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จากเหตุการณ์ท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มปิดล้อมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในขณะตรวจตราพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ในช่วงเช้าของวันท่ี 15 มี.ค. 2564 บริเวณม่อน
แจ่ม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่พอใจท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้สั่งการระงับไม่ไห้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือ
ปูนขนาด2-3ชั้น)ในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มซ่ึงอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท และต่อมานายอําเภอแม่ริมได้เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มีการ
ปล่อยตัวเจ้าหน้าท่ี 6 คน และมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 

 1. ขอให้ระงับการดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กรณี ราษฎรสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย 2. ขอให้ราษฎรในพ้ืนท่ีสามารถสร้างท่ีอยู่อาศัยใน
พ้ืนท่ีทํากินของตนเองได้ 3. ขอให้เร่งพิสูจน์สิทธิท่ีดิน ตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542 4. ขอให้เร่งดําเนินการตามคํา
วินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ม่อนแจ่ม 

 สํานักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะส่วนราชการท่ีดูแลพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีม่อนแจ่ม ขอชี้แจ้งประเด็นท่ีมี
การเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน โดยแจ้งว่า ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการดําเนินคดีกับ
ราษฎรท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย เพ่ือนํากรณีการสร้างท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ี
อําเภอแม่ริมเพ่ือพิจารณานั้น 

ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินคดีในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการสร้างอาคารที่พักขนาดใหญ่ จํานวน 3 ราย (ก่ออิฐิถือปูน 3 ชั้นบนพ้ืนท่ีลาดชันประมาณ 
30-45 องศา) และอยู่ระหว่างสั่งระงับการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อมูล จํานวน 3 ราย เหตุการณ์วันนี้เกิดเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้เข้าไประงับยับย้ัง
การก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูน2-3ชั้น)ดังกล่าว  

ส่วนประเด็นตามข้อเรียกร้องกรณีท่ีราษฎรจะสร้างท่ีอยู่อาศัย ให้เสนอเรื่องให้คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอําเภอแม่
ริมเป็นประธานเพ่ือพิจารณาน้ัน 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 มีนาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําร่างแผนแม่บท (ระยะเวลา 120 วัน ตามคําวินิจฉัย) 

สํานักจัดการทรัพยาการป่าไม้ท่ี1 เชียงใหม่ ขอยืนยันว่า ได้ชี้แจงและเเจ้งให้ท่ีประชุมส่วนราชการท่ีมีผู้แทนชุมชนร่วมประชุมทราบถึงข้อจํากัดการ
ใช้พ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ําชั้น 1A มาโดยตลอดและการใช้พ้ืนท่ีต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูลท่ีไม่มี
แผนการจัดการรวมท้ังการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมายซ่ึงจะได้นําเข้าหารือในท่ีประชุมท่ีมีนายอําเภอแม่ริม เป็น
ประธานและหัวหน้าโครงการหลวงเปน็เลขานุการต่อไป 



 

 

กรมป่าไม้แจ้ง4ข้อเรียกร้อง หลังชาวม่อนแจ่มปิดล้อมจนท.ป่าไม้ ระงับสิ่งปลูกสร้าง 
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564, 19.05 น. 

17 มีนาคม 2564 จากกรณีเหตุการณ์ท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ปิดล้อมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในขณะตรวจตราพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ในช่วงเช้าของวันท่ี 15 
มี.ค. 2564 ท่ีผ่านมา บริเวณม่อนแจ่ม แหล่งท่องเท่ียวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่พอใจท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้สั่งการระงับไม่ให้มีการ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ (ก่ออิฐถือปูนขนาด2-3ชั้น) ในพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ซ่ึงอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท 

ต่อมานายอําเภอแม่ริมและคณะเข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มีการปล่อยตัวเจ้าหน้าท่ี 6 คน และมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1. ขอให้ระงับการ
ดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กรณี ราษฎรสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย 2. ขอให้ราษฎรในพ้ืนท่ีสามารถสร้างท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีทํากินของ
ตนเองได้ 3.ขอให้เร่งพิสูจน์สิทธิท่ีดิน ตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542 และ 4. ขอให้เร่งดําเนินการตามคําวินิจฉัยและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีม่อนแจ่ม 

นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กล่าวว่า ในส่วนของพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีม่อนแจ่ม ขอชี้แจ้ง
ประเด็นท่ีมีการเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน  โดยแจ้งว่า ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการ
ดําเนินคดีกับราษฎรท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย เพ่ือนํากรณีการสร้างท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงในพ้ืนท่ีอําเภอแม่ริมเพ่ือพิจารณานั้นข้อเท็จจริง  

เจา้หน้าท่ี ได้ดําเนินคดีในกรณีท่ีตรวจพบว่า มีการสร้างอาคารที่พักขนาดใหญ จํานวน 3 ราย ( ก่ออิฐถือปูน 3 ชั้น บนพ้ืนท่ีลาดชันประมาณ 30-45 
องศา) และอยู่ระหว่างสั่งระงับการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อมูล จํานวน 3 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้เข้าไประงับยับย้ังการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารขนาดใหญ่  (ก่ออิฐถือปูน2-3ชั้น) 

 
“ส่วนประเด็นตามข้อเรียกร้องกรณีท่ีราษฎรจะสร้างท่ีอยู่อาศัย ให้เสนอเรื่องให้คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอําเภอ
แม่ริม เป็นประธานเพ่ือพิจาราณานั้น เร่ืองนี้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้  ได้มีการเสนอไว้แล้วในท่ีประชุมท่ีมีส่วน
ราชการต่างๆ ร่วมประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค.64 ท่ีผ่านมา สําหรับกรณีการพิสูจน์สิทธิตาม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และมติ ครม.11 พ.ค. 42 ได้



ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเม่ือปี 2552 และเม่ือปี 2562 เจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามแผนงาน คทช. แต่ชาวบ้านม่อนแจ่มปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าพ้ืนท่ี และหลังจากนี้จะมีแผนเข้าดําเนินการเมื่อชุมชนได้ข้อยุติให้เจ้าหน้าท่ีเข้าสํารวจพ้ืนท่ี และประเด็นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีคํา
วินิจฉัยให้แก้ปัญหาพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอแม่ริม นําเร่ืองคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือไปแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําร่างแผนแม่บท (ระยะเวลา 120 วัน ตามคําวินิฉัย)“ 

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า ได้ชี้แจงและเเจ้งให้ท่ีประชุมส่วนราชการท่ีมีผู้แทนชุมชนร่วมประชุมทราบถึงข้อจํากัดการใช้พ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ลุ่มน้ําชั้น 1 A มาโดยตลอดและการใช้พ้ืนท่ีต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูลท่ีไม่มีแผนการจัดการรวมท้ังการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ซ่ึงจะได้นําเข้าหารือในท่ีประชุมท่ีมีนายอําเภอแม่ริม เป็นประธานและหัวหน้าโครงการ
หลวงเป็นเลขานุการต่อไป. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
17 มี.ค. 2564 - 22:42 น. 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ สนธิกําลังหลายหน่วยงาน ดักสกัดจับหนุ่มอุตรดิษถ์ ขับกระบะลักลอบขนไม้สักเถ่ือน จากจ.ลําปาง ผ่านจ.แพร่ พร้อมรถนําทาง 

เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 2564 นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นาย
เสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ และนายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จับกุมนายจุฑาพงศ์ อายุ 26 ปี ชาวจ.อุตรดิษถ์ พร้อมของกลางรถกระบะโยต้า สีเทา ทะเบียน ปร8667 พิษณุโลก และไม้สักแปรรูปของกลาง 
จํานวน 47 แผ่น จับกุมได้บริเวณ ถนนหลวงหมายเลข 11 ม.3 บ้านปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีออกตรวจเพ่ือปราบปรามจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายกระทั่งพบรถกระบะขนไม้ต้องสงสัย โดยมีรถขับนําทาง
มาด้วย จึงทําการสกัดจับกุมได้ จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาขนไม้ดังกล่าวมาจากจ.ลําปาง นําเข้าสู่จ.แพร่ แต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อน 

เบื้องต้ยนําตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เด่นชัย จ.แพร่ ดําเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนของกลางมอบให้นายสุวิทย์ ฟูคํา จพป.
ชํานาญงาน หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าท่ีพร.13 (แม่ปาน) เก็บรักษาไว้ตามระเบียบต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยมี 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ดังนี้ รอง กอ.รมน. จังหวัด พ.ร.(ฝ่ายทหาร), สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่), ทสจ.แพร่, ปภ.จ.แพร่
, สภ.พระธาตุช่อแฮ 

นอกจากนี้ยังมี หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 (ช่อแฮ), เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา, สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ช้างผาด่าน, เทศบาลคตําบลช่อแฮ, กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดแพร่, 
ภาคประชาชนในจังหวัดแพร่ ร่วมให้กําลังใจ ณ พ้ืนท่ีตําบลช่อแฮ, ตําบลป่าแดง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
@ บันทึกข้อตกลง....ท่ีห้องประชุมอาคารสํานักงาน ก.พ.เดิม พิชิต สมบัติมาก ผช.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  เป็นสักขีพยานการทําบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกลุ่มขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม ท่ีมี ไมตรี จงไกรจักร์ เป็นแกนนํา พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมป่าไม้ ,กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้ังนี้ผู้แทนและคณะท้ัง 4 ฝ่าย ประชุมหารือได้ข้อสรุปร่วมกัน ในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จํานวน 66 กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


