
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 30 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

-  ทส.แจก 10 ล�านกล�าไม�มงคลพิธีพุทธาภิเษก 1 ม.ค.64 ( สยามรัฐ 30 ธ.ค. 63 หน�า 8 )      

-  ส&อง...ตำรวจ: รักษาผืนป/า ( ไทยรัฐ 30 ธ.ค. 63 หน�า 8 )      

ข�าวเว็บไซต* 

ทส.ปลุกเสก‘10ล�านกล�าไม�มงคล’แจกเป2นของขวัญป5ใหม&ให�คนไทย ( ข&าวสด 30 ธ.ค. 63 ) 

      https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5629084 

“กรมป/าไม�” และ “มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษQดอยอินทนนทQ” ลงนามบันทึกข�อตกลงว&าด�วยความร&วมมือ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนทQ  ( 77ข&าวเด็ด 30 ธ.ค. 63  ) 

https://www.77kaoded.com/news/kanpitcha/2053038 

กรมป/าไม� จับมือมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษQดอยอินทนนทQ ลงนามบันทึกข�อตกลงเพ่ือพัฒนาและ 

อนุรักษQพ้ืนท่ีดอยอินทนนทQ ( cmleadernews 29 ธ.ค. 63 ) 

http://cm- leadernews.com/?p=4891&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=4891 

กรมป/าไม� และ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษQดอยอินทนนทQ ลงนามบันทึกข�อตกลงเพ่ือพัฒนาดอยอินทนนทQ 

( เชียงใหม&เพรส 29 ธ.ค. 63 ) 

http://chiangmaipress.com/2020/12/29/กรมป/าไม�-และ-มูลนิธิกอง/ 

ป/าไม�ตรวจสอบแล�วท่ีดิน แม&ธนาธร ท่ีราชบุรี พบครอบครอง มิชอบด�วยกฏหมาย ( มติชน 29 ธ.ค. 63) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2506406 

สร�างมูลค&า !!! แพร& “สร�างพลังจิตสำนึก” เก็บใบไม�แห�ง ลดปdญหาหมอกควัน กรมป/าไม� กรมทรัพยQฯจับมือ
เริ่มต�นป5แรก 100 ตัน พ้ืนท่ีป/าสงวนฯและป/าอนุรักษQ สร�างมูลค&าเพ่ิมทำปุfยหมักอินทรียQ และเป2นตัวอย&างสู&
เกษตรกร ( talknew  29 ธ.ค. 63) 

https://www.talknewsonline.com/310518/      

จังหวัดพิษณุโลก ส&งเสริมให�ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป/าออกมาใช�ประโยชนQในครัวเรือน ตามโครงการลดปริมาณ
เชื้อเพลิงของกรมป/าไม�  (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห&งประเทศไทย 29 ธ.ค. 63) 

https://radio.prd.go.th/phitsanulok/ewt_news.php?nid=8386&filename=index 

ปปช.เชียงรายลงพ้ืนท่ีติดตามมาตรการปlองกันการทุจรติด�านทรัพยากรสาธารณะ ( สปช.เขต 3 เชียงใหม&  29 ธ.ค. 63) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/23144 
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ทส.ปลุกเสก‘10ลานกลาไมมงคล’แจกเป�นของขวัญป�ใหม ใหคนไทย 

ทส.ปลุกเสก‘10ลานกลาไมมงคล’ - นับเป�นพุทธาภิเษกใหญ ครั้งแรกของประเทศไทย “สมเด็จพระวันรัต” “สมเด็จพระ

มหาธีราจารย3” เจริญพระพุทธมนต3 10 ลานกลาไมมงคล เสริมสิริมงคลใหพ่ีนองชาวไทย รับป�ใหม  2564 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. จัดงาน “พิธีเจริญพระพุทธมนต3 

พฤกษามหามงคล” มีเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย3 เจา

อาวาสวัดยานนาวา เป�นประธานฝAายสงฆ3 และ พล.อ.ประวิตร วงษ3สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป�นประธานฝAายฆราวาส 

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดทส. นายอดิศร นุชดำรงค3 อธิบดีกรมปAาไม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส งเสริมคุณภาพ

และสิ่งแวดลอม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห งชาติ สัตว3ปAา และพันธุ3พืช พรอมดวยผูบริหารระดับสูง 

ขาราชการ พนักงานราชการ เขาร วมพิธีอย างพรอมเพรียงกัน 

มีการจัดพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาผูรักษาตนไม พิธีอาราธนา พระปริตร พระสงฆ3 10 รูป เจริญพระพุทธมนต3 ประธานในพิธี

ถวายจตุปIจจัยไทยธรรม รวมท้ังพระสงฆ3ประพรมน้ำพระพุทธมนต3กลาไม โดยพิธีดังกล าวมีการจัดพรอมกันท่ัวประเทศใน 23 

พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรปAาไม กรมปAาไม และ 21 พ้ืนท่ีของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ3 (สบอ.) กรมอุทยานแห งชาติฯ 

โดยให นิมนต3 พระเกจิคณาจารย3ชื่อมีชื่อเสียงของพ้ืนท่ีนั้นๆ มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต3และพุทธาภิเษก และมีผูว าราชการ

จังหวัด เป�นประธานฝAายฆราวาส รวม 10 ลานกลา 10 ชนิดพันธุ3ท่ีเป�นไมมงคล 

นายวราวุธเผยว า ทส.ไดดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนฟNOนฟูสภาพปAาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวประเทศ 

โดยมุ งเนนการมีส วนร วมของประชาชนและทุกภาคส วน โดยไดมอบหมายใหกรมปAาไม กรมอุทยานแห งชาติฯ และกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝIPง จัดเตรียมกลาไมสนับสนุนในทุกจังหวัด ดังนั้นเพ่ือเป�นการจูงใจในส วนราชการ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนช วยกันปลูกตนไม กระทรวงทรัพยากรฯ จึงถือช วงเทศกาลป�ใหม  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต3 พฤกษามหา

มงคล เพ่ือจัดเตรียมกลาไมมงคลเพ่ือเป�นของขวัญส งมอบของขวัญวันข้ึนป�ใหม  2564 ใหแก ประชาชน 



“คาดหวังใหประชาชนทุกคนท่ีไดรับไมมงคลไปจะรูสึกรักและหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป�นตนไมใหญ 

ได ซ่ึงเป�นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการช วย เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับประเทศไทยของเรา ท่ีนับเป�นรากฐานสำคัญของการ

อนุรักษ3ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย างยั่งยืน” นายวราวุธกล าวย้ำ 

ดานนายจตุพรกล าวเสริมว า สำหรับกลาไมมงคล 10 ชนิดพันธุ3 ไดแก  พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู 

ปAา มะค าโมง ราชพฤกษ3 และทรงบาดาล รวมจำนวน 10 ลานกลามาเขาพิธี เพ่ือความเป�นสิริมงคลมอบเป�นของขวัญป�ใหม 

ใหพ่ีนองประชาชนคนไทยนำไปปลูกตามบานเรือน ท่ีทำงาน ชุมชนหรือสถานท่ีต างๆ อีกท้ังยังเป�นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ท่ีส งเสริมการปลูกไมมีค าและนำไปตัดขายได สรางรายไดใหแก ชุมชนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหประเทศ 

ผูท่ีสนใจติดต อขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผ านเว็บไซต3 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดต อขอรับไดท่ี

กรมปAาไม กรมอุทยานแห งชาติฯ โดยต างจังหวัด ติดต อขอรับไดท่ีสำนักจัดการทรัพยากรปAาไม กรมปAาไม สำนักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษ3 กรมอุทยานแห งชาติฯ และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝIPง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIPง ท่ีตั้งอยู ใน

จังหวัดต างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต วันท่ี 1 ม.ค. 2564 เป�น ตนไป 

ท้ังนี้ รายละเอียดข้ันตอนการขอรับกลาไมมงคลท้ังแบบการจองผ านเว็บไซต3และการติดต อขอรับโดยตรง เขาไปดูไดท่ีเว็บไซต3 

https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถามไดท่ีสายด วน 1362 โทร.ฟรีท่ัวไทย 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5629084         30 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“กรมปAาไม” และ “มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3” ลงนามบันทึกขอตกลงว าดวยความร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอย

อินทนนท3 

เชียงใหม  : นายอดิศร นุชดำรงค3 อธิบดีกรมปAาไม พรอมดวย นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอย

อินทนนท3 ไดลงนามบันทึกขอตกลงว าดวยความร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุน

เพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 โดยมี นางนันทนา บุณยานันต3 ผูอำนวยการสำนักจัดการปAาชุมชน กรมปAาไม และ นายปiยะพงษ3 

ประพันธ3วัฒนะ ผูอำนวยการส วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม  ลงนาม

เป�นพยาน 

การลงนามบันทึกขอตกลงว าดวยความร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ือ

อนุรักษ3ดอยอินทนนท3 ฉบับนี้ ทำข้ึนเม่ือวันท่ี 29 เดือน ธันวาคน 2563 โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือร วมกันสนับสนุนการอนุรักษ3

ระบบนิเวศ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการ การสงวนรักษา และการใชประโยชน3อย าง

ยั่งยืน การส งเสริมกระบวนการเรียนรูการศึกษาธรรมชาติ การสรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

เอกลักษณ3 วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของทองถ่ิน รวมท้ังการเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีดอยอิน

ทนนท3 (พ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห งชาติ) ใหเกิดประโยชน3อย างยั่งยืนบนพ้ืนฐานขององค3ความรู และขอมูลทางวิทยาศาสตร3

และเทคโนโลยีเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปIญญาทองถ่ิน 

โดย “นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3” กล าวว า “บันทึกขอตกลงว าดวยความ

ร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 นี้ ทางมูลนิธิฯ จะ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ3 และงบประมาณ ตามความเหมาะสม ในการจัดการ สงวนรักษา และการใชประโยชน3

พ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ในพ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห งชาติ อย างยั่งยืน และก อใหเกิดประโยชน3สูงสุด” 

https://www.77kaoded.com/news/kanpitcha/2053038    30 

 



 

กรมปAาไม จับมือมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 ลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ3พ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโรยลัเพนนินซูลา เชียงใหม  นายอดิศร นุชดำรงค3 อธิบดีกรมปAาไม 

พรอมดวย นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 ไดลงนามบันทึกขอตกลงว าดวยความ

ร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 โดยมี นางนันทนา 

บุณยานันต3 ผูอำนวยการสำนักจัดการปAาชุมชน กรมปAาไม และ นายปiยะพงษ3 ประพันธ3วัฒนะ ผูอำนวยการส วน

ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม  ลงนามเป�นพยาน 

บันทึกขอตกลงว าดวยความร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอิน

ทนนท3 ฉบับนี้ ทำข้ึนเม่ือวันท่ี 29 เดือน ธันวาคน 2563 โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือร วมกันสนับสนุนการอนุรักษ3ระบบนิเวศ การ

ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการ การสงวนรักษา และการใชประโยชน3อย างยั่งยืน การ

ส งเสริมกระบวนการเรียนรูการศึกษาธรรมชาติ การสรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษณ3 

วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของทองถ่ิน รวมท้ังการเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 

(พ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห งชาติ) ใหเกิดประโยชน3อย างยั่งยืนบนพ้ืนฐานขององค3ความรู และขอมูลทางวิทยาศาสตร3และ

เทคโนโลยีเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปIญญาทองถ่ิน 

โดย “นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3” กล าวว า “บันทึกขอตกลงว าดวยความ

ร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 นี้ ทางมูลนิธิฯ จะ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ3 และงบประมาณ ตามความเหมาะสม ในการจัดการ สงวนรักษา และการใชประโยชน3

พ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ในพ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห งชาติ อย างยั่งยืน และก อใหเกิดประโยชน3สูงสุด” 

http://cm-leadernews.com/?p=4891&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=4891  29 ธ.ค. 63 

   



 

 

กรมปAาไม และ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 ลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือพัฒนาดอยอินทนนท3 

ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา เชียงใหม  นายอดิศร นุชดำรงค3 อธิบดีกรมปAาไม พรอมดวย นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธาน

มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 ไดลงนามบันทึกขอตกลงว าดวยความร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง 

กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 โดยมี นางนันทนา บุณยานันต3 ผูอำนวยการสำนักจัดการปAาชุมชน 

กรมปAาไม และ นายปiยะพงษ3 ประพันธ3วัฒนะ ผูอำนวยการส วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม  ลงนามเป�นพยาน 

บันทึกขอตกลงว าดวยความร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอิน

ทนนท3 ฉบับนี้ ทำข้ึนเม่ือวันท่ี 29 เดือน ธันวาคน 2563 โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือร วมกันสนับสนุนการอนุรักษ3ระบบนิเวศ การ

ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการ การสงวนรักษา และการใชประโยชน3อย างยั่งยืน การ

ส งเสริมกระบวนการเรียนรูการศึกษาธรรมชาติ การสรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษณ3 

วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของทองถ่ิน รวมท้ังการเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 

(พ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห งชาติ) ใหเกิดประโยชน3อย างยั่งยืนบนพ้ืนฐานขององค3ความรู และขอมูลทางวิทยาศาสตร3และ

เทคโนโลยีเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปIญญาทองถ่ิน 

โดย “นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3” กล าวว า “บันทึกขอตกลงว าดวยความ

ร วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ระหว าง กรมปAาไม กับ มูลนิธิกองทุนเพ่ืออนุรักษ3ดอยอินทนนท3 นี้ ทางมูลนิธิฯ จะ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ3 และงบประมาณ ตามความเหมาะสม ในการจัดการ สงวนรักษา และการใชประโยชน3

พ้ืนท่ีดอยอินทนนท3 ในพ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห งชาติ อย างยั่งยืน และก อใหเกิดประโยชน3สูงสุด” 

http://chiangmaipress.com/2020/12/29/กรมปAาไม-และ-มูลนิธิกอง/  29 ธันวาคม 2020  



 

ปAาไมตรวจสอบแลวท่ีดิน แม ธนาธร ท่ีราชบุรี พบครอบครอง มิชอบดวยกฏหมาย 

วันท่ี 29 ธันวาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอำนวยการสำนักปsองกันและควบคุมไฟปAา กรมปAาไม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปiดเผยว า จากการท่ีไดรับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีทส.ใหบูรณา

การร วมกันของหน วยงานเพ่ือปฎิบัติการร วมตรวจสอบการถือครองท่ีดินแบบผิดกฎหมายของกลุ มทุนท่ัวประเทศ และกรณี

การครอบครองท่ีดินของนางสมพร จึงรุ งเรืองกิจ ในเขตปAาสงวนแห งชาติ ในทองท่ีจังหวัดราชบุรี  นั้น นายอดิศร นุชดำรงค3 

อธิบดีกรมปAาไม ได ประสานหน วยงานท่ีเก่ียวของเขาขยายผลตรวจสอบ และต้ังแต ช วงวันท่ี 7-28 ธันวาคม 2563 คณะ

เจาหนาท่ีประกอบดวย หน วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ3ไพร นำโดยตนในฐานะท่ีปรึกษาพยัคฆ3ไพรนายชาญชัย กิจ

ศักดาภาพ หัวหนา พยัคฆ3ไพร นาย คม ศรีสวัสด์ิ ผอ.ศปป.1 (ภาคกลาง) ,จนท.ศปป. 4 กอ.รมน. และ จนท.กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผกก.5บก.ปกส.) ,นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.

สจป. 10 (ราชบุรี),ผอ.ศ.ปม.ราชบุรี ,หน.รบ1(จอมบึง) พรอมหน วยงานท่ีเก่ียวของไดขยายผลสืบสวน สอบสวนต อเนื่องจาก

ขอมูลเดิมท่ีไดดำเนินการไว กรณีท่ีดินของนางสมพร มารดาของนายธนาธร จึงรุ งเรืองกิจ อดีตหัวหนพรรคอนาคตใหม   

พรอมลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง ท่ีดินแปลงดังกล าว  ตามท่ีนางสาวปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได

แจงรองทุกข3 ใหกรมปAาไม ดำเนินการตามกฎหมาย เหมือนท่ีดินของตนเองท่ีถูกเจาหนาท่ีเขาตรวจยึดไปแลวนั้น ผลการ

ตรวจสอบจนถึงวันนี้ตรวจสอบพบว า 

1.ตรวจพบมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีเก่ียวของ จำนวน 77 แปลง ประกอบดวย โฉนดท่ีดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อท่ี 43-0-64 

ไร  ,นส.3 ก จำนวน 55 แปลง เนื้อท่ี 2,010-22-00 ไร  ,นส. 3 จำนวน 14 แปลง เนื้อท่ี 694–2-63 ไร  โดยมีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด

กว า 3,098 ไร เศษ 



2.ตรวจสอบพบท่ีดินท้ังหมดอยู ในเขตปAาสงวนแห งชาติปAาฝIPงซาย แม น้ำภาชี และซอนทับกับ เขตปฏิรูปท่ีดิน ของสำนักงาน

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ประกาศป� 2554 และไม มีแผนงานพรอมงบประมาณท่ีจะการดำเนินงาน จึงไม มีผลเป�นการเพิก

ถอนปAาสงวนแห งชาติ)และแปลงท่ีดินท้ังหมดซอนทับในเขตปAาไมถาวร หมายเลขท่ี 85 (ป� 2512) 

3.จากการตรวจสอบ เบ้ืองตนพบว า นส.3 ก ท้ัง 55 ฉบับออกโดยไม มีหลักฐานเดิม (สค.1) เป�นการเดินสำรวจออกเม่ือป� 

2521 ก อนประกาศพ้ืนท่ีดังกล าวเป�นปAาสงวนแห งชาติ เม่ือป� 2527 แต พ้ืนท่ีดังกล าวถูกประกาศเป�นเขตปAาไมถาวรหมายเลข 

85 เม่ือป� 2512 ก อนท่ีจะมีการออกเอกสาร นส.3 ก ท้ัง 55 ฉบับ ซ่ึงทำใหเป�นเอกสารท่ีออกไม ชอบดวยกฎหมายในขณะนั้น 

4.ตรวจสอบพบ จากพยานหลักฐานท่ีเชื่อไดว านางสมพร   มีเจตนาครอบครองท่ีดิน นส 2 โดยการซ้ือเปลี่ยนมือจากบุคคล

อ่ืนแบบผิดกฎหมาย จำนวน 7 แปลง เนื้อท่ี 350 ไร   ซ่ึงแปลงท่ีดินดังกล าวเป�นเอกสาร นส.2 ซ่ึงเป�นประเด็นปIญหาซอนทับ

ท่ีดินในเขตปAาสงวนแห งชาติ มีการรองเรียนของกลุ มชาวบาน ม14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ .ราชบุรี ท่ีมีแผนงานจัดต้ังปAาชุมชน

ของหมู บาน และมีตัวแทนของนางสมพร  ไดออกมาร วมตรวจสอบร วมกับเจาหนาท่ีหลายฝAาย มีการยอมรับการครอบครอง

และแสดงเจตนามอบใหหมู บานจัดต้ังปAาชุมชนของหมู บาน ซ่ึงเป�นการแสดงเจตนาครอบครอง นส.2 แบบผิดกฎหมายของ

นางสมพรฯ 

5.ตรวจสอบพบว านางสมพร  ครอบครองท่ีดินมือเปล าแบบผิดกฎหมาย (ภบท.5) อีก 1แปลง เนื้อท่ี 90 ไร  ในทองท่ี ม.3 ต.

รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินท่ีระบุชื่อนางสมพร  จ ายเงินค าท่ีดินมือเปล าในเขตปAา

สงวนแห งชาติ จำนวน 90 ไร  ในช วงป� 2553-2556 

ส วนเอกสาร โฉนดท่ีดิน 1 แปลงและ นส.3 อีก 14 ฉบับ ตองขยายผลตรวจสอบ 

นายชีวะภาพ กล าวว า กรมปAาไม จะไดรวบรวมหลักฐานขอมูลใหครบถวน รัดกุมท่ีสุด ในการดำเนินการ แจงขอกล าวหาต อ

นางสมพร และผูท่ีเก่ียวของ ในขอหาบุกรุกยึดถือครอบครองท่ีดินในเขตปAาสงวนแห งชาติ จำนวน 450 ไร  (ท่ีดินภบท.5 

และนส.2 ท้ัง 7 แปลง) และแจงความดำเนินคดีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน นส.3 ก จำนวน 55 

แปลง และเสนอใหกรมท่ีดิน เพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินของนางสมพรฯ นส.3 ก อีกประมาณ 2,000 ไร  โดยชุดปฎิบัติการ จะ

ดำเนินการรองทุกข3กล าวโทษ ท่ี บก.ปทส. ต อผูเก่ียวของในการกระทำผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการปAาไมทุกฉบับ ใหแลว

เสร็จในช วง เวลา 14.00 น. 

ของวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 นี้ 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2506406             วันท่ี 29 ธันวาคม 2563  

 



 

สรางมูลค า !!! แพร  “สรางพลังจิตสำนึก” เก็บใบไมแหง ลดปIญหาหมอกควัน กรมปAาไม กรมทรัพย3ฯจับมือเริ่มตนป�แรก 100 

ตัน พ้ืนท่ีปAาสงวนฯและปAาอนุรักษ3 สรางมูลค าเพ่ิมทำปุzยหมักอินทรีย3 และเป�นตัวอย างสู เกษตรกร 

ก อนจะเขาสู เทศกาลหมอกควัน ในป�นี้ อีกราว 2 เดือนขางหนา กรมปAาไม และกรมอุทยานแห งชาติสัตว3ปAาและพันธุ3พืช ได

จับมือกัน เก็บใบไม ในพ้ืนท่ี ปAาอนุรักษ3 และปAาสงวนแห งชาติ นำออกมาแปรรูป สรางมูลค าเพ่ิม มีการนำมา สะสมเพ่ือผลิต

เป�น ปุzยหมักอินทรีย3 ใชประโยชน3ในดานการเกษตร แทนท่ีจะ ทำการเผา ใหเศษวัสดุเหล านี้หมดไป 

นายเสนห3 แสงมูล. ผอ.ศูนย3ปAาไมแพร  กล าวว า ปIญหาหมอกควนั เกิดข้ึนทุกป� สาเหตุสำคัญ คือการเผา และลูกตามเขาปAา ใบไมแหง 

ท่ีกำลังร วงหล นในช วงฤดูแลงกลายเป�นเชื้อเพลิง สำคัญ ท่ีทำให แกปIญหาหมอกควันไม บรรลเุปsาหมาย มาอย างต อเนื่อง 

นายชาตรี สัจธรรมนุวงค3 ผอ.ส วนปsองรักษาและควบคุมไฟปAา กล าวว ากรมปAาไม เป�นหน วยงานในการปsองกันและควบคุมไฟ

ปAาในพ้ืนท่ีปAาสงวนแห งชาติตามพระราชบัญญัติปAาสงวนแห งชาติ พ.ศ. 2507 และพ้ืนท่ีปAาไมตามพระราชบัญญัติปAาไม

พุทธศักราช 2484 ไดมีการเตรียมพรอมในทุกมิติ ของการปฏิบัติงานดานการปsองกันและควบคุมไฟปAา โดยเฉพาะการรณรงค3

ประชาสัมพันธ3และการบูรณาการร วมกับทุกภาคส วน ถือเป�นมาตรการท่ีสำคัญ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและช วยขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร3การปsองกันและควบคุมไฟปAาใหประสบความสำเร็จและเป�นการแกไขปIญหาใหตรงกับกลุ มเปsาหมาย จึงไดจัด

โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมปAาไม ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึนโดยดำเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี จังหวัด

เชียงใหม  เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร  น าน พะเยา แม ฮ องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก 

นายธีระ เงินวิลัย ผูอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร  กล าวว า ท่ีผ านมามีการถอด

บทเรียน ปIญหาไฟปAาพบว า การเกิดไฟปAามาจากมือมนุษย3ท้ังสิ้นและเชื้อเพลิงท่ีสำคัญคือใบไมแหงในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและ

พ้ืนท่ีปAาทำใหการเผาไหมลุกลามจนไม สามารถควบคุมไดเกิดฝุAนละอองค า PM 2.5 เกินค ามาตรฐานส งผลต อสุขภาพของ

ประชาชน ในป�นี้มีแนวทำงานร วมกันหลายฝAาย 

เพ่ือท่ีจะแกไขปIญหาหมอกควันไฟปAาลดปIญหาฝุAนละอองในอากาศท่ีมีผลต อสุขภาพถือเป�นจุดเริ่มตนท่ีเริ่มใหความสำคัญกับ

เศษวัสดุเหลือใชและใบไมแหงในปAาจึงมีการทำงานร วมกัน เพ่ือเก็บเศษวัสดุและใบไมแหงในปAานำมาสรางประโยชน3ใหกับคน

ในพ้ืนท่ีในหลายดาน แต ในช วงแรกจะนำมาพัฒนาเป�นปุzยหมักอินทรีย3ใหกับประชาชนเป�นการนำร องใน 10 จังหวัด ในแต ละ

จังหวัดจะตองเก็บเชื้อเพลิงเศษวัสดุเหล านี้ใหไดจังหวัดละ 100 ตันเพ่ือมาศึกษาดูว าการเก็บเศษวัสดุเหล านี้จะมีผลต อการลด

หมอกควันลงไดหรือไม  จากนั้นก็จะทำเพ่ิมข้ึนในป�ถัดไปเพ่ือนำไปสู ความสำเร็จตามเปsาหมายในอนาคต โครงการนี้ไดรับ

ความร วมมือจากกองทุนสิ่งแวดลอม เขามาเสริม ในการขับเคลื่อน ใหคล องตัวมากยิ่งข้ึน 

https://www.talknewsonline.com/310518/     29 



 

 

จังหวัดพิษณุโลก ส งเสริมใหประชาชนนำเชื้อเพลิงในปAาออกมาใชประโยชน3ในครัวเรือน ตามโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง

ของกรมปAาไม 

   นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน3ชัยเดช รองผูว าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป�นประธานในพิธีเปiดกิจกรรมโครงการลดปริมาณ

เชื้อเพลิง กรมปAาไม ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ บานวังกระบาท หมู  19 ตำนกแอ น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    

เพ่ือส งเสริมใหประชาชนนำเชื่อเพลิงในปAาออกมาใชประโยชน3ในครัวเรือน     ภายในงานมีการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิง การ

เก็บขนใบไมก่ิงไมแหงท่ีร วงหล นในพ้ืนท่ีแลวนำมาเขาเครื่องอัดใบไม เครื่องบดสับใบไมก่ิงไม ไม มีการเผา เพ่ือลด PM2.5 โดย

เป�นการขนส งใบไมอัดแท งออกจากพ้ืนท่ีปAา โดยใชโดรน และจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการปAาไมโดยทำแนวกันไฟ ใน

พ้ืนท่ีประยะทางประมาณ 500 เมตร 

        นายธีรัชสิทธิ ์วงศ3วาน ผูอำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิษณุโลก เปiดเผยว า  จังหวัดพิษณุโลกมี

พ้ืนท่ีปAา 2.46 ลานไร  ท้ังปAาสงวนและปAาอนุรักษ3 ป�นี้ จะตอง งดการเผาปAาโดยสิ้นเชิง  จึงตองรณรงค3แปรรูปจากเศษใบไม

เป�นภาชนะ นอกจากนี้ ทางจังหวัดไดวางแผนทำแนวกันไฟใน 5 อำเภอ จำนวน  735 กิโลเมตรเพ่ือลดการเกิดไฟปAา  

ปIจจุบันพิษณุโลกมีเครื่องตรวจวัด PM 2.5 พบว า อยู ในระดับค าปานกลาง  ซ่ึงจังหวัดพิษณุโลกถือว าติดอันดับ 10 จังหวัด

ภาคเหนือท่ีจะตองแกปIญหาไฟปAา  โดยต้ังเปsาลดปIญหาหมอกควันไฟปAาใหได รอยละ 20 ในป� 2564 ตามเปsาหมายของกระ

ทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห งประเทศไทย วันท่ี 29 ธ.ค. 2563  

https://radio.prd.go.th/phitsanulok/ewt_news.php?nid=8386&filename=index 

 

 



 

ปปช.เชียงรายลงพ้ืนท่ีติดตามมาตรการปsองกันการทุจริตดานทรัพยากรสาธารณะ 

คณะทำงาน ปปช.เชียงราย ตรวจติดตามมาตรการปsองกันการทุจริตดานทรัพยากรสาธารณะ 

         นายณภัทร เตโช ผูอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ไดมอบหมายใหกลุ มงานปsองกันการทุจริต 

ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามมาตรการปsองกันการทุจริตดานทรัพยากรสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษาการบุกรุก

พ้ืนท่ีปAาไม "ดอยแม สลอง" ตามโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการปsองกันการทุจริตดานทรัพยากรสาธารณะ 

ประจำป�งบประมาณ ป� พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

โดยช วงเชา ไดลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามเพ่ือขอรายละเอียดและขอมูลการบุกรุกพ้ืนท่ีปAาไม "ดอยแม สลอง" ณ อบต.แม สลองนอก 

อำเภอแม ฟsาหลวง จังหวัดเชียงราย และในช วงบ าย ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามและขอรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม ณ สำนักจัดการ

ทรัพยากรปAาไมท่ี 2 (เชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย 

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการรวบรวมขอมูลและติดตามมาตรการปsองกันการแกไขการบุกรุก

พ้ืนท่ีปAาไม "ดอยแม สลอง" จากหน วยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการปsองกันและแกไขปIญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากการดำเนินงานของหน วยงานภาครัฐท่ีขาดความเป�นเอกภาพ ขาดความชัดเจนและต อเนื่อง รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย

อย างมีประสิทธิภาพใหเกิดแนวทางในการดำเนินงานท่ีประสบผลสำเร็จอย างเป�นรูปธรรมในระดับพ้ืนท่ีต อไป 

https://region3.prd.go.th/topic/news/23144 

สำนักประชาสัมพันธ3เขต 3 เชียงใหม   29 ธ.ค. 2563 


