
สรุปข�าวประจําวันท่ี 5 ต.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- ป�าไม�ดีเดย 28-30 ต.ค.นี้ "มหกรรม ทส." (ไทยรัฐ 5 ต.ค. 65 หน�า 7)  

- กทม.จับมือเครือข)ายขับเคลื่อนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว นําร)อง 11 จุดทําสวน 15 นาที-ปลูก. (แนวหน�า 5 ต.ค. 65 หน�า 9) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ป�าไม�ดีเดย 28-30 ต.ค.นี้ “มหกรรม ทส.” 

ไทยรัฐ 5 ต.ค. 65 https://www.thairath.co.th/news/local/2518253 

- ขยายภาพปHญหาคืนผืนป�า…จุดเปลี่ยนพลิกผืนป�าไทย (ตอน 1) / สังศิต พิริยะรังสรรค 

ผู�จัดการออนไลน 5 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000095373 

- ‘จักกพันธุ’ ต้ังทีมเพ่ิม เดินหน�านโยบาย ขยาย ‘พ้ืนท่ีสีเขียว-กําแพงกรองฝุ�น’ ท่ัวกรุง 

มติชน วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3599404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23633
วันที่: พุธ 5 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ดีเดย์ 28-30 ต.ค.นี้ "มหกรรม ทส."

รหัสข่าว: C-221005009047(5 ต.ค. 65/04:29) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.16 Ad Value: 15,160 PRValue : 45,480 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15133
วันที่: พุธ 5 ตุลาคม 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กทม.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่อง 11 จุดทำสวน 15 นาที-ปลูก...

รหัสข่าว: C-221005005003(5 ต.ค. 65/06:06) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 57.28 Ad Value: 71,600 PRValue : 214,800 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15133
วันที่: พุธ 5 ตุลาคม 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กทม.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่อง 11 จุดทำสวน 15 นาที-ปลูก...

รหัสข่าว: C-221005005003(5 ต.ค. 65/06:06) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 57.28 Ad Value: 71,600 PRValue : 214,800 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ป�าไม�ดีเดย 28-30 ต.ค.นี้ “มหกรรม ทส.” 

ไทยรัฐ 5 ต.ค. 65 https://www.thairath.co.th/news/local/2518253 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เป̂ดเผยหลังเป_นประธานประชุม

คณะกรรมการอํานวยการโครงการ “มหกรรม ทส.พบประชาชน : ทรัพยากรสร�างมูลค)า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก

รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ)งสู)สังคมคารบอนตํ่า” ซ่ึง จะจัดข้ึนเป_นครั้งท่ี 1 ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี จ.ร�อยเอ็ด วันท่ี 

28-30 ต.ค.2565 ว)า ได�ร)วมกันพิจารณารูปแบบการจัดโครงการฯ การออกบูธ นิทรรศการของหน)วยงานต)างๆ อาทิ การจัด

นิทรรศการแสดงนโยบายและผลการดําเนินงานของ ทส. การจัดนิทรรศการในหัวข�อหรือประเด็นท่ีน)าสนใจ องคความรู�ท่ี

จําเป_นหรือการดําเนินงานของแต)ละหน)วยงาน การแสดงนิทรรศการหรือนําเสนอเทคโน โลยีท่ีทันสมัยและเป_นมิตรกับ

สิ่งแวดล�อม การจัดคลินิก ทส. เพ่ือให�ความรู� ให�คําปรึกษา คําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม การเป̂ดรับลงทะเบียนผู�ประสงคเข�าร)วมโครงการ CSR ในการปลูกป�า การเป̂ดศูนยรับเรื่องร�องเรียนเคลื่อนท่ี 

การออกร�านจําหน)ายผลิตภัณฑสินค�าและบริการท่ีเป_นมิตรกับสิ่งแวดล�อมรวมถึงประเด็นอ่ืนๆท่ีน)าสนใจ 

“มหกรรม ทส.พบประชาชน” จัดข้ึนเพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู� สร�างความเข�าใจ ถ)ายทอดความรู�และประชาสัมพันธผลงานของ

หน)วยงานในสังกัด ทส. จัดข้ึนใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ท่ี จ.เชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร�อยเอ็ด ภาคกลาง จ.

นครปฐม และภาคใต� จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 



 

ขยายภาพปHญหาคืนผืนป�า…จุดเปลี่ยนพลิกผืนป�าไทย (ตอน 1) / สังศิต พิริยะรังสรรค 

ผู�จัดการออนไลน 5 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000095373 

•‘เปpาหมายหลักหยุดการสูญเสียผืนป�า รักษาต�นน้ํา แต) Messages นี้ สื่อไม)ถึง...กลายเป_นว)า รัฐยึดท่ีทํากินคนจน ไล)คนออก

จากป�า..?’ 

•227 ป�าอนุรักษ (อุทยานแห)งชาติ เขตรักษาพันธุสัตวป�า และเขตห�ามล)าสัตวป�า) ใน 226 ป�าอนุรักษมีคนอาศัยอยู) 4,192 

หมู)บ�าน เนื้อท่ีประมาณ 4,295,501.24 ไร) (1 ป�าปลอดคน) 

นับจากวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 ถึงปHจจุบัน ผ)านมา 22 ปt ยังไม)เคยมีการแก�ไขปHญหาให�แก)พ่ีน�องประชาชนตามมติ ครม. 30 

มิ.ย 2541 ได�แม�แต)แปลงเดียว อีกท้ังหน)วยงานภาครัฐยังไม)เคยมีการจัดเก็บข�อมูลในฐานข�อมูลอย)างชัดเจนพอท่ีจะช)วยใน

การแก�ไขปHญหา 

เพ่ือแก�ไขปHญหาข�างต�น รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาจึงให�มีการยกร)างแก�ไขกฎหมายอุทยานแห)งชาติ และกฎหมาย

สงวนและคุ�มครองสัตวป�าท้ังฉบับ เม่ือปt พ.ศ. 2559 ซ่ึงได�ผ)านกระบวนการนิติบัญญัติออกเป_น พ.ร.บ. อุทยานแห)งชาติ พ.ศ. 

2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ�มครองสัตวป�า พ.ศ. 2562 แล�วเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ‘กฎหมายท้ังสองฉบับนี้

กําหนดให�กรมอุทยานฯ สํารวจการถือครองท่ีดินของประชาชนในเขตป�าอนุรักษให�แล�วเสร็จภายใน 240 วันนับแต)วันท่ี

กฎหมายท้ังสองฉบับมีผลใช�บังคับ ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563’ 

การออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตวป�า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติอุทยานแห)งชาติ พ.ศ. 2562 ซ่ึงถือเป_น

กฎหมายสองฉบับแรกท่ียอมรับ ’การมีอยู)ของคนในป�า’ หรือ ‘คนอยู)กับป�า’ ได�อย)างมีเง่ือนไข 

พ้ืนท่ีในเขตป�าอนุรักษจะต�องการสํารวจการถือครองท่ีดินของราษฎรมีอยู)ท้ังสิ้น 4.7 ล�านไร) ใช�งบประมาณ 117 ล�านบาท 

เจ�าหน�าท่ีกรมอุทยานฯ 4,458 คนเพ่ือลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจนี้ 

‘ผู�ท่ีจะได�รับการสํารวจถือครองในเบ้ืองต�น ต�องไม)มีท่ีดินทํากินและได�อยู)อาศัยหรือทํากินในพ้ืนท่ีอุทยานแห)งชาติ เขตรักษา

พันธุสัตวป�า เขตห�ามล)าสัตวป�าฯ ท่ีมีการประกาศกําหนดมาก)อนวันท่ีพระราชบัญญัติท้ัง 2 ใช�บังคับ ภายใต�กรอบเวลาตาม

มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 หรือตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห)งชาติท่ี 66/2557’ 



และจะไม)ได�สิทธิในการครอบครอง แต)ได�สิทธิในการใช�ประโยชนเพ่ือการดํารงชีพอย)างเป_นปกติธุระ พูดง)ายๆ ก็คือ สามารถ

ประกอบอาชีพการเกษตรได�ไปตลอดชีวิต ส)วนลูกหลานท่ียังประกอบอาชีพการเกษตรก็ยังคงสามารถประกอบอาชีพนี้ต)อไป

ได�อย)างถูกต�องตามกฏหมาย เพียงแต)สิทธิ์ในท่ีดินนี้เป_นเพียงสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ไม)ใช)กรรมสิทธิ์ถือครองตามกฏหมาย 

(property right) 

การสํารวจตามกฎหมายดังกล)าวมีการกําหนดระยะเวลาท่ีจะต�องดําเนินการสํารวจเบ้ืองต�นให�แล�วเสร็จภายใน 240 วัน ตาม

กฎหมาย 

ผลการสํารวจตามกรอบเวลา 240 วันพบว)า (ข�อมูล ณ วันท่ี 21 ก.ค. 2563) ในพ้ืนท่ี 227 ป�าอนุรักษ (อุทยานแห)งชาติ เขต

รักษาพันธุสัตวป�า และเขตห�ามล)าสัตวป�า) 

1. ไม)มีชุมชนอยู)ในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ 1 แห)ง 

2. อีก 226 ป�าอนุรักษ มีจํานวนหมู)บ�านท้ังหมด 4,192 หมู)บ�าน เนื้อท่ี 4,295,501.24 ไร) แบ)งเป_น 

✅ พ้ืนท่ีอุทยานแห)งชาติ 126 แห)ง มีจํานวน 2,745 หมู)บ�าน เนื้อท่ี 2,550,044.18 ไร) 

✅ เขตรักษาพันธุสัตวป�า 60 แห)ง 1,003 หมู)บ�าน 1,471,908.37 ไร) 

✅ เขตห�ามล)าสัตวป�า 40 แห)ง 444 หมู)บ�าน 273,548.69 ไร) 

‘ถือเป_นตัวเลขสํารวจท่ีสมบูรณ ครบถ�วน และเป_นปHจจุบันท่ีสุด ต้ังแต)ท่ีมีหน)วยงานรัฐได�ดําเนินการสํารวจมา มีการใช�

เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีมีความแม)นยําและมีการเดินรังวัดท่ีดินอย)างละเอียด นอกจากนี้ยังมีข้ันตอนการรับรองของชุมชน

โดยเฉพาะจากผู�ท่ีใช�ประโยชนในแปลงข�างเคียง เพ่ือเป_นการทวนสอบข�อมูลท่ีสํารวจได�อีกทางหนึ่งด�วย’ 

ปฏิบัติการ 'คืนผืนป�า' พยัคฆไพร พญาเสือ ฉลามขาว ทวงคืนป�า 

'จ.เลย' ซ่ึงเป_นป�าต�นน้ําของแม)น้ําป�าสัก เคยมีป�า 1 ล�านไร) 20 ปtท่ีผ)านมา ถูกทําลายเหลือเพียง 2-3 แสนไร) ⁉  

พยัคฆไพรออกล)าทวงคืนป�าให�แผ)นดิน คืนผืนป�าได� จํานวน 342,105 ไร) 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน�าทีมพยัคฆไพร กรมป�าไม� (ขณะนั้น) ให�สัมภาษณ ครั้งนั้นว)า 

(https://mgronline.com/crime/detail/9600000017431 (20 ก.ค.2560) 

การยึดคืนพ้ืนท่ีป�าของท้ัง 3 กรม ต้ังแต)ปt พ.ศ.2557 ปฏิบัติการโดยใช�เทคโนโลยีด�านต)างๆ มาประยุกต สนับสนุน การ

ปpองกันปราบปราม อาทิ อากาศยานไร�คนขับ และการใช�ภาพถ)ายจากดาวเทียมติดตามการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า ภายใต�คําสั่งคณะ

รักษาความสงบแห)งชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 64/2557 ลงวันท่ี 14 มิ.ย.57 และฉบับท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิ.ย.57’ 



จากการทํางานท่ีผ)านมา พบว)าพ้ืนท่ีป�าถูกบุกรุกทําลายมากท่ีสุดใน จ.เลย ซ่ึงเป_นป�าต�นน้ําของแม)น้ําป�าสัก โดยในช)วง 20 ปt

ท่ีผ)านมา พ้ืนท่ีป�าท่ีเคยมีอยู)กว)า 1 ล�านไร) ถูกทําลายเหลือเพียง 2-3 แสนไร) 

‘ต้ังแต)ปt 2558 มีการตรวจพบการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าต�นน้ํา ป�าสัก กรมป�าไม�ได�ทํายุทธการป�าสักยั่งยืน เป_นการบังคับใช�กฏหมาย 

และมีการปูพรมดําเนินการพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ)มนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป�า ในรอยต)อ 3 จังหวัดคือ ท่ี อ.น้ําหนาว อ.หล)มเก)า จ.เพชรบูรณ 

ต)อเนื่องกับ อ.ด)านซ�าย จ.เลย และบางส)วนท่ีติดต)อกับ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดย ยุทธการป�าสักยั่งยืนดําเนินการในปt 

2558-2560 สามารถตรวจยึดพ้ืนท่ีคืนมาได�ประมาณ 3 หม่ืนไร)’ (มติชน 9 พฤษภาคม 2562) 

‘ในฐานะคนทํางาน ท้ังลงในภาคสนามเองและติดตามข�อมูลอย)างใกล�ชิดขออธิบายว)า ในชีวิตราชการ ยังไม)เคยมีช)วงเวลา

ไหนท่ีมีป�าไม�เพ่ิมข้ึนเท)าช)วงเวลานี้มาก)อน ต้ังแต)ปt 2558 มีการตรวจพบการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าต�นน้ํา ป�าสัก กรมป�าไม�ได�ทํา

ยุทธการป�าสักยั่งยืน เป_นการบังคับใช�กฎหมาย และมีการปูพรมดําเนินการพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ)มนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป�าในรอยต)อ 3 

จังหวัด คือ ท่ี อ.น้ําหนาว อ.หล)มเก)า จ.เพชรบูรณ ต)อเนื่องกับ อ.ด)านซ�าย จ.เลย และบางส)วนท่ีติดต)อกับ อ.นครไทย จ.

พิษณุโลก โดยยุทธการป�าสักยั่งยืนดําเนินการในปt 2558-2560 สามารถตรวจยึดพ้ืนท่ีคืนมาได�ประมาณ 3 หม่ืนไร)’ (ชีวะภาพ 

ชีวะธรรม : มติชน 9 พฤษภาคม 2562) 

นายชีวะภาพ ยืนยันว)า ‘ก)อนหน�านี้สถานการณป�าไม�ในประเทศไทยหายไปเฉลี่ยปtละ 1 ล�านไร) แต)หลังจากมีมาตรการ “ทวง

คืนผืนป�า” ออกมาชัดเจน และมีการตรวจสอบ พิสูจน สรุปผลทางนิติวิทยาศาสตร ภาพถ)ายดาวเทียมแล�ว พบว)าตลอดเวลา 

5 ปtท่ีผ)านมานั้น ยุทธการทวงคืนผืนป�าได�ผลอย)างชัดเจน ในฐานะคนทํางาน ท้ังลงในภาคสนามเองและติดตามข�อมูลอย)าง

ใกล�ชิด ขออธิบายว)าในชีวิตราชการ ยังไม)เคยมีช)วงเวลาไหนท่ีมีป�าไม�เพ่ิมข้ึนเท)าช)วงเวลานี้มาก)อน’ 

ชุดพยัคฆไพร กรมป�าไม� ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห)งชาติสัตวป�าและพันธุพืช ชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝH{ง รวมผลการปฏิบัติของท้ัง 3 ชุด สามารถยึดคืนดําเนินคดีได� 435,731 ไร) แบ)งเป_นคดีบุกรุกเก)า (ก)อนปt 2557) จํานวน 

342,105 ไร) และคดีบุกรุกใหม) (หลังปt 2557) จํานวน 88,000 ไร) ในท่ีนี้เป_นการดําเนินคดีกับผู�บุกรุกป�าท่ีเป_นนายทุนหรือผู�มี

อิทธิพลได�เป_นจํานวนมากถึง 342,105 ไร) ถือเป_นผลการดําเนินงานท่ีต�องจารึกไว�เป_นประวัติศาสตร เพราะไม)เคยมีรัฐบาลยุค

ไหนไล)บี้เอาผิดกับนายทุนหรือผู�มีอิทธิพลได�ขนาดนี้มาก)อน 

ผมนั่งทบทวนนโยบายทวงคืนผืนป�าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ด�วยใจเป_นกลาง นโยบายนี้มีผลกระทบในเชิง

บวกและเชิงลบต)อสังคมไทย 

นโยบายท่ีเป_นเชิงบวกช)วยให�ประเทศไทยสามารถหยุดการสูญเสียป�าไม�เฉลี่ยปtละ 1 ล�านไร) ลงได�จริง นโยบายนี้เป_น

ประโยชนต)อประเทศไทยโดยรวม ท้ังในแง)ของการช)วยรักษาอุณหภูมิของโลก ไม)ให�โลกร�อนเร็วจนเกินไป ช)วยรักษาป�าต�นน้ํา

ตามธรรมชาติเอาไว�ได� จํานวนหนึ่ง 

นอกจากนี้รัฐบาลได�ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติว)า คนสามารถอาศัยอยู)ร)วมกับป�าได�อย)างถูกต�องตามกฏหมาย นี่

เป_นการยอมรับข�อเรียกร�องของภาคประชาสังคมท่ีส)งเสียงมาอย)างต)อเนื่องตลอด 20 ปtท่ีผ)านมา ถือได�ว)าเป_นการประกาศ



นโยบาย ของรัฐบาลชุดแรกท่ียอมรับสิทธิ์ของชุมชนในการทํามาหากินในผืนป�าได� เป_นนโยบายท่ีเน�นการปรองดอง

ผลประโยชนระหว)างชาวบ�านและชุมชนกับผลประโยชนของประเทศชาติโดยส)วนรวม หากจะเรียกนโยบาย ของรัฐบาลพล

เอกประยุทธในเรื่องนี้ว)าเป_นนโยบายประชานิยม (populism) ก็อาจจะเรียกว)าเป_นนโยบายประชานิยมเชิงบวก (positive 

populism) เพราะเป_นนโยบายประชานิยมท่ีไม)ทําให�ประเทศอ)อนแอลง และไม)ทําให� ความคิดจิตใจของประชาชนอ)อนแอลง 

โดยหวังพ่ึงแต)รับการช)วยเหลือจากรัฐบาล โดยไม)หวังพ่ึงตัวเอง 

แต)แน)นอนว)านโยบายใดๆ ของรัฐบาลไม)ว)าจะชุดไหนก็ตาม ก็สามารถมองได�จากมุมมองจากผลกระทบด�านลบท่ีเกิดข้ึนได�

เช)นเดียวกัน นโยบายทวงคืนพ้ืนป�าท่ีใช�กําลังทหาร ตํารวจและเจ�าหน�าท่ีของภาครัฐในการปฎิบัติการนั้น การกวาดจับ

เกษตรกรไปดําเนินคดีอาญา เกิดข้ึนเป_นจํานวนมากท่ัวทุกภาคของประเทศไทยเป_นเรื่องจริง ถึงแม�ว)ารัฐบาลจะกล)าวอ�างว)า

เปpาหมายของนโยบายการทวงคืนพ้ืนป�าอยู)ท่ีการดําเนินคดีกับนายทุนและผู�มีอิทธิพลเท)านั้น มิใช)เกษตรกรผู�ยากไร�ก็ตาม 

กระนั้นก็ดี ปHญหาในทางปฏิบัติก็คือการหาตัวตนของผู�ท่ีเป_นนายทุนและผู�ท่ีมีอิทธิพลท่ีเข�าไปถือครองท่ีดินของภาครัฐนั้นทํา

ได�ยากจริง เพราะ ไม)มีนายทุนรายใดและผู�มีอิทธิพลตัวจริงรายใดท่ีจะเข�าไปครอบครองท่ีดินของภาครัฐ โดยเป̂ดเผยชื่อของ

ตัวเอง พวกเขาใช�เกษตรกรจํานวนหนึ่งให�เข�าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป�าเพ่ือให�ชาวบ�านได�ทํากิน เพียงเพ่ือยังชีพข้ันตํ่าสุด และจูงใจให�

ชาวบ�านทําการเกษตรเพ่ือเป_นอาหารสัตวสําหรับธุรกิจขนาดใหญ)ของประเทศ เช)น มันสําปะหลัง ข�าวโพดและอ�อยเป_นต�น 

พืชผลการเกษตรราคาถูก เหล)านี้ถูกรวบรวมโดยนายทุนและผู�มีอิทธิพลท่ีอยู)เบ้ืองหลังการบุกรุกทําลายป�าท่ัวท้ังประเทศ นี่

เป_นการใช�กลไกราคาของตลาดอย)างบิดเบือน รวมท้ังเป_นการใช�อํานาจท่ีผิดกฎหมายกดข่ี และขูดรีด เกษตรกรท่ียากจนของ

บรรดานายทุนและผู�มีอิทธิพลท่ีกฎหมายยังไม)สามารถเข�าถึง 

ในวันท่ีผมพบกับพ่ีน�องเกษตรกรท่ีบ�านน้ําพุ จังหวัดเลย เกษตรกรหญิงรายหนึ่งได�ลุกข้ึนพูดในห�องประชุมต)อหน�าเกษตรกร

ทุกคนว)า “เธอไม)กล�าท่ีจะกลับเข�าไปทํากินในท่ีดินเดิมของตัวเอง เพราะกลัวอิทธิพล (มืด)” นี่อาจจะเป_นเหตุผลหนึ่ง

นอกเหนือจากอีกหลายๆ เหตุผลท่ีเกษตรกรบ�านน้ําพุท่ีแม�จะยากจนข�นแค�น และอยากจะกลับเข�าไปทํากินในท่ีดินเดิม แต)ก็

ยังไม)กล�ากลับเข�าไปทํากินของตนเอง 

การจับกุมดําเนินคดีต)อพ่ีน�องเกษตรกรคนจนท่ีทํามาหากินด�วยความซ่ือสัตยสุจริต และพ่ีน�องชนเผ)าอีกเป_นจํานวนไม)ใช)น�อย

ในภาคเหนือ ท้ังท่ีจังหวัดเพชรบูรณ น)าน เชียงใหม)และเชียงราย เป_นต�น 

ปHญหาท่ีก)อความทุกขยากลําบาก และความคับแค�นใจให�แก)พ่ีน�องคนจนจํานวนมากเหล)านี้ กําลังรอให�ได�รับการแก�ไขและมี

การพิจารณาคดีความต)างๆ เพ่ือให�เกิดความยุติธรรม และอย)างเป_นธรรมให�แก) พวกเขาได�อย)างแท�จริง 

ผมอยากจะเรียนให�แก)พ่ีน�องคนจนในพ้ืนท่ีต)างๆ ท่ีไม)ได�รับความเป_นธรรมได�รับทราบว)าคณะกรรมาธิการฯ ได�รับทราบปHญหา

และข�อเท็จจริงบ�างแล�ว และเรามิได�นิ่งนอนใจครับ 

 

 



 

‘จักกพันธุ’ ต้ังทีมเพ่ิม เดินหน�านโยบาย ขยาย ‘พ้ืนท่ีสีเขียว-กําแพงกรองฝุ�น’ ท่ัวกรุง 

มติชน วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3599404 

เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม ท่ี ห�องสุทัศน ศาลาว)าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช�า) เขตพระนคร นายจักกพันธุ ผิวงาม รองผู�ว)า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป_นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด�านเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ครั้งท่ี 1/2565 เพ่ือ

ติดตามผลการปฏิบัติงานและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้มี นายศานนท หวังสร�างบุญ รองผู�ว)าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม ณ.ส. 

วิกิตเศรษฐ ท่ีปรึกษาของผู�ว)าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรชัย จุฑามาศ 

รองผู�อํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ นายวิรัตน มนัสสนิทวงศ ผู�อํานวยการสํานัก

สิ่งแวดล�อม พร�อมด�วยคณะผู�บริหารและข�าราชการสํานักสิ่งแวดล�อม ผู�แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมป�าไม� กลุ)ม Big 

Tree และกลุ)ม We!Park ร)วมประชุม 



ท้ังนี้ ท่ีประชุมได�รายงานการจัดทําคู)มือการปลูกต�นไม�ล�านต�น เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวและกําแพงกรองฝุ�นท่ัวกรุงฉบับ

ประชาชน สําหรับเป_นแนวทางในการปลูกต�นไม�ท่ีถูกต�อง สามารถดาวนโหลดได�ท่ีเฟซบุ�กและเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร 

รวมถึงการกําหนดเปpาหมายและแผนการดําเนินงานการปลูกต�นไม�ล�านต�น ภายในปt 2566 – 2568 ดําเนินการร)วมกันโดย 

สํานักสิ่งแวดล�อม หน)วยงานระดับสํานักของกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป 

โดยมีเปpาหมายการปลูกต�นไม�ในปt 2565 จํานวน 171,000 ต�น ปt 2566 จํานวน 273,000 ต�น ปt 2567 จํานวน 278,000 ต�น 

และปt 2568 จํานวน 278,000 ต�น นอกจากนี้ยังได�รายงานจํานวน 11 พ้ืนท่ีนําร)องตามนโยบายสวน 15 นาที ท่ัวกรุง ได�แก) 

1.ท่ีดินเอกชนริมแม)น้ําเจ�าพระยา ซอยสมเด็จเจ�าพระยา 3 เขตคลองสาน พ้ืนท่ี 2 ไร) 1 งาน 96 ตารางวา 

2.คลองเปpง ซอยสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา พ้ืนท่ี 1 ไร) 2 งาน 

3.สวนป�าสัก ซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร พ้ืนท่ี 3 ไร) 

4.ท่ีดินสาธารณประโยชน ซอยนาวงพัฒนา 21 เขตดอนเมือง พ้ืนท่ี 4 ไร) 

5.ท่ีดินสาธารณประโยชน ซอยเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง พ้ืนท่ี 6 ไร) 

6.ท่ีดินเอกชน ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 เขตพระโขนง พ้ืนท่ี 14 ไร) 

7.สวนหย)อมตรงข�ามสํานักงานเขตบางกะป̂ พ้ืนท่ี 1 ไร) 

8.ท่ีดินราชพัสดุ ซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร พ้ืนท่ี 2 ไร) 

9.ท่ีดินเอกชนริมคลองบางกอกน�อยตรงข�ามวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน�อย พ้ืนท่ี 3 ไร) 2 งาน 40 ตารางวา 

10.สวนป�าเอกมัย เขตวัฒนา พ้ืนท่ี 5 ไร) และ 

11.พ้ืนท่ีว)างใต�ทางด)วน ซอยปรีดีพนมยงค 2 เขตวัฒนา พ้ืนท่ี 5 ไร) ซ่ึงจะดําเนินการแล�วเสร็จในปt 2566 

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแต)งต้ังคณะอนุกรรมการด�านการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประกอบด�วย คณะอนุกรรมการด�านปลูก

ต�นไม�ล�านต�นสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวและกําแพงกรองฝุ�นท่ัวกรุง คณะอนุกรรมการด�านนโยบายสวน 15 นาที ท่ัวกรุง 

คณะอนุกรรมการด�านนโยบายจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต�นไม�ประจําเขต และคณะอนุกรรมการด�านการจัดการฐานข�อมูล

พ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเร)งผลักดันเดินหน�านโยบายสิ่งแวดล�อมดีให�แก)กรุงเทพมหานครต)อไป 


