
สรุปข�าวประจําวันท่ี 15 พ.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

-  ข�าวรอบอาณาจักร: ค�านสร�างกังหันลมในป�าอนุรักษ� (ไทยรัฐ 15 พ.ย. 65 หน�า 10) 

- ภาพข�าว: คัดค�าน (ไทยรัฐ 15 พ.ย. 65 หน�า 10) 

ข�าวเว็บไซต! 

- "วราวุธ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้ 

วันจันทร� ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/304453 

- "วราวธุ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้ ต้ังเปQาประเทศไทยสู�เปQาหมาย ลดกSาซเรือนกระจก 
ในปV 2050 

กรุงเทพธุรกิจ 14 พ.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/corporate-moves/1037827 

- กมธ.ศาสนา ถอย ‘วัดภูพระบาท’ ขอออกโฉนด 2.5 พันไร� โยน คกก.พิสูจน�สิทธิท่ีดินฟaน 

มติชน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3673493 

- ผอ.มูลนิธิชีววิถี อัด ‘ศก.ฟอกเขียวลวงโลก’ แฉ 4 ความน�ากลัวของ ‘เอเปค’ หวังล็อบบ้ีเอ้ือทุนใหญ� แก� กม.-ขายป�า ไล�ท่ี 
ปชช. 

มติชน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3673085 
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"วราวุธ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้ 

วันจันทร� ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/304453 

"วราวุธ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้  ต้ังเปQาประเทศไทยสู�เปQาหมาย ลดกSาซเรือนกระจก 

ในปV 2050  ขณะท่ี "นิกร" มองโพลนิด�า เปhนโพลระหว�างทาง ยังชี้ผลเลือกต้ังไม�ได� เผยกระแส "วราวุธ" แบบโฟกัสกรุSป 

แนวโน�มดีอย�างเหลือเชื่อ เร�งประชุมส.ส.-กก.บห.  จัดทํานโยบาย 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 ท่ีผ�านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม พร�อมคณะทํางานไทยเดินทางถึง เมืองชาร�ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต� สถานท่ีจัดงานประชุม The 

27th Conference of the Parties หรือ COP 27 โดยหลงัจากเดินทางถึงได�มีการประชุมหารือกับทีมงานเพ่ือเตรียมความ

พร�อมในการเปhนตัวแทนของประเทศไทยปฏิบัติภารกิจในวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2565 นี้  

นายวราวุธกล�าวว�า ประเด็นหลัก ๆ สําคัญท่ีประชุมให�ความสนใจ สําหรับปVนี้ มีท้ังหมด 5 ประเด็นสําคัญคือ 1. การลดกSาซ

เรือนกระจก  ซ่ึงสอดคล�องกับประเทศไทยท่ีจะก�าวเข�าสู� Net Zero Greenhouse Gas Emissions และความเปhนกลางทาง

คาร�บอน ในปV 2050  2. Loss and Damage จะเปhนหนึ่งในหัวข�อใหญ�ของการประชุมครั้งนี้ ในการหาข�อสรุปว�า ประเทศท่ี

พัฒนาควรต�องจ�ายเงินชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage) เพ่ือช�วยประเทศท่ีกําลังพัฒนาได�รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

3. Climate Finance เก่ียวกับการเงินเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีถือเปhนกลไกการจัดงานแหล�งเงินทุน เพ่ือมาใช�

ในการลดการปล�อยกSาซเรือนกระจกและการปรับตัวต�อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   4. ความโปร�งใสใน

การรายงานข�อมูล ท่ีทุกประเทศต�องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัดเพ่ือสามารถนําข�อมูลไปใช�ได�จริงอย�างมีประสิทธิภาพ  5. 

ภายใต�ความตกลงปารีส ข�อ 6 (Article 6) ท่ีมีเปQาหมายในการเสริมสร�างความรับผิดชอบร�วมกันต�อภัยคุกคามจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเสริมสร�างการดําเนินงานและวัตถุประสงค�ของอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซ่ึงประเด็นดังกล�าวถือเปhนประเด็นหลักท่ีท่ัวโลกได�ให�ความสําคัญเปhนอย�างมาก  



นายวราวุธกล�าวต�อว�าสําหรับประเทศไทยจะนําเสนอแผนระยะยาว จากวันนี้ ถึงปV 2065 ประเทศไทยจะก�าวเข�าสู� Net 

Zero Greenhouse Gas Emissions และความเปhนกลางทางคาร�บอน ในปV 2050  โดยระหว�างนี้เราจะทําอย�างไรให�

ปริมาณกSาซเรือนกระจก ปริมาณ 388 ล�านตัน ให�ลดลงไปเหลือ 120 ล�านตัน เราจะมีวิธีการลดอย�างไร นอกจากนี้เรายังมี

แผนระยะสั้น  Nationally Determined Contributions หรือ NDC ท่ีประเทศไทยต้ังเปQาว�าภายในปV 2030 จะลดกSาซเรือน

กระจกให�ได� 40 % ว�าจะมีการลดอย�างไร รวมถึงท่ีประเทศไทยได�ลงนามความร�วมมือข�อตกลงการซ้ือขายแลกเปลี่ยน

คาร�บอนเครดิต กับสมาพันธรัฐสวิส คู�แรกของโลก ภายใต�ข�อ 6.2 ใต�ข�อตกลงปารีส (Paris Agreement) ส�งผลให�มีการ

ผลักดันการใช�รถโดยสารพลังงานไฟฟQา หรือรถเมล� EV เพ่ือลดการใช�น้ํามัน ตลอดจนเปhนการรักษาสิ่งแวดล�อม ลดกSาซเรือน

กระจก และลดมลพิษฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด�วย  

อย�างไรก็ตามสําหรับภารกิจของคณะทํางานไทย ในวันนี้ (วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565) จะไปยังสถานท่ีจัดงานเพ่ือดูสถานท่ี

การจัดแสดงข�อมูลรายละเอียด นําเสนอโดย SCG ในหัวข�อเรื่อง "Thailand Chapter - Net zero cement and concrete 

roadmap 2050" ท่ี Thai Pavilion นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนั้น จะมีประชุมกลุ�มย�อย กับผู�นําประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข�อมูลต�าง ๆ อีกด�วย ส�วนภารกิจวันท่ี 15 พฤศจิกายน นี้ ไทยจะเข�าร�วมประชุมฯ เวลา 10.00 -13.00 น. ตาม

เวลาท�องถ่ินสาธารณรัฐอาหรับอียิปต�  

ขณะท่ีนายนิกร จํานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู�อํานวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล�าวถึงผลสํารวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร� หรือ นิด�าโพล ต�อการตัดสินใจเลือกผู�แทน พรรคการเมืองและแคนดิเดตนายกฯ ครบทุกภาค โดยปรากฎว�าพรรค

เพ่ือไทย และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน�าครอบครัวเพ่ือไทย มีคะแนนนําทุกภาค ว�า โพลดังกล�าวไม�มีผลใดต�อพรรคชาติไทย

พัฒนาและตนมองว�าเปhนผลสํารวจความเห็นระหว�างทาง ท่ีไม�สามารถชี้วัดอนาคตของผลการเลือกต้ังได�ท้ังหมด อย�างไรก็ดีในการ

โหวตของประชาชนคือให�ความสนใจโหวตพรรคใหญ� พรรคท่ีรู�จักเปhนหลัก นอกจากนั้นในการเลือกต้ังครั้งหน�ายังมีปaจจัยท่ีต�อง

พิจารณาคือ การเมืองแบบด้ังเดิม การเมืองแบบฐานราก ท่ีประชาชนคงวิถีเดิม ท่ีไม�ออกมาแสดงความเห็น 

นายนิกร กล�าวด�วยว�าสําหรับผลสํารวจความนิยมของพรรคชาติไทยพัฒนา อยู�ในระดับ 3% และจากการวัดกระแส นาย

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และหัวหน�าพรรคชาติไทยพัฒนา แบบโฟกัสกรุSปพบว�าได�รับเสียง

ตอบรับท่ีดี ท้ังตัวนโยบายท่ีเปhนอนาคตของโลก คือ สิ่งแวดล�อมและ เวทีต�างประเทศท่ีได�รับเสียงชื่นชมมาก ท้ังจากคน

ต�างประเทศและคนในประเทศ ดังนั้นตนเเชื่อว�านายวราวุธยังอยู�ในกระแสและได�รับผลตอบรับท่ีดี และเปhนความนิยมท่ีเพ่ิม

มากอย�างเหลือเชื่อ  เนื่องจากการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป เน�นคนรุ�นใหม� 

นายนิกร กล�าวด�วยว�า วันท่ี 22 พฤศจิกายน พรรคเตรียมประชุมกรรมการบริหารพรรรคและส.ส. เพ่ือจัดทํานโยบาย ซ่ึงการ

เลือกต้ังท่ีจะมาถึงสิ่งท่ีจะเปhนปaจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจเลือกต้ัง คือ นโยบายและตัวบุคคล 

“ตอนนี้พรรคมีจุดขาย คือ หัวหน�าพรรค ดังนั้นสิ่งท่ีต�องทําคือ การทํานโยบายท่ีเปhนเรื่องอนาคต เรื่องสิ่งแวดล�อม รวมถึงการ

แก�ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาร�างรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ผมม่ันใจว�าเปQาหมายท่ีตั้งเปQาไว� ได�ส.ส.ไม�ตํ่ากว�า 25 คน จะเปhนไปได� เพราะ

การเลือกต้ังครั้งหน�าพรรคจะใช�การเลือกต้ังแบบเน�นจุด แทนการส�งผู�สมัครส.ส.ครบทุกเขต” นายนิกร กล�าว 



 

 

"วราวุธ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้ ต้ังเปQาประเทศไทยสู�เปQาหมาย ลดกSาซเรือนกระจก 

ในปV 2050 

กรุงเทพธุรกิจ 14 พ.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/corporate-moves/1037827 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 ท่ีผ�านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม พร�อมคณะทํางานไทยเดินทางถึง เมืองชาร�ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต� สถานท่ีจัดงานประชุม The 

27th Conference of the Parties หรือ COP 27 โดยหลงัจากเดินทางถึงได�มีการประชุมหารือกับทีมงานเพ่ือเตรียมความ

พร�อมในการเปhนตัวแทนของประเทศไทยปฏิบัติภารกิจในวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2565 นี้ 

"วราวุธ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้  ต้ังเปQาประเทศไทยสู�เปQาหมาย ลดกSาซเรือนกระจก 

ในปV 2050 

นายวราวุธกล�าวว�าประเด็นหลัก ๆ สําคัญท่ีประชุมให�ความสนใจ สําหรับปVนี้ มีท้ังหมด 5 ประเด็นสําคัญคือ 

1. การลดกSาซเรือนกระจก  ซ่ึงสอดคล�องกับประเทศไทยท่ีจะก�าวเข�าสู� Net Zero Greenhouse Gas Emissions และความ

เปhนกลางทางคาร�บอน ในปV 2050  

2. Loss and Damage จะเปhนหนึ่งในหัวข�อใหญ�ของการประชุมครั้งนี้ ในการหาข�อสรุปว�า ประเทศท่ีพัฒนาควรต�องจ�ายเงิน

ชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage) เพ่ือช�วยประเทศท่ีกําลังพัฒนาได�รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3. Climate Finance เก่ียวกับการเงินเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีถือเปhนกลไกการจัดงานแหล�งเงินทุน เพ่ือมาใช�

ในการลดการปล�อยกSาซเรือนกระจกและการปรับตัวต�อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4. ความโปร�งใสในการรายงานข�อมูล ท่ีทุกประเทศต�องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัดเพ่ือสามารถนําข�อมูลไปใช�ได�จริงอย�างมี

ประสิทธิภาพ 



5. ภายใต�ความตกลงปารีส ข�อ 6 (Article 6) ท่ีมีเปQาหมายในการเสริมสร�างความรับผิดชอบร�วมกันต�อภัยคุกคามจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเสริมสร�างการดําเนินงานและวัตถุประสงค�ของอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซ่ึงประเด็นดังกล�าวถือเปhนประเด็นหลักท่ีท่ัวโลกได�ให�ความสําคัญเปhนอย�างมาก 

"วราวุธ" ประชุมเข�มเตรียมความพร�อมข้ึนเวทีโลก "COP27" 15 พ.ย. นี้  ต้ังเปQาประเทศไทยสู�เปQาหมาย ลดกSาซเรือนกระจก 

ในปV 2050 

นายวราวุธกล�าวต�อว�าสําหรับประเทศไทยจะนําเสนอแผนระยะยาว จากวันนี้ ถึงปV 2065 ประเทศไทยจะก�าวเข�าสู� Net 

Zero Greenhouse Gas Emissions และความเปhนกลางทางคาร�บอน ในปV 2050  โดยระหว�างนี้เราจะทําอย�างไรให�

ปริมาณกSาซเรือนกระจก ปริมาณ 388 ล�านตัน ให�ลดลงไปเหลือ 120 ล�านตัน เราจะมีวิธีการลดอย�างไร นอกจากนี้เรายังมี

แผนระยะสั้น  Nationally Determined Contributions หรือ NDC ท่ีประเทศไทยต้ังเปQาว�าภายในปV 2030 จะลดกSาซเรือน

กระจกให�ได� 40 % ว�าจะมีการลดอย�างไร รวมถึงท่ีประเทศไทยได�ลงนามความร�วมมือข�อตกลงการซ้ือขายแลกเปลี่ยน

คาร�บอนเครดิต กับสมาพันธรัฐสวิส คู�แรกของโลก ภายใต�ข�อ 6.2 ใต�ข�อตกลงปารีส (Paris Agreement) ส�งผลให�มีการ

ผลักดันการใช�รถโดยสารพลังงานไฟฟQา หรือรถเมล� EV เพ่ือลดการใช�น้ํามัน ตลอดจนเปhนการรักษาสิ่งแวดล�อม ลดกSาซเรือน

กระจก และลดมลพิษฝุ�นละอองขนาดเล็กPM2.5 ด�วย 

อย�างไรก็ตามสําหรับภารกิจของคณะทํางานไทย ในวันนี้ (วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565) จะไปยังสถานท่ีจัดงานเพ่ือดูสถานท่ี

การจัดแสดงข�อมูลรายละเอียด นําเสนอโดย SCG ในหัวข�อเรื่อง "Thailand Chapter - Net zero cement and concrete 

roadmap 2050" ท่ี Thai Pavilion นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนั้น จะมีประชุมกลุ�มย�อย กับผู�นําประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข�อมูลต�าง ๆ อีกด�วย ส�วนภารกิจวันท่ี 15 พฤศจิกายน นี้ ไทยจะเข�าร�วมประชุมฯ เวลา 10.00 -13.00 น. ตาม

เวลาท�องถ่ินสาธารณรัฐอาหรับอียิปต� 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กมธ.ศาสนา ถอย ‘วัดภูพระบาท’ ขอออกโฉนด 2.5 พันไร� โยน คกก.พิสูจน�สิทธิท่ีดินฟaน 

มติชน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3673493 

กมธ.ศาสนา ฟaงข�อเท็จจริงสํานักพุทธอุดรฯ ขอออกโฉนดวัดพระพุทธบาทบัวบก 2,500 ไร� อ�างประวัติวัด-ใบเสมามีพ้ืนท่ี 

2,500 ไร�มามากกว�า 900 ปV ท่ืดินกําลังเข�ารังวัดทําแผนท่ี ถูกคัดค�านโดยกรมป�าไม�-กรมอุทยาน-อุทยานภูพระบาท ท่ีสุดโยน

ให�กรรมการพิสูจน�สิทธิฟaน 

เม่ือเวลา 10.30 น. วันท่ี 14 พฤศจิกายน ท่ีห�องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายเพชรวรรต วัฒ

นพงศศิริกุล รองประธาน กมธ.ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู�แทนราษฎร เปhนประธานฯ พร�อมนํา กมธ.ร�วมประชุม

ติดตามการขอออกโฉนดท่ีดิน ให�กับวัดพระพุทธบาทบําบก ต.เมืองพาน อ.บ�านผือ จ.อุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร�พร 

รอง ผวจ.อุดรธานี นําหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าประชุม กับคณะสงฆ�ของ จ.อุดรธานี 

นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธาน กมธ.ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู�แทนราษฎร กล�าวว�า ได�รับการ

ร�องเรียนจึงมาตามเรื่อง หน�วยงานท่ีเชิญไว�มากันหรือไม� เม่ือวานลงพ้ืนท่ีพบว�ามีวัด ป�าไม� อุทยาน จึงต�องสอบถามทุกฝ�าย 

เบ้ืองต�นก็รับรู�มาบ�างแล�ว เหลือเพียงเรื่องเอกสาร จะเอายังไงกัน จะเดินไปยังไงกัน อยากจะให�เสร็จสิ้นใน 1-2 ครั้ง ไม�ต�อง

เดินทางมาติดตามกันหลายครั้ง 

ว�าท่ี ร.ต.จุลสัน ทันอินทร�อาจ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา อุดรธานี กล�าวว�า ในการตรวจสอบวัดในพ้ืนท่ีพบว�า “วัดพระพุทธ

บาทบัวบก” ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย มีประวัติความเปhนมา แต�ยังไม�มีโฉนดท่ีดิน จึงลงพ้ืนท่ีก็พบมีพยานวัตถุ 



ร�องรอยพระพุทธบาท ใบเสมา และอ่ืนๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร�บอกว�า มีความเปhนวัดมาต้ังแต� 900 ปVก�อน ซ่ึงถูกนํามา

ข้ึนเปhนวัดตามกฎหมาย พ.ศ.2460 โดยมีท่ีดินเปhนท่ีตั้ง 2,500 ไร� เม่ือ 29 เม.ย.2565 สนง.พระพุทธศาสนาอุดรธานี ได�ยื่น

เอกสารต�อ สนง.ท่ีดิน จ.อุดรธานี สาขา อ.บ�านผือ เพ่ือขอออกโฉนดท่ีดินให�เปhนวัดท่ีสมบูรณ� 

นายสัญญา ปaดถาวโร ท่ีดิน จ.อุดรธานี สาขา อ.บ�านผือ ชี้แจงว�า นัดหมายเข�ารังวัดตามคําร�อง 17 ส.ค.65 เม่ือเข�ารังวัดพบ

ปaญหาพ้ืนท่ีเปhนรภูเขา มีสภาพป�าไม� ไม�สามารถดําเนินการได� จึงขอให�ทําการเคลียร�พ้ืนท่ีก�อน แล�วนัดรังวัดอีกครั้ง 12-13 

ต.ค.ท่ีผ�านมา ในการนี้ทาง สนง.ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 6 , อุทยานประวัติศาสตร�ภูพระบาท, และ สนง.พ้ืนท่ีอนุรักษ� 10 ได�

คัดค�านการออกโฉนดพ้ืนท่ี 2,500 ไร�นี้ 

 “พ้ืนท่ีจะออกโฉนดอยู�ในเขต ป�าสงวนแห�งชาติป�าเขือน้ํา พ.ศ.2518 และกรมศิลปากร เข�าใช�พ้ืนท่ีโครงการอุทยาน

ประวัติศาสตร�ภูพระบาท พ.ศ.2534 เนื้อท่ี 3,430 ไร� และอยู�ระหว�างท่ีกรมอุทยานจะประกาศเปhนอุทยานแห�งชาติ อยู�ในข้ัน

อุทยานแห�งชาติเตรียมการ ซ่ึงการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินของรัฐ มีข้ันตอนในการดําเนินการตามประกาศ ซ่ึง สนง.ท่ีดินฯ

กําลังทําการรังวัด RPK เพ่ือจัดทําแผนท่ีตามท่ีชี้แนว อาจจะมากกว�าหรือน�อยกว�า 2,500 ไร�” 

นายทรัพย�สิน จงมี ผู�แทน ผอ.สํานักทรัพยากรป�าไม�ท่ี 6 อุดรธานี ชี้แจงยืนยันว�า ได�มีการคัดค�านการรังวัดต้ังแต�แรก เพราะ

อยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าเขือน้ํา นอกจากนี้ยังเปhนป�าไม�ถาวรตามมติ ครม.พ.ศ.2509 ไม�สามารถออกเอกสารสิทธิได� และ

ภาพถ�ายทางอากาศก็ยังเปhนป�าสมบูรณ� ต�อเนื่องตลอดมาไม�มีการใช�ประโยชน� การท่ี สนง.พระพุทธศาสนาฯ นําเอาประวัติ

วัดมาขอออกโฉนด จะเป�ดปaญหาในการปฏิบัติงานในอนาคต จนนําไปสู�ข�อขัดแย�งในการรังวัด ในการเข�าไปแพ�วถางพ้ืนท่ีป�า

เพ่ือปaกหมุด มีการร�องเรียนไปยังกรมป�าไม� 

นายนพดล นิกรแสน ท่ีดิน จ.อุดรธานี ชี้แจงพร�อมตอบซักถามว�า การขอออกโฉนดท่ีดินวัดพระพุทธบาทบัวบก ได�ใช�

หลักฐานประวัติวัดว�าต้ังข้ึน พ.ศ.2460 ท่ีดินได�ส�งเจ�าหน�าท่ีออกไปรังวัด และสอบสวนสิทธิพบว�า พ้ืนท่ีขอออกโฉนดอยู�ในเขต

ป�าสงวนฯ จะต�องดําเนินการในรูปคณะกรรมการฯ เพ่ือนําความเห็นเสนอต�อผู�ว�าราชการ จ.อุดรธานี ว�าวัดอยู�ก�อนหรือหลัง

ประกาศเขตป�าสงวนฯ และถ�าอยู�ก�อนจะออกได�เท�าไหร� ซ่ึงจะต�องเข�าข้ันตอนการแปลภาพถ�ายทางอากาศ จากหลักฐานการ

เข�าทําประโยชน� 

นายวิมล สุรเสน นายอําเภอบ�านผือ กล�าวว�า พ้ืนท่ีเปhนป�าสงวนแห�งชาติ มีหลายหน�วยงานใช�พ้ืนท่ีอยู� การท่ีวัดฯ ขอออก

โฉนดท่ีดิน 2,500 ไร� ก็จะกินพ้ืนท่ีของกรมป�าไม� กรมอุทยาน และกรมศิลปากร อยากจะให�ทุกฝ�ายคุยกันให�เข�าใจอีกครั้ง 

เพ่ือให�เปhนตัวอย�างเหตุการณ�ลักษณะนี้ โดยในฐานะนายอําเภอ พร�อมเปhนคนกลางในการพูดคุยกัน 

นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธาน กมธ.ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู�แทนราษฎร กล�าวสรุปว�า ทุกฝ�ายต�าง

ก็มีเหตุผลของตนเอง เพ่ือไม�ต�องมาถกเถียงกัน ขอให�นําเรื่องนี้เข�าสู�การพิจารณาของ คณะกรรมการพิสูจน�สิทธิถือครองท่ีดิน 

ตามข้ันตอนของระดับต�างๆ ขอให�ท่ีดินเร�งรัดข้ันตอน เม่ือจบแล�ววัดอาจจะได� 1 ไร� หรือได�มากกว�า 2,500 ไร� ก็ว�ากันไปตาม

กระบวนการ คงจะใช�เวลาไม�ถึง 1 ปV 



 

ผอ.มูลนิธิชีววิถี อัด ‘ศก.ฟอกเขียวลวงโลก’ แฉ 4 ความน�ากลัวของ ‘เอเปค’ หวังล็อบบ้ีเอ้ือทุนใหญ� แก� กม.-ขายป�า ไล�ท่ี 

ปชช. 

มติชน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3673085 

‘ผู�อํานวยการมูลนิธิชีววิถี’ ซัด หนักกว�าฟอกเขียว ‘เศรษฐกิจสีเขียวลวงโลก’ จะทําลายระบบนิเวศทรัพยากร-อ�าง สร�าง

ความหลากหลาย แต�ทําลายยับ-ชี้ เวทีเอเปค เจตนาล็อบบ้ี เอ้ือทุนใหญ� หวังแก� กม.-ขายป�า-ไล�ท่ี ปชช. 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน แฟนเพจไทยแอ็ค จัดเวทีสนทนาออนไลน� THE ACTION TALK วาระพิเศษ-ต�อนรับการประชุม 

APEC ตอน การประชุมผู�นํา เพ่ือกระทําผู�น�อย ? โดยมี 3 วทิยากร ร�วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหลากหลายมุมมอง ระหว�าง

วันท่ี 13-15 พฤศจิกายนนี้ พร�อมเผยแพร�ผ�านทางเฟซบุSกและยูทูบ ‘ไทยแอ็ค’ และ ‘สื่อเถ่ือน ข�าว’ เพ่ือสะท�อน คําขวัญอัน

สวยหรูของการประชุมสุดยอดผู�นํา APEC 2022 ว�าประชาชนไทยจะได�อะไร หากมีแต�ประโยชน� แล�วรัฐบาลทําไมต�องมีการ

ประกาศห�ามชุมนุม 

นายวิฑูรย� เลี่ยนจํารูญ ผู�อํานวยการมูลนิธิชีววิถี กล�าวในหัวข�อ การประชุมผู�นํา เพ่ือกระทําผู�น�อย ? : ความจริงอีกฟากจาก

ภาคประชาสังคม โดยชี้ให�เห็นผลกระทบต�อภาคการเกษตร และพันธุ�พืชต�างๆ ในประเทศไทย ว�าการประชุมเอเปค 2022 

อาจไม�ใช�โอกาส แต�จะกลายเปhนหายนะของฐานทรัพยากรการเกษตร 



ท่ีจริงเอเปคก็เปhนความร�วมมือของไทย กับภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟ�ก โดยไทยเคยเปhนเจ�าภาพ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนในช�วงท่ี 

พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา เปhนนายกฯ เปQาหมายเพ่ือการค�าเสรี และการเป�ดเสรีการลงทุนเปhนหลัก แต�ถ�าดูจากคําโฆษณา

ชวนเชื่อท้ังหลาย จากผู�นําของเรา หรือรัฐบาลของเรา จะเห็นว�าคราวนี้เปhนการประชุมท่ีมุ�งไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียังยืน 

พูดถึงบทบาทท่ีจะให�เศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ํา เชื่อมโยงผู�คนท่ีถูกละเลยให�เข�ามามีบทบาท พูดถึงเอสเอมอี และบทบาท

ผู�หญิง เปhนต�น 

“แต�อยากเรียนว�า นับแต�อดีตจนถึงปaจจุบัน เอเปคไม�ได�ทําหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาท่ียั่งยืนแต�ประการใด หัวใจสําคัญคือ

การส�งเสริม และพยามสร�างระบบนิเวศการค�าเสรี เป�ดการลงทุน คือหัวใจสําคัญ โดยผู�ท่ีมีบทบาทกําหนดเนื้อหาการประชุม 

คือ สภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค มีบทบาทสําคัญในการผลักดันเนื้อหาร�วมกับรัฐบาลประเทศต�างๆ ซ่ึงประกอบด�วยสมาชิก 

63 คน โดย 3 คนมาจากแต�ละเขตเศรษฐกิจ ซ่ึงเปhนตัวแทนด�านอุตสาหกรรมและการค�าท้ังนั้น เช�น ผู�แทนสภาอุตสาหกรรม 

หอการค�าไทย และผู�แทนสมาคมธนาคารไทย จะเห็นได�ชัดว�าไม�ได�เปhนพ้ืนท่ีท่ีว�าด�วยเรื่องการพัฒนาท่ีดินท่ียั่งยืน หรือ

แม�กระท่ังเรื่องการค�าและการพัฒนาท่ียั่งยืน เอเปคก็ไม�ได�ทําหน�าท่ีตรงนั้น” นายวิฑูรย�กล�าว 

เม่ือ นายเรียง สีแก�ว ผู�ดําเนินรายการ สอบถามว�า ถือเปhนเวทีท่ีว�าด�วยกลุ�มทุน และนักธุรกิจเปhนหลัก? 

นายวิฑูรย�กล�าวว�า แน�นอน เอเปคเปhนพ้ืนท่ีสร�างระบบนิเวศ การล็อบบ้ีทางนโยบาย มากกว�าจะเปhนการตกลงท่ีมีบทบังคับ

จริงๆ ซ่ึงจะต�องอยู�ภายใต�กรอบเขตการค�าเสรี หรือ FTA (Free Trade Area) เปhนหลัก ฉะนั้น เอเปค 2022 จึงเปhนพ้ืนท่ี

สําหรับการเจรจา การล็อบบ้ีเปhนสําคัญ แม�จะไม�มีผูกพัน แต�ก็สําคัญเช�นเดียวกัน เพราะเปhนเหมือนพ้ืนท่ีสําหรับการผลักดัน 

ในตอนหนึ่ง นายวิฑูรย�กล�าวว�า ต�อให�หลักการดีขนาดไหน แต�กลไกขับเคลื่อนมอบให�เอกชนยักษ�ใหญ�ดําเนินการ และผูกขาด 

ลองนึกภาพว�าจะเกิดอะไรข้ึน 

หัวใจใหญ�ของยุทธศาสตร�นี้ คือ การปลกล็อกกฎหมายและการเสนอกฎหมาย ในการพัฒนา BCG ตามเปQาหมายของรัฐบาล 

ส�วนของเนื้อหาท่ีน�าตกใจ คือการเสนอให�มีการปลดล็อกกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนกลุ�มทุนท่ีอ�างว�าจะพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน อย�างน�อยมี 9 เรื่อง แต�ท่ีสําคัญมี 4 เรื่องใหญ� ท่ีเก่ียวข�องกับประชาชนอย�างมาก 

ได�แก� 

1.การเสนอให�มีการแก� พ.ร.บ.คุ�มครองพันธุ�พืช พ.ศ.2542 โดยให�แก�นิยามพันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป ซ่ึงเจตนาในการแก�เรื่องนี้

ชัดเจนว�ามาจากการผลักดันของ กลุ�มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ�ยักษ�ใหญ�ของไทย และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ�ข�ามชาติ โดยมี

หลักการใหญ�เพ่ือให�เปhนไปตามการตกลงระหว�างประเทศ ใน อนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีให�ประเทศ

ภาคีต�องยอมรับอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพ พันธุ�พืช และพันธุ�สัตว�ท้ังหลาย และต�องตระหนักในสิทธิของ

ชุมชน เกษตรกรท่ีรักษาพันธุ�พืชมา ซ่ึงใครก็ตามท่ีเอาพืชเหล�านี้ไปใช�ประโยชน� ต�องขออนุญาตและแบ�งปaนผลประโยชน� 

กฎหมายไทยเขียนภายใต�หลักการนี้ และกลายเปhนแม�แบบของกฎหมาย ท่ี องค�การสหประชาชาติ (UN) เสนอให�เปhนโมเดล

ของทุกประเทศ ซ่ึงท่ัวโลก มี 3 ประเทศท่ีถูกยกย�อง คือ ไทย อินเดีย และมาเลเซีย 



“แต�สิ่งท่ีต�องการแก� คือเพ่ือต�องการให�บริษัทยักษ�ใหญ� เข�ามาใช�ผลประโยชน�ได� โดยไม�ต�องแบ�งปaนผลประโยชน� จึงเสนอให�

แก�กฎหมายนี้ ซ่ึงไม�ได�เปhนเรื่องใหม� กลุ�มท่ีผลักดันมีหลักฐานชัดเจนว�า ผลักดันให�มีการแก�นิยามเรื่องนี้มาต้ังแต�ปV 2554-

2560 โดยต�องการให�ไทยเข�าไปเปhนสมาชิกอนุสัญญายูพอฟ (UPOV) 1991 

แปลกไหมว�า ยุทธศาสตร� BCG อ�างเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แต�ในทางกลับกัน คุณกลับทําลายกลไกและหลักการท่ี

จะสร�างเรื่องความหลากหลาย ซ่ึงอยู�ในอนุสัญญา อยู�ในกฎหมาย และเปhนแม�แบบท่ียูเอ็นเรียกร�องประเทศต�างๆ ให�มี

กฎหมายแบบเรานี้ แต�กลับจะถูกฉีกท้ิง แก�ไข โดยกลุ�มบริษัทเหล�านี้” นายวิฑูรย�กล�าว 

นายวิฑูรย�กล�าวต�อว�า ประเด็นท่ี 2 ยิ่งแล�วใหญ� การเตรียมเสนอกฎหมาย เป�ดทางให�มีการปลูกพืชท่ีได�รับการตัดต�อสาร

พันธุกรรม (GMO) ซ่ึงสมัยท่ี พล.อ.ประยุทธ� เปhนนายกฯ มีการเสนอมาแล�วถึง 2 ครั้ง คือปV 2557 และ 2558 ในท่ีสุดก็มีการ

เสนอเรื่องนี้อีกครั้ง ผ�านยุทธศาสตร� BCG 

“มีหลักฐานชัดเจนว�า ยุทธศาสตร� BCG มีการเสนอให�มีการแก� และเสนอ พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … โดย

อ�างว�า ตอนนี้ไทยยินยอมให�นําเข�าข�าวโพดจีเอ็มโอ ถ่ัวเหลืองจีเอ็มโอ มาเปhนอาหารสัตว� แต�ไม�ยินยอมให�ปลูก นอกจาก

นําเข�ามาแล�ว ต�องการให�ปลูกแบบจีเอ็มโอในประเทศไทยนั่นเอง” นายวิฑูรย�ชี้ 

นายวิฑูรย�กล�าวต�อว�า เรื่องท่ี 3 ใหญ�พอๆ กัน คือการเสนอปลดล็อกกฎหมายเพ่ือส�งเสริมให�เอกชนปลูกป�าในท่ีดินรัฐ 3.2 

ล�านไร� พร�อมลดภาษี/ได�คาร�บอนเครดิต 

“เขาอ�างว�า เพ่ือท่ีจะบรรลุเปQาหมายลดการปล�อยคาร�บอนซ่ึงเปhนส�วนหนึ่งของกSาซเรือนกระจก จึงต�องการผลักดัน ตลาด

คาร�บอน หรือคาร�บอนเครดิต ข้ึนมาในไทย ด�วยการส�งเสริมให�มีการปลูกป�า เพราะป�าจะเปhนตัวดูดซับได� ฉะนั้น สิ่งท่ี

บริษัทเอกชนพยายามผลักดันร�วมกับหน�วยงานของรัฐ รวมท้ัง รัฐมนตรีว�าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(ทส.) ภายใต�ยุทธศาสตร� BCG ก็จะผลักดันให�เอกชนเข�ามาปลูกป�าในท่ีดินของรัฐ และมีเปQาหมาย 3.2 ล�านไร� ใครเข�ามาปลูก

ก็จะได� 2 เรื่อง คือ 1.ลดภาษี 2.ได�คาร�บอนเครดิต ซ่ึงสามารถใช�ได�ใน 2 กรณี คือ 1.หากบริษัทปล�อยคาร�บอน จะได�เครดิต

เหล�านี้ไปชดเชย โดยไม�จําเปhนต�องไปลดการปล�อยกSาซเรือนกระจก ขอแค�ปลูกป�า ท้ังบริษัทพลังงาน เหมืองแร� ซีเมนต� ขนส�ง 

ไม�ต�องลดคาร�บอนก็ได� และรัฐจะเป�ดทางให�ด�วย ซ่ึงเปhนสิ่งท่ีวิจารณ�กันว�า เปhนการ ‘ฟอกเขียวนโยบาย’ และปฏิบัติการเพ่ือ

ลดโลกร�อนของอุตสาหกรรมโดยไม�ได�แก�ไขปaญหาอะไรเลย” 

“ท่ีน�ากลัว ขณะนี้มีการเป�ดให�บริษัทต�างๆ เข�ามาจับจอง เริ่มท่ีพ้ืนท่ีป�าชายเลนก�อน ซ่ึงเริ่มจับจองกันแล�ว เปQาหมายใหญ�ของ

รัฐบาลคือ ต�องการให�เอกชนมาปลูกป�าในท่ีดินของรัฐ ประมาณ 16 ล�านไร� ในขณะท่ีประชาชนจํานวนมากไม�มีสิทธิในท่ีดิน

ทํากิน นึกดู เรามีคนเปhนล�านครอบครัวท่ีประสบปaญหาไม�มีท่ีดินทํากิน แต�เรากลับปล�อยให�กับบริษัทยักษ�ใหญ�และบริษัทข�าม

ชาติมาปลูกป�า และอ�างว�าป�าท่ีปลูกจะช�วยเก็บกักคาร�บอน โดยไม�เปลี่ยนแบบแผนการผลิตท่ีทําลายสภาพแวดล�อมของโลก

เลย เปhนเรื่องท่ีแย�มากๆ” นายวิฑูรย�กล�าว 



นายวิฑูรย�กล�าวต�อว�า ท่ีสําคัญตอนนี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ของเรา ลงนามในเอ็มโอยู (MOU) กับต�างประเทศ เพ่ือสร�าง

ระบบมาตรฐานเรื่องการกักเก็บคาร�บอน ซ่ึงเปhนส�วนหนึ่งของการค�าขายคาร�บอนข�ามชาติ นั่นเอง ในท่ีสุดแล�ว พ้ืนท่ีดิน ป�า

ไม�ของประเทศ ก็จะถูกเอามาใช�ในการค�าขาย โดยไล�ประชาชนในประเทศ ออกจากพ้ืนท่ีของตัวเอง 

“ผมว�ามันยิ่งว�าการฟอกเขียว เปhนการเดินหน�าทําลายระบบนิเวศ โดยสร�างวาทกรรม และหลักการสวยหรูดูดี ท่ีจะตอกย้ํา

ปaญหาสภาพแวดล�อม ความเหลื่อมล้ําให�ยังคงดําเนินต�อไปนั่นเอง แล�วดูสิ เขาใช�คําว�า ‘Inclusive Economy’ ลดความ

เหลื่อมล้ํา การเอาผู�คนท่ีถูกท้ิงไว�ข�างหลังเข�ามาเปhนส�วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเปhนเรื่องท่ีโกหกหลอกลวงอย�าง

ร�ายแรง นี่คือเศรษฐกิจสีเขียวลวงโลก” นายวิฑูรย�กล�าว 

พร�อมท้ังเรียกร�องให�สื่อมวลชนสนใจเบ้ืองหลังเรื่องราวดังกล�าว ซ่ึงเปhนเรื่องท่ีกลุ�มนักเคลื่อนไหว และเยาวชน ให�ความสนใจ 

นายวิฑูรย�กล�าวอีกว�า เรื่องท่ี 4 คือ การปรับปรุงภาษีสรรพสามิตแอลกอฮอล�แปรสภาพ แก�ข�อจํากัดการรับซ้ือไฟฟQาจาก

โรงไฟฟQาชีวมวล เอ้ืออุตสาหกรรมน้ําตาล/สุรา โดยเกษตรกรรายย�อย ประชาชนท่ัวไปไม�อยู�ในสมการ ซ่ึงรายละเอียดเขียนไว�

ชัดเจนในยุทธศาสตร� และเปhนมาต้ังแต�สมัยรัฐบาล คสช. เราเห็นเจ�าของบริษัทยักษ�ใหญ� อุตสาหกรรมอ�อยและน้ําตาล กับ 

รมว.นั่งเปhนประธานหัวโตSะคณะทํางานด�านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม� ครั้งท่ี 9/2559 ซ่ึงตอนนี้แปลงมาอยู�ในรูปของ 

BCG ผ�านกระบวนการผลักดันให�ลดพ้ืนท่ีปลูกข�าว มาขยายเปhนพ้ืนท่ีปลูกอ�อย ซ่ึงในปV 2557-2562 พ้ืนท่ีปลูกอ�อยเพ่ิมข้ึน 3 

ล�านไร� รวมถึงขยายตัวเข�ามาใน กทม. เกิดฝุ�นพิษ PM2.5 ตอนนี้กรุงเทพฯก็เหมือนกับเชียงใหม� ซ่ึงก�อนหน�านี้ก็ประสบ

ปaญหาจากการเผา ท่ีผ�านมา 

“ชาวบ�านในหลายพ้ืนท่ีลุกข้ึนมาต�อต�านการสร�างโรงไฟฟQาชีวมวล โรงงานน้ําตาล ซ่ึงการผลักดันตรงนี้ ยังคงขยายการผลิต

พืชเชิงเด่ียวต�อไป และแปรสภาพเอาผลพลอยได�มาใช�เพ่ืออุตสาหกรรม และจะได�รับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังการลดภาษี

สรรพสามิต และสร�างความชอบธรรมในเรื่องนี้” นายวิฑูรย�กล�าว 


