
สรุปข่าวประจำในวันที่ 10 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ป่าไม-้วุฒิสภายกระดับหลักสูตรป่าไม้นานาชาติ (ไทยรัฐ 10 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกป่า (มติชน 10 พฤศจิกายน 2565 หน้า 4) 
- กระบี่ยื่นค้านล้มปาล์ม 5 พันไร่ (ข่าวสด 11 พฤศจิกายน 2565 หน้า 15) 
- บ.ก.ตอบจดหมาย (ข่าวสด 10 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“กรมป่าไม้”จับมือ”วุฒิสภา”เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” (เดลินิวส์ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1663664/ 
กรมป่าไม-้วุฒิสภา ยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” สู่นานาชาติ (มติชน 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3663757 
กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ 'หลักสูตรด้านการป่าไม้' (ข่าวสด 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7356076 
กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบตัิจริง 
คาดยกระดับขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ (ไทยโพสต์ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thaipost.net/public-relations-news/259502/ 
ยกระดับ“หลักสูตรด้านการป่าไม้”สู่นานาชาติ เริ่มต้นเดือน ธ.ค.นี้ (สยามรัฐ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/397906 
กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบตัิจริง 
คาดยกระดับขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ (ผู้จัดการออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000106976 
กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ 'หลักสูตรด้านการป่าไม้' (khaoja 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://khaoja.com/กรมป่าไม้-จับมือ-วุฒิสภา/ 
ป่าไม้เปิด20แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทั่วไทย (อปท.นิวส์ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.opt-news.com/news/30443 
ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทวงคืนผืนป่าลำปาง รวบ 3 ผู้ต้องหา บุกรุกป่ามากกว่า 115 ไร่  
(ช่อง7HD 9 พฤศจิกายน 2565) https://news.ch7.com/detail/604908 
จับนายทุนลักลอบขุดดินลูกรังเขาชะเมา ‘เสี่ย ป.’ กางเอกสารแจงแต่ไร้ใบอนุญาต (เดลินิวส์ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1664145/ 
ฝ่ายปกครองเขาชะเมา สนธิกำลัง ชปพ.จับกุมนายทุนลักลอบขุดดินลูกรัง (สยามรัฐ 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/397953 
ป่าไม้ยอมถอย ไม่รื้อถอนต้นปาล์มเขาพนม หลังชาวบ้านยื่นหนังสือ ชี้พท.ทับซ้อนต้องตรวจสอบเพ่ิม 
(มติชน 9 พฤศจิกายน 2565) https://www.matichon.co.th/region/news_3664208 
บ.ก.ตอบจดหมาย – ซ่อมถนนภูทับเบิกติดขัดป่าไม้ (ข่าวสด 9 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7356020 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23669
วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้-วุฒิสภายกระดับหลักสูตรป่าไม้นานาชาติ

รหัสข่าว: C-221110009038(10 พ.ย. 65/05:45) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.66 Ad Value: 15,660 PRValue : 46,980 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16314
วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกป่า

รหัสข่าว: C-221110020009(10 พ.ย. 65/02:45) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 18.64 Ad Value: 30,756 PRValue : 92,268 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16315
วันที่: ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: กระบี่ยื่นค้านล้มปาล์ม5พันไร่

รหัสข่าว: C-221111038064(10 พ.ย. 65/08:08) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 16.85 Ad Value: 20,220 PRValue : 60,660 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11670
วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-221110012026(10 พ.ย. 65/03:10) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 39.02 Ad Value: 46,824 PRValue : 140,472 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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“กรมป่าไม้”จับมือ”วุฒิสภา”เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” 

 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมหารือกรมป่าไม้ เตรียมยกระดับหลกัสูตรของสถาบันพัฒนาการป่าไม ้ให้เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติในเชิงวิชาการและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านการป่าไม้ 

9 พฤศจิกายน 2565 10:05 น. 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ในคณะกรรมาธิการอุ ดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการป่าไม้ รวมถึง เป็นสถานที่สำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดแนว
ทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งนี้ ทุกหน่วยงานพันธมิตร พร้อมที่จะเข้าร่วม
ดำเนินงาน      

“ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน  
ทั้งนี้ หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมอืร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(ทส.) 
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับ
เป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษา
และการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว  

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้ ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงาน ในพื้นที่
สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ 
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ท้ังนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่งหารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 
คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ท่ีจังหวัดแพร่ 
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กรมป่าไม้-วุฒิสภา ยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” สู่นานาชาติ 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 - 12:22 น.  

 

กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง คาดยกระดับ
ขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการป่าไม้ รวมถึง เป็นสถานที่สำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้  คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งนี้  ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วม
ดำเนินงาน 

“ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า  สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ทั้งนี ้หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมอืร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(ทส.) 
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับ
เป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษา
และการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้  ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่
สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ 
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่งหารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 
คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร่ 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/11-76.jpg
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กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ 'หลักสูตรด้านการป่าไม้'  

 
9 พ.ย. 2565 - 12:04 น.  

กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ ‘หลักสูตรด้านการป่าไม้’ มุ่งเน้นภาควิชาการควบคู่ปฏิบัติจริง หวังยกระดับสู่นานาชาติ เตรียมเปิด
โครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรม
ป่าไม้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ รวมถึง  เป็น
สถานท่ีสำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งน้ี ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมท่ีจะเข้าร่วมดำเนินงาน 

ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น  เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ทั้งนี ้หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 

“ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการ เพ่ือรับผิดชอบด้านการ
กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพ่ือตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว 

 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/658C4A88-3E99-46AB-BB3D-B9FAE83D7EDB.jpg


-4- 
 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้  ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที 

อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่  เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็น
สถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้าน
อื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่ง
หารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจน คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร่ 
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กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับ
การฝึกปฏิบัติจริง คาดยกระดับขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ 
9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:05 น.  

 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมหารือกรมป่าไม้ เตรียมยกระดับหลกัสูตรของสถาบันพัฒนาการป่าไม้ ให้เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติในเชิงวิชาการและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านการป่าไม้ ดา้นนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมรับสานต่อเตรียมหลักสูตรระยะสั้น เร่งพัฒนาภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ 
คาดว่าพื้นที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการป่าไม้ รวมถึง เป็นสถานที่สำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้  คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งนี้  ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วม
ดำเนินงาน 

“ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า  สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ทั้งนี ้หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมอืร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(ทส.) 
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับ
เป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษา
และการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว 
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ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้  ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่
สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ 
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่งหารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 
คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร่ 
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ยกระดับ“หลักสูตรด้านการป่าไม้”สู่นานาชาติ เริ่มต้นเดือน ธ.ค.นี้  
สยามรัฐออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2565 13:44 น.  

 
กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง คาดยกระดับ
ขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้  

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมหารือกรมป่าไม้ เตรียมยกระดับหลกัสูตรของสถาบันพัฒนาการป่าไม้ ให้เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติในเชิงวิชาการและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านการป่าไม้ ดา้นนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมรับสานต่อเตรียมหลักสูตรระยะสั้น เร่งพัฒนาภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ 
คาดว่าพื้นที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการป่าไม้ รวมถึง เป็นสถานที่สำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้  คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งนี้  ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วม
ดำเนินงาน  

“ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้  พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน  ทั้งนี้ หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำ
หลักสูตร ต่อไป สำหรับเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การ
แข่งขันด้านการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221109/8bcfd40b63139416b94a0df382d1eab5a05410904d354bfde594d94f4cb7b742.jpg?itok=WeeSroWx
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221109/fa6c328cd1240ad36df881c6dcfbe2b383912fbe85ad9498d312dccd143e3d79.jpg?itok=qNF4uZIW
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221109/f1e7c242bf797a8df08f1bf4d73a36c63b212d2d91830e4e512809aec4172c06.jpg?itok=9DKaoXSD
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ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้  ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่
สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ 
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่งหารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 
คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221109/c6b986521e9ff5a1171d481641021a7436a784abfa1295e740133e987ad4db64.jpg?itok=xXELaewl
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221109/3c5f98b27f020611957cf996e228ace02d0248fbb82720cb84ae4fb8d6b5b980.jpg?itok=s86hV2Nf
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กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับ
การฝึกปฏิบัติจริง คาดยกระดับขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ 
เผยแพร่: 9 พ.ย. 2565 12:18   ปรับปรุง: 9 พ.ย. 2565 12:18   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมหารือกรมป่าไม้ เตรียมยกระดับหลักสูตรของสถาบันพัฒนาการป่าไม้ ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในเชิงวิชาการ
และการพัฒนานวัตกรรมด้านการป่าไม้ ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมรับสานต่อเตรียมหลักสูตรระยะสั้น เร่งพัฒนาภูมิทัศน์
และพิพิธภัณฑ์ คาดว่าพ้ืนที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และตอบสนองต่อความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่า
ไม้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ต่อยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการป่าไม้ รวมถึง เป็นสถานท่ีสำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งนี้  ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วม
ดำเนินงาน  

“ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ทั้งนี ้หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมอืร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(ทส.) 
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับ
เป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษา
และการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว  

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้ ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่
สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ 
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โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่งหารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 
คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร ่
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กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ 'หลักสูตรด้านการป่าไม้' 
Home » กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ 'หลักสูตรด้านการป่าไม้' 

09/11/2022  

 
กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ ‘หลักสูตรด้านการป่าไม้’ มุ่งเน้นภาควิชาการควบคู่ปฏิบัติจริง หวังยกระดับสู่นานาชาติ เตรียมเปิด
โครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ  ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรม
ป่าไม้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ รวมถึง  เป็น
สถานท่ีสำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งน้ี ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมท่ีจะเข้าร่วมดำเนินงาน 

ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้  พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ทั้งนี ้หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 

“ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการ เพ่ือรับผิดชอบด้านการ
กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพ่ือตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว 

 

https://khaoja.com/
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ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้ ให้มีความทันสมัยและ
สนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้ ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันท ี

อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่  เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็น
สถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้าน
อื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่ง
หารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจน คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร่ 
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ป่าไม้เปิด20แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทั่วไทย  
09 พ.ย. 2565  

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” กว่า 10 แห่ง ได้แก่ 

1. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 4. ป่านันทนาการ
บ่อสิบสอง จ.พะเยา 5. ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6. ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์ 7. ป่านันทนาการภูผา
หินบ้างมุง จ.พิษณุโลก 8. ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี 9. ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10. ป่านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง  
โดยได้พัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ รวมถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าสำหรับปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 1. ป่านันทนาการ 
สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2. ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3. ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก 4. ป่านันทนาการน้ำตกหินตั้ง 
จ.อุดรธานี 5. ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6. ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7. ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา 
8. ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้ จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10. ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.นครศรีธรรมราช 11. ป่านันทนาการ
น้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12. ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13. ป่านันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 
14. ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15. ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16. ป่านันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี 17. ป่านันทนาการ
สวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18. ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19. ป่านันทนาการเขาหว่าง-แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ และ 20. ป่านันทนาการ
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี 

 “อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ดูแลพื้นท่ีให้มีความสะอาด
และสามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการ
ที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก ่

1. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และ 3. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 
โดยจะเร่ิมจัดเก็บค่าบริการในวันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ซ่ึงรายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ป่านันทนาการ ต่อไป 
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ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทวงคืนผืนป่าลำปาง รวบ 3 ผู้ต้องหา บุกรุกป่า
มากกว่า 115 ไร ่
วันท่ี 9 พ.ย. 2565 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (บก.ปทส.) ภายใต้การ
อำนวยการการสั่งการของ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พร้อม พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. , พ.ต.อ.อรุณ วัชรศรีสุกัญยา รอง 
ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ได้สั่งการ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลำปาง-เมือง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.14 (แม่กิ๊ด) เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่  3 
(ภาคเหนือ) เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าไม้ป่าชุมชน สำนักฯ ท่ี 
3 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการเข้าจับกุมผู้ต้องหา และตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกแผ้วถาง บุกรุก ยึดครองป่าสงวนฯ
หลายจุด กว่า 115 ไร่ 

สืบเนื่องจากหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/4623 ลงวันที่ 9 ต.ค. 65 เรื่องแจ้งห้วงระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ระหว่าง วันที่ 10 ต.ค. 65 ถึง วันท่ี 8 พ.ย. 65 ต่อมา วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 10.30 
น. ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจับกุม นายวัชรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ชาวเขตมีนบุรี กทม. สามารถจับกุมได้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่
เรียง บ้านห้วยส้ม หมู่ 9 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยพบว่าพื้นที่ป่าสงวนฯบริเวณดังกล่าวถูกบุกรุกแผ้วถางยึดครองไปจำนวน 54 ไร่ 2 งาน 
45 ตารางวา ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 3,663,000 บาท จึงแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ , พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 
จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสริมงาม ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

อีกจุดเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา พบมีการบุกรุกป่าสงวนฯ แผ้วถาง ยึดครอง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าจาง บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ 4 ต.แม่ทะ 
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยพบว่าพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 545,953 บาท จึงตรวจยึดนำหลักฐานส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะ เพ่ือสอบสวนขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ. ป่าไม้ 

นอกจากนี้ยังสามารถจับกุม นายสนั่น (ขอสงวนนามสกุล) ชาวบ้านห้วยมะเกลือ บุกรุกพื้นที่ป่าจำนวน 43 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา ค่าเสียหายของ
รัฐเป็นเงิน 2,729,768 บาท ขณะเดียวกันยังสามารถจับกุม นายคำ (ขอสงวนนามสกุล) ชาวบ้านห้วยมะเกลือ ก็เข้าไปบุกรุกแผ้วถาง ยึดครองพื้นท่ี
ป่าสงวนฯบริเวณเดียวกัน โดยบุกรุก จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ค่าเสียหายของรัฐ 750,470 บาท จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.แม่ทะ ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ. ป่าไม้ รวมตรวจยึดทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติมากกว่า 115 ไร่  
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จับนายทุนลักลอบขุดดินลูกรังเขาชะเมา ‘เสี่ย ป.’ กางเอกสารแจงแต่ไร้ใบอนุญาต 
ฝ่ายปกครองเขาชะเมาสนธิกำลัง ชปพ. บุกจับกุมนายทุนลักลอบขุดดินลูกรังพื้นที่หมู่ 5 ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง "เสี่ย ป." นำประกา ศ 
ภ.ด.ส.3 แสดง แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดดินถมดิน 

9 พฤศจิกายน 2565 13:40 น. 

 
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนาย อนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมา นายธนพล สวัสดิ์วงษ์ 
ปลัดอำเภอเขาชะเมา ร.ท.ภสุ ทิพย์จันทร์ รอง หน.ชุด ชปข.กอ.รมน.สวนรื่นฯ/หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองระยอง ร.ต.ท.ณัฐพลวัฒน์ ศรีวิช า 
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองระยอง/ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองระยอง กองร้อย อส.จังหวัดระยอง จับกุม นายรัชพล วงศ์อยู่ อายุ 31 ปี พร้อมด้วยของ
กลาง รถแบ๊กโฮ ยี่ห้อ KOMATSU PC200 จำนวน 1 คัน 

นายสุพจน์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดระยอง ได้รับร้องเรียนว่ามีนายทุนลักลอบขุดดินในพื้นท่ีหมู่ 5 ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
จึงได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองระยอง ประสานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะเมาเข้าตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถแบ๊กโฮสี
เหลืองกำลังจ้วงขุดบ่อดิน เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้เครื่องจักรหยุดการทำงาน พร้อมขอดูใบอนุญาตการขุดดินถมดิน ใบโฉนดที่ดิน ว่ามีเอกสาร
ถูกต้องหรือไม่ โดยมีนายทุน “เสี่ย ป.” นำใบประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มา
ตรวจสอบ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดดินถมดินจากสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นมาแสดง เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาขุดดินถมดินโดยไม่ได้รั บแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 17 และมาตรา 16 จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาชะเมา เพื่อดำเนินดี
ตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะอยู่ในเขตป่าสงวน พ.ร.บ. 2484 หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-
ทุ่งควายกิน) เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าอยู่ในเขตป่าสงวนจะได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งข้อหาเพิ่ม ลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวน ซึ่งเจ้ าหน้าที่จะ
กวดขันบังคับใช้กฎหมายโทษสูงสุดกับผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นนโยบายขของ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง 
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ฝ่ายปกครองเขาชะเมา สนธิกำลัง ชปพ.จับกุมนายทุนลักลอบขุดดินลูกรัง  
สยามรัฐออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2565 15:49 น.  

 
วันที่ 9 พ.ย.65 นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนาย อนุสรณ์  แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมา นายธนพล สวัสดิ์วงษ์ 
ปลัดอำเภอเขาชะเมา  ร.ท. ภสุ ทิพย์จันทร์ รอง หน.ชุด ชปข.กอ.รมน.สวนรื่นฯ / หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองระยอง ร.ต.ท.ณัฐพลวัฒน์  
ศรีวิชา รอง สว.(ป.)สภ.เมืองระยอง / ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองระยอง กองร้อย อส.จังหวัดระยอง จับกุมนายรัชพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี 
พร้อมด้วยของกลาง รถแบคโฮ ยี่ห้อ KOMATSU PC200 จำนวน 1 คัน  

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดระยอง ได้รับร้องเรียนว่ามีนายทุนลักลอบขุดดินในพื้นที่ ม.5 
ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จึงได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองระยอง ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะเมาเข้าตรวจสอบ 
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถแบคโฮสีเหลืองกำลังจ้วงขุดบ่อดิน เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้เครื่องจักรหยุดการทำงาน พร้อมขอดูใบอนุญาติการขุด
ดินถมดิน ใบโฉนดที่ดิน ว่ามีเอกสารถูกต้องหรือไม่ โดยมีนายทุน เสี่ยปู นำใบประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) มา
แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีมาตรวจสอบ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดดินถมดินจากสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นมาแสดง เจ้าหน้าท่ีจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาขุดดิน
ถมดินโดยไม่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 มาตร 17 และมาตร 16 จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาชะเมา 
เพื่อดำเนินดีตามกฎหมายต่อไป  

ส่วนพ้ืนท่ีดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตป่าสงวน พ.ร.บ.2484 หรือไม่นั้นทางเจ้าหน้าท่ีจะประสาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน)เข้าไป
ตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าอยู่ในเขตป่าสงวนจะได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งข้อหาเพิ่ม ลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะกวดขันบังคับใช้กฎหมาย
โทษสูงสุดกับผู้กระทำความผิด ซึง่เป็นนโยบายขของนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง  
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ป่าไม้ยอมถอย ไม่รื้อถอนต้นปาล์มเขาพนม หลังชาวบ้านยื่นหนังสือ ชี้พท.ทับซ้อนต้องตรวจสอบเพิ่ม 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 - 15:17 น.  

 

ป่าไม้ยอมถอย ไม่รื้อถอนต้นปาล์มเขาพนม หลังชาวบ้านยื่นหนังสือ ชี้พท.ทับซ้อนต้องตรวจสอบเพ่ิม 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน ท่ีหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายศิลชัย พลเดช กำนันตำบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ พร้อม กลุ่มชาวบ้าน ตำบลพรุเตียว 
อ.เขาพนม จำนวนกว่า 100 คน ได้มายื่นหนังสือขอให้ทางกรมป่าไม้ โดยสำนักบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เพื่อขอให้
เปลี่ยนแปลงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทาน ในตำบลพรุเตียว และรอยต่อเขต ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง ต.เพหลา อ.คลองท่อม 
ไปในพ้ืนท่ีหมดสัมปทานแปลงอื่นที่ไม่กระทบกับชาวบ้าน ซึ่งมีจำนวน 500 ครัวเรือน ประชาชนจะเดือดร้อนมากถึง 1,500 คน โดยมีทางศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดกระบี่ และทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ เข้ารับหนังสือ 

ต่อมาทางจังหวัด ซึ่งได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการรื้อถอนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ ประกอบจากหลายหน่วยงาน ได้มีการประชุม โดยมี
ทาง พ.อ.สมบัติ สืบท้วน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ได้หารือร่วมกันนานกว่า 3 ชม. โดยทางป่าไม้ได้เสนอมา 2 แปลง คือแปลง
ของพื้นที่บริษัทยูนิวานิช จำกัด มหาชน ในตำบลปลายพระยา ต.คีรีวงศ์ อ.ปลายพระยา ตำบลคลองยา อ.อ่าวลึก เนื้อท่ี 7,000 ไร่ และแปลงพื้นที่ 
อ.เขาพนม เนื้อที่ 5000 ไร่ ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณมาให้แล้วจำนวนกว่า 36 ล้านบาท ในการโค่นล้มต้นปาล์มและปลูกป่าทดแทน 

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รื้อถอนแปลงของยูนิวานิช ส่วนแปลง อ.เขาพนมนั้น  ให้ชะลอออกไปก่อน เนื่องจากมีความเห็นว่า ชาวบ้านได้ซื้อที่ดินมาก่อน
หมดสัมปทาน และพื้นที่ยังทับซ้อนกันระหว่างที่ดิน สปก. ป่าไม้ และที่ดินสาธารณประโยชน์ จึงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน 
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บ.ก.ตอบจดหมาย - ซ่อมถนนภูทับเบิกติดขัดป่าไม้  

 
9 พ.ย. 2565 - 13:40 น.  

ซ่อมถนนภูทับเบิกติดขัดป่าไม้ 

เรียน บ.ก.ข่าวสด 

ทางเข้าภูทับเบิก ตั้งแต่แยกอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไปจนถึงหมู่บ้านทับเบิก พ้ืนที่ของ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปรากฏว่าถนนซึ่ง
เป็นถนนคอนกรีตพังเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ รถของ นักท่องเที่ยว รวมทั้งรถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเพื่อนำไปขายที่
ตลาดในเมืองหล่มสักต้องค่อยๆ ขับด้วยความยากลำบาก สอบถามทราบว่าพื้นที่ของภูทับเบิกหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 อยู่ในพื้นที่ของป่าไม้ ไม่
สามารถนำงบประมาณของท้องถิ่นไปก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่ง ก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ที่ผ่านมาชาวบ้านภูทับเบิกได้ร่วมกันซ่อมแซมถนน
ทางเข้าหมู่บ้านท่ีพักมาหลายปี โดยเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมถนนเพื่อให้รถยนต์สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปขายใน
ตัวเมืองได้ ซึ่งหากจะดำเนินการใดต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้เสียก่อน ส่วนทางท้องถิ่นก็บอกว่าทำหนังสือเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมป่าไม้
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปดำเนินการอะไรได้ จึงขอความกรุณาจากเจ้าของพื้นที่ช่วยเหลือด้วย 

ผักหวาน 

ตอบ คุณผักหวาน 

ข้อร้องเรียนของคุณ ขอนำเสนอถึงกรมป่าไม้โดยตรง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ควรเข้ามาร่วมแก้ปัญหาถนนพัง เสียหาย กระทบต่อการท่องเที่ยวและ
การขนพืชผักไปขายในเมืองของชาวบ้าน เมื่อหน่วยงานท้องถิ่นจะเข้าซ่อมแซมถนน ควรรีบอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้าน
ลงขันกันเองเพื่อซ่อมถนนกันบ่อยๆ 
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