
สรุปข�าวประจําวันท่ี 6 ต.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

-  เก็บค�าบริการ "เขาอีโต�-สามวาฬ-อัยเยอร�เวง" (ไทยรัฐ 6 ต.ค. 65 หน�า 7)  

- แย�งทํากินสวนป)า 2 ม็อบหวิดปะทะ (ไทยรัฐ 7 ต.ค. 65 หน�า 10)  

- ชาวกาฬสินธุ�แย�งสวนป)าสมเด็จ (มติชน 6 ต.ค. 65 หน�า 2) 

-  ม็อบชนม็อบชาวบ�านแย�งพ้ืนท่ีทํากินสวนป)าสมเด็จ (ผู�จัดการรายวัน 360  : 6 ต.ค. 65 หน�า 11)  

- เจ�าหน�าท่ีสนธิกําลังสลายม็อบ ยึดสวนปาล�มเอกชนท่ีหมดสัมปทาน (ผู�จัดการรายวัน 360  : 6 ต.ค. 65 หน�า 11)  

ข�าวเว็บไซต! 

- “วราวุธ” ชู ทส.หนึ่งเดียว พร�อมรับมือทุกสถานการณ� 

ผู�จัดการออนไลน�  5 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000095662 

- กรมป)าไม�เก็บค�าบริการ “เขาอีโต�-สามวาฬ-อัยเยอร�เวง” 

ไทยรัฐ 6 ต.ค. 65 https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2519395 

- เปUดทาง"เอกชน"ใช�ประโยชน�! "รัฐบาล"อนุมัติพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสวนป)า ลดปล�อยกXาซเรือนกระจก   

สยามรัฐออนไลน�  6 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/388535 

- ลุยเต็มสูบความเป[นกลางทางคาร�บอนรัฐบาลเคาะให�เอกชนปลูกสวนป)า! 

ไทยโพสต� 6 ตุลาคม 2565 https://www.thaipost.net/general-news/236761/ 

- หวิดปะทะ! ชาวบ�านแย�งพ้ืนท่ีทํากินสวนป)าสมเด็จ ชี้ป\ญหาเรื้อรังนานหลายป̂ 

วันพุธ ท่ี 05 ตุลาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/299174 

- ม็อบชนม็อบชาวบ�านแย�งพ้ืนท่ีทํากินสวนป)าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ� 

เดลินิวส� 5 ตุลาคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1545077/ 

- กอดคอกันร�องไห�! เจ�าหน�าท่ีสนธิกําลังสลายม็อบยึดสวนปาล�มเอกชนท่ีหมดสัมปทาน 

ผู�จัดการออนไลน� 5 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000095611 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23634
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: เก็บค่าบริการ "เขาอีโต้-สามวาฬ-อัยเยอร์เวง"

รหัสข่าว: C-221006009023(6 ต.ค. 65/06:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.31 Ad Value: 17,310 PRValue : 51,930 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23635
วันที่: ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: แย่งทำกินสวนป่า 2 ม็อบหวิดปะทะ

รหัสข่าว: C-221007039130(6 ต.ค. 65/08:33) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 12.29 Ad Value: 12,290 PRValue : 36,870 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16279
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ชาวกาฬสินธุ์แย่งสวนป่าสมเด็จ

รหัสข่าว: C-221006020018(6 ต.ค. 65/05:10) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 19.28 Ad Value: 23,136 PRValue : 69,408 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3795
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ม็อบชนม็อบชาวบ้านแย่งพื้นที่ทำกินสวนป่าสมเด็จ

รหัสข่าว: C-221006040063(6 ต.ค. 65/04:34) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 48.34 Ad Value: 58,008 PRValue : 174,024 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3795
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: เจ้าหน้าที่สนธิกำลังสลายม็อบ ยึดสวนปาล์มเอกชนที่หมดสัมปทาน

รหัสข่าว: C-221006040060(6 ต.ค. 65/04:23) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 47.96 Ad Value: 57,552 PRValue : 172,656 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

“วราวุธ” ชู ทส.หนึ่งเดียว พร�อมรับมือทุกสถานการณ� 

ผู�จัดการออนไลน�  5 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000095662 

ทส. ก�าวสู�ป^ท่ี 21 “วราวุธ” เชื่อม่ัน “ไม�มีอะไรท่ีทําไม�ได� ถ�าเราร�วมมือร�วมใจ” หวังทุกภารกิจขับเคลื่อนงานต�อไปร�วมกัน

อย�างโยงใยและเชื่อมโยง 

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคมท่ีผ�านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) 

พร�อมด�วย นายอนุชา สะสมทรัพย� ผู�ช�วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงฯ ดร.ยุทธพล อังกินันทน� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล 

ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. และ นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงฯ (ปกท.ทส.) นําคณะผู�บริหารระดับสูงของทุก

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ�าท่ี สิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจํากระทรวงฯ ณ บริเวณหน�า

อาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันคล�ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ครบรอบ 20 ป̂ โดยโอกาสนี้ ยัง

ได�รับมอบช�อดอกไม�แสดงความยินดี จากผู�แทน พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จากนั้นได�เป[นประธานใน

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก�ผู�ท่ีได�รับรางวัล ข�าราชการพลเรือนดีเด�น ประจําป̂ 2565 ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จํานวน 

2 ราย รางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต�นแบบของกระทรวงฯ จํานวน 27 ราย และรางวัลคนดีศรี สป. จํานวน 12 ราย โดยในป̂

นี้ นายวรพล จันทร�งาม รองอธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ได�รับรางวัล “เพชรจรัสแสง ประจําป̂ พ.ศ. 2565” และ

นางชญานันท� ภักดีจิตต� ผู�ช�วยปลัดกระทรวงฯ ได�รับรางวัล “คนดีศรี สป. ประจําป̂ พ.ศ. 2565” 

จากนั้น นายวราวุธ กล�าวให�โอวาทและมอบนโยบายแก�บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ท่ัวประเทศ โดยได�ขอบคุณผู�บริหารและ

เจ�าหน�าท่ีของกระทรวงฯ ทุกท�านท่ีได�ช�วยกันดําเนินงานจนประสบความสําเร็จและสามารถแก�ไขป\ญหาความเดือดร�อนของ

ประชาชนได�อย�างเป[นรูปธรรม จากนี้ไปก�าวย�างของกระทรวงฯ ในป̂ 2566 จะยังคงขับเคลื่อนงานต�อไปอย�างต�อเนื่อง โดย

เน�นผลสัมฤทธิ์อย�างเป[นรูปธรรม เพราะป\ญหาของพ่ีน�องประชาชนไม�มีวันหยุด และนับจากนี้ บทบาทของกระทรวงฯ จะยิ่ง

ทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน จากป\ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ�น้ําท�วม ภัยแล�ง ท่ียังคงเกิดข้ึนอย�าง

ต�อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให�ทุกท�านทํางานร�วมกันต�อไปด�วยความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว เพราะทุกภารกิจมีความ

โยงใยเชื่อมโยงกัน และเชื่อม่ันว�า ถ�าเราร�วมมือร�วมใจกัน ไม�มีอะไรท่ีเราทําไม�ได� ดังท่ีพูดเสมอว�า Together is possible 

และการทํางานของกระทรวงฯ จะเดินหน�าต�อไปไม�มีวันสิ้นสุด สมตามนโยบาย ทส. ยกกําลังเอ็กซ� 

 

 



 

 

กรมป)าไม�เก็บค�าบริการ “เขาอีโต�-สามวาฬ-อัยเยอร�เวง” 

ไทยรัฐ 6 ต.ค. 65 https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2519395 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร�ประกาศกรมป)าไม� เรื่องกําหนดอัตราค�าบริการสําหรับบุคคลและยานพาหนะท่ีเข�าไปใช�บริการใน

ป)านันทนาการ พ.ศ.2565 ลงนามโดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป)าไม� เม่ือวันท่ี 3 ต.ค.2565 ว�า อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 19/1 วรรคหนึ่งแห�ง พ.ร.บ.ป)าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 แก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ป)าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2559 และข�อ 4 แห�งระเบียบกรมป)าไม� ว�าด�วยการเก็บค�าบริการและค�าตอบแทนสําหรับการท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�

ให�บริการแก�ประชาชนในเขตป)าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2563 อธิบดีโดยอนุมัติ รมว.ทส.จึงออกประกาศกรมป)าไม� เรื่องกําหนด

อัตราค�าบริการสําหรับบุคคลและยานพาหนะท่ีเข�าไปใช�บริการในป)านันทนาการ พ.ศ.2565 และให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนด 

90 วัน นับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส�วนอัตราค�าบริการดังนี้ 

1.หินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 

2.น้ําตกเขาอีโต� ชาวไทย 20 บาท ชาวต�างประเทศ 100 บาท รถจักรยาน 10 บาท รถจักรยานยนต� 20 บาท รถยนต�นั่งส�วน

บุคคล 40 บาท รถยนต�บรรทุกไม�เกิน 1 ตัน (4 ล�อ) 40 บาท รถยนต�โดยสารขนาดไม�เกิน 12 ท่ีนั่ง 60 บาท รถยนต�โดยสาร

ขนาดไม�เกิน 24 ท่ีนั่ง 100 บาท รถยนต�โดยสารต้ังแต� 25 ท่ีนั่งข้ึนไป 150 บาท 

3.ทะเลหมอกอัยเยอร�เวง จ.ยะลา ชาวไทย 40 บาท ชาวต�างประเทศ 200 บาท รถจักรยาน 10 บาท รถจักรยานยนต� 20 

บาท รถยนต�นั่งส�วนบุคคล 40 บาท รถยนต�บรรทุกไม�เกิน 1 ตัน 40 บาท รถยนต�โดยสารขนาดไม�เกิน 12 ท่ีนั่ง 60 บาท 

รถยนต�โดยสารขนาดไม�เกิน 24 ท่ีนั่ง 100 บาท รถยนต�โดยสารต้ังแต� 25 ท่ีนั่งข้ึนไป 150 บาท. 

 

 

 

 

 



 

เปUดทาง"เอกชน"ใช�ประโยชน�! "รัฐบาล"อนุมัติพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสวนป)า ลดปล�อยกXาซเรือนกระจก   

สยามรัฐออนไลน�  6 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/388535 

เม่ือวันท่ี 6 ต.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล�าวว�า รัฐบาลได�ขับเคลื่อนแผนงานท้ัง

ระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพ่ือให�สามารถบรรลุเปnาหมายตามท่ี พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ได�ประกาศระหว�างการเข�าร�วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ท่ีประเทศไทยจะบรรลุเปnาหมายความเป[นกลางทางคาร�บอน ภายในป̂ ค.ศ. 2050 

(พ.ศ. 2593) และบรรลุเปnาหมายการปล�อยกXาซเรือนกระจกสุทธิเป[นศูนย� ในป̂ ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ซ่ึงสอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป̂ ท่ีกําหนดยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป[นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

ล�าสุดท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 5 ต.ค.2565 ได�เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

เสนอ ให�ภาคเอกชนเข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป)าตามกฎหมายและระเบียบทีเก่ียวข�อง ซ่ึงจะเป[น

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป)าไม� ควบคู�กับฟtuนฟูทรัพยากรธรรมป)าท่ีเสื่อมโทรมโดยเอกชนเข�ามามีส�วนร�วม เพ่ิมพ้ืนท่ีป)าในการกักเก็บ

คาร�บอนสนับสนุนเปnาหมายความเป[นกลางทางคาร�บอน ลดกXาซเรือนกระจก ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า เพ่ือให�เอกชนสามารถเข�าไปใช�ประโยชน�จากพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือปลูกสร�างสวนป)าภาคเอกชนได�ดังกล�าว 

ครม. ได�ยกเลิกมติ ครม.เม่ือวันท่ี 15 พ.ค. 2533 ท่ีให�ระงับการอนุญาตให�เข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�าง

สวนป)าภาคเอกชนไว�ชั่วคราว และมติ ครม. เม่ือวันท่ี 8 ก.ย. 2535 ท่ีกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตให�ภาคเอกชนเข�าทํา

ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป)าในลักษณะท่ีเป[นข�อจํากัด 

อย�างไรก็ตาม กรมป)าไม�ได�กําหนดมาตรการควบคุมการเข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)า เพ่ือไม�ให�มีการใช�ประโยชน�รุกล้ําเข�าไปใน

พ้ืนท่ีป)าท่ีไม�ได�รับอนุญาต ซ่ึงจะเป[นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน�ในเขตป)า พ.ศ. 2558 

และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชน�ในเขตป)าสงวนแห�งชาติว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให�ทําการปลูกสร�างสวนป)าหรือปลูกไม�ยืนต�นภายในเขตป)าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2565 ซ่ึงกําหนด



หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตปลูกสร�างสวนป)าภาคเอกชน เพ่ือปnองกันการบุกรุกและการตัดไม�ทําลายป)า ซ่ึง

ผู�ขอเข�าทําประโยชน�ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยเคร�งครัด 

นอกจากนี้ จะมี พ.ร.บ.สวนป)า พ.ศ. 2535 ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สวนป)า(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 กํากับเพ่ือให�เป[นการ

ส�งเสริมให�มีการปลูกสร�างสวนป)าในท่ีดินของรัฐและท่ีดินของเอกชนให�กว�างขวาง มีการรองรับและคุ�มครองสิทธิในการทําไม�

ท่ีได�จากการปลูกสร�างสวนป)า สนับสนุนและส�งเสริมให�มีการใช�ท่ีดินจากการปลูกพืชไร�มาเป[นการทําสวนป)าจะก�อให�เกิดการ

อนุรักษ�ป)าไม�มากข้ึน 

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�พิจารณาก�อนเสนอต�อท่ีประชุม ครม. แล�วว�าการให�ภาคเอกชนเข�าทํา

ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป)าตามกฎหมายและระเบียบทีเก่ียวข�องในครั้งนี้ จะมีส�วนในการแก�ไขป\ญหา

ด�านทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีป\ญหาความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในส�วนของพ้ืนท่ีป)าไม�ท่ีลดลง เกิดการใช�ประโยชน�และสร�าง

การเติบโตบนฐานทรัพยากรอย�างสมดุล เพ่ิมพ้ืนท่ีป)าในการกักเก็บคาร�บอน สามารถนํามาคํานวณเป[นคาร�บอนเครดิตได�ใน

ระยะยาว” น.ส.ไตรศุลี กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลุยเต็มสูบความเป[นกลางทางคาร�บอนรัฐบาลเคาะให�เอกชนปลูกสวนป)า! 

ไทยโพสต� 6 ตุลาคม 2565 https://www.thaipost.net/general-news/236761/ 

รัฐบาลเร�งนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป)าหนุนเปnาหมายความเป[นกลางทางคาร�บอน ลดปล�อยกXาซเรือนกระจก เปUดทางเอกชนเข�าใช�

ประโยชน�พ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสวนป)า สร�างสมดุลการฟtuนฟูควบคู�ใช�ประโยชน� 

06 ต.ค.2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล�าวว�า รัฐบาลได�ขับเคลื่อนแผนงานท้ังระดับ

นโยบายและปฏิบัติการ เพ่ือให�สามารถบรรลุเปnาหมายตามท่ี พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงกลาโหม ได�ประกาศระหว�างการเข�าร�วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (COP26) ท่ีประเทศไทยจะบรรลุเปnาหมายความเป[นกลางทางคาร�บอน ภายในป̂ ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และ

บรรลุเปnาหมายการปล�อยกXาซเรือนกระจกสุทธิเป[นศูนย� ในป̂ ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ซ่ึงสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป̂ 

ท่ีกําหนดยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป[นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

ล�าสุดท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 5 ต.ค.2565 ได�เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

เสนอ ให�ภาคเอกชนเข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป)าตามกฎหมายและระเบียบทีเก่ียวข�อง ซ่ึงจะเป[น

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป)าไม� ควบคู�กับฟtuนฟูทรัพยากรธรรมป)าท่ีเสื่อมโทรมโดยเอกชนเข�ามามีส�วนร�วม เพ่ิมพ้ืนท่ีป)าในการกักเก็บ

คาร�บอนสนับสนุนเปnาหมายความเป[นกลางทางคาร�บอน ลดกXาซเรือนกระจก ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า เพ่ือให�เอกชนสามารถเข�าไปใช�ประโยชน�จากพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือปลูกสร�างสวนป)าภาคเอกชนได�ดังกล�าว 

ครม. ได�ยกเลิกมติ ครม.เม่ือวันท่ี 15 พ.ค. 2533 ท่ีให�ระงับการอนุญาตให�เข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�าง

สวนป)าภาคเอกชนไว�ชั่วคราว และมติ ครม. เม่ือวันท่ี 8 ก.ย. 2535 ท่ีกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตให�ภาคเอกชนเข�าทํา

ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป)าในลักษณะท่ีเป[นข�อจํากัด 

อย�างไรก็ตาม กรมป)าไม�ได�กําหนดมาตรการควบคุมการเข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)า เพ่ือไม�ให�มีการใช�ประโยชน�รุกล้ําเข�าไปใน

พ้ืนท่ีป)าท่ีไม�ได�รับอนุญาต ซ่ึงจะเป[นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน�ในเขตป)า พ.ศ. 2558 



และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชน�ในเขตป)าสงวนแห�งชาติว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให�ทําการปลูกสร�างสวนป)าหรือปลูกไม�ยืนต�นภายในเขตป)าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2565 ซ่ึงกําหนด

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตปลูกสร�างสวนป)าภาคเอกชน เพ่ือปnองกันการบุกรุกและการตัดไม�ทําลายป)า ซ่ึง

ผู�ขอเข�าทําประโยชน�ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยเคร�งครัด 

นอกจากนี้ จะมี พ.ร.บ.สวนป)า พ.ศ. 2535 ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สวนป)า(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 กํากับเพ่ือให�เป[นการ

ส�งเสริมให�มีการปลูกสร�างสวนป)าในท่ีดินของรัฐและท่ีดินของเอกชนให�กว�างขวาง มีการรองรับและคุ�มครองสิทธิในการทําไม�

ท่ีได�จากการปลูกสร�างสวนป)า สนับสนุนและส�งเสริมให�มีการใช�ท่ีดินจากการปลูกพืชไร�มาเป[นการทําสวนป)าจะก�อให�เกิดการ

อนุรักษ�ป)าไม�มากข้ึน 

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�พิจารณาก�อนเสนอต�อท่ีประชุม ครม. แล�วว�าการให�ภาคเอกชนเข�าทํา

ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป)าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป)าตามกฎหมายและระเบียบทีเก่ียวข�องในครั้งนี้ จะมีส�วนในการแก�ไขป\ญหา

ด�านทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีป\ญหาความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในส�วนของพ้ืนท่ีป)าไม�ท่ีลดลง เกิดการใช�ประโยชน�และสร�าง

การเติบโตบนฐานทรัพยากรอย�างสมดุล เพ่ิมพ้ืนท่ีป)าในการกักเก็บคาร�บอน สามารถนํามาคํานวณเป[นคาร�บอนเครดิตได�ใน

ระยะยาว” น.ส.ไตรศุลีกล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หวิดปะทะ! ชาวบ�านแย�งพ้ืนท่ีทํากินสวนป)าสมเด็จ ชี้ป\ญหาเรื้อรังนานหลายป̂ 

วันพุธ ท่ี 05 ตุลาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/299174 

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ผู�สือ่ข�าวรายงานว�า  ป\ญหาขอพิพาทกรณีสิทธิ์ท่ีดินทํากิน โดยเฉพาะบริเวณด�านหลังสวนป)า

สมเด็จ เขตรอยต�อบ�านสวนป)า บ�านโนนคําม�วง และบ�านคําโพน ต.นาจารย� อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� ซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของ

สวนป)าสมเด็จ กรมป)าไม� ยังคงมีข้ึนอย�างต�อเนื่องและเป[นป\ญหาเรื้อรังมานานหลายป̂ เนื่องชาวบ�านในพ้ืนท่ีต�างคนต�างอ�าง

สิทธิ์ในท่ีดินทํากิน และแย�งพ้ืนท่ีปลูกพืชกัน ซ่ึงหลายครั้งเกิดการกระทบกระท่ังกัน แต�ก็ยังไม�ได�รับการแก�ไขจากหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�อง  

ท้ังนี้ล�าสุดมีรายงานว�าท่ีบริเวณด�านหลังสวนป)าสมเด็จ เขตรอยต�อบ�านสวนป)า บ�านโนนคําม�วง และบ�านคําโพน ต.นาจารย� 

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� ชาวบ�านจํานวนกว�า 100 คน นําโดยนายประมวล นาบุญทัน อายุ 67 ป̂ นางมะลิ หาศรีสุข อายุ 50 ป̂ 

และนางวรเพชร ทองการ อายุ 66 ป̂ ได�รวมตัวคัดค�านชาวบ�านในพ้ืนท่ีใกล�เคียงอีกกลุ�มหนึ่งประมาณ 20 คน ท่ีจะเข�ามาทํา

กินโดยปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีดังกล�าว โดยชาวบ�านยังได�นําสําเนาหนังสือและระวางแผนท่ีของกรมป)าไม� เป[นหลักฐานใน

การรวมตัวและประท�วงในครั้งนี้ ทําให�ท้ัง 2 กลุ�มโต�เถียงกันไปมาจนเกือบปะทะกัน  ก�อนท่ีกลุ�มชาวบ�านท่ีมีคนน�อยกว�าจะ

ข้ึนรถออกไป และชาวบ�านกลุ�มใหญ�จะแยกย�ายกันไป  

นายประมวล นาบุญทัน อายุ 67 ป̂ บ�านเลขท่ี 1 หมู� 1 บ�านสวนป)า ต.นาจารย� อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� กล�าวว�า เดิมตนและ

เพ่ือนบ�านกลุ�มนี้ ได�เข�ามาทํากินบริเวณดังกล�าวมาต้ังแต�ป^ 2516-2517 โดยทางสวนป)าสมเด็จ กรมป)าไม� ได�เปUดป)าประมาณ 

900 ไร� ให�ราษฎรจํานวน 86 ครัวเรือน ได�เข�ามาทํากิน ครัวเรือนละประมาณ 10-25 ไร� ท้ังนี้ ชาวบ�านท่ีได�รับสิทธิ์ได�เข�ามา

ทํากินโดยปลูกมันสําปะหลังเลี้ยงครอบครัว ขณะท่ีทางสวนป)าสมเด็จ โดยอุตสาหกรรมป)าไม� (อป.) ได�มีเง่ือนไข ให�ราษฎรทํา

การปลูกไม�ยูคาลิปตัสในพ้ืนท่ี เพ่ือเป[นการรักษาระบบนิเวศแบบคนอยู�กับป)าควบคู�กันไป สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ภายในพ้ืนท่ีป)าแห�งนี้ได�โดยไม�มีการทําลายสิ่งแวดล�อม เม่ือไม�ยูคาลิปตัสเติบโต ทางอุตสาหกรรมก็จะตัดไปจําหน�ายนํารายได�

เข�ารัฐ ซ่ึงเป[นเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว� แต�ในช�วงท่ีผ�านมาก็เกิดเหตุการณ�มีชาวบ�านกลุ�มหนึ่ง เรียกร�องท่ีจะเข�ามาขอสิทธิ์ทํากิน

ด�วย จึงเกิดป\ญหากระทบกระท่ังระหว�างชาวบ�านกลุ�มเดิมและกลุ�มใหม�ท่ีจะเข�ามาแทรกแซงเรื่อยมา โดยท่ีทางภาคส�วนท่ี

เก่ียวข�อง ยังไม�สามารถแก�ไขป\ญหาให�เบ็ดเสร็จได� อย�างล�าสุดเม่ือเร็วๆนี้ท่ีมีการจะเข�ามาจับจองพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง โดย



จะนํารถไถเข�ามาปรับพ้ืนท่ี เหมือนเข�ามาแย�งท่ีทํากิน พวกตนท่ีเคยได�รับสิทธิ์จึงออกมารวมตัวคัดค�าน เพ่ือขอความเป[นธรรม

จากทางกรมป)าไม�ในครั้งนี้  

ด�านนางมะลิ หาศรีสุข อายุ 50 ป̂ อยู�บ�านเลขท่ี 120 หมู� 6 บ�านคําโพน ต.นาจารย� กล�าวว�า ป\ญหาท่ีปะทุข้ึนใหม�ครั้งนี้ 

สืบเนื่องจากเม่ือประมาณป̂ 2564 ทางกรมป)าไม�ได�มีหนังสือประกาศ ให�ราษฎรท่ีทํากินพ้ืนท่ีดังกล�าว ไปยืนชี้จุดพร�อม

ถ�ายภาพแสดงตนว�าเป[นผู�ทํากินในพ้ืนท่ีดังกล�าวจริง และให�รีบเก็บเก่ียวผลผลิตออกไปจากพ้ืนท่ี ต�อมาก็ได�มีเอกสารมาให�

ชาวบ�านเซ็นต�รับรอง ซ่ึงชาวบ�านก็ไม�รู�รายละเอียดว�าเซ็นต�รับรองเรื่องอะไร เข�าใจว�ารับรองสิทธิ์ทํากินเท�านั้น ก�อนท่ีต�อมา

เจ�าหน�าท่ีป)าไม� ได�เรียกชาวบ�านไปประชุมโดยแจ�งว�าทุกคนท่ียืนถ�ายภาพประกอบท่ีทํากินดังกล�าว ถือว�าได�ถอนตัวออกจาก

ท่ีดินดังกล�าวแล�ว และจะไม�มีสิทธิ์เข�าไปทํากินได�อีก หากเข�าไปอีกถือว�าเป[นผู�บุกรุก มีโทษตามกฎหมาย เม่ือชาวบ�านได�ยิน

ดังนั้นจึงรู�ว�าถูกเจ�าหน�าท่ีหลอก จากนั้นเจ�าหน�าท่ีได�นําปnายไปป\กแนวเขต ห�ามชาวบ�านเข�าไปทํากินโดยเด็ดขาด  

ขณะท่ีนางวรเพชร ทองการ อายุ 66 ป̂ อยู�บ�านเลขท่ี 31 หมู� 6 บ�านคําโพน ต.นาจารย� กล�าวว�า หลังเรื่องนี้เกิดข้ึน ชาวบ�าน

ก็ได�แต�ปรับทุกข�กัน เพราะต�อไปนี้คงจะไม�มีท่ีทํากินต�อไปแล�ว ท่ีดินท่ีเคยรับสิทธิ์ปลูกมันสําปะหลัง พอมีรายได�ลูกเลี้ยง

ลูกหลานมาหลายสิบป̂ กลับถูกทางเจ�าหน�าท่ีหวงห�าม ซ่ึงต�อไปนี้ไม�รู�จะทํามาหากินอะไรต�อไป อย�างไรก็ตามท่ีสําคัญทุกคน

ต�างเข�าใจตรงกันว�าถูกเจ�าหน�าท่ีป)าไม�หลอก และไม�ได�รับความเป[นธรรมกับการกระทําของเจ�าหน�าท่ีในครั้งนี้    แต�เม่ือไม�ก่ี

วันท่ีผ�านมา กลับมีชาวบ�านในพ้ืนท่ีบางรายและหมู�บ�านใกล�เคียง ซ่ึงเป[นกลุ�มท่ีจะเข�ามาแทรกแซงพ้ืนท่ีดังกล�าว ได�นํารถไถ

เข�ามาปรับพ้ืนท่ีเพ่ือทําการปลูกมันสําปะหลัง ท้ังๆท่ีทางเจ�าหน�าท่ีได�ประกาศเป[นพ้ืนท่ีหวงห�าม  

“เม่ือตนและเพ่ือนบ�าน ซ่ึงเคยได�รับสิทธิทํากินเดิมจํานวน 86 รายเห็นดังนั้น จึงได�เข�าไปทักท�วงกลุ�มดังกล�าว ซ่ึงทราบใน

ตอนหลังว�าจะมีประมาณ 93 ราย โดยกลุ�มท่ีเข�ามาใหม�อ�างว�าได�รับอนุญาตให�เข�ามาทํากินแทนกลุ�มเดิม จึงเกิดเหตุการณ�

ประท�วงและคัดค�านกันข้ึน โดยไม�มีเจ�าหน�าท่ีป)าไม�หรือเจ�าหน�าท่ีของราชการส�วนไหนเข�ามาชี้แจงหรือไกล�เกลี่ยเรื่องราวท่ี

เกิดข้ึนเลย ดังนั้น ในฐานะตัวแทนชาวบ�านจึงอยากเรียกร�องไปถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได�ลงมาแก�ไขป\ญหาพ้ืนท่ีตรงนี้ เพ่ือให�ความเป[นธรรมกับชาวบ�านด�วย” นางวรเพชรกล�าว 

อย�างไรก็ตาม บรรยากาศในการทักท�วงของชาวบ�านท้ัง 2 กลุ�ม เป[นไปอย�างเข�มข�น มีการโต�เถียงกันไปมา เพราะต�างคนต�าง

อ�างสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ไม�ต�างกับม็อบชนม็อบ จนเกือบปะทะกัน ก�อนท่ีกลุ�มท่ีจะเข�ามาทํากินใหม� ซ่ึงจํานวนน�อยกว�า โดยมา

กันประมาณ 20 คน จะข้ึนรถออกไปจากพ้ืนท่ี ขณะท่ีกลุ�มท่ีเข�ามาคัดค�านซ่ึงมีจํานวนมากกว�า ได�ชูเอกสารและระวางแผนท่ี

ท่ีเคยทํากิน 900 ไร� พร�อมตะโกนขอความเป[นธรรม ไล�ม็อบออกไปเป[นระยะๆ ก�อนท่ีจะแยกย�ายกันออกไป ท้ังนี้ชาวบ�าน

ยังคงรอคําตอบและการแก�ไขป\ญหาจากสวนป)าสมเด็จ 

 

 

 



 

ม็อบชนม็อบชาวบ�านแย�งพ้ืนท่ีทํากินสวนป)าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ� 

ชาวตําบลนาจารย� อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ� กว�า 100 คน รวมตัวคัดค�านชาวบ�านอีกกลุ�มหนึ่ง ท่ีจะเข�ามาทํากินบริเวณ

สวนป)าสมเด็จ เขตรอยต�อบ�านโนนคําม�วงกับบ�านคําโพน จนเกิดเหตุการณ�ม็อบชนม็อบหวิดปะทะกัน เนื่องจากต�างคนต�าง

อ�างสิทธิก�อนท่ีจะสลายตัว พร�อมเรียกร�องให�พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ลงมาแก�ป\ญหา เนื่องจากเป[นป\ญหา

เรื้อรังมาหลายป̂ โดยท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะกรมป)าไม�ยังแก�ไขป\ญหาไม�เบ็ดเสร็จ 
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เม่ือวันท่ี 5 ต.ค. ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ป\ญหาขอพิพาทกรณีสิทธิท่ีดินทํากิน โดยเฉพาะบริเวณด�านหลังสวนป)าสมเด็จ เขต

รอยต�อบ�านสวนป)า บ�านโนนคําม�วง และบ�านคําโพน ต.นาจารย� อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� ซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของสวนป)า

สมเด็จ กรมป)าไม� ยังคงมีข้ึนอย�างต�อเนื่องและเป[นป\ญหาเรื้อรังมานานหลายป̂ เนื่องชาวบ�านในพ้ืนท่ีต�างคนต�างอ�างสิทธิใน

ท่ีดินทํากิน และแย�งพ้ืนท่ีปลูกพืชกัน ซ่ึงหลายครั้งเกิดการกระทบกระท่ังกัน แต�ก็ยังไม�ได�รับการแก�ไขจากหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�อง 

ท้ังนี้ล�าสุดมีรายงานว�าท่ีบริเวณด�านหลังสวนป)าสมเด็จ เขตรอยต�อบ�านสวนป)า บ�านโนนคําม�วง และบ�านคําโพน ต.นาจารย� 

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� ชาวบ�านจํานวนกว�า 100 คน นําโดยนายประมวล นาบุญทัน อายุ 67 ป̂ นางมะลิ หาศรีสุข อายุ 50 ป̂ 

และนางวรเพชร ทองการ อายุ 66 ป̂ ได�รวมตัวคัดค�านชาวบ�านในพ้ืนท่ีใกล�เคียงอีกกลุ�มหนึ่งประมาณ 20 คน ท่ีจะเข�ามาทํา

กินโดยปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีดังกล�าว โดยชาวบ�านยังได�นําสําเนาหนังสือและระวางแผนท่ีของกรมป)าไม� เป[นหลักฐานใน

การรวมตัวและประท�วงในครั้งนี้ ทําให�ท้ัง 2 กลุ�มโต�เถียงกันไปมาจนเกือบปะทะกัน ก�อนท่ีกลุ�มชาวบ�านท่ีมีคนน�อยกว�าจะข้ึน

รถออกไป และชาวบ�านกลุ�มใหญ�จะแยกย�ายกันไป 

นายประมวล นาบุญทัน อายุ 67 ป̂ บ�านเลขท่ี 1 หมู� 1 บ�านสวนป)า ต.นาจารย� อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� กล�าวว�า เดิมตนและ

เพ่ือนบ�านกลุ�มนี้ ได�เข�ามาทํากินบริเวณดังกล�าวมาต้ังแต�ป^ 2516-2517 โดยทางสวนป)าสมเด็จ กรมป)าไม� ได�เปUดป)าประมาณ 

900 ไร� ให�ราษฎรจํานวน 86 ครัวเรือน ได�เข�ามาทํากิน ครัวเรือนละประมาณ 10-25 ไร� ท้ังนี้ ชาวบ�านท่ีได�รับสิทธิได�เข�ามา

ทํากินโดยปลูกมันสําปะหลังเลี้ยงครอบครัว ขณะท่ีทางสวนป)าสมเด็จ โดยอุตสาหกรรมป)าไม� (อป.) ได�มีเง่ือนไข ให�ราษฎรทํา

การปลูกไม�ยูคาลิปตัสในพ้ืนท่ี เพ่ือเป[นการรักษาระบบนิเวศแบบคนอยู�กับป)าควบคู�กันไป สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ภายในพ้ืนท่ีป)าแห�งนี้ได�โดยไม�มีการทําลายสิ่งแวดล�อม เม่ือไม�ยูคาลิปตัสเติบโต ทางอุตสาหกรรมก็จะตัดไปจําหน�ายนํารายได�



เข�ารัฐ ซ่ึงเป[นเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว� แต�ในช�วงท่ีผ�านมา ก็เกิดเหตุการณ�มีชาวบ�านกลุ�มหนึ่ง เรียกร�องท่ีจะเข�ามาขอสิทธิทํากิน

ด�วย จึงเกิดป\ญหากระทบกระท่ังระหว�างชาวบ�านกลุ�มเดิมและกลุ�มใหม�ท่ีจะเข�ามาแทรกแซงเรื่อยมา โดยท่ีทางภาคส�วนท่ี

เก่ียวข�อง ยังไม�สามารถแก�ไขป\ญหาให�เบ็ดเสร็จได� อย�างล�าสุดเม่ือเร็วๆ นี้ ท่ีมีการจะเข�ามาจับจองพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 

โดยจะนํารถไถเข�ามาปรับพ้ืนท่ี เหมือนเข�ามาแย�งท่ีทํากิน พวกตนท่ีเคยได�รับสิทธิจึงออกมารวมตัวคัดค�าน เพ่ือขอความเป[น

ธรรมจากทางกรมป)าไม�ในครั้งนี้ 

ด�านนางมะลิ หาศรีสุข อายุ 50 ป̂ อยู�บ�านเลขท่ี 120 หมู� 6 บ�านคําโพน ต.นาจารย� กล�าวว�า ป\ญหาท่ีปะทุข้ึนใหม�ครั้งนี้ 

สืบเนื่องจากเม่ือประมาณป̂ 2564 ทางกรมป)าไม�ได�มีหนังสือประกาศ ให�ราษฎรท่ีทํากินพ้ืนท่ีดังกล�าว ไปยืนชี้จุดพร�อม

ถ�ายภาพแสดงตนว�าเป[นผู�ทํากินในพ้ืนท่ีดังกล�าวจริง และให�รีบเก็บเก่ียวผลผลิตออกไปจากพ้ืนท่ี ต�อมาก็ได�มีเอกสารมาให�

ชาวบ�านเซ็นรับรอง ซ่ึงชาวบ�านก็ไม�รู�รายละเอียดว�าเซ็นรับรองเรื่องอะไร เข�าใจว�ารับรองสิทธิทํากินเท�านั้น ก�อนท่ีต�อมา

เจ�าหน�าท่ีป)าไม� ได�เรียกชาวบ�านไปประชุมโดยแจ�งว�าทุกคนท่ียืนถ�ายภาพประกอบท่ีทํากินดังกล�าว ถือว�าได�ถอนตัวออกจาก

ท่ีดินดังกล�าวแล�ว และจะไม�มีสิทธิเข�าไปทํากินได�อีก หากเข�าไปอีกถือว�าเป[นผู�บุกรุก มีโทษตามกฎหมาย เม่ือชาวบ�านได�ยิน

ดังนั้นจึงรู�ว�าถูกเจ�าหน�าท่ีหลอก จากนั้นเจ�าหน�าท่ีได�นําปnายไปป\กแนวเขต ห�ามชาวบ�านเข�าไปทํากินโดยเด็ดขาด 

ขณะท่ีนางวรเพชร ทองการ อายุ 66 ป̂ อยู�บ�านเลขท่ี 31 หมู� 6 บ�านคําโพน ต.นาจารย� กล�าวว�า หลังเรื่องนี้เกิดข้ึน ชาวบ�าน

ก็ได�แต�ปรับทุกข�กัน เพราะต�อไปนี้คงจะไม�มีท่ีทํากินต�อไปแล�ว ท่ีดินท่ีเคยรับสิทธิปลูกมันสําปะหลัง พอมีรายได�ลูกเลี้ยง

ลูกหลานมาหลายสิบป̂ กลับถูกทางเจ�าหน�าท่ีหวงห�าม ซ่ึงต�อไปนี้ไม�รู�จะทํามาหากินอะไรต�อไป อย�างไรก็ตามท่ีสําคัญทุกคน

ต�างเข�าใจตรงกันว�าถูกเจ�าหน�าท่ีป)าไม�หลอก และไม�ได�รับความเป[นธรรมกับการกระทําของเจ�าหน�าท่ีในครั้งนี้ แต�เม่ือไม�ก่ีวันท่ี

ผ�านมา กลับมีชาวบ�านในพ้ืนท่ีบางรายและหมู�บ�านใกล�เคียง ซ่ึงเป[นกลุ�มท่ีจะเข�ามาแทรกแซงพ้ืนท่ีดังกล�าว ได�นํารถไถเข�ามา

ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือทําการปลูกมันสําปะหลัง ท้ังๆท่ีทางเจ�าหน�าท่ีได�ประกาศเป[นพ้ืนท่ีหวงห�าม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

    

กอดคอกันร�องไห�! เจ�าหน�าท่ีสนธิกําลังสลายม็อบยึดสวนปาล�มเอกชนท่ีหมดสัมปทาน 

ผู�จัดการออนไลน� 5 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000095611 

กระบ่ี - ร�องไห�โฮ ! เจ�าหน�าท่ีป)าไม� จ.กระบ่ี สนธิกําลัง ตร.ฝ)ายปกครอง 400 นาย เข�าสลายม็อบเรียกร�องท่ีดินทํากิน ท่ีอาศัย

อยู�ในสวนปาล�มเอกชนหมดอายุสัมปทาน พร�อมรื้อทําลายท่ีพัก 

วันนี้ (5 ต.ค.) เจ�าหน�าท่ีป)าไม� จ.กระบ่ี สนธิกําลังเจ�าหน�าท่ีกองร�อยควบคุมฝูงชน ตํารวจภูธรจังหวัดกระบ่ี ฝ)ายปกครอง ฝ)าย

ความม่ันคง จ.กระบ่ี รวมกว�า 400 นาย พร�อมรถแบ็กโฮ เข�าผลักดันให�ชาวบ�านกลุ�มเรียกร�องท่ีดินทํากินออกจากพ้ืนท่ีสวน

ปาล�มน้ํามันท่ีหมดอายุสัมปทาน ของบริษัทยูนิวานิช จํากัด หมู� 9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี เป[นพ้ืนท่ีท่ีกลุ�ม

เรียกร�องท่ีดินทํากิน รวม จํานวนกว�า 100 คน เข�าชุมนุมครอบครอง สร�างท่ีพัก จํานวน 50 หลัง ยึดพ้ืนท่ีมาต้ังแต� ป̂ 2557 

เพ่ือเรียกร�องท่ีดินทํากิน โดยให�รัฐนําพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทานในจังหวัดกระบ่ี รวม 14 แปลง พ้ืนท่ีประมาณ 72,000 ไร� มา

จัดสรรให�คนจน ตามมติ ครม. พ.ศ.2547 

ขณะเจ�าหน�าท่ีเข�าพ้ืนท่ีกลุ�มชาวบ�านต�างนั่งพับเพียบก�มกราบ และบางคนกอดกันร�องไห� เพ่ือขอร�องไม�ให� จนท.ผลักดันออก

จากพ้ืนท่ี แต�ไม�เป[นผล เจ�าหน�าท่ีแจ�งให�รื้อบ�านพัก ขนย�ายทรัพย�สินออกจากพ้ืนท่ี เนื่องจากเป[นการบุกรุกพ้ืนท่ีป)าสงวน

แห�งชาติป)าคลองพระยา อ�างว�าท่ีผ�านมา ได�มีการก�อเหตุรุนแรง สะสมกําลังอาวุธและยาเสพติด เจ�าหน�าท่ีเข�าพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจ

ค�นพ้ืนท่ีเพิงพักไม�พบสิ่งผิดกฎหมาย และทําประวัติชาวบ�านทุกคนไว�เป[นหลักฐาน พร�อมกับใช�รถแบ็กโฮรื้อทําลายบ�านพัก 

น.ส.ชนิดา (ขอสงวนนามสกุล) ชาวบ�านเปUดเผยว�า ท่ีผ�านมา เจ�าหน�าท่ีไม�ได�มีการแจ�งให�ชาวบ�านทราบล�วงหน�าว�าจะผลักดัน

ให�ออกจากพ้ืนท่ี ทําให�กลุ�มชาวบ�านไม�ได�เตรียมตัวขนย�ายทรัพย�สิน  

หลังจากนี้ กลุ�มชาวบ�านจะย�ายออกจากพ้ืนท่ี ไปป\กหลักสร�างท่ีพักบริเวณเกาะกลางถนนสายเซาเทิร�นซีบอร�ดชั่วคราว 

เนื่องจากทุกคนไม�มีท่ีอยู�อาศัย เป[นคนจน ส�งผลกระทบเป[นอย�างมาก เนื่องจากบางคนมีลูกหลานเป[นเด็กนักเรียน เรียน

หนังสืออยู�ในพ้ืนท่ี 



ขณะท่ีนางบุปผาทิพย� กล�าวท้ังน้ําตาว�า ได�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีมานานหลายป̂ เพ่ือเรียกร�องให�รัฐจัดสรรท่ีดินทํากินให� แต�ท่ีผ�าน

มา มีหน�วยงานต�างๆ ลงพ้ืนท่ีรับปากว�าจะช�วยเหลือชาวบ�าน สร�างอาชีพให� หางานให� แต�ไม�เคยได�รับการช�วยเหลือแต�อย�าง

ใด หากให�ออกจากพ้ืนท่ีจะไม�ท่ีพักอาศัย เรียกร�องหน�วยงานภาครัฐให�การช�วยเหลือด�วย 

หากให�กลุ�มชาวบ�านออกจากพ้ืนท่ี หลังจากนี้ จะให�ชาวบ�านไปอยู�ท่ีไหน เพราะทุกคนไม�มีท่ี อยู�อาศัย ไม�มีท่ีไป ส�งผลกระทบ

ต�อลูกหลานท่ีเรียนหนังสือตามโรงเรียนต�างๆ ในพ้ืนท่ี สําหรับป\ญหาการต�อสู�เรียกร�องท่ีดินทํากิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี โดย

ให�รัฐนําพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันท่ีหมดอายุสัปทาน รวม 14 แปลง พ้ืนท่ีกว�า 72,000 ไร� มาจัดสรรให�คนจน ตาม มติ ครม. 

2546 ผ�านมากว�า 10 ป̂ ป\ญหาไม�ได�รับการแก�ไข 

ผู�สื่อข�าวรายงานด�วยว�า ขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีนํากําลังเข�ารื้อถอนทางชาวบ�านได�นั่งรวมตัวกัน พร�อมก�มกราบและวิงวอนเจ�าหน�าท่ี

ขอให�หยุดการสลายและรื้อถอนท่ีพัก แต�ไม�เป[นผล ทําให�กลุ�มชาวบ�านบางคนถึงกับต�องกอดกันร�องไห�เนื่องจากไม�มีท่ีไป 

ขณะท่ีนายสมใจ นวลนุ�น แกนนํากลุ�มชาวบ�าน กล�าวว�า การเจ�าดําเนินการทางเจ�าหน�าท่ี ไม�ได�แจ�งให�ชาวบ�านทราบ จู�ๆก็นํา

กําลังเจ�าหน�าท่ีเข�าสลายชาวบ�านท่ีอาศัยอยู�ในสวนปาล�มพร�อมกับทําลายท่ีพักจนหมดสิ้นซ่ึงขณะนี้ชาวบ�านได�ทยอยกันออก

จากพ้ืนท่ีและไปรวมตัวกันอยู�ริมถนนสายเซาเทิร�นซีบอร�ดส�งบริเวณหน�าสวนปาล�ม การกระทําของเจ�าหน�าท่ีในครั้งนี้ยอมรับ

ว�าทําเกินกว�าเหตุจริงๆชาวบ�านรับไม�ได� 


