
สรุปขาวประจําในวันที ่28 พ.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ทส.สางปญหาท่ีทํากินในปาสงวน (เดลินิวส 28 พฤษภาคม 2564 หนา 3) 
- “ลุงปอม” ชวนคนไทยปลูกตนไม (ไทยรัฐ 28 พฤษภาคม 2564 หนา 1,6,12) 
- คอลัมน จิปาถะวัฒนธรรม (สยามรัฐ 28 พฤษภาคม 2564 หนา 11) 
- ปทส.จอสรุปสํานวนสงฟองลุงพล (เดลินิวส 28 พฤษภาคม 2564 หนา 2) 
- บุกรุกทําลายปาสงวนแปรรูปไม (เดลินิวส 29 พฤษภาคม 2564 หนา 2) 
- ปปช.ปดคดีฝายแมว-'เจเปา'รอด (ขาวสด 28 พฤษภาคม 2564 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

พม. รับมอบกลาไมมงคล 100 ตน จาก ทส. รวมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก (รัฐบาลไทย 27 พฤษภาคม 2564) 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42140 
ผอ.องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย รวมปลูกตนไม วันตนไมประจําปของชาติ (เดลินิวส 28 พฤษภาคม 2564) 
https://dailynews.co.th/article/846055 
ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน (POSTTODAY 27 พฤษภาคม 2564) 
https://www.posttoday.com/pr/653992 
พช.ยะหริ่ง สงเสริมการปลูกปาประยุกตสู “โคก หนอง นา พช.” ปตตานี (สยามรัฐ 27 พฤษภาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/247881 
พช.มหาสารคามรวมใจปลูกตนไม-ปลูกปา สืบสานสู 100 ลานตน วันตนไมประจําปของชาติ  
(ผูจัดการออนไลน 27 พฤษภาคม 2564) 
https://mgronline.com/business/detail/9640000050973 
มทบ.210 รวมโครงการจิตอาสาปลูกปาและปองกันไฟปา เน่ืองในวันตนไมประจําชาติ ป 2564 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 27 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210527201557664 
มุกดาหาร กรมปาไมผนึกกําลังการบุกรุกทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ (TalkNews 27 พฤษภาคม 2564) 
https://www.talknewsonline.com/356757/ 
ส.ส.ชาติพันธุ จ้ีอัยการ ถอนฟอง กะเหรี่ยงบางกลอย 22 ชาวบานลุนศาลพรุงน้ี (ขาวสด 27 พฤษภาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6421436 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26160
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.สางปัญหาที่ทำกินในป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210528035134(27 พ.ค. 64/09:08) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 22.35 Ad Value: 46,935 PRValue : 140,805 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23138
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6, 12

หัวข้อข่าว: ฟ้องศาลเบรกกู้5แสนล.วิษณุยันไม่ได้

รหัสข่าว: C-210528039049(27 พ.ค. 64/07:36) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 103.73 Ad Value: 228,206 PRValue : 684,618 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23138
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6, 12

หัวข้อข่าว: ฟ้องศาลเบรกกู้5แสนล.วิษณุยันไม่ได้

รหัสข่าว: C-210528039049(27 พ.ค. 64/07:36) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 103.73 Ad Value: 228,206 PRValue : 684,618 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24558
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 11(ซ้าย)

คอลัมน์: จิปาถะวัฒนธรรม

รหัสข่าว: C-210528021059(28 พ.ค. 64/03:26) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 54.95 Ad Value: 46,707.50 PRValue : 140,122.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24558
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 11(ซ้าย)

คอลัมน์: จิปาถะวัฒนธรรม

รหัสข่าว: C-210528021059(28 พ.ค. 64/03:26) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 54.95 Ad Value: 46,707.50 PRValue : 140,122.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26160
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: ปทส.จ่อสรุปสำนวนส่งฟ้องลุงพล

รหัสข่าว: C-210528035126(27 พ.ค. 64/09:03) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.32 Ad Value: 13,552 PRValue : 40,656 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26161
วันที่: เสาร์ 29 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: บุกรุกทำลายป่าสงวนแปรรูปไม้

รหัสข่าว: C-210529035102(28 พ.ค. 64/09:04) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.61 Ad Value: 24,871 PRValue : 74,613 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11139
วันที่: ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ปปช.ปิดคดีฝายแม้ว-'เจ๊เป้า'รอด

รหัสข่าว: C-210528012070(28 พ.ค. 64/06:05) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.59 Ad Value: 19,349 PRValue : 58,047 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

พม. รับมอบกล้าไม้มงคล 100 ต้น จาก ทส. ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พม. รับมอบกล้าไม้มงคล 100 ต้น จาก ทส. ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้
โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

วันท่ี 24 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับมอบกล้าไม้มงคล จํานวน 100 ต้น  
ท่ีผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการพฤกษามหามงคล จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นางนันทนา บุณยานันต์ 
ผู้อํานวยการสํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เพ่ือร่วมกันปลูกต้นไม้และเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณท่ีพักอาศัยและท่ีดินของ
ตนเอง หน่วยงานราชการ โรงเรียน ศาสนสถาน และที่สาธารณะ เป็นต้น ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

นายจุติ กล่าวว่า เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2532 กําหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น วันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพ่ือ
เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยวันวิสาขบูชาอยู่ใน
เดือนพฤษภาคมและเป็นช่วงเร่ิมต้นของฤดูฝน จึงมีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้ สําหรับวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ปี 2564 ตรงกับวันพุธท่ี 26 
พฤษภาคม 2564 ทางกระทรวง พม. ได้รับมอบกล้าไม้มงคล จํานวน 100 ต้น จากกระทรวง ทส. ซ่ึงขอขอบคุณเปน็อย่างย่ิง และจะนํากล้าไม้มงคล
ท้ังหมดไปมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 8 หน่วยงาน อีกท้ังจะนําไปมอบให้สถานสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี 
ประกอบด้วย 1)  สถานสงเคราะห์เด็ก 12 แห่ง  2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 2 แห่ง และ 3) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 6 
แห่ง เพ่ือร่วมกันปลูกเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ต่อไป ท้ังนี้ หากประชาชนสนใจ 
สามารถติดต่อกระทรวง ทส. เพ่ือขอรับกล้าไม้มงคลได้จากหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 

 

 

 

 



 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นําโดย นาย
เทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และพนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” 

สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ซ่ึงตรงกับวันท่ี 26 พ.ค. ของทุกปี ตรงกับวันวิสาขบูชา ของทุกปีด้วย 

โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จํานวน 300 ต้น บริเวณสองข้างทางของเส้นทางภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ ลด
โลกร้อน ลดมลภาวะและฝุ่นละออง สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี ตลอดจนยังเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้
มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกด้วย 

ท้ังนี้ เม่ือ 31 ม.ค. 32 ครม.ได้มีมติกําหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจําปีของชาติ" โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมและเชิญชวนให้
คนไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เป็นประจําทุกปี ซ่ึงปีนี้ตรงกับวันพุธท่ี 26 พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 พฤษภาคม 2564 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี 
ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาจํานวน 50 คน 

ปลูกต้นไม้ใน โครงการ" ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พุทธศักราช 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

โดย  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ตามที่ทางกองพัฒนานักศึกษา กองอาคารสถานท่ี สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการ" 
ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมต้ังปณิธานทําความดีและกระทําความดี
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม ปลูกจิตสํานึกให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ให้
มีจิตสาธารณะ ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน   การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีเพาะชํากล้าไม้บ้านนา กรมป่าไม้ ในการ
ให้ความอนุเคราะห์พันธ์ุกล้าไม้ จํานวน 4,500  ต้นและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน ต้นไม้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ี ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้พ่ีน้อง 
ทุกคน ได้ช่วยกันดูแลรักษา ให้เจริญเติบโตงอกงามตามสิ่งท่ีต้ังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พช.ยะหริ่ง บูรณาการร่วมกับ สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดปัตตานี มอบพันธ์ุไม้ เดินหน้าส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 

นางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอยะหริ่ง ส่งมอบต้นกล้าพันธ์ุไม้ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดปัตตานี จํานวน 380 ต้น ให้กับครัวเรือนต้นแบบใน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ"โคก หนอง นา พช." ปัตตานี และโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ปัตตานี ในพ้ืนท่ี 10 ตําบล 19 ครัวเรือน ของอําเภอยะหริ่ง 
เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาสู่การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ และสร้างความตระหนักในคุณค่าจากการใช้
ประโยชน์ของป่าไม้ท่ีปลูกอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือน และชุมชน 

นางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอําเภอยะหริ่ง เปิดเผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งม่ันขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริและการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประโยชน์กับประชาชน เพ่ือเป็นการสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้บังเกิดความย่ังยืนอย่างแท้จริง ตลอดจนสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทรงให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันเป็น
ปัจจัยในการดํารงชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมบูรณ์ในระบบนิเวศของแต่ละท้องถ่ิน 

กรมการพัฒนาชุมชน จึงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โดย
มุ่งพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ “โคก 
หนอง นา พช.” เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน และได้บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ โดยกรมป่าไม้ ได้สนับสนุนพันธ์ุไม้ จํานวน 760,240 ต้น สําหรับครัวเรือนและพื้นท่ีเป้าหมายตามโครงการสําคัญของกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยในส่วนของจังหวัดปัตตานี ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธ์ุไม้ จํานวน 3,820 ต้น สําหรับอําเภอยะหริ่ง ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธ์ุไม้ 
จํานวน 380 ต้น 4 ชนิด ได้แก่ สะตอ 100 ต้น ,มะค่าโมง 100 ต้น ,กฤษณา 80 ต้น ,มะฮอกกานี 100 ต้น ซ่ึงไม้มีค่า ไม้พ้ืนถ่ินเหล่านี้ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอยะหริ่ง ได้มอบให้กับครัวเรือนต้นแบบในโครงการฯ ในพ้ืนท่ี 10 ตําบล ดังนี ้



 

1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ"โคก หนอง นา พช." จังหวัดปัตตานี ในพ้ืนท่ี 9 
ตําบล ได้แก่ ตําบลตะโละ ,ตําบลปุลากง ,ตําบลตาลีอายร์ ,ตําบลมะนังยง ,ตําบลตันหยงดาลอ ,ตําบลบาโลย ,ตําบลหนองแรต ,ตําบลจะรัง ,ตําบล
ตะโละกาโปร์ จํานวน 15 ครัวเรือน ๆ ละ 20 ต้น 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ปัตตานี ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล 3 ครัวเรือน 
ๆ ละ 20 ต้น ได้แก่ นางสาวซากีน๊ะ กาแลซา หมู่ท่ี 1 ตําบลปุลากง พ้ืนท่ีขนาด 3 ไร่ นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง หมู่ท่ี 1 ตําบลจะรัง พ้ืนท่ีขนาด 1 
ไร่ และนายอับดุลมานับ เจะและ หมู่ท่ี 1 ตําบลราตาปันยัง พ้ืนท่ีขนาด 1 ไร่ 

3.ผู้นําต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์"โคก หนอง นา โมเดล" จํานวน 20 ต้น ในครัวเรือนของนายนายสมยศ 
สอนรักดี หมู่ท่ี 3 ตําบลยามู พ้ืนท่ีขนาด 3 ไร่ 

โดยการส่งมอบต้นกล้าพันธ์ุไม้ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดปัตตานี จํานวน 380 ต้น ในวันนี้ ทุกครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา พช." และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ปัตตานี ต่างมีความรู้สึกยินดี ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนกับ
กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยตลอดมาได้เห็นถึงรูปธรรมของความอยู่เย็นเป็นสุขท่ีย่ังยืน ท้ังการสามารถพ่ึงพาตนเอง และความสมัครสมานสามัคคีตาม
แบบวิถีพอเพียงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับต้นกล้าพันธ์ุไม้ท่ีแต่
ละครัวเรือนได้รับ จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการขยายผลสร้างความสมบูรณ์ในพ้ืนท่ีให้ครบทุกมิติ ด้วยการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าจาก
การใช้ประโยชน์ของป่าไม้ท่ีปลูก ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดําริท่ี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพ่ือให้เกิดการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น้ํา 
และการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน 

ท้ังนี้ อําเภอยะหริ่ง ได้รับการอนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” 

ภายใต้งบประมาณ 194,400 บาท โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมายในอําเภอ ท้ังสิ้น 3 แห่ง โดยเป็นพ้ืนท่ีระดับครัวเรือน (HLM) ท้ัง 3 แห่ง เเละโครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเรียนรู้ชุมชน จํานวน 15 แห่ง แบ่งเป็นขนาด พ้ืนท่ี 1 ไร่ จํานวน 
13 แห่ง และพื้นท่ี 3 ไร่ จํานวน 2 แห่ง ด้วยงบประมาณ 795,600 บาท และมีการจ้างงานนักพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ี
จํานวน 6 คน โดยได้รับงบประมาณโครงการฯ รวม 1,638,000 บาท 

ในแนวทางสร้างความก้าวหน้าต่อไป สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอยะหร่ิง และทุกครัวเรือนต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ปัตตานี มีเป้าหมายร่วมกัน
ในการยกระดับไปสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ แหล่งส่งเสริมองค์ความรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน อย่างย่ังยืน และขอประชาสัมพันธ์สําหรับประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา” 

ทุกคน กรมป่าไม้ มีศูนย์เพาะชํากล้าไม้อยู่ทุกจังหวัด ท่ัวประเทศ โดยสามารถนําสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีจะปลูกต้นไม้ 
ไปขอรับบริการ สนับสนุนองค์ความรู้ คําแนะนํา หลักเกณฑ์ และการสนับสนุนต้นกล้าพันธ์ุไม้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ และกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 
100 ล้านต้น ต่อไป" 



 

 

นายเกียรติศักด์ิ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2654 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2532 ท่ีอนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้น
จิตสํานึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีก
ท้ังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม
วันต้นไม้ประจําปีของชาติ โดยได้ดําเนินกิจกรรมตามจุดต่างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม ดังนี ้

- ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลง นายสานิตย์ ถาวันจันทร์ บ้านโนนทัน หมู่ท่ี 8 ตําบลกุดปลาดุก อําเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาการอําเภอชื่นชม 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอชื่นชม นักพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ (นพต.) ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” อําเภอชื่นชม จํานวน 50 คน 
ซ่ึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นพะยูง ต้นยางนา ต้นประดู่ รวมกว่า 100 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้มหาสารคาม 

- บ้านคําบอน หมู่ท่ี 10 ตําบลกําพ้ี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บริเวณแปลง “โคก หนอง นา พช.” นายบุญสงค์ เขตคาม มีกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาการอําเภอบรบือ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน และตัวแทนครัวเรือนโคก 
หนอง นา พช. รวมผู้ร่วมกิจกรรม 32 คน โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเอาม้ือสามัคคี ดังนี ้

1. กิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอําเภอบรบือ สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายบุญสงค์ เขตคาม เจ้าของ
แปลงแนะนําสถานท่ีและให้ความรู้เร่ืองการปลูกป่า 5 ระดับ 

2. กิจกรรมปลูกป่า 5 ระดับ โดยได้ปลูกไม้ยางนา 30 ต้น ไม้ตะเคียนทอง 30 ต้น ไม้สักทอง 30 ต้น ไม้พะยูง 30 ต้น ไม้พยอม 30 ต้น ต้นกล้วย 30 
ต้น ไม้มะม่วง 20 ต้น มะพร้าว 16 ต้น มะขามป้อม 20 ต้น มะขามเปร้ียว 10 ต้น กระท้อน 5 ต้น ละมุด 10 ต้น ฝร่ัง 15 ต้น ข่า 20 กอ ตะไคร้ 50 
กอ และหญ้าแฝก 

3. กิจกรรมทําฝายชะลอน้ํา 1 ฝ่าย 

- ป่าชุมชนดอนปู่ตา บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 9 ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอ นําชมรม
ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช. นักพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบฯ ผู้นําชุมชน และประชาชนบ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 9 จํานวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 210 ต้น 



- วัดบ้านหินลาด ตําบลแวงน่าง อําเภอเมืองมหาสารคาม โดยมี นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอําเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน นายมังกร 
ศีรษะโคตร พัฒนาการอําเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนทุกคน ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป ร่วมกิจกรรมโครงการปลูก
ต้นไม้และ 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน
ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามจึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน และประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานท่ี
สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน หมู่บ้าน พ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันพุธท่ี 26 
พฤษภาคม 2564 เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการ
ปลูกป่าในใจคน อีกท้ังชว่ยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน 

พร้อมท้ังขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ใน
เว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/ 

ท้ังนี้ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
มหาสารคาม เร่ืองมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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มณฑลทหารบก 210 ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําชาติ ปี 2564 และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้นจังหวัดนครพนม 

วันท่ี 27 พ.ค.64 เวลา 09.00 น.พลตรี สามารถ จินตสมิทธ์ิ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 210 มอบหมายให้ พ.อ.เถลิงศักด์ิ มูลประดับ เสธ.มทบ.
210 นํากําลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําชาติ ปี 2564 และเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้นจังหวัดนครพนม เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม และ
ประชาชนจิตอาสาในพ้ืนท่ี ณ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์หนองคําไผ่ ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 



 

 

มุกดาหาร – ผนึกกําลังนําเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการบุกรุกทําลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี 27 พ.ค. 64 พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุม
วางแผนการบินลาดตระเวนป่า ณ ท่ีทําการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บ.หนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ , หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นปพ.สปป.2 ภาค ตอ./น.) , ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 2 (ศปป.2) กรมป่าไม้ , อุทยานแห่งชาติภู
สระดอกบัว , เจ้าหน้าท่ี ร้อย.อส.อ.ดอนตาล ท่ี 5 และศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือบูรณาการกําลังพลร่วมกันจัดชุดลาดตระเวนตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบด้านความม่ันคง กิจกรรมงานพิทักษ์
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการผนึกกําลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทําลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทําลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บิน
ลาดตระเวน ในระบบการลาดตระเวนทางอากาศ เพ่ือตรวจสอบการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การบุกรุกพ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว , พ้ืนท่ี อ.นิคมคําสร้อย ,อ.ดอนตาล และเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยรอบ 

โดยผลการบินลาดตระเวนคร้ังนี้ ตรวจพบการตัดโค่นต้นไม้ และร่องรอยการแปรรูปไม้ จํานวน 1 จุด ในเขตป่าสงวนป่าดงหัวกอง และป่าดงบังอ่ี 
แปลงท่ี 3 และพื้นท่ี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตรวจพบพ้ืนท่ีต้องสงสัยมีการบุกรุก
แผ้วถางเพื่อขยายพื้นท่ีเพ่ิม จํานวน 4 จุด , เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตรวจพบการกระทําผิด พบการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนท่ีทํากินเพ่ิม จํานวน 1 จุด และ
ตรวจพบกรตัดโค่นต้นไม้ และร่องรอยการแปรรูปไม้ จํานวน 1 จุด ท้ังนี้ จะได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเดินเท้าเข้าตรวจสอบพร้อมส่งมอบหลักฐานผลการบิน
ประกอบภาพถ่ายให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ 

ท้ังนี้ จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,712,394 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง ติดต่อมาจากเทือกเขาภูพาน 
มีการคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าโดยประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 
วนอุทยาน 1 แห่ง และสวนรุกขชาติ 1 แห่ง จังหวัดมุกดาหารมีพ้ืนท่ีป่าคงสภาพประมาณ 953,300 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.15 ของพ้ืนท่ีจังหวัด
มุกดาหาร 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 พ.ค. 2564 - 16:16 น. 

ส.ส.ชาติพันธ์ุ จี้อัยการ ถอนฟ้อง กะเหร่ียงบางกลอย ชี้เจ้าหน้าท่ีอุทยานแก่งกระจาน ไม่ปฏิบัติตาม มติ ครม.-คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 22 
ชาวบ้านลุ้นศาลพรุ่งนี ้

วันท่ี 27 พ.ค.64 นายณัฐพล สืบศักด์ิวงศ์ ส.ส.ชาติพันธ์ุม้ง พรรคก้าวไกล ประธานคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และกลุ่มชาติพันธ์ุ สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถอนฟ้องชาวบ้านกะเหร่ียงบางกลอยท่ีทํากินใน
พ้ืนท่ีด้ังเดิม และขอให้อัยการพิจารณาไม่ฟ้องชาวบ้านกะเหรี่ยง เนื่องจากขาดเจตนาและรัฐมีนโยบายท้ังกฎหมายแก้ไขปัญหาน้ีอยู่แล้ว 

นายณัฐพล กล่าวว่า จากกรณีเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จับกุม นายหน่อแอะ มีมิ บุตรชายปู่คออ้ี และชาวบ้านกะเหร่ียงบางกลอย-ใจ
แผ่นดิน ในข้อหาบุกรุกอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงชาวบ้านเหล่านี้ถูกเจ้าหน้าท่ีเผาบ้านและยุ้งฉางในปี 2554 จนนําไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย นํา
โดย ปู่คออ้ี สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่า เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงกลับไปทํากินใน
พ้ืนท่ีเดิม แต่กลับถูกจับกุม 

นายณัฐพล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เจ้าหน้าท่ีต้องทําตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ีให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ท่ีให้ยุติ
การจับกุม และให้ความคุ้มครองชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่เป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม ซ่ึงตรงกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ุ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎรท่ีให้ชะลอการดําเนินคดีกับประชาชน ซ่ึงมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 ก็รับทราบท่ีทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อสังเกต แต่กลับพบว่าเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไม่
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท้ังสอง และไม่ปฏิบัติตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ส.ส.ชาติพันธ์ุ กล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องให้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถอนฟ้องชาวบ้านกะเหร่ียงบางกลอยท่ีทํากินในพ้ืนท่ี
ด้ังเดิม และขอให้อัยการพิจารณาไม่ฟ้องชาวบ้านกะเหร่ียง เนื่องจากขาดเจตนาและรัฐมีนโยบายท้ังกฎหมายแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้ว ซ่ึงมีตัวอย่างดัง
กรณีชาวม้ง ท่ีม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีอัยการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งไม่ฟ้องชาวบ้าน และสํารวจการถือครองท่ีดินของชาวบ้าน ตามมาตรา 64 
แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ท้ังเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีกําลังประสบปัญหาสถานการณ์โควิด ไม่ใช่ซํ้าเติมรังแก
ชาวบ้าน 

ท้ังนี้ในการประชุมใหญ่สภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาศึกษาเร่ือง 
สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ และมีมติให้ส่งรายงานการศึกษาพร้อมข้อสังเกตซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะให้กับนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี 



ข้อสังเกตระบุว่า กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ ควรปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 เร่ืองแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และให้ชะลอการดําเนินคดีกับประชาชน อันเป็นผลจาก
การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2562 ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุโดยตรง กลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ท้ังท่ีอยู่มาก่อนเป็นชุมชนท้องถ่ิน
ด้ังเดิม ซ่ึงอยู่กันมาหลายชั่วอายุคน 

ต่อมาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 เมษายน 2564 มีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง เร่ือง สภาพปัญหาและแนวทาง
ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ุ และผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

โดยเฉพาะข้อสังเกตท่ีให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 และชะลอการดําเนินคดีกับประชาชน อันเป็นผลจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดย
ชี้แจงว่า เร่ืองคดีความท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติฯ อาจเป็นคดีความท่ีเกิดข้ึนก่อนจะมีการตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ในขณะท่ีคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 เมษายน 2562 รับทราบทุกหน่วยงานปฏิบัติและเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ในการชะลอการ
ดําเนินคดีกับประชาชน แต่วันท่ี 5 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กลับจับกุมนายหน่อแอะ มีมิ บุตรชายปู่คออ้ี และชาวบ้าน
กะเหร่ียงบางกลอย-ใจแผ่นดิน ในความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ท้ังท่ีอยู่มาก่อนเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม ซ่ึงอยู่กันมา
หลายชั่วอายุคน 

ด้าน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รายงานว่า ในวันท่ี 28 พ.ค.64 คดีชาวบางกลอย 28 คน ชาวกะเหรี่ยงด้ังเดิมไปศาลจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือ รับฟังคําสั่ง
ฟ้องคดีบุกรุก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เป็นวันครบกําหนดฝากขังสําหรับผู้ต้องหาชุดแรก 22 คน ท่ีพนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ศาลมีคําสั่งฝากขังท่ีเรือนจํา
เขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ต้ังแต่วันท่ี 5 มีนาคม 2564 

ต่อมา มีคําสั่งศาลจังหวัดเพชรบุรีให้ปล่อยตัวชั่วคราว เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2564 ส่วนอีก 6 คนซ่ึงมอบตัวในภายหลังจะครบกําหนดฝากขังในวันท่ี 
17 มิ.ย. 2564 

ทําให้ชาวบ้านบางกลอยทั้ง 28 คน จะต้องไปศาลจังหวัดเพชรบุรี ในวันท่ี 28 พ.ค. เพ่ือรับทราบผลว่าพนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรีจะสั่งฟ้องคดี
ต่อศาล หรือไม่ 

เนื่องจากคดีนี้ แม้ในวันนี้ 25 พ.ค.64 ทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชน โดย ทนายเฉลิมศรี ประเสริฐศรี และผู้แทนผู้ต้องหาในคดี จะย่ืนหนังสือขอ
ความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรีและอัยการสูงสุด และในวันท่ี 24 พ.ค. ผู้ต้องหา 23 คน จะได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา 
และได้ให้การเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นถึงพฤติการณ์และเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับคดีไปแล้วนั้น 

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านท้ังหมดต้องเดินทางมาจากบ้านโป่งลึก-บางกลอย ต้ังแต่วันท่ี 27 พ.ค. เพ่ือปรึกษาหารือกับทีมทนายความและเตรียมท้ังเร่ือง
ขอปล่อยตัวชั่วคราว หากมีการสั่งฟ้องในวันท่ี 28 พ.ค.นี ้

โดยหากมีการสั่งฟ้อง จะต้องมีการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์วงเงินประมาณ 100,000 บาท ต่อคน ซ่ึงจะอยู่ในดุลพินิจศาลว่าจะให้ประกันตัว
เช่นเดียวกับในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไม่ แต่หากไม่มีการสั่งฟ้องในวันท่ี 28 พ.ค. นี้ ศาลจะปล่อยตัวผู้ต้องหา 22 คน โดยไม่มีหลักประกัน ส่วน
อีก 6 คนยังต้องรายงานตัวทุกๆ 12 วันต่อผู้ใหญ่บ้านจนกว่าจะครบฝากขัง หรือจนกว่าพนักงานอัยการจะส่งฟ้องคดีตามกําหนดเวลา 

คดีนี้ หากต้องประกันตัวในชั้นศาลคนละ 100,000 บาท จํานวน 28 คน จะต้องใช้เงินประกันตัวท้ังสิ้น 2,800,000 บาท 




