
สรุปข่าวประจำในวันที่ 2 ธ.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ชี้ที่ดินน้าแอ๊ด ไม่รุกป่าสงวน (ไทยรัฐ 2 ธันวาคม 2565 หน้า 18) 
- Aed Carabao cleared (Bangkok Post 2 ธันวาคม 2565 หน้า 3) 
- ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว (สยามรัฐ 2 ธันวาคม 2565 หน้า 4) 
- ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: 'เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ําใจ' ร่วมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ข่าวหุ้น 2 ธันวาคม 2565 หน้า 4) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“ปลัดจตุพร” สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (เดลินิวส์ 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1741874/ 
ยกระดับแก้ไขปัญหาที่ทำกินเขตป่าสงวน ปลัดทส.กำชับเดินตามแผน 14 หมู่บ้าน เชียงใหม่ (มติชน 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3703922 
'ปลัดทส.' ยกระดับแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าสงวนฯ 7 ตำบล จ.เชียงใหม่ (ข่าวสด 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7393778 
“ปลัดจตุพร” สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กำชับดำเนินการตามแผนจัดการที่ดินและ
ป่าไม้ ใน 14 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้จัดการออนไลน์ 1 ธันวาคม 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000114488 
ที่ดิน ‘แอ๊ด คาราบาว’ ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน-ป่าไม้ถาวร เร่งลุยสอบแปลงติดกัน (เดลินิวส์ 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1742383/ 
ป่าไม้ตรวจแล้ว ที่ดิน น้าแอ๊ด ยัน ไม่อยู่ทั้งในเขตป่าสงวน-ป่าไม้ถาวร (มติชน 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3703901 
กรมป่าไม้ เผยผลตรวจสอบน.ส.3 ก 'แอ๊ด คาราบาว' ยันไม่อยู่พื้นที่ป่าสงวนฯ-ป่าไม้ถาวร (ข่าวสด 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7393778 
กรมป่าไม้ เผย ที่ดิน น.ส.3 ก ของ “แอ๊ด คาราบาว” (ประชาชาติธุรกิจ 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1135895 
ไทยตั้งใจมาก รับปากในที่ประชุม รมต.สิ่งแวดล้อม ลดจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง (มติชน 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3703638 
“รมว.วราวุธ” เปิดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง  
(บ้านเมือง 1 ธันวาคม 2565) https://www.banmuang.co.th/news/relation/306796 
เชสเตอร์ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ร่วมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (บ้านเมือง 1 ธันวาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/activity/306812 
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“ปลัดจตุพร” สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
โดยกรมป่าไม้ จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 ธันวาคม 2565 เวลา 12:53 น. 

 
เมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ในฐานะประธานการประชุม ได้เร่งรัด
และมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมมอบ 
“แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่” 7 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม ได้แก่ ต.กองแขก ต.ท่าผา ต.ช่างเคิ้ง ต.บ้านทับ ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก 
และ ต.ปางหินฝน จำนวน 14 หมู่บ้าน พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศั ยให้
ประชาชนท่ีเดือดร้อนโดยด่วน 

นายจตุพร กล่าวหลังประชุมและมอบนโยบายว่า ทส. ได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว หากต้องเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ออกหลั กฐานการอนุญาต ตามแนวทางมาตรการบริหารจัดการที่ดินที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด ท้ังนี้ ตนได้มอบ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนท่ี” ใน 7 ตำบล เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย คทช. อย่างไรก็ตาม ทส. จะได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อนึ่ง การแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังช่ วยรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นดังกล่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้ยกระดับการดำเนินงานตรวจสอบ 
รังวัด และออกหลักฐานการอนุญาตโดยเร็ว อีกทั้ง ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมบูรณาการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพ้ืนท่ีด้วย สุดท้าย ขอย้ำกับพ่ีน้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับเอกสารการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวน ทส. จะกำกับเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งตนได้กำชับหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง หากเกิดปัญหาจะได้เร่งประสานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ต่อไป 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2558 โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วกว่า 3.67 ล้านไร่  จนถึงปัจจุบันได้
ดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว 257 ฉบับ เนื้อที่กว่า 1.20 ล้านไร่ อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตอีก 408 ฉบับ เนื้อที่ 2.47 ล้านไร่ เนื่อ งจากต้อง
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ีเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำช้ัน 3, 4 และ 5 จำนวน 196,965 ไร่ ออกใบอนุญาต
แล้ว 19 ฉบับ เนื้อที่ 126,816 ไร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต 6 ฉบับ เนื้อที่ 56 ,445 ไร่ สำหรับพื้นที่แม่แจ่มได้ดำเนินการจัดที่ดินให้
แล้วจำนวน 24,196 ไร่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรม
ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำบล มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF) และบริษัท เชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด ร่วมหารือ
และกำหนดแนวทางร่วมกัน สำหรับกรมป่าไม้ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
นำไปตรวจสอบกับร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 และปี 2557 สามารถจัดทำข้อมูล GIS การครอบครองที่ดินได้ครบถ้วน
ทั้ง 100 หมู่บ้าน โดยได้ร่วมกับชุมชนตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว 30 หมู่บ้าน ที่เหลืออีก 70 หมู่บ้าน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภ ายในเดือน 
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ก.พ. 2566 เมื่อได้ข้อมูลการครอบครองท่ีดินที่ถูกต้องครบถ้วนแลว้ ในขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ สำหรับการดำเนินงานในลำดับต่อไป กรมป่าไม้จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าไปส่ งเสริม
พัฒนาอาชีพ โดยการนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ แนวพระราชดำริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง  การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจสีเขียว มาใช้ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มี คุณภาพชีวิตที่ดี 
ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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ยกระดับแก้ไขปัญหาที่ทำกินเขตป่าสงวน ปลัดทส.กำชับเดินตามแผน 14 หมู่บ้าน เชียงใหม่ 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 - 13:24 น.  

 

ยกระดับแก้ไขปัญหาที่ทำกินเขตป่าสงวน ปลัดทส.กำชับเดินตามแผน 14 หมู่บ้าน เชียงใหม่ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ โดยกรมป่าไม้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.ในฐานะประธานการประชุม  ได้
เร่งรัดและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  พร้อมมอบ 
“แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนท่ี” 7 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม ได้แก่ ต.กองแขก ต.ท่าผา ต.ช่างเคิ้ง ต.บ้านทับ ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก 
และต.ปางหินฝน จำนวน 14 หมู่บ้าน พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่ อยู่อาศัยให้
ประชาชนท่ีเดือนร้อนโดยด่วน 

นายจตุพร กล่าวหลังประชุมและมอบนโยบายว่า ทส.ได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว หากต้องเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ออกหลักฐานการอนุญาต  ตามแนวทางมาตรการบริหารจัดการที่ดินที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด ทั้งนี้ ตนได้มอบ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี” ใน 7 ตำบล เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย คทช. 

อย่างไรก็ตาม ทส.จะได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  อนึ่ง การแก้ไข
ปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้ยกระดับการดำเนินงานตรวจสอบ รังวัด และออกหลักฐานการอนุญาตโดยเร็ว อีกทั้ง 
ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมบูรณาการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ด้วย  สุดท้าย ขอย้ำกับพี่น้อง
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับเอกสารการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวน ทส. จะกำกับเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งตนได้กำชับหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหาจะได้เร่งประสานและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ต่อไป 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2558 โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วกว่า  3.67 ล้านไร่ จนถึงปัจจุบันได้
ดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว 257 ฉบับ เนื้อที่กว่า 1.20 ล้านไร่ อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตอีก 408 ฉบับ เนื้อที่ 2.47 ล้านไร่ เนื่องจากต้อง
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป้าหมายในเขตลุ่มน้ำช้ัน 3, 4 และ 5 จำนวน 196,965 ไร่ ออกใบอนุญาตแล้ว 19 ฉบับ เนื้อที่ 126,816 ไร่ อยู่
ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต 6 ฉบับ เนื้อที่ 56,445 ไร่ สำหรับพื้นที่แม่แจ่มได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แล้วจำนวน 24,196 ไร่ สำหรับการ
ประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำบล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮัก
เมืองแจ่ม มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย(TOF) และบริษัท เชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด ร่วมหารือและกำหนดแนวทางร่วมกัน 

 
ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) นำไปตรวจสอบกับร่องรอยการทำ
ประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 และปี 2557 สามารถจัดทำข้อมูล GIS การครอบครองที่ดินได้ครบถ้วนทั้ง 100 หมู่บ้าน โดยได้ร่วมกับ
ชุมชนตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว 30 หมู่บ้าน ที่เหลืออีก 70 หมู่บ้าน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนก.พ.2566 เมื่อได้ข้อมูลการ
ครอบครองท่ีดินที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดการทรพัยากรที่ดินและป่าไม้ สำหรับการดำเนินงาน
ในลำดับต่อไป 

กรมป่าไม้จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการนำมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ แนวพระราชดำริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสีเขียว มาใช้ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อฟื้นฟู
สภาพป่าที่เสื่อมโทรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมดุล สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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'ปลัดทส.' ยกระดับแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าสงวนฯ 7 ตำบล จ.เชียงใหม่  

 
1 ธ.ค. 2565 - 13:09 น.  

“ปลัดจตุพร” สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กำชับดำเนินการตามแผนจัดการที่ดินและป่าไม้ ใน 7 
ตำบล 14 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานการประชุม ได้เร่งรัดและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่
อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมมอบ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่” 7 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม ได้แก่ ต.
กองแขก ต.ท่าผา ต.ช่างเคิ้ง ต.บ้านทับ ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก และต.ปางหินฝน จำนวน 14 หมู่บ้าน พร้อมเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยกระดับ
การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนท่ีเดือนร้อนโดยด่วน 

โดยมีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ
แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำบล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
(TOF) และบริษัท เชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด ร่วมหารือและกำหนดแนวทางร่วมกัน 

นายจตุพร กล่าวหลังประชุมและมอบนโยบายว่า ทส.ได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว หากต้องเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อ ให้ออกหลักฐานการอนุญาต  ตามแนวทางมาตรการบริหารจัดการที่ดินที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด 

 
ทั้งนี ้ตนได้มอบ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี” ใน 7 ตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย คทช. อย่างไรก็
ตาม ทส.จะได้เร่งรัดขับเคลือ่นการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้กับพ่ีน้องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน อน่ึง การแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ทำกินนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นดังกล่าว
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้ยกระดับการดำเนินงานตรวจสอบ รังวัด และออกหลักฐานการอนุญาตโดยเร็ว อีกทั้ง ให้ประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมบูรณาการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนท่ีด้วย 
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สุดท้าย ขอย้ำกับพ่ีน้องประชาชนท่ียังไม่ได้รับเอกสารการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวน ทส. จะกำกับเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยด่วน 
เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งตนได้กำชับหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหา
จะได้เร่งประสานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ต่อไป 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วกว่า 3.67 ล้านไร่ จนถึงปัจจุบันได้
ดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว 257 ฉบับ เนื้อที่กว่า 1.20 ล้านไร่ อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตอีก 408 ฉบับ เนื้อที่ 2.47 ล้านไร่ เนื่องจากต้อง
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นท่ีเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำช้ัน 3, 4 และ 5 จำนวน 196,965 ไร่ ออกใบอนุญาต
แล้ว 19 ฉบับ เนื้อที่ 126,816 ไร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต 6 ฉบับ เนื้อที่ 56,445 ไร่ สำหรับพื้นที่แม่แจ่มได้ดำเนินการจัดที่ดินให้
แล้วจำนวน 24,196 ไร่ 

กรมป่าไม้ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) นำไปตรวจสอบกับร่องรอยการ
ทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 และปี 2557 สามารถจัดทำข้อมูล GIS การครอบครองที่ดินได้ครบถ้วนทั้ง 100 หมู่บ้าน โดยได้
ร่วมกับชุมชนตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว 30 หมู่บ้าน ที่เหลืออีก 70 หมู่บ้าน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนก.พ.2566 เมื่อได้
ข้อมูลการครอบครองท่ีดินที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการ
นำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ แนวพระราชดำริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสี เขียว มาใช้
ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ เสื่อมโทรม  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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“ปลัดจตุพร” สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กำชับดำเนินการตามแผน
จัดการที่ดินและป่าไม้ ใน 14 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 
เผยแพร่: 1 ธ.ค. 2565 13:10   ปรับปรุง: 1 ธ.ค. 2565 13:10   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ โดยกรมป่าไม้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.ในฐานะประธานการประชุม ได้เร่งรัด
และมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  พร้อมมอบ 
“แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนท่ี” 7 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม ได้แก่ ต.กองแขก ต.ท่าผา ต.ช่างเคิ้ง ต.บ้านทับ ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก 
และต.ปางหินฝน จำนวน 14 หมู่บ้าน พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้
ประชาชนท่ีเดือนร้อนโดยด่วน 

นายจตุพร กล่าวหลังประชุมและมอบนโยบายว่า ทส.ได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว หากต้องเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ออกหลักฐานการอนุญาต  ตามแนวทางมาตรการบริหารจัดการที่ดินที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด ทั้งนี้ ตนได้มอบ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี” ใน 7 ตำบล เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย คทช. อย่างไรก็ตาม ทส.จะได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อนึ่ง การแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้ยกระดับการดำเนินงานตรวจสอบ 
รังวัด และออกหลักฐานการอนุญาตโดยเร็ว อีกทั้ง ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมบูรณาการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพ้ืนท่ีด้วย สุดท้าย ขอย้ำกับพ่ีน้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับเอกสารการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวน ทส. จะกำกับเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งตนได้กำชับหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง หากเกิดปัญหาจะได้เร่งประสานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ต่อไป 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2558 โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วกว่า 3.67 ล้านไร่ จนถึงปัจจุบันได้
ดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว 257 ฉบับ เนื้อที่กว่า 1.20 ล้านไร่ อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตอีก 408 ฉบับ เนื้อที่ 2.47 ล้านไร่ เนื่องจากต้อง
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นท่ีเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำช้ัน 3, 4 และ 5 จำนวน 196,965 ไร่ ออกใบอนุญาต
แล้ว 19 ฉบับ เนื้อที่ 126,816 ไร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต 6 ฉบับ เนื้อที่ 56,445 ไร่ สำหรับพื้นที่แม่แจ่มได้ดำเนินการจัดที่ดินให้
แล้วจำนวน 24,196 ไร่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรม
ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม  องค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำบล มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย(TOF) และบริษัท เชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด ร่วมหารือและ
กำหนดแนวทางร่วมกัน สำหรับกรมป่าไม้ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) นำไป
ตรวจสอบกับร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 และปี 2557 สามารถจัดทำข้อมูล GIS การครอบครองที่ดินได้ครบถ้วนทั้ง 
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100 หมู่บ้าน โดยได้ร่วมกับชุมชนตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว 30 หมู่บ้าน ที่เหลืออีก 70 หมู่บ้าน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนก.พ.
2566 เมื่อได้ข้อมูลการครอบครองท่ีดินที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
สำหรับการดำเนินงานในลำดับต่อไป กรมป่าไม้จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าไปส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ โดยการนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ แนวพระราชดำริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสี
เขียว มาใช้ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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ที่ดิน ‘แอ๊ด คาราบาว’ ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน-ป่าไม้ถาวร เร่งลุยสอบแปลงติดกัน 
“กรมป่าไม้” ตรวจแล้วที่ดิน ”แอ๊ด คาราบาว” ไม่อยู่ทั้งในเขตป่าสงวน-ป่าไม้ถาวร ลุยสอบแปลงติดกันให้บริษัทต่างชาติเช่าทำกิจกรรมแอดเวน
เจอร์อยู่ในเขตป่าสงวนมวกเหล็ก จึงต้องตรวจสอบ-ถามกรมที่ดินว่าออกเอกสารสิทธ์ิมาได้อย่างไร  

1 ธันวาคม 2565 เวลา 14:33 น. 

 
จากกรณีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปช่ัน และเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ 
“แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตช่ือดัง 2 ข้อหา คือครอบครองที่ดินน.ส.3 ก แปลงที่ 1 (ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ/บุกรุกครอบครองพื้นที่  
ป่าไม้ถาวร พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และกล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) นั้น 

ความคืบหน้าเมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้สัมภาษณ์ ว่าเรื่อง
นี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เป็นที่ดิน นส.3 ก จำนวน 2 แปลง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค พบแล้วว่า ไม่ได้อยู่ในพื้ นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งที่มาของการออกเป็นเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก นั้น เดิมมาจากเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 ซึ่งการออกเป็นเอกสาร นส.3 ก น้ัน ต้องไปตาม
ต่อที่กรมที่ดิน ว่าออกมาได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 แปลง ตรวจสอบพิกัดแล้ว ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอน รวมทั้งไม่ ได้อยู่ใน 
พื้นที่ดินเขตป่าไม้ถาวร พ.ศ.2484 ด้วย เช่นเดียวกัน 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าส่วนอีกกรณีหนึ่งที่อ้างว่า มีการเช่าที่ดินจากนายยืนยง ในส่วนท่ีอยู่ติดกับ 2 แปลงดังกล่าว ที่ร้องกันว่า เจ้าของที่ได้ทำ
ประตูปิดกั้นเอาไว้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ ทั้งที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้ น สำหรับบริเวณนี้ พบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
มวกเหล็ก-ทับกวาง จริง แต่การเข้าไปทำรั้วปิดกั้นการเข้าไปใช้พื้นที่ของชาวบ้านนั้น เกิดจากกลุ่มบริษัทต่างชาติที่เข้าไปใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมแอด
เว็นเจอร์ ซึ่งจุดนี้กรมป่าไม้ต้องตรวจสอบ สอบถามไปยังกรมที่ดินว่าออกเอกสารสิทธ์ิมาได้อย่างไร 
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ป่าไม้ตรวจแล้ว ที่ดิน น้าแอ๊ด ยัน ไม่อยู่ทั้งในเขตป่าสงวน-ป่าไม้ถาวร 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 - 13:09 น.  

 

ป่าไม้ตรวจแล้ว ที่ดิน น้าแอ๊ด ยัน ไม่อยู่ทั้งในเขตป่าสงวน-ป่าไม้ถาวร 

จากกรณีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ้อน ให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว 
ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตช่ือดัง 2 ข้อหา คือครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก. แปลงท่ี 1 (ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ/บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ และกล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) นั้น 

วันที่ 1 ธันวาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า 
เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เป็นที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 2 แปลง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิค พบแล้วว่า ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งที่มาของการออกเป็นเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. น้ัน เดิมมาจาก เอกสารสิทธิ ส.ค.1 ซึ่งการออกเป็นเอกสาร น.ส.3 ก. นั้น ต้องไป
ตามต่อที่กรมที่ดิน ว่า ออกมาได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แปลง ตรวจสอบพิกัดแล้ว ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอน รวมทั้งไม่ได้อยู่ใน
พืน้ท่ีดิน เขตป่าไม้ถาวร พ.ศ.2484 ด้วย เช่นเดียวกัน 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ท่ีอ้างว่า มีการเช่าที่ดินจากนายยืนยง ในส่วนที่อยู่ติดกับ 2 แปลง ดังกล่าว ที่ร้องกันว่า เจ้าของที่ได้
ทำประตูปิดกั้นเอาไว้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ ท้ังที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น สำหรับบริเวณนี้ พบว่า อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่ามวกเหล็กทับกวางจริง แต่การเข้าไปทำรั้วปิดกั้นการเข้าไปใช้พื้นที่ของชาวบ้านนั้น เกิดจาก กลุ่มบริษัทต่างชาติที่เข้าไปใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรม
แอดเวนเจอร์ ซึ่งจุดนี้ ทางกรมป่าไม้ต้องตรวจสอบ สอบถามไปยังกรมที่ดินว่า ออกเอกสารสิทธิมาได้อย่างไร 
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กรมป่าไม้ เผยผลตรวจสอบน.ส.3 ก 'แอ๊ด คาราบาว' ยันไม่อยู่พื้นที่ป่าสงวนฯ-ป่าไม้ถาวร  

 
1 ธ.ค. 2565 - 14:24 น.  

กรมป่าไม้ เผยผลตรวจสอบน.ส.3 ก ‘แอ๊ด คาราบาว’ ยันไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ-ป่าไม้ถาวร เร่งสอบถาม กรมที่ดิน ออกเอกสารสิทธิ์อย่างไร 

1 ธ.ค. 65 – กรณี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปช่ัน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ้อน จ.สระบุรี 

ให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตช่ือดัง 2 ข้อหา คือครอบครองท่ีดิน น.ส.3 ก แปลงที่ 1 รวม 35 ไร่ ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ บุกรุกครอบครองพื้นท่ีป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ
กล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) นั้น 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้สัมภาษณ์ ว่า เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีที่เป็นท่ีดิน นส.3 ก จำนวน 2 แปลง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิค พบแล้วว่า ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ซึ่งท่ีมาของการออกเป็นเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก น้ัน เดิมมาจาก เอกสารสิทธิ์ สค.1 ซึ่งการออกเป็นเอกสาร นส.3 ก น้ัน ต้องไปตามต่อที่กรมที่ดิน ว่า 
ออกมาได้อย่างไร 

อย่างไรก็ตาม ท้ัง 2 แปลง ตรวจสอบพิกัดแล้ว ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอน รวมทั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดิน เขตป่าไม้ถาวร พ.ศ.2484 ด้วย 
เช่นเดียวกัน 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ท่ีอ้างว่า มีการเช่าท่ีดินจาก นายยืนยง ในส่วนท่ีอยู่ติดกับ 2 แปลง ดังกล่าว ที่ร้องกันว่า เจ้าของที่ได้
ทำประตูปิดกั้นเอาไว้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ ท้ังที่เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาตินั้น 

สำหรับบริเวณนี้ พบว่า อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กทับกวางจริง แต่การเข้าไปทำรั้วปิดกั้นการเข้าไปใช้พื้นที่ของชาวบ้านนั้น  
เกิดจาก กลุ่มบริษัทต่างชาติที่เข้าไปใช้พื้นที่ คาดว่า จะทำกิจกรรมแอดเว็นเจอร์ 

อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้จะตรวจสอบสอบถามไปยังกรมที่ดินว่า ออกเอกสารสิทธ์ิมาได้อย่างไร 
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กรมป่าไม้ เผย ที่ดิน น.ส.3 ก ของ “แอ๊ด คาราบาว” 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 - 16:17 น.  

 
กรมป่าไม้ เผยผลตรวจสอบการครอบครองท่ีดิน น.ส.3 ก ทั้ง 2 แปลงของ “แอ๊ด คาราบาว” ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ดิน เขตป่าไม้ถาวร พ.ศ. 2484  

วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 กรณีที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปช่ัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำโดยนายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 นำหนังสือร้องเรียนและเอกสารต่าง ๆ 
ที่ได้รับมาจากประชาชนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.สัมพันธ์ หมื่นพินิจ รองสว. (สอบสวน) สภ.หินซ้อน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา 

เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตช่ือดัง ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก รวม 35 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงที่ 1 โดยได้แจ้งความดำเนินคดีกับ “แอ๊ด คาราบาว” 2 ข้อหาคือ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ / และบุกรุก
ครอบครองพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ แจ้งความกล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) 

โดยนายวีระได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเมื่อเดือน ต.ค. 2565 ให้มาตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า “ทับกวาง-มวกเหล็ก” เพราะ
ชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นไม่ให้เข้า-ออก และอ้างว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล จึงประสาน ป.ป.ท.ให้มา
ตรวจสอบ จนพบว่ามีการออกใบจอง น.ส.1 เมื่อวันท่ี 7 ส.ค. 2534 และออก น.ส.3 ก เมื่อวันท่ี 6 มี.ค. 2535 ซึ่งถือว่าผิดปกติ 

เพราะกระบวนการเร็วเกินไป เดิมมีการออกเอกสารสิทธ์ิ 16 ไร่ และพบงอกเป็น 34 ไร่ จึงเช่ือว่าน่าจะออกโฉนดโดยมิชอบ ในกระบวนการนี้จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าขั้นตอนการออกนี้อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 

บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ช่ือเชิงธุรกิจท่องเที่ยวว่า “น้ำ ผา ป่าใหญ่” ซึ่งช่ือใน น.ส.3 เป็นช่ือของนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว มิได้ทำ
การเกษตรแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการพบว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร บางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และพบว่ามีการะเบิดเขา 
เพื่อเปิดเส้นทางขึ้นภูเขาระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพ้ืนท่ีมีความลาดชัน มีต้นไม้ปกคลุม ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนและแม่น้ำป่าสัก 

นอกจากนี้ แอ๊ด คาราบาว ได้ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการแจ้งความคนขับรถแบ็กโคที่เคยมาระเบิดภูเขาหินปูน
มาแล้ว แต่ตอนนั้นกรมป่าไม้ไม่ได้เข้ามาสำรวจ และปล่อยให้มีการเทคอนกรีต สร้างรั้วเหล็ก ทั้งที่มีหน้าท่ีคืนสภาพป่าบุกรุกให้กลับคืนสภาพดังเดิม 

ล่าสุดข่าวสดรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้
แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่เป็นท่ีดิน น.ส.3 ก จำนวน 2 แปลง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค พบแล้วว่าไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งท่ีมาของการออกเป็นเอกสารสิทธ์ิ น.ส.3 ก นั้น เดิมมาจากเอกสารสิทธ์ิ สค.1 ซึ่งการออกเป็นเอกสาร น.ส.3 ก นั้น ต้องไปตามต่อที่กรม
ที่ดิน ว่าออกมาได้อย่างไร 

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แปลง ตรวจสอบพิกัดแล้ว ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอน รวมทั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดิน เขตป่าไม้ถาวร พ.ศ. 2484 ด้วย
เช่นเดียวกัน 

ส่วนกรณีที่อ้างว่ามีการเช่าที่ดินจาก นายยืนยง ในส่วนที่อยู่ติดกับ 2 แปลง ดังกล่าว ที่ร้องกันว่าเจ้าของที่ได้ทำประตูปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้ชาวบ้านเข้า
ไปหาหน่อไม้ ทั้งที่เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาตินั้น สำหรับบริเวณนี้พบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทับกวางจริง แต่การเข้าไปทำ
รั้วปิดกั้นการเข้าไปใช้พื้นที่ของชาวบ้านนั้น เกิดจากกลุ่มบริษัทต่างชาติที่เข้าไปใช้พื้นที่ คาดว่าจะทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้
จะตรวจสอบสอบถามไปยังกรมที่ดินว่าออกเอกสารสิทธ์ิมาได้อย่างไร 
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ไทยตั้งใจมาก รับปากในที่ประชุม รมต.สิ่งแวดล้อม ลดจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 - 11:36 น.  

 

ไทยต้ังใจมาก รับปากในที่ประชุม รมต.สิ่งแวดล้อม ลดจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  ได้เปิดการประชุม
คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 11 (11th Meeting of the 
Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region ห รื อ  11th MSC 
Mekong) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดทส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับเลขาธิการอาเซียน และตัวแทนจากประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับเป้าหมายในการลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง ภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงราย 
(Chiangrai 2017 Plan of Action) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มไว้เมื่อปี 2560 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็น
รูปธรรม 

นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ยอมรับข้อเสนอของประเทศไทยในการตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงราย  (Chiangrai 
Plan of Action) ในปี 2566 2567 และ 2568 ลงร้อยละ 30 35 และ 40 ตามลำดับ โดยใช้จำนวนจุดความร้อนปี 2563 เป็นฐาน ประเทศไทย
ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง โดยใช้แผนปฏิบัติการเชียงรายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ร่วมกับให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอาเซียน 

ผลสำเร็จของการดำเนินงานลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงปี 2565 ปัจจุบันสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 20% ซึ่งประเทศไทยเป็น 
ผู้ผลักดัน ให้มีการตั้งเป้าหมายร่วมอาเซียน ในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 16 เมื่อปี 
2564 นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการ
อบรมให้ความรู้แก่ประเทศสมาชิกในช่วงที่ผ่านมา และในปัจจุบันประเทศไทยพรอ้มท่ีจะยกระดับความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้า
มาช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปัญหาหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/444.jpg


-14- 
 

 

“รมว.วราวุธ” เปิดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง 
วันพฤหัสบดี ท่ี 01 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 10.28 น. 

 
“รมว.วราวุธ” เปิดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ต้ังเป้าลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 
ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง  ครั้งที่ 11 (11th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering 
Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region หรือ 11th MSC Mekong) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล VDO Conference โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมอาเซียน  กระทรวงการ
ต่างประเทศ พร้อมกับเลขาธิการอาเซียน และตัวแทนจากประเทศสมาชิก  ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะ
ยกระดับเป้าหมายในการลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง ภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงราย (Chiangrai 2017 Plan of Action) ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มไว้เมื่อปี 2560 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม 

นายวราวุธ  กล่าวว่า ที่ประชุมได้ยอมรับข้อเสนอของประเทศไทยในการตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงราย  (Chiangrai 
Plan of Action) ในปี 2566 2567 และ 2568 ลงร้อยละ 30 35 และ 40 ตามลำดับ โดยใช้จำนวนจุดความร้อนปี 2563 เป็นฐาน ประเทศไทย
ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง โดยใช้แผนปฏิบัติการเชียงรายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ร่วมกับให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอาเซียน 

ผลสำเร็จของการดำเนินงานลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงปี 2565 ปัจจุบันสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 20% ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้
ผลักดัน ให้มีการตั้งเป้าหมายร่วมอาเซียน ในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 16 เมื่อปี 
2564 นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการ
อบรมให้ความรู้แก่ประเทศสมาชิกในช่วงที่ผ่านมา และในปัจจุบันประเทศไทยพรอ้มท่ีจะยกระดับความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัยเข้า
มาช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปัญหาหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงต่อไป นายวราวุธ กล่าว 
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เชสเตอร์ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ร่วมปลูกป่าเพ่ิมพื้นที่สีเขียว เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 
วันพฤหัสบดี ท่ี 01 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 11.21 น. 

 
เชสเตอร์ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ร่วมปลูกป่าเพ่ิมพื้นที่สีเขียว เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 

บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด หรือเชสเตอร์ นำพนักงานจิตอาสา ปลูกป่าในพื้นท่ีเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ภายใต้โครงการ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ปีที่ 9 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย Net-Zero 

นางสาวลลนา บุญงามศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด หรือ เชสเตอร์ ธุรกิจร้านอาหารในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "ปันรัก  
ปันน้ำใจ" ปีที่ 9 โดยมี นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะทำงาน
ยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปลูกป่าอย่างถูกวิธี การฟื้นฟู  และศึกษาธรรมชาติ  
ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

นางสาวลลนา บุญงามศรี  กล่าวว่า เชสเตอร์ จัดโครงการปันรัก ปันน้ำใจ  ต่อเนื่องเป็นปีที่  9 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความ
ยั่งยืนของเครือซีพี ซึ่งกิจรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารนำพนักงานจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพาะกล้า ปั้นดินท่ีบรรจุเมล็ดกล้าไม้ (Seedball) และยิง 
Seedball เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขา
พระยาเดินธง ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว รวม 7,000 ไร่ 

"เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ และเชสเตอร์จิตอาสา ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทุกภาคส่วนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
ปลูกต้นไม้ ก็เป็นหนึ่งแนวทางในแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน" นางสาวลลนา กล่าว 

ทั้งนี้ โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จังหวัดลพบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บนพ้ืนท่ี 7,000 ไร่ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำของประเทศไทย ร่วมดูแลสมดุลระบบนิเวศ ต้นไม้ที่เติบโตในพ้ืนที่ยังช่วย
กักเก็บคาร์บอน มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์. 

 


