
สรุปขาวประจําในวันที่ 16 มี.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- บางกลอยบ้ี โกนหัวทวงตู (ขาวสด 16 มีนาคม 2564 หนา 1,12) 

ขาวเว็บไซต 
ผูตองหารุกปาพันไรโผลเซฟบางกลอย ดารัฐบาลไมเห็นหัวประชาชน ถลมกฎหมายลาหลัง  
(ไทยโพสต 16 มีนาคม 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/96184# 
วราวุธ แจงขอเรียกรองบางกลอยตัวเองไมใชคูขัดแยงกับปชช. พรอมเรงพัฒนาพ้ืนที่ (มติชน 15 มีนาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2624275 
“วราวุธ” ยันไมไดขัดแยง 'กะเหรี่ยงบางกลอย' ช้ีถาชาวบานอยูมากอน ก็มีสิทธิ (ขาวสด 15 มีนาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6134817 
ปาไมแจงกรณีชาวบานมอนแจมปดลอม จนท.ยันชัดทําตามหนาที่ยับยั้งสรางอาคารใหญที่ถูกสั่งระงับ  
(ผูจัดการออนไลน 15 มีนาคม 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000025068 
สนธิกําลัง 3 หนวย เขาดับไฟปาในอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พ้ืนที่ปาสงวนวอด 550 ไร พบสาเหตุจากการ
เก็บหาของปาและเผาพ้ืนที่การเกษตร (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 15 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210315101128576 
ผูวาราชการจังหวัดแพร ลงพ้ืนที่ติดตามการดับไฟปา ในพ้ืนที่จังหวัดแพร (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 15 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210315172938779 
ผูวาราชการจังหวัดแพร ติดตามสถานการณไฟปาหมอกควัน และใหกําลังใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไข
ปญหาในพ้ืนที่ อ.เมืองแพร (เชียงใหมนิวส 15 มีนาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1610046/ 
กมธ.ศาสนาฯสภาฯคิวแนน! แกปญหาสํานักสงฆโคราช (บานเมือง 15 มีนาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/226628 
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16 มี.ค.64-ค่ําวานนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไปยังบริเวณถนนพระราม 5 ข้างศาลกรมหลวงชุมพรฯ เพ่ือร่วมทํา
กิจกรรมกับกลุ่มพีมูฟและภาคีเซฟบางกลอย จากน้ันได้ข้ึนเวทีกล่าวกับผู้ชุมนุมตอนหนึ่งว่า คนกะเหร่ียงบางกลอยเขาอยู่ในพ้ืนท่ีมานานก่อนท่ีจะมี
กฎหมาย ก่อนท่ีจะมีอุทยานเสียอีก นั่นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เห็นคุณค่าของประชาชน ไม่เห็นหัวประชาชน และกฎหมายมีความล้าหลัง  
เขาบอกว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ แต่เราเชื่อว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ ป่าใดท่ีมีชุมชนก็จะเป็นป่าท่ีย่ังยืน ป่าใดท่ีไม่มีชุมชนก็มักจะเป็นป่าท่ีไม่
ย่ังยืน หลายคนถูกคุกคาม ถูกดําเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม จนต้องมาชุมนุมกันอยู่ในท่ีนี้ ซ่ึงเป็นการประท้วงของคนท่ีมาด้วยความเดือดร้อน รู้สึกถึง
ความไม่เปน็ธรรม  

ข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้ยาก ท่ีเขาบอกว่าการไม่รับบันทึกความเข้าใจ เพราะบันทึกความเข้าใจไม่มีผลทางกฎหมาย แต่ต้องการให้เกิดความ
หนักแน่นจากผู้มีอํานาจ ไม่ใช่มีเพียงแค่ลมปาก คิดจะฉีกเม่ือไหร่ก็ได้ แต่เขาต้องการให้มีการรับรองโดยมติคณะรัฐมนตรี และต้องการให้มีการตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาศึกษาข้อผิดพลาด ต้องการให้หยุดดําเนินคดีกับทุกคนในทุกคดี และหยุดคุกคามในทุกกรณี ตนมาให้กําลังใจชาวบางกลอย แต่
ยังมีกรณีแบบเดียวกันเกิดข้ึนท่ัวประเทศ 

ดังนั้นประชาชนจะไม่ยอมแพ้ ขอขอบคุณแทนทุกคนท่ียืนหยัดต่อสู้ เพราะเขาคือคนเท่ากัน มีจิตวิญญาณ มีเลือดเนื้อ มีลูกหลานท่ีถูกอุ้มหาย เขารัก
ชีวิต มีสิทธิและเสรีภาพเหมือนกับเรา การต่อสู้คร้ังนี้ไม่เพียงแค่อนาคตของบางกลอย แต่เป็นอนาคตของคนท่ีถูกกดข่ีทุกคน 

จากนั้นนายธนาธรได้ขอให้ทุกคนตะโกนพร้อมกัน 3 คร้ังว่าเซฟบางกลอย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือนายธนาธรกล่าวกลุ่มผู้ชุมนุมพีมูฟ-ภาคีเซฟบางกลอยเสร็จแล้ว ได้เดินพบปะและเย่ียมกับบรรดาผู้ชุมนุมทุกเต็นท์ ต้ังแต่
เต็นท์หมู่บ้านบางกลอยไปจนถึงเต็นท์หมู่บ้านทะลุฟ้าท่ีปักหลักชุมนุมทํากิจกรรมข้างๆ โดยนายธนาธรได้รับความสนใจและขอถ่ายรูปร่วมกับผู้
ชุมนุมอย่างเป็นกันเอง 

ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. ท่ีผ่านมา  นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กรมป่าไม้ ร่วมกันแถลงแจ้งความเพ่ิมเติมนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ใช้เอกสารท่ีออกโดย
มิชอบมาครอบครองพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี จ.ราชบุรี จํานวน 2,154-3-82 ไร่ 

 

 

 



 

 

วราวุธ แจงข้อเรียกร้องบางกลอยตัวเองไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับปชช. พร้อมเร่งพัฒนาพ้ืนท่ีบางกลอยล่าง ระบุการพิสูจน์สิทธิทํากินจากหลักฐานภาพถ่าย
ดาวเทียม หากปชช.อยู่มาก่อน ควรมีสิทธิตามนั้น ส่วนขอเรียกร้องต้ังคกก.อิสระ หว่ันทํางานซํ้าซ้อน อยากให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว 

เม่ือวันท่ี 15 มี.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึง 7 ข้อเรียกร้องชาวบางกลอย ว่า 
ตามข้อ 1 ท่ีต้องการให้ตนปรับท่าทีไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนั้น ตนไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนต้ังแต่แรกอยู่แล้ว สังเกตุได้ว่า
มาตรการที่ทําออกมา ยํ้ามาตลอดว่าต้องแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน และไม่เกิดความรุนแรงต่างๆ เกิดข้ึน หรือแม้แต่ในเวลานี้ทางกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรน้ํา ก็ได้เข้าไปพัฒนาระบบกระจายน้ํา หาแหล่งน้ําใต้ดินท่ีบางกลอยบน อีกท้ังสัปดาห์ท่ีผ่านมา นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเร่งแก้ปัญหาในทันที ฉะนั้นประเด็นว่าตนไปมีความขัดแย้งกับประชาชน น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันมากกว่า 

นายวราวุธ กล่าวถึงการพิสูจน์สิทธิในท่ีทํากินในพ้ืนท่ีบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ว่า เราต้องตรวจสอบก่อน เพราะก่อนจะมีการประกาศเป็นพ้ืนท่ี
อุทยาน ก็เป็นพ้ืนท่ีป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 กับทางกรมป่าไม้ และยังมีพ.ร.บ.รักษาป่า พ.ศ.2456 ด้วย ต้องมาดูแต่ละช่วงปีตามหลักฐาน
ภาพถ่ายดาวเทียม แต่หากพบว่าพ่ีน้องประชาชนอยู่มาก่อนก็เป็นสิทธิของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ซ่ึงต้องมาพิสูจน์กัน กระทรวงทรัพยากรฯ 
ไม่ได้จะไปแย่งท่ีทํากินของประชาชนหากอยู่มาต้ังแต่แรก และเราก็เห็นใจเพราะประชาชนก็อยากจะมีท่ีดินทํากินเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมา
พิสูจน์สิทธิกัน แต่เนื่องจากการพิสูจน์สิทธิอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นในขณะนี้เกี่ยวกับปัจจัยการดํารงชีพเบื้องต้น ทางปลัดทส.ได้ระบุว่า ภายใน 15 วัน
ต้องมีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน เพ่ือชี้แจงกับพ่ีน้องประชาชนได้ 

นายวราวุธ กล่าวถึงข้อเรียกร้องในการขอแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระท่ีมีท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางแก้ปัญหา ว่า ปัจจุบันมีการแต่งต้ังหลายคณะกรรมการแล้ว ล่าสุดตนเพ่ิงได้แต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมกระเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี ซ่ึงมีรองปลัดทส.เป็นประธาน มีผู้ตรวจราชการทส. ผู้ว่าราชการจังหวัด นักวิชาการ กลุ่ม
พีมูฟ และพี่น้องประชาชนบางกลอยด้วย ต้องมาดูว่าหากมีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาอีก แล้วคณะทํางานก่อนๆ ท่ีมีทุกฝ่ายเข้าร่วมแล้วจะมีการ
ทํางานท่ีซับซ้อนกันหรือไม่ จะกลายเป็นคณะกรรมการซ้อนคณะกรรมการไปอีก เกรงว่าจะเสียเวลา เพราะเราอยากเร่งแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน
มากกว่า 

รัฐมนตรี ทส. ระบุอีกว่า ส่วนการปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าต้นน้ําเพชรในขณะน้ัน ยืนยันว่าไม่มีความรุนแรง เพราะขณะปฏิบัติการมีท้ังผู้ว่าฯเพชรบุรี 
อัยการ หมอ พยาบาล มีกล้องติดตัวเจ้าหน้าท่ีกว่า 40-50 ตัว หากว่ามีการใช้ความรุนแรงกับพ่ีน้องประชาชนจริง เราต้องรบกวนขอรายละเอียด 
เพ่ือมาเร่งดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ี เรายอมไม่ได้หากเจ้าหน้าท่ีใช้ความรุนแรงกับพ่ีน้องประชาชน 



 

 

 

15 มี.ค. 2564 - 13:56 น. 

“วราวุธ” ยันไม่ได้ขัดแย้ง ‘กะเหรี่ยงบางกลอย’ ชี้ถ้าชาวบ้านอยู่มาก่อน ก็มีสิทธิ แต่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง อ้างไม่ได้แย่งท่ีทํากิน ย้ําจนท.ไม่ได้
รุนแรงกับปชช. 

วันท่ี 15 มี.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึง 7 ข้อเรียกร้องชาวบางกลอย ว่า ตามข้อ 1 ท่ีต้องการ
ให้ตนปรับท่าทีไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนั้น ตนไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว สังเกตได้ว่ามาตรการท่ีเราทําออกมา 
ยํ้ามาตลอดว่าต้องแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน และไม่เกิดความรุนแรงต่างๆ เกิดข้ึน หรือแม้แต่ในเวลานี้ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกรม
ทรัพยากรน้ํา ก็ได้เข้าไปพัฒนาระบบกระจายน้ํา หาแหล่งน้ําใต้ดินท่ีบางกลอยบน 

อีกท้ังสัปดาห์ท่ีผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเร่งแก้ปัญหาในทันที ฉะนั้นประเด็นว่าตนไปมีความขัดแย้งกับประชาชน น่าจะ
เกิดจากความเข้าใจผิดกันมากกว่า 

นายวราวุธ กล่าวถึงการพิสูจน์สิทธิในท่ีทํากินในพ้ืนท่ีบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ว่า เราต้องตรวจสอบก่อน เพราะก่อนจะมีการประกาศเป็นพ้ืนท่ี
อุทยาน ก็เป็นพ้ืนท่ีป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 กับทางกรมป่าไม้ และยังมีพ.ร.บ.รักษาป่า พ.ศ.2456 ด้วย ต้องมาดูแต่ละช่วงปีตามหลักฐาน
ภาพถ่ายดาวเทียม แต่หากพบว่าพ่ีน้องประชาชนอยู่มาก่อนก็เป็นสิทธิของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ซ่ึงต้องมาพิสูจน์กัน กระทรวงทรัพยากรฯ 
ไม่ได้จะไปแย่งท่ีทํากินของประชาชนหากอยู่มาต้ังแต่แรก และเราก็เห็นใจเพราะประชาชนก็อยากจะมีท่ีดินทํากินเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมา
พิสูจน์สิทธิกัน แต่เนื่องจากการพิสูจน์สิทธิอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นในขณะนี้เกี่ยวกับปัจจัยการดํารงชีพเบื้องต้น ทางปลัดทส.ได้ระบุว่า ภายใน 15 วัน
ต้องมีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน เพ่ือชี้แจงกับพ่ีน้องประชาชนได้ 

นายวราวุธ กล่าวถึงข้อเรียกร้องในการขอแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระท่ีมีท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางแก้ปัญหา ว่า ปัจจุบันมีการแต่งต้ังหลายคณะกรรมการแล้ว ล่าสุดตนเพ่ิงได้แต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมกระเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี ซ่ึงมีรองปลัดทส.เป็นประธาน มีผู้ตรวจราชการทส. ผู้ว่าราชการจังหวัด นักวิชาการ กลุ่ม
พีมูฟ และพี่น้องประชาชนบางกลอยด้วย ต้องมาดูว่าหากมีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาอีก แล้วคณะทํางานก่อนๆ ท่ีมีทุกฝ่ายเข้าร่วมแล้วจะมีการ
ทํางานท่ีซับซ้อนกันหรือไม่ จะกลายเป็นคณะกรรมการซ้อนคณะกรรมการไปอีก เกรงว่าจะเสียเวลา เพราะเราอยากเร่งแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน
มากกว่า 

รมว.ทส. ระบุอีกว่า ส่วนการปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าต้นน้ําเพชรในขณะนั้น ยืนยันว่าไม่มีความรุนแรง เพราะขณะปฏิบัติการมีท้ังผู้ว่าฯเพชรบุรี อัยการ 
หมอ พยาบาล มีกล้องติดตัวเจ้าหน้าท่ีกว่า 40-50 ตัว หากว่ามีการใช้ความรุนแรงกับพ่ีน้องประชาชนจริง เราต้องรบกวนขอรายละเอียด เพ่ือมาเร่ง
ดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ี เรายอมไม่ได้หากเจ้าหน้าท่ีใช้ความรุนแรงกับพ่ีน้องประชาชน 



 

 

 

เชียงใหม่-สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1(เชียงใหม่)แจงละเอียดยิบกรณีชาวบ้านม่อนแจ่มปิดล้อม จนท.ป่าไม้ เหตุไม่พอใจถูกขวางสร้างอาคาร
ใหญ่ท่ีอ้างทําเป็นท่ีอยู่อาศัย ยืนยันข้อเท็จจริงอาคารดังกล่าวสร้างสูง2-3ชั้นบนพ้ืนท่ีลาดเอียง30-45องศาอยู่ระหว่างถูกสั่งระงับและกระบวนการ
ช่วงแก้ไขปัญหาโรงแรมรีสอร์ท ยํ้าชัดผู้แทนชุมชนรับรู้ข้ันตอนและทราบดีถึงข้อจํากัดการใช้พ้ืนท่ี 

ความคืบหน้ากรณีวันนี้(15มี.ค.64)ชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ทําการปิดล้อมเจ้าหน้าท่ีป่า
ไม้6นายระหว่างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจตราพ้ืนท่ี เนื่องจากไม่พอใจท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้สั่งการระงับไม่ไห้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ท่ีเป็นการ
ก่ออิฐถือปูนขนาด2-3ชั้นในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท โดยต่อมาทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอแม่ริม ได้เข้า
พูดคุยเจรจาจนกระทั่งมีการปล่อยตัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท้ัง6นาย พร้อมกับมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้ระงับการดําเนินคดีในชั้นพนักงาน
สอบสวน กรณีราษฎรสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย,2. ขอให้ราษฎรในพ้ืนท่ีสามารถสร้างท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีทํากินของตนเองได้,3. ขอให้เร่งพิสูจน์
สิทธิท่ีดิน ตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542 และ 4. ขอให้เร่งดําเนินการตามคําวินิฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินกรณีม่อนแจ่ม 

 

รายงานข่าวแจ้งว่าทางสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะส่วนราชการท่ีดูแลพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีม่อนแจ่ม 
ชี้แจงประเด็นท่ีมีการเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน โดยแจ้งว่าตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการ
ดําเนินคดีกับราษฎรท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย เพ่ือนํากรณีการสร้างท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงในพ้ืนท่ีอําเภอแม่ริมเพ่ือพิจารณาน้ัน ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินคดีในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการสร้างอาคารที่พักขนาดใหญ่ จํานวน 3 ราย 
ท่ีก่ออิฐถือปูนความสูง3ชั้นบนพ้ืนท่ีลาดชันประมาณ 30-45องศา และอยู่ระหว่างสั่งระงับการก่อสร้างเพ่ือตรวจสอบข้อมูล จํานวน 3 ราย ซ่ึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้เข้าไประงับยับย้ังการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารขนาดใหญ่ดังกล่าว 



ส่วนประเด็นตามข้อเรียกร้องกรณีท่ีราษฎรจะสร้างท่ีอยู่อาศัย ให้เสนอเรื่องให้คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอําเภอแม่
ริมเป็นประธานเพ่ือพิจาราณานั้น เร่ืองนี้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้มีการเสนอไว้แล้วในท่ีประชุมท่ีมีส่วนราชการ
ต่างๆ ร่วมประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค.64 สําหรับกรณีการพิสูจน์สิทธิตาม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และมติ ครม. 11 พ.ค. 42 ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
เม่ือปี 52 และเม่ือปี 62 เจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามแผนงาน คทช. แต่ชาวบ้านม่อนแจ่มปฏิเสธไม่ให้เข้าพ้ืนท่ีและหลังจากนี้จะ
มีแผนเข้าดําเนินการเม่ือชุมชนได้ข้อยุติให้เจ้าหน้าท่ีเข้าสํารวจพ้ืนท่ี และประเด็นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคําวินิจฉัยให้แก้ปัญหาพ้ืนท่ีม่อน
แจ่ม คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอแม่ริม ได้มีการนําเร่ืองคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประชุมหารือไปแล้วเม่ือวันท่ี 1 มี.ค. 64 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําร่างแผนแม่บท ภายในระยะเวลา 120 วัน ตามคําวินิฉัย 

 

ท้ังนี้สํานักจัดการทรัพยาการป่าไม้ท่ี1เชียงใหม่ ยืนยันว่าได้ชี้แจงและเเจ้งให้ท่ีประชุมส่วนราชการท่ีมีผู้แทนชุมชนร่วมประชุมทราบถึงข้อจํากัดการ
ใช้พ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ําชั้น 1A มาโดยตลอดและการใช้พ้ืนท่ีต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูลท่ีไม่มี
แผนการจัดการรวมท้ังการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ซ่ึงจะได้นําเข้าหารือในท่ีประชุมท่ีมีนายอําเภอแม่ริม เป็น
ประธานและหัวหน้าโครงการหลวงเป็นเลขานุการต่อไป 

 

 

 

 

 



 

. 
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นายนิพนธ์ วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย และเจ้าหน้าท่ี ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่สะ
เรียงและชุดเหย่ียวไฟ เข้าตรวจสอบจุดความร้อน ตามท่ีได้รับแจ้ง จํานวน 11 จุด เขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา 8 จุด เขตพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 3 จุด ในตําบลแม่ลาน้อย ตําบลแม่โถ และตําบลท่าผาปุ้ม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าท่ีได้ดับไฟ
เรียบร้อยแล้ว พ้ืนท่ีเสียหายรวมประมาณ 550 ไร่ สาเหตุจากการเก็บหาของป่าและเผาพ้ืนท่ีการเกษตร 

ทางด้าน ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปจุดความร้อนช่วงเช้าของวันท่ี 15 มีนาคม 2564 พบจํานวน 88 จุด อําเภอปาย 11 จุด 
อําเภอปางมะผ้า 13 จุด อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 49 จุด อําเภอขุนยวม 4 จุด อําเภอแม่ลาน้อย 2 จุด อําเภอแม่สะเรียง 9 จุด เจ้าหน้าท่ีอยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบและเข้าดับไฟ 

ท้ังนี้ หากพบเห็นไฟป่าท่ีไม่ใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผนสามารถแจ้งเหตุ หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถโทรสอบถาม
ได้ศูนย์ Warroom ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 611 995 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ หมู่ท่ี 6 ตําบลช่อแฮ 
อําเภอเมืองแพร่ 

วันนี้ (15 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และให้กําลังใจ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 ตําบลช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ดังนี้ นายอําเภอเมืองแพร่, สภ.อ.พระธาตุช่อแฮ, ปลัดอําเภอเมืองแพร่, ทต.ช่อแฮ, อบต.ป่าแดง, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 (ช่อแฮ), เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา, สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน, กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน เจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่านและเจ้าหน้าท่ีตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชุน
ปฏิบัติงานเฝ้าระวังไฟป่าและคัดกรองบุคคลเข้าป่า บริเวณจุดเฝ้าระวังไฟป่าและคัดกรองบุคคลเข้าป่าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน  

เจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน เจ้าหน้าท่ีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน ท่ี ลน.1 (น้ําตกเชิงทอง) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
พร.9 (ช่อแฮ) เจ้าหน้าท่ีตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชนและราษฎรบ้านสันกลาง หมู่ท่ี 9 ตําบลป่าแดง ทําการควบคุมและ
ดับไฟป่าท่ีลุกลามเป็นบริเวณกว้าง ในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน และในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย ท้องท่ีบ้านสันกลาง 
หมู่ท่ี 9 ตําบลปา่แดง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยสามารถควบคุมไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พ้ืนท่ีหมู่บ้านชุมชน 

 

 



 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี อ.เมืองแพร ่

15 มี.ค. 64 

 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และให้
กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ดังนี ้

นายสมศักด์ิ สุขประเสริฐ นายอําเภอเมืองแพร่, สภ.พระธาตุช่อแฮ, ปลัดอําเภอเมืองแพร่, ทต.ช่อแฮ, อบต.ป่าแดง, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 
(ช่อแฮ), เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา, สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน, กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ณ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่

 

 

 



 

 

 

วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. ท่ี ห้องประชุมท่ีว่าการอําเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธาน
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ 
และคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตัวแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอําเภอสีคิ้ว ตัวแทนกรมท่ีดิน นายนพดล ประวัติวิลัย  เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 นครราชสีมา ตัวแทนกรมอุทยาน ตัวแทนกรมป่าไม้ และผู้ร้องเรียน ได้เข้าประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ใน
ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน 1) ท่ีพักสงฆ์เขาโป่งนก ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว 2) ท่ีพักสงฆ์เขาเข่ือนลั่น ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว 3) วัดถํ้าเขาวง ต.หนองน้ําแดง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

นายนพดล  กล่าวว่า จากการประชุมแก้ปัญหาท่ีพักสงฆ์เขาโป่งนกได้รับการย่ืนเอกสารเพ่ือขอใช้พ้ืนท่ีจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแล้วจํานวน 2 
แปลง ซ่ึงคาดว่าจะสามารถขอใช้พ้ืนท่ีได้ในเร็วๆ นี้ และกรณีวัดถํ้าเขาวง ท่ีประชุมได้สรุปให้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมป่าไม้ ท่ีดิน
จังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนา และองค์การบริหารส่วนตําบล เข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือทําการออกโฉนดต่อไป 

ขณะท่ี ดร.เพชรวรรต  กล่าวว่า  ตนได้ลงพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะมาเข้าร่วมประชุมแล้ว เห็นถึงความเดือดร้อนของพระภิกษุสงฆ์ในต่างจังหวัด รวมถึงพ้ืนท่ีใช้
สอยท่ีมีจํากัด โดยในอดีตพระสงฆ์กับป่าไม้จะอยู่ด้วยกันได้อย่างดี ท่ีไหนมีพระท่ีนั่นจะมีป่าสมบูรณ์ เพราะพระสงฆ์มีความจําเป็นต้องพ่ึงพาป่าใน
การปฏิบัติธรรม การอนุรักษ์ต้นไม้จึงเป็นวิถีท่ีพระสงฆ์จะรักษาป่าไปโดยปริยาย สําหรับกรณีเขาโป่งนก ตนเห็นว่าหากได้พ้ืนท่ีบนยอดเขาก็จะ
สามารถเป็นท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้ สามารถพัฒนาความ
เจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีไปในอนาคต สําหรับวัดถํ้าเขาวง ได้มีหนังสือย่ืนขอพ้ืนท่ีดินไปท่ีกรมท่ีดินแล้วเม่ือปี พ.ศ. 2549 
จํานวน 20 ไร่ ท้ังนี้ด้วยติดปัญหาจาก 3 ฝ่ายคือ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และกรมป่าไม้ ตนเห็นว่าก็คุยกันเสียเพ่ือหาทางออก จะได้สามารถออกโฉนดได้
อย่างถูกต้อง เพราะอย่าลืมเม่ือเอกสารสิทธ์ิถูกต้อง การพัฒนาก็จะเกิดข้ึน ยกตัวอย่างเช่นพุทธมณฑลเชียงราย ก่อนออกเอกสารสิทธ์ิไม่มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม แต่พอได้เอกสารสิทธ์ิถูกต้องแล้ว งบประมาณท่ีมาจากผู้มีจิตศรัทธาต่างหลั่งไหลมาเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ทางคณะกรรมาธิการท่ีทํางานหนักก็
เพ่ือให้ทุกส่วนสามารถเดินงานได้ด้วยตนเอง ขอให้ช่วยเหลือกันและมีทางออกร่วมกันท่ีถูกต้องประเทศชาติก็จะไปได้ และเราจะได้งานที่เคลื่อนได้
ด้วยตนเอง เหมือนเอาถ่านใส่นาฬิกา ท่ีเหลือเป็นหน้าท่ีของนาฬิกาท่ีมันจะเดินเอง ผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 



นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับกรณีวัดถํ้าเขาวง เป็นวัดท่ีก่อต้ังมา
ก่อนปี พ.ศ.2484 ซ่ึงก่อต้ังวัดก่อนท่ีมี พระราชบัญญัติป่าไม้ ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาในการออกเอกสารสิทธ์ิ สําหรับกรณีท่ีพักสงฆ์เขาเข่ือนลั่น ซ่ึง
เป็นท่ีของกรมธนารักษ์ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ เบื้องต้นกรมราชทัณฑ์ได้ตัดสัดส่วนท่ีเป็นวัดจํานวน 10 ไร่ ในท่ีประชุมเห็นว่าควรตัดพ้ืนท่ีให้
เป็นพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมให้เหมาะสมไม่เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน รวมถึงไม่ปิดกั้นทางเดินก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกท้ังกรมราชทัณฑ์มีแผนท่ีจะทํา
สกายวอร์คอยู่แล้ว ก็จะเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวติดเข่ือนลําตะคอง ท่ีสวยงาม ทางวัดก็จะได้ผู้แสวงบุญเข้าวัดอีกท้ังตัววัดเองก็จะเป็นท่ีทําบุญหลัก
ให้กับกรมราชทัณฑ์ เป็นท่ีอบรมให้กับผู้ต้องหา โดยเฉพาะเรือนจําคลองไผ่ สิ่งนี้ถือเป็นผลดีกับทุกฝ่าย 




