
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 13 ม.ค. 65 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ข�าวสั้น: หนุนใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน�สูงสุด (ไทยโพสต� 13 มกราคม 2565 หน�า 16) 

- ยกให�24พ.ค.วันป0าชุมชน (ข�าวสด 13 มกราคม 2565 หน�า 2) 

- ชกหลังข�าว (ไทยรัฐ 13 มกราคม 2565 หน�า 7)  

ข�าวเว็บไซต+ 

'บ๊ิกตู�' วิดีโอคอนเฟอเรนซ�ถกเรื่องท่ีดินแห�งชาติ 

(ไทยโพสต� 12 มกราคม 2565)  https://www.thaipost.net/general-news/63012/ 

นายกฯถกคกก.นโยบายท่ีดินแห�งชาติ มุ�งเน�นใช�ท่ีดินเกิดประโยชน�สูงสุด 

(แนวหน�า 12 มกราคม พ.ศ. 2565)  https://www.naewna.com/politic/628129 

ตามดูเมกะโปรเจกต� มรดก “คสช.” 6.2 พัน ล.“พิพิธภัณฑ�ไม�มีค�า-หอประชุม ทบ.รับ “เอเปก 65” หลังขยายงบฯ ก�อหนี้   

ผูกพัน 10 ปX   ผู�จัดการออนไลน� 12 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000003666 

ม�อนแจ�มวุ�น! ชาวบ�านกว�า 200 คน ป[ดล�อมเจ�าหน�าท่ี ต�องขอกําลัง ตร.ควบคุมสถานการณ� 

(ข�าวสด 12 ม.ค. 2565)  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6830889 

"ม�อนแจ�ม" เดือด! ชาวบ�านลุกฮือป[ดล�อม จนท.ป0าไม� จนคํ่ามืดยังไม�ให�ออกพ้ืนท่ี-ยัวะถูกตรวจสอบสร�างอาคารท่ีพัก 

(ผู�จัดการออนไลน�  12 ม.ค. 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000003735 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9192
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: หนุนใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุด

รหัสข่าว: C-220113008075(13 ม.ค. 65/04:58) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 12.78 Ad Value: 9,585 PRValue : 28,755 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11369
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ยกให้24พ.ค.วันป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220113012047(13 ม.ค. 65/05:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.52 Ad Value: 12,672 PRValue : 38,016 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23368
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: ชกหลังข่าว

รหัสข่าว: C-220113009118(13 ม.ค. 65/04:02) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.42 Ad Value: 18,062 PRValue : 54,186 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

'บ๊ิกตู	' วิดีโอคอนเฟอเรนซ�ถกเรื่องท่ีดินแห	งชาติ 

12 มกราคม 2565 https://www.thaipost.net/general-news/63012/ 

นายกฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ มุ	งเน=นการใช=ท่ีดินให=เกิดประโยชน�สูงสุด ส	งเสริมพ้ืนท่ีทํากินแก	
ประชาชน ตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติ 

12 ม.ค.2565 ท่ีตึกภักดีบดินทร� ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว	าการ
กระทรวงกลาโหม เปKนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ (คทช.) ครั้งท่ี 1/2565 ผ	านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ� โดยมี พล.อ.อนุพงษ� เผ	าจินดา รัฐมนตรีว	าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว	าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม นายดิสทัต โหตระกิตย� เลขาธิการนายกรฐัมนตรี และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู=อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ร	วมด=วย 

ภายหลังการประชุม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกฯ เผยว	า นายกฯ กล	าวในท่ีประชุมว	ารัฐบาลมุ	งเน=นให=
ประชาชนใช=ประโยชน�จากท่ีดินให=สูงสุด ซ่ึงต=องอาศัยการร	วมมือบูรณาการกันของทุกฝUายท่ีมีส	วนเก่ียวข=อง เพ่ือเร	งให=เกิด
การดําเนินการให=เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเรื่องของการแก=ไขหรือปลดล็อกกฎหมายท่ีเก่ียวข=องอีกด=วย นอกจากนี้ ยังให=
หน	วยงานท่ีเก่ียวข=องติดตามความคืบหน=าการแก=ไขปZญหาการตรวจพิสูจน�สิทธิการครอบครองและการใช=ประโยชน�จากท่ีดิน 
โดยให=ยึดหลักการใช=ข=อเท็จจริงท่ีรอบด=าน และหลักการการเปKนกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต	ให=สามารถเข=าใช=ประโยชน�ได=ในการ
แก=ปZญหา เพ่ือไม	ให=เกิดปZญหาและผลกระทบในอนาคต พร=อมเน=นย้ําว	าการเสริมสร=างพ้ืนท่ีทํากินให=แก	ประชาชน เปKนการ
ตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติ ท่ีสานต	อมาจากการริเริ่มของรัฐบาลท่ีได=มีกระบวนการผ	านกลไกคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห	งชาติ ซ่ึงเปKนกลไกท่ีรัฐบาลผลักดันให=เกิดผลประโยชน�ระยะยาวต	อประเทศท่ีสอดคล=องกับแผนการปฏิรูปประเทศด=วย 

นายธนกร กล	าวว	า สําหรับมติท่ีประชุมสําคัญมีดังนี้ 1. รับทราบผลการดําเนินงานของฝUายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห	งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต=คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ได=แก	 การจัดท่ีดินทํากินให=ชุมชนในพ้ืนท่ี
เป\าหมาย 5,566,576 ไร	 ทําให=ประชาชนได=รับการจัดท่ีดิน แล=วจํานวน 69,368 ราย ตลอดจนส	งเสริมและพัฒนาอาชีพไป
แล=ว 185 พ้ืนท่ี 62 จังหวัด ,การพิสูจน�สิทธิในท่ีดินของรัฐและการอ	านภาพถ	ายทางอากาศ ,การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส	วน 1 : 4000 (One Map) ,นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน อาทิ การจําแนก
ประเภทท่ีดิน และการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท่ีประชาชนเข=าไปครอบครอง ,การกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรดิน ,การพัฒนาระบบฐานข=อมูลสารสนเทศท่ีดิน ,การบริหารงานของ สคทช. อาทิ การจัดทําแผนปฏิบัติ



การด=านการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) การดําเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด=านสังคม การสร=างมูลค	าให=กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให=กับประชาชน (Big Rock) และ การดําเนินงานโครงการพัฒนาตัวชี้วัด
ความสุขชุมชนมวลรวม (GROSS COMMUNITY HAPPINESS : GCH) 

2. รับทราบความคืบหน=าการแก=ไขปZญหาการใช=ประโยชน�ท่ีดินปUาชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนองและความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให=กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม กรมธนารักษ�พิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายต	อไป 

3. รับทราบการจัดงานครบรอบ 1 ปuวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2565 

4.เห็นชอบ (ร	าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีประเด็นนโยบายสําคัญ 4 
ประเด็น ได=แก	 1. การสงวนหวงห=ามท่ีดินของรัฐอย	างมีประสิทธิภาพและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 2. การใช=ท่ีดินและ
ทรัพยากรดินให=เกิดประโยชน�สูงสุด 3. การกระจายการถือครองท่ีดินอย	างเปKนธรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และ 4. การบูรณาการและเสริมสร=างการมีส	วนร	วมเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอย	างมีเอกภาพ เพ่ือฝUาย
เลขานุการ ฯ จะได=นําเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ และคณะรัฐมนตรีต	อไป 

5.เห็นชอบผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส	วน 1 : 4000 (One Map) และแก=ไข
ปZญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ ของกลุ	มจังหวัดท่ี 2 จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด=วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท 
ตราด นครนายก นครสวรรค� ระยอง (ยกเว=นกรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติเขาแหลมหญ=า - หมู	เกาะ เสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ 
และจังหวัดสระบุรี โดยให=กรมอุทยานแห	งชาติ สัตว�ปUา และพันธุ�พืช และกรมธนารักษ� เร	งดําเนินการตามแนวทางต	อไป 

6.เห็นชอบการจําแนกประเภทท่ีดินจังหวัดนครพนม “ปUาดงเซกา” (หมายเลข 74) เนื้อท่ีประมาณ 1,648 ไร	 ให=กรมธนารักษ�
ไปดําเนินการและให=กรมพัฒนาท่ีดินนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต	อไป 

7. เห็นชอบการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว	าด=วยการแก=ไขปZญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2547 

และ 8. เห็นชอบการแก=ไขคําสั่งแต	งต้ังคณะอนุกรรมการในประเด็นการเพ่ิมเติมองค�ประกอบเพ่ือให=การดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ เปKนไปอย	างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี รวม 5 มติ ท่ีเปKนอํานาจหน=าท่ีของ คทช. ตามนัยมาตรา 10 (1) 
และ (4) แห	งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ พ.ศ. 2562 ตามท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินเสนอ และให=
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต	อไป อีกท้ัง มอบหมายให=คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินพิจารณาเรื่อง การขอให=ทบทวนการจัดหาผลประโยชน�ในท่ีดินของรัฐ และการจําแนกท่ีดินจังหวัด (ขอ
เปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห	ง) ก	อนเสนอ คทช. ต	อไป 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
นายกฯถกคกก.นโยบายท่ีดินแห	งชาติ มุ	งเน=นใช=ท่ีดินเกิดประโยชน�สูงสุด 
วันพุธ ท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/politic/628129 
นายกฯ บ๊ิกตู	 รัฐบาล การเมือง คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ  
"นายกฯ"ประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ มุ	งเน=นการใช=ท่ีดินให=เกิดประโยชน�สูงสุด ส	งเสริมพ้ืนท่ีทํากินแก	
ประชาชน ตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติ 
เม่ือเวลา 09.30 น.วันท่ี 12 มกราคม 2565 ณ ตึกภักดีบดินทร� ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม เปKนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ครั้งท่ี 1/2565 ผ	านระบบ Video 
Conference โดยมี พล.อ.อนุพงษ� เผ	าจินดา รมว.มหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม 
และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู=อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ร	วมด=วย 
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกฯ กล	าวภายหลังการประชุมว	า นายกรัฐมนตรี กล	าวว	า รัฐบาลมุ	งเน=นให=
ประชาชนใช=ประโยชน�จากท่ีดินให=สูงสุด ซ่ึงต=องอาศัยการร	วมมือบูรณาการกันของทุกฝUายท่ีมีส	วนเก่ียวข=อง เพ่ือเร	งให=เกิด
การดําเนินการให=เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเรื่องของการแก=ไขหรือปลดล็อกกฎหมายท่ีเก่ียวข=องอีกด=วย นอกจากนี้ ยังให=
หน	วยงานท่ีเก่ียวข=องติดตามความคืบหน=าการแก=ไขปZญหาการตรวจพิสูจน�สิทธิการครอบครองและการใช=ประโยชน�จากท่ีดิน 
โดยให=ยึดหลักการใช=ข=อเท็จจริงท่ีรอบด=าน และหลักการการเปKนกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต	ให=สามารถเข=าใช=ประโยชน�ได=ในการ
แก=ปZญหา เพ่ือไม	ให=เกิดปZญหาและผลกระทบในอนาคต 
นายกรัฐมนตรี เน=นย้ําว	า การเสริมสร=างพ้ืนท่ีทํากินให=แก	ประชาชน เปKนการตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติ ท่ีสานต	อมาจากการ
ริเริ่มของรัฐบาลท่ีได=มีกระบวนการผ	านกลไกคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติซ่ึงเปKนกลไกท่ีรัฐบาลผลักดัน ให=เกิด
ผลประโยชน�ระยะยาวต	อประเทศท่ีสอดคล=องกับแผนการปฏิรูปประเทศด=วย 
สําหรับ มติ คทช.ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
1.รับทราบผลการดําเนินงานของฝUายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต=
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ได=แก	 1) การจัดท่ีดินทํากินให=ชุมชนในพ้ืนท่ีเป\าหมาย 5,566,576 ไร	 ทําให=ประชาชน
ได=รับการจัดท่ีดิน แล=วจํานวน 69,368 ราย ตลอดจนส	งเสริมและพัฒนาอาชีพไปแล=ว 185 พ้ืนท่ี 62 จังหวัด 2) การพิสูจน�
สิทธิในท่ีดินของรัฐและการอ	านภาพถ	ายทางอากาศ 3) การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส	วน 1 
: 4000 (One Map) 4) นโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน อาทิ การจําแนกประเภทท่ีดิน และการบริหารจัดการท่ีดิน
ของรัฐท่ีประชาชนเข=าไปครอบครอง 5) การกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 6) การพัฒนาระบบ



ฐานข=อมูลสารสนเทศท่ีดิน 7) การบริหารงานของ สคทช. อาทิ การจัดทําแผนปฏิบัติการด=านการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) การดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด=านสังคม การสร=างมูลค	าให=กับ
ท่ีดินท่ีรัฐจัดให=กับประชาชน (Big Rock) และ การดําเนินงานโครงการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชนมวลรวม (GROSS 
COMMUNITY HAPPINESS : GCH) 
2.รับทราบความคืบหน=าการแก=ไขปZญหาการใช=ประโยชน�ท่ีดินปUาชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนองและความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให=กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม กรมธนารักษ�พิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายต	อไป 
3.รับทราบการจัดงานครบรอบ 1 ปuวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2565 
4.เห็นชอบ (ร	าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีประเด็นนโยบายสําคัญ 4 
ประเด็น ได=แก	 1.การสงวนหวงห=ามท่ีดินของรัฐอย	างมีประสิทธิภาพและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 2.การใช=ท่ีดินและ
ทรัพยากรดินให=เกิดประโยชน�สูงสุด 3.การกระจายการถือครองท่ีดินอย	างเปKนธรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.การบูรณาการและเสริมสร=างการมีส	วนร	วมเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอย	างมีเอกภาพ เพ่ือฝUาย
เลขานุการ ฯ จะได=นําเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ และคณะรัฐมนตรีต	อไป 
5.เห็นชอบผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส	วน 1 : 4000 (One Map) และแก=ไข
ปZญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ ของกลุ	มจังหวัดท่ี 2 จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด=วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท 
ตราด นครนายก นครสวรรค� ระยอง (ยกเว=นกรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติเขาแหลมหญ=า - หมู	เกาะ เสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ 
และจังหวัดสระบุรี โดยให=กรมอุทยานแห	งชาติ สัตว�ปUา และพันธุ�พืช และกรมธนารักษ� เร	งดําเนินการตามแนวทางต	อไป 
6.เห็นชอบการจําแนกประเภทท่ีดินจังหวัดนครพนม "ปUาดงเซกา" (หมายเลข 74) เนื้อท่ีประมาณ 1,648 ไร	 ให=กรมธนารักษ�
ไปดําเนินการและให=กรมพัฒนาท่ีดินนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต	อไป 
7.เห็นชอบการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว	าด=วยการแก=ไขปZญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2547 
8.เห็นชอบการแก=ไขคําสั่งแต	งต้ังคณะอนุกรรมการในประเด็นการเพ่ิมเติมองค�ประกอบเพ่ือให=การดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ เปKนไปอย	างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ยังเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี รวม 5 มติ ท่ีเปKนอํานาจหน=าท่ีของ คทช. ตามนัยมาตรา 10 
(1) และ (4) แห	งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ พ.ศ.2562 ตามท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินเสนอ และให=
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต	อไป อีกท้ัง มอบหมายให=คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินพิจารณาเรื่อง การขอให=ทบทวนการจัดหาผลประโยชน�ในท่ีดินของรัฐ และการจําแนกท่ีดินจังหวัด (ขอ
เปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห	ง) ก	อนเสนอ คทช.ต	อไป 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตามดูเมกะโปรเจกต� มรดก “คสช.” 6.2 พัน ล.“พิพิธภัณฑ�ไม=มีค	า-หอประชุม ทบ.รับ “เอเปก 65” หลังขยายงบฯ ก	อหนี้
ผูกพัน 10 ปu 
ผู=จัดการออนไลน� 12 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000003666 
ตามดูเมกะโปรเจกต� มรดก “คสช.” 6.2 พันล=าน “พิพิธภัณฑ�ไม=มีค	า-หอประชุมนานาชาติ" หลัง ครม.ทบทวนงบประมาณ
รอบสาม ก	อหนี้ผูกพัน 10 ปu ระหว	างปu 57-66 เฉพาะตัว “หอประชุม” คืบหน=าร=อยละ 60.92 ช=ากว	าแผนงานหลัก ลุ=น! ใช=
เปKนสถานท่ี “ประชุมผู=นําเอเปก” ปลายปuนี้ หลังเจ=าภาพ “กองทัพบก-ทส.” ได=งบก	อสร=างเพ่ิม 1.5 พันล=าน 
วันนี้ (12 ม.ค. 65) มีรายงานจากทําเนียบรัฐบาล เป�ดเผยว	า เม่ือเร็วๆ นี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือ
แจ=งผู=ว	าการตรวจเงินแผ	นดิน (สตง.) รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 4 ม.ค. 65 
ถึงความก=าวหน=าโครงการก	อสร=างพิพิธภัณฑ�ไม=มีค	าเพ่ือประโยชน�ของแผ	นดิน และโครงการจัดสร=างหอประชุมอเนกประสงค�
นานาชาติ ตามกรอบวงเงิน 6,284,301,600 บาท 
ตามท่ีสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการไม=มีค	า เสนอทบทวนมติ ครม. 
30 เม.ย. 62 (ทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห	งชาติ (คสช.) 2 ก.ค.57) 
ให= กองทัพบก (ทบ.) กระทรวงกลาโหม (กห.) ยังคงเปKนหน	วยงานต้ังงบประมาณโครงการจัดสร=างหอประชุมอเนกประสงค�
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ตามได=มีการก	อหนี้ผูกพันไว=แล=ว วงเงินรวม 4,206,064,156.07 บาท 
เช	นเดียวกับให= กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม (ทส.) ยังเปKนหน	วยงานต้ังงบประมาณโครงการจัดสร=าง
พิพิธภัณฑ�องค�ความรู=เรื่องไม=มีค	าเพ่ือประโยชน�ของแผ	นดิน ตามได=มีการก	อหนี้ผูกพันไว=แล=ว วงเงินรวม 2,078,237,443.93 
บาท แยกเปKน 
ระยะท่ีหนึ่ง 1,277,313,038.699 บาท เปKนงบประมาณการก	อสร=างตัวอาคารและค	าควบคุมงาน ซ่ึง กรมยุทธโยธาทหารบก 
ทบ.จะเปKนหน	วยเบิกจ	าย เนื่องจากได=มีการก	อหนี้ผูกพันไว=เรียบร=อยแล=ว 
ส	วนระยะท่ีสอง 692,104,890.28 บาท เปKนค	าตกแต	งภายในสําหรับการแสดงองค�ความรู= งานจ=างควบคุมงาน และ
งบประมาณในส	วนสาธารณูปโภคและภูมิสถาปZตยกรรม ทส.เปKนหน	วยงานรับผิดชอบ 
โดยท้ัง 2 ส	วนให=ดําเนินการต้ังแต	ปuงบ 2566 เปKนต=นไป จนกว	าจะแล=วเสร็จ ตามกรอบวงเงินภารผูกพันเดิม 6,284 ล=านบาท 
รวมท้ังงบประมาณบริหารจัดการและบํารุงรักษารายปu ท่ีเพ่ิมข้ึน 1,537,452,441.04 บาท 



ล	าสุด ฝUายเลขานุการ รายงานความก=าวหน=าโครงการ เม่ือปลายปu 64 พบว	า โครงการจัดสร=างพิพิธภัณฑ�ฯ 5 หน	วยงาน 
ประกอบด=วย กรมยุทธโยธาทหารบก กรมศิลปากร ทส. สปน. และ งป. ได=ร	วมจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณเพ่ือ
เสนอครม.พิจารณาในเร็วๆ นี้ 
ส	วนโครงการหอประชุม ล	าสุด งานก	อสร=าง ดําเนินการคิดเปKนร=อยละ 60.92 ช=ากว	าแผนงานหลักร=อยละ 5.79 เนื่องจาก
ผลกระทบโรคโควิด-19 เปKนงานโครงสร=าง สถาปZตยกรรม และครุภัณฑ� ร=อยละ 45.21งานระบบสาธารณูปโภคภายใน ร=อย
ละ 19.02 และงานระบบสาธารณูปโภคภายนอก ร=อยละ 11.09 
“เฉพาะโครงการก	อสร=างหอประชุมอเนกประสงค� สปน.คาดว	า จะได=ใช=เปKนอาคารในการประชุมผู=นําเศรษฐกิจเอเปก ใน
เดือน พ.ย. 2565 และเม่ืออาคารก	อสร=างแล=วเสร็จ ทบ.จะเปKนหน	วยงานรับผิดชอบดูแล คาดว	า จะเริมดําเนนการได=ใน
ปuงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
สําหรับ 2 โครงการดังกล	าว เดิมในวันท่ี 2 ก.ค. 57 คสช.เหน็ชอบให= ทบ.เปKนเจ=าภาพ ขอก	อหนี้ผูกพันงบปu 2557-2560 
วงเงิน 2,455,973,044 บาท เปKนงบกลาง ปu 57 วงเงิน 492 ล=าน และให= สปน.ขอต้ั�งงบปกติปu 58-60 วงเงิน 
1,963,973,044 บาท แต	ยังมีค	าสาธารณูปโภค/ค	าดูแลรักษาอาคารดังกล	าว ปuละ 20 ล=านบาท และค	าดูแล ขนย=าย ควบคุม
และแปรรูปไม=มีค	า วงเงิน 88,819,414.96 บาท 
ครั้งท่ีสอง มติ ครม. 6 ต.ค. 58 อนุมัติให= สปน.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนินการในส	วนของการก	อสร=างอาคาร
พิพิธภัณฑ� และส	วนท่ีกองทัพบกได=รับผลกระทบ ภายในกรอบวงเงิน 4,746,849,158.96 บาท ในลักษณะก	อหนี้ผูกพันข=ามปu
งบ 57-63 
ครั้งท่ีสาม ครม.20 ก.ย. 59 ได=รับทราบการก	อหนี้ผูกพันข=ามปuงบ 59-63 รายการค	าก	อสร=างพิพิธภัณฑ�ฯ ระยะท่ี 1 ภายใน 
วงเงิน 999,000,000 บาท ระยะเวลาก	อสร=าง 1,260 วัน 
ต	อมา 14 ส.ค. 62 รัฐบาล ทบทวนให= ทบ.ก	อหนี้ผูกพันเพ่ิมเปKน 6,284 ล=านบาท โดนอนุมัติงบเพ่ิมข้ึน 1,537,452,441.04 
บาท และขยายระยะเวลาเปKนปuงบ 57-66 เนื่องจากมีการย=ายสถานท่ีก	อสร=าง จากหอประชุมกองทัพบก เขตดุสิต เนื้อท่ี 19 
ไร	 ไปยังท่ีดินพระราชทาน เขตวังทองหลาง เนื้อท่ี 79 ไร	 2 งาน 60.9 ตารางวา ก	อสร=างพิพิธภัณฑ� 36 ไร	 และอาคาร
หอประชุม 40 ไร	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ม	อนแจ	มวุ	น! ชาวบ=านกว	า 200 คน ป�ดล=อมเจ=าหน=าท่ี ต=องขอกําลัง ตร.ควบคุมสถานการณ� 
12 ม.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6830889 
ม	อนแจ	มวุ	น! ชาวบ=านกว	า 200 คน ป�ดล=อมเจ=าหน=าท่ี หลังมาสํารวจอาคารท่ีกําลังก	อสร=างช	วงโควิด นอภ.มาเจรจายังไม	จบ 
ขอกําลัง ตร.ควบคุมสถานการณ� 
วันท่ี 12 ม.ค.65 นายกมล นวลใย ผู=อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปUาไม=ท่ี 1 (เชียงใหม	) ได=สั่งการให=เจ=าหน=าท่ีสํานัก
จัดการทรัพยากรปUาไม= ท่ี 1 (เชียงใหม	) ประกอบด=วย เจ=าหน=าท่ีหน	วยป\องกันและพัฒนาปUาไม=แม	ริม เจ=าหน=าท่ีส	วนป\องกัน
รักษาปUาและควบคุมไฟปUา เจ=าหน=าท่ีศูนย�ปUาไม=เชียงใหม	 ประสานปลัดอําเภอแม	ริม เข=าสํารวจอาคารท่ีพักขนาดใหญ	ท่ีมีการ
ก	อสร=างบริเวณบ=านหนองหอยใหม	 หมู	 11 ต.แม	แรม อ.แม	ริม จ.เชียงใหม	 (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล=เคียง) 
โดยมีเป\าหมายพ้ืนท่ีตรวจสอบ จํานวน 5 จุด ซ่ึงเปKนพ้ืนท่ีท่ีมีการก	อสร=างในช	วงสถานการณ�โควิด ผลปรากฏว	า เม่ือ
ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีการก	อสร=างจุดท่ี 4 ขณะพนักงานเจ=าหน=าท่ีกําลังนํารถยนต�ออกจากพ้ืนท่ี ได=มีชาวบ=านนํารถจยย.
มาจอดขวางป�ดทางเข=าออก จากนั้นเริ่มมีชาวบ=านในพ้ืนท่ีประมาณ 100 คน เข=ามาสอบถามการปฏิบัติงานว	าถูกต=องตาม
กฎหมายหรือไม	 พร=อมท้ังมีการถ	ายภาพและคลิปวิดิโอ 
ซ่ึงเจ=าหน=าท่ีฝUายท่ีเก่ียวข=องได=ชี้แจงแล=ว แต	ชาวบ=านก็ยังไม	พอใจ จึงได=สร=างกระแสความปZ�นปUวนเพ่ิมข้ึน จนเวลาผ	านไปกว	า 
2 ชั่วโมง กลุ	มชาวบ=านและผู=นําพ้ืนท่ียังไม	ให=เจ=าหน=าท่ีออกจากพ้ืนท่ีแต	อย	างใด และไม	ยินยอมทําบันทึกใดๆ ท้ังสิ้น จนกว	า ผู=
มีอํานาจระดับสูงกว	านี้มาเจรจาให=เปKนท่ีพอใจ จึงจะปล	อยเจ=าหน=าท่ีออกไป 
กระท่ังเวลาประมาณ 18.00 น. นายอําเภอแม	ริม ก็ได=เดินทางเข=ามาถึงเพ่ือจะเจรจากับชาวบ=านท่ีมาสมทบเพ่ิมเติมกว	า 200 
คน ก	อนท่ีเวลา 18.30 น. ผอ.สจป.1 ชม. เกรงว	าเวลามืดคํ่าจะมีปZญหาแทรกซ=อน จึงได=ประสานขอกําลังตํารวจจาก
ตํารวจภูธรภาค 5, ภ.จว.เชียงใหม	 และ สภ.แม	ริม เข=าไปควบคุมสถานการณ� พร=อมท้ังพูดคุยกับแกนนําเพ่ือให=เหตุการณ�เข=า
สู	ภาวะปกติ แต	เหตุการณ�ก็ยังไม	คลี่คลาย ส	วนความคืบหน=าจะรายงานให=ทราบต	อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
"ม	อนแจ	ม" เดือด! ชาวบ=านลุกฮือป�ดล=อม จนท.ปUาไม= จนคํ่ามืดยังไม	ให=ออกพ้ืนท่ี-ยัวะถูกตรวจสอบสร=างอาคารท่ีพัก 
ผู=จัดการออนไลน�  12 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000003735 
เชียงใหม	 - ชาวบ=าน “ม	อนแจ	ม” ลุกฮือป�ดล=อม จนท.ปUาไม=ตลอดท้ังวันจนคํ่ามืดยังไม	ยอมให=ออกจากพ้ืนท่ี เหตุไม	พอใจถูก
เข=าตรวจสอบการก	อสร=างอาคารท่ีพักขนาดใหญ	 ขณะท่ี นอภ.รุดลงพ้ืนท่ีช	วยเจรจาแล=วแต	ยังไม	เปKนผล ต=องจัดกําลัง
เจ=าหน=าท่ีตํารวจช	วยดูแลสถานการณ�หวั่นเหตุการณ�บานปลาย 
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม	แจ=งว	า วันนี้ (12 ม.ค. 65) นายกมล นวลใย ผู=อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปUาไม=ท่ี 1 
(เชียงใหม	) สั่งการให=เจ=าหน=าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปUาไม= ท่ี 1 (เชียงใหม	) ประกอบด=วย เจ=าหน=าท่ีหน	วยป\องกันและพัฒนา
ปUาไม=แม	ริม เจ=าหน=าท่ีส	วนป\องกันรักษาปUาและควบคุมไฟปUา เจ=าหน=าท่ีศูนย�ปUาไม=เชียงใหม	 ประสานปลัดอําเภอแม	ริม เข=า
สํารวจอาคารท่ีพักขนาดใหญ	ท่ีมีการก	อสร=างบริเวณบ=านหนองหอยใหม	 ม.11 ตําบลแม	แรม อําเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 
(ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล=เคียง) โดยมีเป\าหมายพ้ืนท่ีตรวจสอบจํานวน 5 จุด ซ่ึงเปKนพ้ืนท่ีท่ีมีการก	อสร=างในช	วงสถานการณ�โค
วิด-19 
ท้ังนี้ ผลปรากฏว	าระหว	างดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีการก	อสร=างจุดท่ี 4 ในขณะท่ีพนักงานเจ=าหน=าท่ีกําลังนํารถยนต�ออกจาก
พ้ืนท่ีได=มีกลุ	มชาวบ=านนํารถจักรยานยนต�มาจอดขวางทางป�ดทางเข=าออก และจากนั้นได=มีการรวมตัวกันของกลุ	มชาวบ=าน
จํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ ทําการป�ดล=อมเจ=าหน=าท่ีเพ่ือสอบถามการปฏิบัติงานของเจ=าหน=าท่ีว	าถูกต=องตามกฎหมายหรือไม	 ซ่ึงแม=
เจ=าหน=าท่ีฝUายท่ีเก่ียวข=องจะได=ชี้แจงแล=ว แต	ชาวบ=านยังคงไม	พอใจ พร=อมท้ังมีการปลุกระดมอย	างต	อเนื่อง จนกระท่ังถึงช	วง
เย็นแล=วผู=นําในพ้ืนท่ีและชาวบ=านยังไม	ยอมให=เจ=าหน=าท่ีออกจากพ้ืนท่ีและไม	ยินยอมทําบันทึกใดๆ ท้ังสิ้น โดยเรียกร=องขอ
เจรจากับผู=มีอํานาจระดับสูงกว	าจึงจะยอมปล	อยตัว 
ต	อมาในเวลา 18.00 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแม	ริม ได=เดินทางเข=าพ้ืนท่ีเพ่ือเจรจากับชาวบ=านท่ีทําการป�ดล=อมอยู	
ประมาณ 200 คน จนเริ่มคํ่าแล=วแต	ไม	เปKนผล และเกรงว	าเม่ือเข=าสู	ช	วงกลางคืนอาจจะเกิดเหตุการณ�ความวุ	นวายแทรกแซง
ข้ึน จึงมีการประสานกําลังเจ=าหน=าท่ีตํารวจจากตํารวจภูธรภาค 5, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม	 และ สภ.แม	ริม เข=า
ควบคุมดูแลสถานการณ� อย	างไรก็ตาม รายงานข	าวล	าสุดแจ=งว	าจนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. สถานการณ�ยังคงไม	มีทีท	าจะ
คลี่คลายแต	อย	างใดและทางกลุ	มชาวบ=านยังไม	ยอมสลายตัว 


