เป็นป่าจิตวิญญาณของชาวบ้าน 

น.ส.นิภาพร ไพศาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน กล่าวว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานท่ีอุทยานฯ ด้วยแผนท่ีเนื้อท่ี 147,000 ไร่โดยกำหนดโจทย์ว่าทับท่ี
ทำกินของชาวบ้านหรือไม่ซึ่งได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านด้วยการเดินสำรวจในแนวเขตที่ทำกินและเอามาประชุมกันโดยตนได้ไปมาทุกชุมชนที่
เกี่ยวข้องและตนไม่มีสิทธิตัดพื้นที่ไหนออกได้ ต้องไปเสนอคณะกรรมการอุทยานฯ โดยในส่วนของแม่ลานคำและป่าคานั้นโดยข้อมูลได้ถูกนำเสนอ
อุทยานฯ ให้กันพื้นที่ออกจากอุทยานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยข้อเรียกร้องขอให้กันพื้นที่ 24,500 ไร่ออกจากอุทยานฯนั้น ตนรับทราบและแก้ปัญหา
ร่วมกันตลอดตั้งแต่ปี 2560 ได้มีการจัดประชุมและตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอให้มีการเดินสำรวจร่วมกัน 

น.ส.นิภาพร กล่าวว่า เมื่อ 14 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมกันเดินสำรวจโดยได้มีการวางแผนรว่มกัน แต่เมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่งมีชาวบ้านอีกพื้นที่หน่ึงบอก
ว่าทำไมถึงเดินข้ามแม่น้ำขาน ทำให้นายอำเภอกลัวปัญหาชุมชนขัดแย้งกันจึงยุติการเดินสำรวจ และจัดประชุม 2 หมู่บ้านแต่ไม่ได้ข้อสรุป ซึ่ง
คณะกรรมการชุดเล็กแก้ไม่ได้จึงเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่และไปเดินอีกรอบ แต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะชุมชนต้องการให้เดินเป็นรายแปลงเพื่อ
กันออกจากแนวเขต แต่ชาวบ้านบอกว่าต้องการให้กัน 24,500 ไร่ การทำงานจึงไม่สำเร็จและนายอำเภอบอกให้เสนอให้เป็นการทำงานระดับกรม
เป็นคนตัดสิน 

“ตอนนี้ เมื่อกันพื้นที่บางส่วนออกแล้ว  ทำให้พื้นที่ที่ จะประกาศเขตอุทยานฯ ลดลง  การประกาศเขตอุทยานฯเพราะต้องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว้และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ำช้ัน 1 เอ และชั้น 2 และมีพื้นท่ีเสี่ยง
ภัยดินถล่ม” น.ส.นิภาพร กล่าว 

น.ส.นิภาพรกล่าวว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เตรียมประกาศอุทยานฯ ได้กันพื้นที่ทำกินของชาวบ้านออกหมดแล้ว และยังมีป่าสมบูรณ์ที่กันไว้แล้วท่ีประชาชน
ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของประชาชนยังสำคัญและยืนยันว่าทุกความคิดเห็นจะนำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 

ขณะที่สหพันสธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) ออกแถลงการณ์แสดงความ ไม่เห็นด้วยกับการเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติออบขานทับพ้ืนที่ชุมชน
บ้านแม่ลานคำ และบ้านป่าคาเนื่องจากเห็นว่ากฎหมายป่าอนุรักษ์สร้างข้อจำกัดและความเปราะบางให้กับสิทธิชุมชนในพื้นที่ป่า  การบังคับใช้
กฎหมายในอดีตไม่ต่างจากการบีบบังคับไล่ชุมชนดั้งเดิมออกจากป่า บั่นทอนวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนหายไป 

ด้านนางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาร่วมสังเกตการประชุมในครั้งนี้กล่าวว่า ได้รับการเชิญชวนจากพะตีตา
แยะ ผู้นำจิตวิญญาณแห่งบ้านสบลานขอให้ช่วยมาเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้าน ภาพที่เห็นคือชาวบ้านมากันเต็มลานหน้าท่ีว่าการอำเภอสะเมิง ราว 300 
คน ทั้งเยาวชนผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาลตำบล สรุปได้ว่าพลังความสามัคคีของชาวบ้านก่อให้เกิดความสำเร็จ ในการเจรจาวันนี้ 3 ประการคือ 1 
คณะทำงานรับฟังความเห็นจะนำเสนอให้กันพ้ืนท่ี 24,513 ไร่ออกจากเขตอุทยานตามที่ชาวบ้านเรียกร้องเพื่อดำรงวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับป่ามาช้านาน
ให้คงอยู่ต่อไป 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่า จะเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินการของทุกอุทยาน 3 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจะไม่ถูกปิดกั้นเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ถูกจำกัดมากเกินไป ทั้งนี้จะมีการสื่อสารกับทีมนักวิชาการที่ดำเนินการรับฟังความเห็นว่า
สรุปสาระตรงกับข้อเสนอของชาวบ้านหรือไม่ และผู้บริหารระดับสูงจะนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ 

 
 


