
สรุปข�าวประจําวันท่ี 18 ม.ค. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวเว็บไซต! 

- ชูผลงาน “นายกฯประยุทธ�” มอบท่ีดินทํากินเกษตรกรแล"ว 7.6 หม่ืนราย 

banmuang วันพุธ ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/politic/312584 

- อนุรักษ�ปEาไม" 

dailynews 17 มกราคม 2566 https://www.dailynews.co.th/articles/1894439/ 

- “พีระพันธุ�” สั่งแก"ปLญหาท่ีดินดNานช"าง ให"ชาวบ"านได"สิทธิ์ทํากินภายใน 1 สัปดาห� 

banmuang 17 มกราคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/politic/312469 

- ‘พีระพันธุ�’สั่งแก"ปLญหาท่ีดินดNานช"าง ให"ชาวบ"านได"สิทธิ์ทํากินภายใน 1 สัปดาห� 

naewna 17 มกราคม พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/politic/704790 

- ชาวอุดรฯจับมือราชการ อุดบNอเกลือผุดน้ําเค็ม ทําลายพ้ืนท่ีเกษตรกวNา 300 ไรN 

.thaipost 17 มกราคม 2566 https://www.thaipost.net/district-news/304837/ 

- ชาวบ"าน'อุดร'จับมือราชการชNวยกันอุดบNอเกลือผุด-สร"างความเสียหายพ้ืนท่ีเกษตร 

 สยามรัฐออนไลน�  17 มกราคม 2566 https://siamrath.co.th/n/415500 

- กมธ.ท่ีดินลงพ้ืนท่ีมุกดาหารรับฟLงปLญหาชาวบ"านคําปEาหลายหลังร"องเรียนถึงโครงการกังหันลมทับท่ีทํากิน   

 สยามรัฐออนไลน�  17 มกราคม 2566 https://siamrath.co.th/n/415569 

 

 

 

 

 



 
ชูผลงาน “นายกฯประยุทธ�” มอบท่ีดินทํากินเกษตรกรแล"ว 7.6 หม่ืนราย 

banmuang วันพุธ ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/politic/312584 

"ทิพานัน" ชูผลงาน “นายกฯประยุทธ�” มอบท่ีดินทํากินเกษตรกรแล"ว 7.6 หม่ืนราย เป_นรูปธรรมจับต"องได" ชNวยแก"ปLญหาลด

ความเหลื่อมล้ํา ดันป̀ 66 มอบอีก 1.1 หม่ืนแปลง เดินหน"านโยบายให"ท่ีดินทํากินและสNงเสริมอาชีพให"เกษตรกรอยNางยั่งยืน 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  เปbดเผยผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

แหNงชาติท่ีดําเนินงานมาต้ังแตNป̀ 2557 วNา ได"กําหนดพ้ืนท่ีเปeาหมายท้ังหมด 1,491 พ้ืนท่ี ใน 70 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 

5,792,145 ไรN มีประชาชนได"ท่ีดินทํากินอยNางถูกกฎหมายและเข"าทําประโยชน�ในท่ีดิน 78,109 รายในจํานวนท่ีดิน 96,536 

แปลง ปLจจุบันจนถึงป̀งบประมาณ 2565 ได"ดําเนินการจัดให"ประชาชนเข"าทําประโยชน�ในท่ีดินแล"ว 76,453 ราย 94,555 

แปลง ใน 338 พ้ืนท่ี 67 จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงเป_นการดําเนินการแก"ไขปLญหาความเดือดร"อนของประชาชนและบริหาร

จัดการท่ีดินให"มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุด สมดุล เป_นธรรม และยั่งยืน ท้ังในด"านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม

และความม่ันคงของประเทศตามนโยบาย "บริหารจัดการท่ีดิน ประชาชนอยูNกินยั่งยืน”  

น.ส.ทิพานัน กลNาววNา นอกจากประชาชนจะมีท่ีดินทํากินอยNางถูกกฎหมายจํานวน 76,453 รายแล"ว พล.อ.ประยุทธ� ยังได"สั่ง

การนโยบายให"คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหNงชาติสNงเสริมและพัฒนาอาชีพให"กับประชาชนควบคูNด"วย โดยดําเนินการไป

แล"ว 271 พ้ืนท่ีใน 65 จังหวัด มีประชาชน 49,062 รายได"รับการสNงเสริมและพัฒนาอาชีพ และรัฐบาลยังมีการดําเนินงาน

พัฒนาแหลNงน้ําและปLจจัยพ้ืนฐาน สNงเสริมพัฒนาอาชีพ มีการจัดทําเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ สNงเสริมการรวมกลุNม สนับสนุน

การเข"าถึงแหลNงทุนสินเชื่อมีเงินสร"างอาชีพ และยังสNงเสริมจัดทําบัญชีครัวเรือนด"วย เพ่ือให"เกิดการพัฒนาอยNางยั่งยืน 

“ท่ีดินทํากินท่ีประชาชนได"รับจัดสรรไปนั้น พ่ีน"องประชาชนจะมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต มีท่ีทํากินได"อยNางถูกต"องตาม

กฎหมาย มีอาชีพท่ีรัฐสNงเสริมและสนับสนุนปLจจัยด"านตNางๆ  นอกจากนี้ รัฐบาลยังเสริมความม่ังค่ังอยNางยั่งยืนให"ท่ีดิน

ดังกลNาวโดย “การสร"างมูลคNาท่ีดินท่ีรัฐจัดให"กับประชาชน” ซ่ึงดําเนินการ 3 แนวทาง คือ 1. การปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบ 2. การกําหนดแนวทางการประเมินมูลคNาท่ีดินและทรัพย�สินท่ีรัฐจัดให"กับประชาชน และ 3. การจัดให"มีระบบหรือ

สถาบันท่ีให"สินเชื่อระยะกลางและระยะยาวให"แกNประชาชนท่ีได"รับการจัดท่ีดินของรัฐและจัดให"มีระบบประกันความเสี่ยงใน

การให"สินเชื่อ” น.ส.ทิพานัน กลNาว 



น.ส.ทิพานัน กลNาววNา จากนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ทําให"สามารถแก"ปLญหาแบบ win-

win ในการสร"างสมดุลระหวNางการอนุรักษ�กับการใช"ประโยชน�อยNางยั่งยืน ทําให"เกษตรกรมีท่ีดินทํากินอยNางถูกกฎหมาย 

แก"ปLญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐหรือท่ีปEา และยังมีการดําเนินการพิสูจน�สิทธิการถือครองท่ีดิน ทําให"ปLจจุบันสามารถปeองกัน

และแก"ปLญหาการบุกรุกปEาสงวนแหNงชาติใน 663 พ้ืนท่ี, ปEาตาม พ.ร.ป.ปEาไม" 1 พ้ืนท่ี, ปEาไม"ถาวร 2 พ้ืนท่ี และปEาชายเลน 

577 พ้ืนท่ี 

“ต้ังแตN พล.อ.ประยุทธ� เข"ามาบริหารประเทศ มีความมุNงม่ันต้ังใจ ต"องการลดความเหลื่อมล้ําและแก"ไขปLญหาการไร"ท่ีดินทํา

กินของเกษตรกรและผู"ท่ียากจน โดยการจัดท่ีดินให"แกNผู"ยากไร"ท่ีไมNมีท่ีดินทํากิน ในลักษณะแปลงรวม มุNงให"สิทธิทํากินเพ่ือ

สร"างความม่ันคงในชีวิต ไมNให"กรรมสิทธิ์เพ่ือปeองกันไมNให"มีการขายเปลี่ยนมือ เปeาหมายท้ังหมดนี้เพ่ือให"ประชาชนมีท่ีทํากิน

เพ่ือชีวิตความเป_นอยูNท่ีดีหาเลี้ยงชีพได" ซ่ึงผลการดําเนินงานต้ังแตNป`งบประมาณ 2558 – 2565 ประสบความสําเร็จอยNางมาก

และในป̀งบประมาณ 2566 นี้ รัฐบาล จะดําเนินการตNอให"ครบจํานวนตามเปeาหมาย จะจัดให"ประชาชนเข"าทําประโยชน�ใน

ท่ีดินจํานวน 11,000 แปลง และจะเดินหน"าโครงการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสNวน 1: 4000 

(One Map) กลุNมท่ี 3 จํานวน 11 จังหวัดให"แล"วเสร็จ รวมถึงแก"ไขปLญหาข"อพิพาทเรื่องแนวเขตท่ีดินให"ประชาชนด"วย” น.ส.

ทิพานัน กลNาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อนุรักษ�ปEาไม" 

dailynews 17 มกราคม 2566 https://www.dailynews.co.th/articles/1894439/ 

อนุรักษ�ปEาไม".…. รณรงค� นครจินดา ผวจ.ปราจีนบุรี เป_นประธานเปbดงานวันอนุรักษ�ทรัพยากรปEาไม"ของชาติ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ�สร"างการรับรู"และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปEาไม" ผลกระทบจากการตัดไม"ทําลายปEา รวมท้ังเปbด

ยุทธการปeองกันไฟปEา จ.ปราจีนบุรี เพ่ือเตรียมความพร"อมในการปeองกันและควบคุมสถานการณ�ไฟปEา ฯลฯ ณ ปEา

นันทนาการน้ําตกเขาอีโต" อ.เมืองปราจีนบุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“พีระพันธุ�” สั่งแก"ปLญหาท่ีดินดNานช"าง ให"ชาวบ"านได"สิทธิ์ทํากินภายใน 1 สัปดาห� 

banmuang 17 มกราคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/politic/312469 

“พีระพันธุ�” เรNงแก"ปLญหาท่ีดินดNานช"าง ให"ชาวบ"าน 113 รายได"รับสิทธิ์ทํากินตามข"อร"องเรียนถึง “พล.อ.ประยุทธ� จันทร�

โอชา” นายกรัฐมนตรีโดยเร็วหลังเกิดความลNาช"ามานาน ระบุ 1 สัปดาห�ต"องเสร็จ พร"อมขอให"ทํางานอยNางบูรณาการ คูNขนาน

ระหวNางหนNวยงานเพ่ือลดข้ันตอนตามระบบราชการ สNวนผู"ท่ีไมNผNานเกณฑ�ได"รับท่ีดิน เชNน กลุNมท่ีมีท่ีดินทํากินอยูNแล"ว ก็ต"อง

ชี้แจงเหตุผลอยNางละเอียดเพ่ือไมNให"ชาวบ"านเข"าใจผิดวNาถูกกลั่นแกล"ง หรือเกิดความไมNเทNาเทียม   

วันท่ี 17 มกราคม 2566   ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ� สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

คณะกรรมการอํานวยความเป_นธรรมและเรNงรัดการปฏิบัติราชการ ตามคําสั่งของ พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป_นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน"ากรณีท่ีดินทํากินของประชาชน ใน ต.วังยาว อ.ดNานช"าง จ.สุพรรณบุรี โดยมี

ตัวแทนจาก จ.สุพรรณบุรี,กรมปEาไม",สํานักงานท่ีดิน จ.สุพรรณบุรี   และหนNวยงานท่ีเก่ียวข"อง รNวมประชุมรายงานความ

คืบหน"าการดําเนินการ   

สืบเนื่องจาก กNอนหน"านี้นายพีระพันธุ� ได"เชิญหนNวยงานท่ีเก่ียวข"องท้ังหมดมารNวมประชุม เพ่ือตรวจสอบข"อเท็จจริงท่ีทําให"

เกิดความลNาช"าในการจัดสรรท่ีดินทํากินให"กับประชาชนท่ีเดือดร"อนไร"ท่ีดินทํากิน ต.วังยาว อ.ดNานช"าง จ.สุพรรณบุรี จํานวน 

113 ราย ท่ีทําหนังสือร"องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให"เรNงรัดติดตามแก"ไขปLญหาความลNาช"าใน

การดําเนินการตามคําบัญชาของ นายกฯ ท่ีให"จัดสรรท่ีดินจํานวน 557 ไรNเป_นท่ีทํากินให"กับประชาชนกลุNมดังกลNาว รวมท้ัง

ขอให"ตรวจสอบความโปรNงใสของกรมปEาไม"ท่ีให"สิทธิ์กับเอกชนเพียง 2 รายเข"าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีกวNา 3,800 ไรN แตNกลับ

ไมNให"สิทธิ์กับประชาชนเข"าทํามาหากิน โดยในการประชุมครั้งนั้น นายพีระพันธุ�ได"ขอให"หนNวยราชการท่ีเก่ียวข"องไปหา

แนวทางผNอนปรน แก"ไขกฎระเบียบ  ท่ีเป_นอุปสรรคทําให"การดําเนินการจัดสรรท่ีดินลNาช"า เพ่ือให"ประชาชนสามารถเข"าพ้ืนท่ี

ทํากินโดยเร็วกNอนการจัดการเรื่องอ่ืนๆ  และขอให"กลับมารายงานผลการดําเนินงานในการประชุมโดยเร็วท่ีสุดภายในวันท่ี 15 

มกราคม 2566   

ท้ังนี้ในการประชุมติดตามความคืบหน"าครั้งนี้ นายพีระพันธุ� ได"สอบถามความคืบหน"าตามท่ีได"เรNงรัดไปจากการประชุมครั้ง

กNอน ท่ีขอให"ดําเนินการให"เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 มกราคม 2566 ท่ีผNานมา แตNได"รับแจ"งจากหนNวยงานด"านการจัดสรรท่ีดิน

ของ จ.สุพรรณบุรี วNาขณะนี้ยังไมNสามารถดําเนินการให"เสร็จสิ้นตามกําหนดได" เนื่องจากติดท่ีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ



ของประชาชนท้ัง 133 ราย และการกําหนดแปลงท่ีดินเพ่ือจัดสรรให"กับประชาชนท่ีมีสิทธิ์แตNละราย ทําให"ข้ันตอนท่ีจะต"องสNง

ตNอไปตามกระบวนการตNางๆ ลNาช"างตNอเนื่อง อยNางไรก็ตามจะได"เรNงดําเนินการให"เสร็จสิ้นภายใน 38 วัน  

ด"านนายพีระพันธุ� กลNาวในท่ีประชุมวNา   ตามนโยบายของรัฐบาลคือต"องการให"ประชาชนมีท่ีดินทํากินเป_นหลัก โดยในกรณีนี้ 

นายกรัฐมนตรีได"สั่งการให"จัดสรรพ้ืนท่ีจํานวน 557 ไรN ให"กับท่ีดินของประชาชน 113 ราย ไปแล"วและท่ีผNานมาก็ได"เรNงรัดให"

หนNวยงานตNางๆ ดําเนินการให"ประชาชนท่ีมาร"องเรียนได"เข"าพ้ืนโดยเร็ว เพราะตอนนี้ประชาชนได"รับความเดือดร"อนมาก ใน

สNวนของกรณีท่ียังติดข้ันตอนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนนั้นก็ขอให"กลับไปเรNงดําเนินการให"เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

โดยเน"นกลุNมผู"ร"องเรียนท้ัง 113 รายกNอนเนื่องจากเป_นบัญชาของนายกรัฐมนตรี และทางกรมปEาไม"เองก็ได"จัดสรรท่ีดินวNาง

เปลNาจํานวน 557 ไรNมาให"คนกลุNมนี้โดยเฉพาะ และการตรวจสอบคุณสมบัติดังกลNาวก็ขอให"ดําเนินการคูNขนานไปกับการ

จัดทํารายละเอียดเรื่องแปลงทีดินเพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินการ และในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู"ท่ีจะได"รับการจัดสรร

ท่ีดินท่ีไมNเข"าเกณฑ�นั้น ก็ควรชี้แจงในรายละเอียดเพ่ือทําความเข"าใจกับประชาชนแตNละรายด"วย เพ่ือให"เกิดความเข"าใจวNา

ไมNได"เป_นการกลั่นแกล"งหรือไมNเป_นการเลือกปฏิบัติ แตNเป_นการดําเนินการตามเกณฑ�ท่ีกําหนด หากมีท่ีดินอยูNแล"วก็จะไมN

สามารถรับการจัดสรรท่ีดินได"  ท้ังนี้ได"ให"เวลาในการดําเนินการท้ังหมดให"เสร็จสิ้นภายใน1 สัปดาห� และขอให"กลับมารายงาน

ความคืบหน"าอีกครั้งหนึ่ง  

“นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหNงชาติ ต"องการจัดท่ีดินให"กับผู"ท่ีเดือดร"อนไมNมีท่ีทํากิน 

คือชาวบ"านเป_นหลัก ไมNได"มีนโยบายเอาท่ีดินของหลวงไปจัดสรรให"ผู"ประกอบการ ไมNวNาจะเป_น เอกชน หรือ นิติบุคคล 

เพราะฉะนั้นภารกิจ หน"าท่ีของพวกเราทุกคนท่ีเก่ียวข"องคือจะทําอยNางไรจะให"ราษฎรท่ีเขายากไร"เรื่องท่ีทํากินให"มีท่ีทํากิน 

อันนี้คือนโยบายหลักโดยเฉพาะของรัฐบาลชุดนี้” นายพีระพันธุ� กลNาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘พีระพันธุ�’สั่งแก"ปLญหาท่ีดินดNานช"าง ให"ชาวบ"านได"สิทธิ์ทํากินภายใน 1 สัปดาห� 

naewna 17 มกราคม พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/politic/704790 

ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ� สาลีรัฐวภิาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยความเป_น

ธรรมและเรNงรัดการปฏิบัติราชการ ตามคําสั่งของ พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี เป_นประธานในการประชุม

ติดตามความคืบหน"ากรณีท่ีดินทํากินของประชาชน ใน ต.วังยาว อ.ดNานช"าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีตัวแทนจาก จ.สุพรรณบุรี,

กรมปEาไม",สํานักงานท่ีดิน จ.สุพรรณบุรี   และหนNวยงานท่ีเก่ียวข"อง รNวมประชุมรายงานความคืบหน"าการดําเนินการ 

ท้ังนี้ กNอนหน"านี้ นายพีระพันธุ� ได"เชิญหนNวยงานท่ีเก่ียวข"องท้ังหมดมารNวมประชุม เพ่ือตรวจสอบข"อเท็จจริงท่ีทําให"เกิดความ

ลNาช"าในการจัดสรรท่ีดินทํากินให"กับประชาชนท่ีเดือดร"อนไร"ท่ีดินทํากิน ต.วังยาว อ.ดNานช"าง จ.สุพรรณบุรี จํานวน 113 ราย 

ท่ีทําหนังสือร"องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให"เรNงรัดติดตามแก"ไขปLญหาความลNาช"าในการ

ดําเนินการตามคําบัญชาของ นายกฯ ท่ีให"จัดสรรท่ีดินจํานวน 557 ไรNเป_นท่ีทํากินให"กับประชาชนกลุNมดังกลNาว รวมท้ังขอให"

ตรวจสอบความโปรNงใสของกรมปEาไม"ท่ีให"สิทธิ์กับเอกชนเพียง 2 รายเข"าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีกวNา 3,800 ไรN แตNกลับไมNให"สิทธิ์

กับประชาชนเข"าทํามาหากิน โดยในการประชุมครั้งนั้น นายพีระพันธุ�ได"ขอให"หนNวยราชการท่ีเก่ียวข"องไปหาแนวทางผNอน

ปรน แก"ไขกฎระเบียบ  ท่ีเป_นอุปสรรคทําให"การดําเนินการจัดสรรท่ีดินลNาช"า เพ่ือให"ประชาชนสามารถเข"าพ้ืนท่ีทํากินโดยเร็ว

กNอนการจัดการเรื่องอ่ืนๆ  และขอให"กลับมารายงานผลการดําเนินงานในการประชุมโดยเร็วท่ีสุดภายในวันท่ี 15 มกราคม 

2566 

ในการประชุมติดตามความคืบหน"าครั้งนี้ นายพีระพันธุ� ได"สอบถามความคืบหน"าตามท่ีได"เรNงรัดไปจากการประชุมครั้งกNอน ท่ี

ขอให"ดําเนินการให"เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 มกราคม 2566 ท่ีผNานมา แตNได"รับแจ"งจากหนNวยงานด"านการจัดสรรท่ีดินของ จ.

สุพรรณบุรี วNาขณะนี้ยังไมNสามารถดําเนินการให"เสร็จสิ้นตามกําหนดได" เนื่องจากติดท่ีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ประชาชนท้ัง 133 ราย และการกําหนดแปลงท่ีดินเพ่ือจัดสรรให"กับประชาชนท่ีมีสิทธิ์แตNละราย ทําให"ข้ันตอนท่ีจะต"องสNง

ตNอไปตามกระบวนการตNางๆ ลNาช"างตNอเนื่อง อยNางไรก็ตามจะได"เรNงดําเนินการให"เสร็จสิ้นภายใน 38 วัน 

ด"านนายพีระพันธุ� กลNาวในท่ีประชุมวNา   ตามนโยบายของรัฐบาลคือต"องการให"ประชาชนมีท่ีดินทํากินเป_นหลัก โดยในกรณีนี้ 

นายกรัฐมนตรีได"สั่งการให"จัดสรรพ้ืนท่ีจํานวน 557 ไรN ให"กับท่ีดินของประชาชน 113 ราย ไปแล"วและท่ีผNานมาก็ได"เรNงรัดให"

หนNวยงานตNางๆ ดําเนินการให"ประชาชนท่ีมาร"องเรียนได"เข"าพ้ืนโดยเร็ว เพราะตอนนี้ประชาชนได"รับความเดือดร"อนมาก ใน

สNวนของกรณีท่ียังติดข้ันตอนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนนั้นก็ขอให"กลับไปเรNงดําเนินการให"เสร็จสิ้นโดยเร็ว 



โดยเน"นกลุNมผู"ร"องเรียนท้ัง 113 รายกNอนเนื่องจากเป_นบัญชาของนายกรัฐมนตรี และทางกรมปEาไม"เองก็ได"จัดสรรท่ีดินวNาง

เปลNาจํานวน 557 ไรNมาให"คนกลุNมนี้โดยเฉพาะ และการตรวจสอบคุณสมบัติดังกลNาวก็ขอให"ดําเนินการคูNขนานไปกับการ

จัดทํารายละเอียดเรื่องแปลงทีดินเพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินการ และในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู"ท่ีจะได"รับการจัดสรร

ท่ีดินท่ีไมNเข"าเกณฑ�นั้น ก็ควรชี้แจงในรายละเอียดเพ่ือทําความเข"าใจกับประชาชนแตNละรายด"วย เพ่ือให"เกิดความเข"าใจวNา

ไมNได"เป_นการกลั่นแกล"งหรือไมNเป_นการเลือกปฏิบัติ แตNเป_นการดําเนินการตามเกณฑ�ท่ีกําหนด หากมีท่ีดินอยูNแล"วก็จะไมN

สามารถรับการจัดสรรท่ีดินได"  ท้ังนี้ได"ให"เวลาในการดําเนินการท้ังหมดให"เสร็จสิ้นภายใน1 สัปดาห� และขอให"กลับมารายงาน

ความคืบหน"าอีกครั้งหนึ่ง 

“นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหNงชาติ ต"องการจัดท่ีดินให"กับผู"ท่ีเดือดร"อนไมNมีท่ีทํากิน 

คือชาวบ"านเป_นหลัก ไมNได"มีนโยบายเอาท่ีดินของหลวงไปจัดสรรให"ผู"ประกอบการ ไมNวNาจะเป_น เอกชน หรือ นิติบุคคล 

เพราะฉะนั้นภารกิจ หน"าท่ีของพวกเราทุกคนท่ีเก่ียวข"องคือจะทําอยNางไรจะให"ราษฎรท่ีเขายากไร"เรื่องท่ีทํากินให"มีท่ีทํากิน 

อันนี้คือนโยบายหลักโดยเฉพาะของรัฐบาลชุดนี้” นายพีระพันธุ� กลNาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

ชาวอุดรฯจับมือราชการ อุดบNอเกลือผุดน้ําเค็ม ทําลายพ้ืนท่ีเกษตรกวNา 300 ไรN 

.thaipost 17 มกราคม 2566 https://www.thaipost.net/district-news/304837/ 

17 มกราคม 2566 - ท่ีหมูNบ"านโคกสีแก"ว ต.หายโศก อ.บ"านผือ จ.อุดรธานี ในชNวงเช"าต้ังแตNเวลาประมาณ 10.00 น. ได"มี

ตัวแทนหนNวยงานภาครัฐและภาคประชาชนรNวมกันจัดการแก"ไขปLญหาบNอเกลือโคกสีแก"ว ท่ีมีการผุดน้ําเค็มออกมาทําลายพืช

ในไรNนาของชาวบ"านกินบริเวณกว"างกวNา 300ไรN ครอบคลุมกวNา 3 หมูNบ"านใน 2 ตําบล คือ ต.หายโศกและต.โนนทอง 

ท้ังนี้การแก"ไขปLญหาบNอเกลือผุดบ"านโคกสีแก"วในครั้งนี้ เป_นความรNวมมือระหวNางหนNวยงานภาครัฐกับภาคประชาชนอยNางเต็ม

รูปเป_นครั้งแรกท่ีทางภาคประชาชนได"ออกมายื่นหนังสือร"องเรียนปLญหาผNานหนNวยงานระดับท"องถ่ินคือ ทสม.(อาสาสมัคร

พิทักษ� ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมหมูNบ"าน) ต.โนนทอง ต้ังแตNกลางป̀ 2565 เรื่อยมา ซ่ึงได"ยื่นหนังสือสNงให"หลาย ๆ 

หนNวยงาน กNอนจะมีการรับเรื่องและสNงตNอขยายขอบเขตหนNวยงานเข"าแก"ปLญหาคือทสม.ตําบลโนนทอง หนNวยงานสังกัด

อําเภอบ"านผือ องค�การบริหารสNวนจังหวัดอุดรธานี และหนNวยงานท่ีเก่ียวข"องท้ังหลาย เชNน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล"อมจังหวัดอุดรธานี กรมชลประทาน สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล กรมปEาไม" สํานักงานพัฒนาพัฒนาท่ีดิน 

อนึ่งบริเวณท่ีบNอเกลือผุดในอดีตได"มีนายทุนคนหนึ่งท่ีต"องการทําบNอเกลือเม่ือป̀ 2519 แตNไมNสามารถทําได"เพราะเกลือไมNได"

คุณภาพจึงยกเลิกทําตNอ แตNได"มีการขุดเอาทNอเหล็กเข"าไปฝLงลึกลงไปในดิน 40-60 เมตร ทําให"กลายเป_นบNอร"าง และ

ชาวยบ"านพยายามชNวยกันกลบเพ่ือไมNให"น้ําเกลือข้ึนมา แตNเม่ือ 2 ป̀ท่ีผNานมาได"เกิดบNอเกลือผุดข้ึนทําให"สร"างความเสียหายกับ

พ้ืนท่ีการเกษตร 

นายวีระชัย กรมแสง อายุ 53 ป̀ สมาชิกองค�การบริหารสNวนตําบล (อบต.)หายโศก ให"สัมภาษณ�ถึงการแก"ไขปLญหาบNอเกลือ 

วNาในเบ้ืองต"นทราบวNาจะมีการเอารถแบ็คโฮมาทําเส"นทางเพ่ือให"รถบรรทุกขนอุปกรณ�สําหรับการขุดเจาะบNอเกลือเข"ามาได"

สะดวก เพ่ือขุดหาทNอหลังจากท่ีฝLงในบNอเกลือ จากนั้นเจ"าหน"าท่ีก็จะเข"ามาตรวจสอบแล"วหาวิธีการวNาจะแก"ไขแบบไหน ข้ัน

แรกอาจจะเอาดินเหนียวมาอุดลงไปในก"นบNอตNอจากนั้นคNอยเอาคอนกรีตมาเท จากนั้นถึงเอาดินถมทับ ซ่ึงหากตรวจสอบวNา

หยุดการไหลผุดซึมข้ึนมาของน้ําเกลือได"สมบูรณ�จึงคNอยหาทางเยียวยาผู"ท่ีได"รับผลกระทบ อีกท้ังต"องฟvwนฟูสภาพนิเวศโดยรอบ

ให"กลับมาได"ดังเดิมหรือใกล"เคียงเดิมท่ีสุด 



 

ชาวบ"าน'อุดร'จับมือราชการชNวยกันอุดบNอเกลือผุด-สร"างความเสียหายพ้ืนท่ีเกษตร 

 สยามรัฐออนไลน�  17 มกราคม 2566 https://siamrath.co.th/n/415500 

วันท่ี 17 มกราคม 2566 ผู"สื่อขNาวรายงาน วNา ท่ีหมูNบ"านโคกสีแก"ว ต.หายโศก อ.บ"านผือ จ.อุดรธานี ในชNวงเช"าต้ังแตNเวลา

ประมาณ 10.00 น. ได"มีตัวแทนหนNวยงานภาครัฐและภาคประชาชนรNวมกันจัดการแก"ไขปLญหาบNอเกลือโคกสีแก"ว ท่ีมีการผุด

น้ําเค็มออกมาทําลายพืชในไรNนาของชาวบ"านกินบริเวณกว"างกวNา 300ไรN ครอบคลุมกวNา 3 หมูNบ"านใน 2 ตําบล คือ ต.หาย

โศกและต.โนนทอง  

ท้ังนี้การแก"ไขปLญหาบNอเกลือผุดบ"านโคกสีแก"วในครั้งนี้ เป_นความรNวมมือระหวNางหนNวยงานภาครัฐกับภาคประชาชนอยNางเต็ม

รูปเป_นครั้งแรกท่ีทางภาคประชาชนได"ออกมายื่นหนังสือร"องเรียนปLญหาผNานหนNวยงานระดับท"องถ่ินคือ ทสม.(อาสาสมัคร

พิทักษ� ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมหมูNบ"าน) ต.โนนทอง ต้ังแตNกลางป̀ 2565 เรื่อยมา ซ่ึงได"ยื่นหนังสือสNงให"หลาย ๆ 

หนNวยงาน กNอนจะมีการรับเรื่องและสNงตNอขยายขอบเขตหนNวยงานเข"าแก"ปLญหาคือทสม.ตําบลโนนทอง หนNวยงานสังกัด

อําเภอบ"านผือ องค�การบริหารสNวนจังหวัดอุดรธานี และหนNวยงานท่ีเก่ียวข"องท้ังหลาย เชNน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล"อมจังหวัดอุดรธานี  กรมชลประทาน สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล กรมปEาไม" สํานักงานพัฒนาพัฒนาท่ีดิน 

อนึ่งบริเวณท่ีบNอเกลือผุดในอดีตได"มีนายทุนคนหนึ่งท่ีต"องการทําบNอเกลือเม่ือป̀ 2519 แตNไมNสามารถทําได"เพราะเกลือไมNได"

คุณภาพจึงยกเลิกทําตNอ แตNได"มีการขุดเอาทNอเหล็กเข"าไปฝLงลึกลงไปในดิน 40-60 เมตร ทําให"กลายเป_นบNอร"าง และ

ชาวยบ"านพยายามชNวยกันกลบเพ่ือไมNให"น้ําเกลือข้ึนมา แตNเม่ือ 2 ป̀ท่ีผNานมาได"เกิดบNอเกลือผุดข้ึนทําให"สร"างความเสียหายกับ

พ้ืนท่ีการเกษตร 

นายวีระชัย  กรมแสง อายุ 53 ป̀ สมาชิกองค�การบริหารสNวนตําบล (อบต.)หายโศก ให"สัมภาษณ�ถึงการแก"ไขปLญหาบNอเกลือ 

วNาในเบ้ืองต"นทราบวNาจะมีการเอารถแบ็คโฮมาทําเส"นทางเพ่ือให"รถบรรทุกขนอุปกรณ�สําหรับการขุดเจาะบNอเกลือเข"ามาได"

สะดวก เพ่ือขุดหาทNอหลังจากท่ีฝLงในบNอเกลือ จากนั้นเจ"าหน"าท่ีก็จะเข"ามาตรวจสอบแล"วหาวิธีการวNาจะแก"ไขแบบไหน ข้ัน

แรกอาจจะเอาดินเหนียวมาอุดลงไปในก"นบNอตNอจากนั้นคNอยเอาคอนกรีตมาเท จากนั้นถึงเอาดินถมทับ ซ่ึงหากตรวจสอบวNา

หยุดการไหลผุดซึมข้ึนมาของน้ําเกลือได"สมบูรณ�จึงคNอยหาทางเยียวยาผู"ท่ีได"รับผลกระทบ อีกท้ังต"องฟvwนฟูสภาพนิเวศโดยรอบ

ให"กลับมาได"ดังเดิมหรือใกล"เคียงเดิมท่ีสุด 

 



 

กมธ.ท่ีดินลงพ้ืนท่ีมุกดาหารรับฟLงปLญหาชาวบ"านคําปEาหลายหลังร"องเรียนถึงโครงการกังหันลมทับท่ีทํากิน   

 สยามรัฐออนไลน�  17 มกราคม 2566 https://siamrath.co.th/n/415569 

ผู"สื่อขNาวรายงาน วNา เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 66  ณ ห"องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชาวบ"านกลุNมอนุรักษ�น้ําซับคําปEาหลาย 

กวNา 20 คน เข"ารNวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล"อม สภาผู"แทนราษฎร และสNวนราชการท่ี

เก่ียวข"อง เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับปLญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูNอาศัยของประชาชนในเขตปEาสงวนแหNงชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร หลัง

ชาวบ"านได"รับความเดือดร"อนจากนโยบายทวงคืนผืนปEา และโครงการโรงไฟฟeาพลังงานลม โดยมี นายอภิชาต ศิริสุนทร สมาชิก

ผู"แทนราษฎรพรรคอนาคตใหมN ประธานกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เป_นประธานในการประชุม 

พร"อมคณะ ซ่ึงตัวแทนกลุNมอนุรักษ�น้ําซับคําปEาหลาย ได"ให"ข"อมูลวNา โครงการผลิตไฟฟeากังหันลมมีข้ันตอนการขออนุญาตท่ีไมN

ถูกต"อง เนื่องจากมติสภาเทศบาลคําปEาหลายท่ีมีการเห็นชอบในโครงการกNอนนี้ไมNชอบด"วยกฎหมาย เพราะ ไมNมีการทําประชาคม

หมูNบ"านและพ้ืนท่ีตั้งโครงการทับท่ีทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ี อีกท้ังผลการตรวจสอบสภาพปEาก็ไมNสอดคล"องกับข"อเท็จจริง เม่ือ

ชาวบ"านทําการยื่นหนังสือร"องเรียนก็ทําการเปลี่ยนหมุดต้ังโครงการมาแล"วถึง 4 ครั้ง แตNก็ยังทับท่ีทํากินของชาวบ"าน พวกเราขอ

ยืนยันวNาไมNเอาโครงการผลิตไฟฟeาพลังงานลม เพราะไมNได"เกิดประโยชน�อะไรตNอชาวบ"านในพ้ืนท่ี แตNเป_นการซํ้าเติมชาวบ"านครั้ง

แล"วครั้งเลNา ต้ังแตNการขอพ้ืนท่ีทําเหมืองแรNหินทราย ตNอมาด"วยนโยบายทวงคืนผืนปEาท่ีขับไลNชาวบ"านออกจากท่ีดินและแจ"งความ

คดี จนมาถึงปLจจุบันขอต้ังโครงการดังกลNาว ท้ังท่ียังแก"ไขปLญหาเดิมไมNแล"วเสร็จ ขณะท่ี นายพรภิรมย� อุระแสง ผู"อํานวยการ

สํานักงานปEาไม" จังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงวNา ปLจจุบันโครงการดังกลNาวยังไมNได"รับอนุญาตใช"พ้ืนท่ีปEาสงวนแหNงชาติแตNอยNางใด และ

อยูNระหวNางการรออนุกรรมการคัดกรองพิจารณา เพ่ืออนุญาตใช"ประโยชน�ในพ้ืนท่ีปEาสงวนแหNงชาติในข้ันตอนตNอไป ท้ังนี้นาย

อภิชาต กลNาวกNอนปbดประชุมวNา คณะกรรมาธิการฯจะทําหนังสือดNวนถึงอธิบดีกรมปEาไม" และรัฐมนตรีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมท่ีเป_นอนุกรรมการกันกรองพิจารณาดังกลNาว เพ่ือคัดค"านการอนุญาตใช"พ้ืนท่ีปEาสงวนแหNงชาติ 

เพ่ือกNอสร"างโครงการผลิตไฟฟeากังหันลม เนื่องจากไมNมีการทําประชาคมผู"ได"รับผลกระทบ  

สําหรับการลงพ้ืนท่ีของ กมธ.ท่ีดินฯ ในครั้งนี้ทําให"ชาวบ"านมีความหวังวNาจะสามารถระงับโครงการไมNให"ไปตNอได" เพราะพ่ีน"อง

ในพ้ืนท่ีได"รับผลกระทบจากหลายโครงการท่ีลงมาในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป_นการซํ้าเติมชาวบ"านแบบครั้งแล"วครั้งเลNา แยNงยึดพ้ืนท่ีทํากิน

ของประชาชนท่ีอยูNอาศัยมาต้ังแตNอดีตไปให"นายทุน เพ่ือสร"างโครงการพัฒนาท่ีอ"างวNาเป_นการผลิตพลังงานท่ีสะอาดไมNกระทบ

ตNอสิ่งแวดล"อมและชุมชน แตNในความเป_นจริงกลับละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความเป_นมนุษย�ของคนในชุมชน ด"วยการ

ทําหูทวนลมไมNยอมรับฟLงความเห็นของคนในพ้ืนท่ี โดยในวันท่ี 20 มกราคม 2566 นี้ จะมีการพิจารณาอนุกรรมการคัดกรอง 

เพ่ืออนุญาตใช"ประโยชน�ในพ้ืนท่ีปEาสงวนทําโครงการ ถ"าหากโครงการนี้ผNานความขัดแย"งรอบใหมNจะเกิดข้ึนท่ีนี่อยNางแนNนอน 

และชาวบ"านในพ้ืนท่ีขอยืนยันวNาไมNเอาโครงการผลิตไฟฟeากังหันลมโดยเด็ดขาด 


