
สรุปข�าวประจําวันท่ี 7 ต.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

-  ทส.เป�ดรองปลัด-ผู�ตรวจฯ 6 ตําแหน�ง (ไทยรัฐ 7 ต.ค. 65 หน�า 7)  

- โทรโข�งขยายข�าว: ทําประโยชน*พ้ืนท่ีป0า (ไทยรัฐ 7 ต.ค. 65 หน�า 7)  

- เดลินิวส*ก�อนข้ึนแท�น: ร�องทําลายชุดนักเรียน (เดลินิวส* 8 ต.ค. 65 หน�า 14) 

ข�าวเว็บไซต! 

- รัฐบาล เร�งนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป0า ต้ังเป:าลดปล�อยก;าซเรือนกระจก สอดคล�องยุทธศาสตร*ชาติ 

ข�าวสด 6 ต.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/politics/news_7302403 

- "สมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ*" ถือฤกษ*ดีไหว�ศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเข�ารับตําแหน�ง ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) คนใหม� 

 สยามรัฐออนไลน*  6 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/388773 

- จุดเปลี่ยน พลิกผืนป0าไทย (ตอน 2) เหลือป0า 102 ล�านไร� (31.68 %) เอาอยู�ม้ัย ? / สังศิต พิริยะรังสรรค* 

ผู�จัดการออนไลน* 7 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000096182 

- ตลาดหลักทรัพย*ฯ จับมือ เดอะมอลล* กรุ;ป เพ่ิมผืนป0าผ�านโครงการ Care the Wild 

มิติหุ�น 7 ตุลาคม 2022  https://www.mitihoon.com/2022/10/07/336750/ 

 

 

 

 

 

 

 



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

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.เปิดรองปลัด-ผู้ตรวจฯ 6 ตำแหน่ง

รหัสข่าว: C-221007009082(7 ต.ค. 65/05:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.55 Ad Value: 15,550 PRValue : 46,650 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



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

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: ทำประโยชน์พื้นที่ป่า

รหัสข่าว: C-221007009042(7 ต.ค. 65/05:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.49 Ad Value: 8,490 PRValue : 25,470 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26658
วันที่: เสาร์ 8 ตุลาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 14(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ร้องทำลายชุดนักเรียน

รหัสข่าว: C-221008035056(7 ต.ค. 65/07:52) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 12.85 Ad Value: 12,207.50 PRValue : 36,622.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

รัฐบาล เร�งนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป0า ต้ังเป:าลดปล�อยก;าซเรือนกระจก สอดคล�องยุทธศาสตร*ชาติ 

ข�าวสด 6 ต.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/politics/news_7302403 

รัฐบาล เร�งนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป0า ต้ังเป:า ลดปล�อยก;าซเรือนกระจก สอดคล�องยุทธศาสตร*ชาติ 20 ปb สร�างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิต เปdนมิตรสิ่งแวดล�อม 

6 ต.ค. 65 – น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล�าวว�า รัฐบาลได�ขับเคลื่อนแผนงานท้ังระดับ

นโยบายและปฏิบัติการ เพ่ือให�สามารถบรรลุเป:าหมายตามท่ี พล.อ.ประยุทธ* จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได�

ประกาศระหว�างการเข�าร�วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ท่ี

ประเทศไทยจะบรรลุเป:าหมายความเปdนกลางทางคาร*บอน ภายในปb ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และบรรลุเป:าหมายการปล�อย

ก;าซเรือนกระจกสุทธิเปdนศูนย* ในปb ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ซ่ึงสอดคล�องกับยุทธศาสตร*ชาติ 20 ปb ท่ีกําหนดยุทธศาสตร* 

ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปdนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 5 ต.ค.65 ได�เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมเสนอ ให�ภาคเอกชนเข�าทําประโยชน*ในพ้ืนท่ีป0าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป0าตามกฎหมายและระเบียบทีเก่ียวข�อง 

ซ่ึงจะเปdนการเพ่ิมพ้ืนท่ีป0าไม� ควบคู�กับฟnoนฟูทรัพยากรธรรมป0าท่ีเสื่อมโทรมโดยเอกชนเข�ามามีส�วนร�วม เพ่ิมพ้ืนท่ีป0าในการกัก

เก็บคาร*บอนสนับสนุนเป:าหมายความเปdนกลางทางคาร*บอน ลดก;าซเรือนกระจก ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า เพ่ือให�เอกชนสามารถเข�าไปใช�ประโยชน*จากพ้ืนท่ีป0าไม�เพ่ือปลูกสร�างสวนป0าภาคเอกชนได�ดังกล�าว 

ครม. ได�ยกเลิกมติ ครม. เม่ือวันท่ี 15 พ.ค. 2533 ท่ีให�ระงับการอนุญาตให�เข�าทําประโยชน*ในพ้ืนท่ีป0าไม�เพ่ือการปลูกสร�าง

สวนป0าภาคเอกชนไว�ชั่วคราว และมติ ครม. เม่ือวันท่ี 8 ก.ย. 2535 ท่ีกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตให�ภาคเอกชนเข�าทํา

ประโยชน*ในพ้ืนท่ีป0าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป0าในลักษณะท่ีเปdนข�อจํากัด 

 

 



น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า กรมป0าไม�ได�กําหนดมาตรการควบคุมการเข�าทําประโยชน*ในพ้ืนท่ีป0า เพ่ือไม�ให�มีการใช�ประโยชน*รุกล้ํา

เข�าไปในพ้ืนท่ีป0าท่ีไม�ได�รับอนุญาต ซ่ึงจะเปdนไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน*ในเขตป0า พ.ศ. 

2558 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชน*ในเขตป0าสงวนแห�งชาติว�าด�วยหลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไขการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให�ทําการปลูกสร�างสวนป0าหรือปลูกไม�ยืนต�นภายในเขตป0าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2565 ซ่ึงกําหนด

หลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตปลูกสร�างสวนป0าภาคเอกชน เพ่ือป:องกันการบุกรุกและการตัดไม�ทําลายป0า ซ่ึง

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

น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า นอกจากนี้จะมี พ.ร.บ.สวนป0า พ.ศ. 2535 ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สวนป0า(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

กํากับเพ่ือให�เปdนการส�งเสริมให�มีการปลูกสร�างสวนป0าในท่ีดินของรัฐและท่ีดินของเอกชนให�กว�างขวาง มีการรองรับและ

คุ�มครองสิทธิในการทําไม�ท่ีได�จากการปลูกสร�างสวนป0า สนับสนุนและส�งเสริมให�มีการใช�ท่ีดินจากการปลูกพืชไร�มาเปdนการ

ทําสวนป0าจะก�อให�เกิดการอนุรักษ*ป0าไม�มากข้ึน 

 “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�พิจารณาก�อนเสนอต�อท่ีประชุม ครม. แล�วว�า การให�ภาคเอกชนเข�าทํา

ประโยชน*ในพ้ืนท่ีป0าไม�เพ่ือการปลูกสร�างสวนป0าตามกฎหมายและระเบียบทีเก่ียวข�องในครั้งนี้ จะมีส�วนในการแก�ไขปsญหา

ด�านทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีปsญหาความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในส�วนของพ้ืนท่ีป0าไม�ท่ีลดลง เกิดการใช�ประโยชน*และสร�าง

การเติบโตบนฐานทรัพยากรอย�างสมดุล เพ่ิมพ้ืนท่ีป0าในการกักเก็บคาร*บอน สามารถนํามาคํานวณเปdนคาร*บอนเครดิตได�ใน

ระยะยาว” น.ส.ไตรศุลี กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"สมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ*" ถือฤกษ*ดีไหว�ศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเข�ารับตําแหน�ง ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) คนใหม� 

 สยามรัฐออนไลน*  6 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/388773 

วันท่ี 6 ต.ค.65 นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ* ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป0าไม� ประกอบพิธี

กราบไหว�สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจําสํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�ท่ี 3 (ลําปาง) จากนั้นเดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง

จังหวัดลําปาง และ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ�อเกษม เขมโก (สุสานไตรลักษณ*) เพ่ือความเปdนสิริมงคลแก�ชีวิตตนเองและ

ครอบครัว เนื่องในโอกาสเข�ารับตําแหน�งผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�ท่ี 3 (ลําปาง) คนใหม� แทนนายชูเกียรติ 

พงศ*ศิริวรรณ ผอ.สจป.3 (ลําปาง) คนเก�า ท่ีเกษียนอายุราชการไปเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565 ท่ีผ�านมา   

โดยมีนายสัญญา แก�วธรรมานุกูล ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ,ผู�อํานวยการส�วนทุกส�วน,ผู�อํานวยการศูนย*ป0าไม�ลําปาง นาย

นเรศ นนท*คลัง ผู�อํานวยการศูนย*ป0าไม�อุตรดิตถ* ตลอดจนข�าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร�วมให�การต�อนรับ ท�ามกลาง

บรรยากาศเต็มไปด�วยความอบอุ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดเปลี่ยน พลิกผืนป0าไทย (ตอน 2) เหลือป0า 102 ล�านไร� (31.68 %) เอาอยู�ม้ัย ? / สังศิต พิริยะรังสรรค* 

ผู�จัดการออนไลน* 7 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000096182 

•ผมขอแนะนํา เปลี่ยนหลักคิดงบรักษาป0า ใช� คุณค�า ประโยชน*ป0าต�นน้ํา เปdนเกณฑ*จัดสรรงบประมาณ เลิกใช�สูตร อัตราเจ�า

หน�าต�อพ้ืนท่ีป0า..!! 

ความเดิมตอนท่ีแล�ว มองย�อนกลับไปไม�ไกล ‘การยอมรับให�คนอยู�กับป0าได�’ ตามข�อเสนอแนะของกลุ�มองค*กร ภาคประชาชน

ต�างๆเพ่ิงเกิดข้ึนสมัย รัฐบาลพลเอกประยุทธ* จันทร*โอชา นี่เอง โดยรัฐบาลให� มีการแก�ไขกฎหมายอุทยานแห�งชาติ และกฎหมาย

สงวนและคุ�มครองสัตว*ป0าท้ัง 2 ฉบับ เม่ือ ปb 2559 ซ่ึงแก�ไขและประกาศใช�เปdนพ.ร.บ. อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. 

สงวนและคุ�มครองสัตว*ป0า พ.ศ. 2562 ผ�านกระบวนการนิติบัญญัติออกเปdนกฎหมาย เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สงวนและคุ�มครองสัตว*ป0า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2562 จึงเปdนกฎหมาย 

เป�ดประตูผืนป0า ให�สิทธิคนทํากิน หรือ ‘คนอยู�กับป0า’ได� !!? อย�างมีเง่ือนไข 

‘กฎหมายท้ังสองฉบับดังกล�าวนี้ กําหนดให�สํารวจการถือครองท่ีดินของประชาชนในเขตป0าอนุรักษ*ให�แล�วเสร็จภายใน 240 

วัน นับแต�วันท่ีกฎหมายท้ังสองฉบับมีผลใช�บังคับ ซ่ึงครบกําหนดในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563’  

กฎหมาย 2 ฉบับให�สิทธิประชาชนถือครองท่ีดินและรัฐสามารถจัดท่ีดินทํากินให�ประชาชนได� โดยจัดสรร จากแปลงท่ีดินท่ีมี

การสํารวจตามมติ ครม. 30 มิ.ย 41 ในพ้ืนท่ีท่ีมีร�องรอยการทําประโยชน*ด�วยภาพถ�ายทางอากาศสี Ortho photo ปb 2545 

ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 1,2 ซ่ึงจะต�องควบคุมไม�ให�มีการบุกรุกเพ่ิมเติม.. และพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา3,4,5 โดยออกหนังสืออนุญาต สทก (สิทธิทํา

กิน ในเขตป0าสงวนแห�งชาติท่ีกรมป0าไม�มอบให�กับราษฎรนั้นเปdนไปตาม พระราชบัญญัติป0าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2528 กําหนดให�มีมาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ตรี ข้ึนเพ่ือช�วยเหลือราษฎรท่ีมีความจําเปdนในการครองชีพ สามารถเข�าทํา

กินในเขตป0าสงวนแห�งชาติได�) และ จากการสํารวจภาพถ�ายดาว เทียมในปb 2557 พบว�ามีชาวบ�านบุกรุกครอบครองท่ีดินก�อน

มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 จํานวน 3.6 ล�านไร� และบุกรุกครอบครองหลังมติครม.อีก 2.3 ล�านไร� รวมเปdน 5.9 ล�านไร� ( ส�วน

ประชาสัมพันธ* :กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว*ป0า และพันธุ*พืช กุมภาพันธ* 2562) จึงมีรูปแบบ เง่ือนไข การจัดสรรท่ีดินโดยสรุปดังนี้ : 

1. 'พ้ืนท่ีลุ�มน้ําชั้น 1,2 ชาวบ�านเข�าทําประโยชน* ก�อนปb 2545 >> 2.1 ล�านไร� ระหว�างปb 2545-2557 >> 2.8 ล�านไร� 

คณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแห�งชาติ(คทช.) มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี2/ 2561 วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เห็นชอบมาตรการ

แก�ไขปsญหาการอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป0าไม�ทุกประเภท ตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินเสนอจัดหาท่ีดินมีมติ ในการ



ประชุมครั้งท่ี 2 / 2561 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561ให�นําพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 1,2 และพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติ 

ในพ้ืนท่ีบุกรุกระหว�างปb 2545 - 2557 มาดําเนินการภายใต� คทช.โดยกําหนดมาตรการและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม'( ธีรยุทธ สม

ตน ผู�อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินป0าไม�) 

2. พ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 3,4,5 ชาวบ�านเข�าทําประโยชน* ก�อนปb 2545 >> 3.9 ล�านไร�และเข�าทําประโยชน* ปb 2545-2557 >> 3.7 

ล�านไร� ให�กรมป0าไม�นําพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาคิ ตาม มติ ครม.30 มิ.ย 41 มาจัดสรรท่ีทํากินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

รวมพ้ืนท่ีป0าถูกบุกรุกในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 1,2,3,4,5 ดังกล�าวข�างต�น เตรียมจัดสรรให�ประชาชนเข�าทําประโยชน* 12.5 ล�านไร� !! และ

นับต้ังแต�ปb 2558 เปdนต�นมา รฐับาลได�เร�งจัดท่ีดินทํากินให�ประชาชน ด�วยความสมดุล เปdนธรรม และยั่งยืน โดยจัดท่ีดินทํากินให�

ชุมชนแล�ว 1,442 พ้ืนท่ีใน 70 จังหวัด รวมเนื้อท่ี 5,757,682 ไร� ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย (เพจ ‘ไทยคู�ฟ:า’ 8 มีนาคม 2565) 

นับเปdนครั้งแรก ของไทยท่ีมีการจัดการพ้ืนท่ีการครอบครองของชุมชนในเขตป0าอนุรักษ* โดยมีมาตรการแนวทาง และการ

ปรับปรุงกฎหมาย อนุญาตให�ชาวบ�านอยู�อาศัย ใช�ประโยชน*ท่ีดินได� 

อย�างไรก็ตามยังหลงเหลือเกษตรกรท่ีไม�มีเอกสารสิทธิ 523,588 ราย ทําการเกษตรในพ้ืนท่ีป0าอนุรักษ*ทุกประเภท 8,660,726 

ไร� (สํานักข�าวอินโฟเควสท* (14 ธ.ค. 64) 

ใกล�เคียงกับรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน ปb 2561 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ ท่ีระบุว�ามีประชาชน เข�าไปอยู�อาศัยและทําประโยชน*ในเขตสงวนหวงห�าม ท่ีดินของรัฐประเภทต�างๆ โดย

ไม�ถูกต�องตามกฎหมาย ในป0าสงวนแห�งชําติ จํานวน 450,000 ราย เนื้อท่ี 6.4 ล�านไร� 

ปsญหา คือ เกษตรกรกว�า 5 แสนราย ท่ีทําการเกษตร ในพ้ืนท่ีป0ากว�า 8 แสนไร� โดยไม�ถูกต�อง ตามกฎหมาย และไม�มีเอกสาร

สิทธินั้น เปdนคนกลุ�มใหญ� ซ่ึงน�าจะอยู�ระหว�างรอการตรวจสอบการครอบครองท่ีดิน หรืออยู�ระหว�างถูกดําเนินคดี หรือ ยังไม�

แสดงตนเพ่ือเข�าสู�กระบวนการตรวจสอบการใช�ประโยชน* ซ่ึง คนกลุ�มนี้อาจเปdน เกษตรกรตัวจริงหรือเปdน กลุ�มนายทุนหรือ

เปdนผู�ครอบครองแทน ซ่ึงยังไม�มีการแยกแยะข�อมูลได�ชัดเจนว�า ในจํานวนกว�า 5 แสนรายนั้น จะจัดอยู�ในประเภทใดบ�าง 

และ จะจัดไว�ในแต�ละพ้ืนท่ีเขตป0าของแต�ละประเภทใด? 

‘ความเหลื่อมล้ําการถือครองท่ีดินในประเทศไทย อยู�ในระดับสูงมาก มีการถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดท่ีดิน

กระจุกตัวอยู�ในคนกลุ�มเล็กๆ หยิบมือเดียว นโยบายจัดสรรท่ีดินทํากินให�เกษตรกรผู�อยากไร�ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการ 

นโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ถือเปdนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําด�านการถือครองท่ีดิน เพ่ิมสิทธิการถือครองท่ีดินทํากิน 

เพ่ิมรายได� ซ่ึงเก่ียวเนื่องเปdนบริบทเดียวกับการแก�ปsญหาความอยากจนด�วย’ 

‘การดําเนินนโยบายลดความเหลื่อมล้ําฯ โดยการถือครองท่ีดินดังกล�าว สอดคล�องกับบทบาท อํานาจ หน�าท่ีของ 

คณะกรรมาธิการการแก�ปsญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา ในการส�งเสริมโอกาส สิทธิ การเข�าถึงทรัพยากร 

ความเท�าเทียม การเข�าถึงบริการของประชาชนเพ่ือบูรณาการในการแก�ปsญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม..’ 



‘เราได�ร�วมแสวงหา เสนอข�อคิดเห็น ร�วมบูรณาการ แก�ปsญหาระดับพ้ืนท่ี ขับเคลื่อนผลักดันร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับ

การจัดสรรท่ีดินทํากินให�แก�เกษตรกรผู�ยากไร�ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแห�งชาติ(คทช.) ‘ 

โครงการนี้เปdนประโยชน*โดยตรง ต�อชุมชนในพ้ืนท่ีห�างไกล เปdนการป:องกัน ลดการบุกรุกพ้ืนท่ีป0าและการแก�ไขปsญหาความ

ยากจนลดความเหลื่อมล้ํา 

เราพบว�าเกษตรกรผู�ร�วมโครงการในพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติส�วนใหญ� ร�อยละ 83.71 เห็นว�าโครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน

ก�อให�เกิดประโยชน*และเกิดความม่ันคงในการถือครองท่ีดิน >>และผู�เข�าร�วมโครงการในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินถึงร�อยละ 90.48 

เห็นเช�นเดียวกันว�า โครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนช�วยให�เกิดความ่ันคงในการถือครองท่ีดิน แก�ไข ปsญหาความยากจน และ

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ตามท่ีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติได�รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัด

ท่ีดินทํากินให�ชุมชน ปb 2561’ 

อย�างไรก็ตาม การดํารงอยู�ของนโยบายการจัดท่ีดินทํากินท่ีกําลังก�าวเดินอยู�นี้ ผมมีความกังวล และห�วงใยว�าจะมีความม่ันคงและ

ดําเนินการต�อไปตามยุทธศาสตร*เดิมหรือไม� ? เม่ือบริบทการเมือง และ รัฐบาลเปลี่ยนไป !! ซ่ึงในการสัมมนาของ

คณะกรรมาธิการแก�ปsญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา ระหว�างวันท่ี 23-25 กันยายน 2565 ท่ีอําเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป0าไม� ร�วมเสวนาด�วยในหัวข�อ'ยุทธศาสตร*การฟnoนฟูป0า-การร�วมมือกัน

ระหว�างกรมป0าไม�กับ คณะกรรมาธิการฯ ว�า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป0าไม� ก็มีความห�วงใยเช�น เดียวกัน' 

ท้ังนี้นายชีวะภาพ กล�าวในการสัมมนาว�า ‘เริ่มมีสัญญาณไม�ดี ...ท่ีผ�านมารัฐพยายามออกนโยบายเพ่ือไม�ให�มีการบุกรุกป0า

เพ่ิมเติม เช�น การนําป0าเสื่อมโทรมมาทําเปdนท่ี ส.ป.ก. ประมาณ 30 ล�านไร� เพ่ือให�เกษตรกรทํากินอยู�กับท่ี โดยห�ามขายต�อ

และให�ตกทอดเปdนมรดกเท�านั้น แต�ในขณะนี้ทราบว�ามีบางส�วนมีการเปลี่ยนมือกันแล�ว ' 

'กรณีภูทับเบิกเปdนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีปsญหาการถูกบุกรุกพ้ืนท่ีสร�างเปdนรีสอร*ท ก�อน เจ�าหน�าท่ีป0าไม�จะเข�าตรวจยึดพ้ืนท่ีเม่ือปb 

2562 มีรีสอร*ทประมาณ 100 กว�าแห�ง เม่ือเข�าทําการตรวจยึดคืนพ้ืนท่ีทําให�รีสอร*ท ลดลงเหลือประมาณ 50 แห�ง แต�

ในขณะนี้ ปb 2565 มีรีสอร*ทเพ่ิมข้ึนเปdนประมาณ 300 กว�าแห�ง ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล�าวมีพ่ีน�องกลุ�มชาติพันธุ*ม�งอยู�เปdนจํานวนมาก 

(รวมท้ังดอยม�อนแจ�ม จังหวัดเชียงใหม�) ซ่ึงเปdนกลุ�มท่ีมักจะใช�ความรุนแรงขัดขวางเจ�าหน�าท่ี มีการป�ดล�อมเจ�าหน�าท่ีในขณะ

ปฎิบัติหน�าท่ี เราควรหาแนวทางในการจัดการปsญหาดังกล�าวเพ่ือให�รัฐสามารถควบคุมให�อยู�ภายใต�กฎหมายอย�างเคร�งครัด' 

'นอกจากนี้ยังมี การจัดสรรพ้ืนท่ีเปdนนิคมสหกรณ*สร�างตนเอง และนิคมสหกรณ*ต�าง ๆ อีก ประมาณ 10 ล�านไร� ซ่ึงได�มีการซ้ือ

ขายและตกเปdนของนายทุนจํานวนหนึ่ง จนปsจจุบันรัฐบาลมีนโยบายนําผืนป0ามาทําเปdนโครงการ คทช. ในลักษณะท่ีดินแปลง

รวมเพ่ือให�ประชาชนสามารถทํากินในพ้ืนท่ีป0าได� ' 

'การดําเนินการดังกล�าวต�องวางระเบียบ กฎเกณฑ*และมีระบบตรวจสอบท่ีรัดกุม รอบคอบ หน�วยงานตรวจสอบต�าง ๆ ต�อง

ร�วมมือกันอย�างใกล�ชิด เพ่ือไม�ให�มีการบุกรุกป0าเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต' รองอธิบดีกล�าวอย�างกังวล 



คณะกรรมาธิการฯ จึงมีข�อเสนอแนะ ร�วมผลักดันกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�การจัดสรรท่ีดินทํากินกับผู�ยากไร� ก�าวเดิน 

คู�ขนานไปกับการรักษาผืนป0าอนุรักษ*ฯ ดังนี้ 

1 . ขอให�เร�งดําเนินการจําแนกประเภทเกษตรกร 523,588 ราย ท่ีทําการเกษตร ไม�ถูกต�องตามกฎหมาย ไม�มีเอกสารสิทธิ ใน

พ้ืนท่ีป0าอนุรักษ*ทุกประเภท 8,660,726 ไร� ว�า เปdนเกษตกรผู�ยากไร� กลุ�มนายทุนฝากสิทธิถือครองไว�กับชาวบ�าน กลุ�มผู�อยู�

ระหว�างดําเนินคดี หรือ อยู�ระหว�างการตรวจสอบการทําประโยชน* เพ่ือป:องกันการถือครองบุกรุก เปdนความเสี่ยงการสูญเสีย

ป0าต�นน้ําในอนาคต 

2 . ขอให� กระทรวงยุติธรรม เร�งเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม คดีท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมส�วนใหญ�เปdน

เรื่องการบุกรุกป0า ซ่ึงจะสามารถช�วยคนได�มากถึง 80,000 ราย (15 กุมภาพันธ* 2565 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงยุติธรรม : nation online ) และได�แต�ต้ังนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปdนประธาน 

คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือความละเอียดรอบคอบ การตรวจสอบคดีท่ีมีมากถึง 48,000 คดี ( thaigov.go.th / ไทนรัฐ

ออนไลน* ; 22 เม.ย.65 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม ) 

3 . เปลี่ยนหลักคิดการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป0า จากท่ียึดเกณฑ*อัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีต�อพ้ืนท่ีป0า(ไร� : คน) 

เปdนยึดหลักความสําคัญและมูลค�าของผืนป0าแต�ละประเภท เช�น ผืนป0าต�นน้ํา ผืนป0าท่ีมีส�วนช�วยซึมซับน้ําป:องกันน้ําท�วม หรือ

ลดภาวะแล�ง 

‘ ปsจจุบันเรามี ‘เจ�าหน�าท่ีพิทักษ*ป0า’ ประมาณ 20,000 คน กระจายอยู�ตามพ้ืนท่ีอนุรักษ*ท่ัวประเทศ มีพ้ืนท่ีป0าท่ีป0าสมบูรณ*

กว�า 102 ล�านไร� หรือ 31.68% เฉลี่ยเจ�าหน�าท่ี 1 คนต�องดูแลพ้ืนป0าถึง 5,100 ไร� ได�ค�าตอบแทน เฉลี่ย 6,900 – 9,000 ต�อ

เดือน ( 1.35 -1.76 บาท/คน/ไร�)’ 

คงเห็นแล�วว�า ‘เราสูญเสียป0าต�นน้ํา และผืนป0าสมบูรณ*นับล�านไร� เราต�องสิ้นเปลือง เงินแผ�นดินนับหม่ืนล�านบาทเพ่ือสร�าง

แหล�งน้ํามาตลอด 50 ปb เราต�องจัดงบปbละหลายหม่ืนล�านบาทเพ่ือช�วยเหลือภาวะแห�งแล�งและน้ําท�วม 

หลักคิดแบบเดิมล�มเหลว หลักคิดใหม� ควรยึดคุณประโยชน* มูลค�าการเปdนผืนป0าต�นน้ํา ท่ีจะส�งผลดีต�อคนไทยท้ังประเทศ 

และส�งผลดีต�อเศรษฐกิจในหลายด�าน การจัดสรรงบประมาณตามหลักคิดใหม�นี้ คลอบคลุมถึงเครื่องมือ อุปกรณ* เทคโนโลยี

ทุกชนิดในการเฝ:าระวังผืนป0าด�วย 

 

 

 

 

 



 

ตลาดหลักทรัพย*ฯ จับมือ เดอะมอลล* กรุ;ป เพ่ิมผืนป0าผ�านโครงการ Care the Wild 

มิติหุ�น 7 ตุลาคม 2022  https://www.mitihoon.com/2022/10/07/336750/ 

มิติหุ�น  –  ณัฐศมน วงศ*กิตติพัฒน* ผู�อํานวยการใหญ�การตลาด และพนักงาน บริษัท เดอะมอลล* กรุ;ป จํากัด นงรัก งามวิทย*

โรจน* ผู�อํานวยการ ฝ0ายพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย*ฯ กิตติพร ดุลนกิจ ผอ.ส�วนภาคีเครือข�ายป0าชุมชน สํานักจัดการป0า

ชุมชน พร�อมด�วยทีม “ปลูกป:อง” ชุมชนเข�มแข็ง กว�า 60 คน ร�วมกิจกรรม “ปลูกต�นไม�ให�ได�ผืนป0า” เนื่องในวันโอโซนโลก

กับโครงการ Care the Wild “ปลูกป:อง Plant & Protect” ปลูกต�นไม� 30.5 ไร� รวม 6,100 ต�น ณ บ�านนาหวาย อ. นา

หม่ืน จ. น�าน เพ่ิมความสมบูรณ*ให�แหล�งต�นน้ํา ช�วยดูดซับปริมาณก;าซเรือนกระจกได�ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร*บอนไดออก

ไซต*เทียบเท�า พร�อมเปdนแหล�งอาหารให�ชุมชน 


