
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 ก.ย. 65 
ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ทส.ขานรับ มติ ครม. 9 ส.ค.65 สะสางปัญหาสำนักสงฆ์ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ (ไทยรัฐ 13 กันยายน 65 หน้า 7) 
- สารพันปัญหาสาระน่ารู้? (ไทยรัฐ 14 กันยายน 65 หน้า 6) 
- ป้อมแบะรับศก.ไทย คืนพปชร (ข่าวสด 13 กันยายน 2565 หน้า 1,10) 
-  รายงาน: ปมรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่ม ความจริงสองด้าน (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360  12 กันยายน 65 หน้า 11) 
- 'สผ.-กรมป่าไม-้เอกชน'ร่วมใจปลูกป่าลดโลกร้อนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (เดลินิวส์ 13 กันยายน 2565 หน้า 10) 
- ฟ้ืนฟ-ูปลูกป่าลดโลกร้อน (ข่าวสด 13 กันยายน 2565 หน้า 2)  

ข่าวเว็บไซต์ 
- "บิ๊กป้อม" กำชับ ป้องอธิปไตยชายแดน "ตาก" เล่นมุก "บ่ายแล้วง่วงหน่อยนะ" (ไทยรัฐ 12 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2498292 
- "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่แม่สอด มอบสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร (บ้านเมือง 12 กันยายน 2565)  
https://www.banmuang.co.th/news/region/295923 
- ทส.ขานรับ มติ ครม. 9 ส.ค. 65 สะสางปัญหาสำนักสงฆ์ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ (ไทยรัฐ 12 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2498232 
- "วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพ่ือประชาชน (ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 12 กันยายน 2565)  
https://www.thansettakij.com/economy/540091 
- จับกุมไม้สักทองท่อนใหญ่ เตรียมลักลอบส่งนายทุนเชียงใหม่ (สยามรัฐออนไลน์ 12 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/381832 
- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน นำกำลังพลช่วยสร้างบ้านให้คนพิการ (สยามรัฐออนไลน์ 12 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/381822 
- ด่วน!ม้งเจ้าของรีสอร์ตรวมตัวปิดถนนห้ามรถเจ้าหน้าที่ลงภูทับเบิก (ผู้จัดการออนไลน์ 12 กันยายน 2565)  
https://mgronline.com/local/detail/9650000087612 
- “ทนายม้ง” นำทีมยื่นเงื่อนไขหยุดสร้างรีสอร์ตเพ่ิมแลกห้ามจับ -ติดป้ายรื้อถอน ก่อนเปิดทางคณะป่าไม้ลงภูทับเบิก 
(ผู้จัดการออนไลน์ 13 กันยายน 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000087770 
- ภูมิภาค - ฟ้ืนฟ-ูปลูกป่าลดโลกร้อน (ข่าวสด 13 กันยายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7262261 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23611
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.ขานรับ มติ ครม. 9 ส.ค.65 สะสางปัญหาสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้

รหัสข่าว: C-220913039153(12 ก.ย. 65/04:54) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 117.71 Ad Value: 117,710 PRValue : 353,130 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23612
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220914039053(13 ก.ย. 65/04:09) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 67.65 Ad Value: 67,650 PRValue : 202,950 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23612
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220914039053(13 ก.ย. 65/04:09) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 67.65 Ad Value: 67,650 PRValue : 202,950 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11612
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ป้อมแบะรับศก.ไทย คืนพปชร.

รหัสข่าว: C-220913012051(13 ก.ย. 65/04:33) หน้า: 1/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 179.54 Ad Value: 296,241 PRValue : 888,723 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11612
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ป้อมแบะรับศก.ไทย คืนพปชร.

รหัสข่าว: C-220913012051(13 ก.ย. 65/04:33) หน้า: 2/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 179.54 Ad Value: 296,241 PRValue : 888,723 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11612
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ป้อมแบะรับศก.ไทย คืนพปชร.

รหัสข่าว: C-220913012051(13 ก.ย. 65/04:33) หน้า: 3/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 179.54 Ad Value: 296,241 PRValue : 888,723 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11612
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ป้อมแบะรับศก.ไทย คืนพปชร.

รหัสข่าว: C-220913012051(13 ก.ย. 65/04:33) หน้า: 4/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 179.54 Ad Value: 296,241 PRValue : 888,723 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3777
วันที่: จันทร์ 12 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ปมรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่ม ความจริงสองด้าน

รหัสข่าว: C-220912040064(12 ก.ย. 65/04:34) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 82.72 Ad Value: 99,264 PRValue : 297,792 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3777
วันที่: จันทร์ 12 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ปมรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่ม ความจริงสองด้าน

รหัสข่าว: C-220912040064(12 ก.ย. 65/04:34) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 82.72 Ad Value: 99,264 PRValue : 297,792 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26633
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'สผ.-กรมป่าไม้-เอกชน'ร่วมใจปลูกป่าลดโลกร้อนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220913004068(13 ก.ย. 65/04:34) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 78.81 Ad Value: 74,869.50 PRValue : 224,608.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26633
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'สผ.-กรมป่าไม้-เอกชน'ร่วมใจปลูกป่าลดโลกร้อนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220913004068(13 ก.ย. 65/04:34) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 78.81 Ad Value: 74,869.50 PRValue : 224,608.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11612
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ฟื้นฟู-ปลูกป่าลดโลกร้อน

รหัสข่าว: C-220913012053(13 ก.ย. 65/04:32) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 11.71 Ad Value: 14,052 PRValue : 42,156 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

"บิ๊กป้อม" กำชับ ป้องอธิปไตยชายแดน "ตาก" เล่นมุก "บ่ายแล้วง่วงหน่อยนะ" 
12 ก.ย. 2565 18:38 น. 

"บิ๊กป้อม" ติดตามสถานการณ์ชายแดน จ.ตาก กำชับปกป้องอธิปไตย แก้ปัญหาสันติวิธี ดูแลประชาชน สกัดลอบทำผิดกฎหมาย พร้อม
ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอด-เล่นมุก "บ่ายแล้วก็ง่วงนอนหน่อยนะ" 

 
วันท่ี 12 ก.ย. ท่ี จ.ตาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการนายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 
14 กองกำลังนเรศวร ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน โดยทันทีที่มาถึง พล.อ.ประวิตร ได้สักการะหลวงพ่ออู่
ทองและถวายความเคารพพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งประจำอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 14 ขณะที่ พล.ท.อภิเชษฐ์ 
ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวรายงานสถานการณ์แนวชายแดนจังหวัดตาก 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ฝากหน่วยงานความมั่นคง ดูแลสถานการณ์การสู้รบชายแดน  ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยรัฐบาลมีความ
ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงสั่งการขอให้กองกำลังป้องกันชายแดน ยึดมั่นการปกป้องอธิปไตย ป้องกันการรุกล้ำ ทั้งทางบก 
ทางน้ำ และทางอากาศ ขณะเดียวกันให้รักษาความสัมพันธ์อันดี โดยใช้กลไกทั้งระดับพื้นที่และภูมิภาคสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
พร้อมท้ังขอให้ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนที่ได้รับผลกระทบ และผู้หนีภัยจากการสู้รบ ด้วยเมตตาธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน 

พล.อ.ประวิตร ยังกำชับ ให้คุมเข้มสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ สัตว์ป่า  และพืชผลการเกษตร ที่ส่งผลต่อราคาสินค้าการเกษตร
ภายในประเทศ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 
ต่อมา พล.อ.ประวิตร และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนล่าง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด ภายใต้การ
ดำเนินการกรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดย พล.อ.ประวิตร ได้เดินชมอ่างเก็บน้ำ พร้อมสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำ โดยกล่าวว่า เห็นน้ำแบบนี้ไม่มีวันหมด พร้อมพบปะและกล่าวขอบคุณกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า บ่ายแล้วก็ง่วงนอน
หน่อยนะ การมาตรวจราชการของตนในวันนี้ มาในพื้นที่ จ.ตาก มาประชุมแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ก็มาอีกครั้ง ได้รับทราบข้อมูลและภาพรวม
ของทุกคนและที่ดินทำกิน ในทุกพื้นที่ เมื่อเช้าก็ไปแจกพื้นที่ทำกินให้กับประชาชน ไปกับผู้ที่มีรายได้น้อยและไม่มีที่ทำกิน รัฐบาลพยายามทุก
อย่างในเรื่องที่ดินทำกินเรื่องน้ำ ที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นความ
ต้องการของรัฐบาล 

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ตนมาตรวจสถานการณ์ชายแดน และสถานการณ์น้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ชายแดนได้รับทราบถึง
ปัญหาต่างๆ ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ทำไว้ได้ดี ไม่มีความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยหรือประเทศเมียนมา เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร เพียงแต่เมื่อรุก
ล้ำอธิปไตยเราก็จะต้องเรียกร้องไปทำอะไรข้ามมาในนี้ไม่ได้นะ อย่างนี้ใช่หรือไม่ เพราะเราเป็นประเทศสันติเราก็คุยกับเมียนมา คุยกับคนชน
กลุ่มน้อยได้ แต่เราไม่เอาตัวไปเป็นคู่ขัดแย้ง 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จ.ตาก เป็นพื้นที่ท้ายน้ำ ต้องเก็บน้ำเอาไว้ วันนี้เก็บได้ 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีอีกอย่างหนึ่ง คือ อ่างด้านบน มีอยู่
ประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถที่จะมาเติมได้ตลอดเวลา ดังนั้นในเรื่องน้ำประปาไม่มีการขาด ขอให้ประชาชนรับทราบไว้ด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ ตนได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีการจัดสรรน้ำใช้สำหรับ



อุปโภคบริโภค และการเกษตร ตลอดฤดูกาลให้ได้ จะต้องไม่แล้ง และหากปล่อยน้ำมากก็จะไม่มีน้ำ ในฤดูแล้งน้ำก็จะแห้ง จึงจำเป็นต้องมีการ
เก็บน้ำไว้ที่อ่างเก็บน้ำต่างๆ รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน รัฐบาลพร้อมอำนวยประโยชน์  ให้ประชาชนอย่างเต็มที่ 
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถท่ีจะมีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกิน สามารถอยู่ดีกินดีขึ้น 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ได้ถามประชาชนที่มาว่า ใคร มีอะไรจะพูดคุยกับตนหรือไม่  ซึ่งมีประชาชนถามเรื่องที่อยู่อาศัย พล.อ.
ประวิตร บอกว่า ขณะนี้พยายามทำอยู่แล้ว พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเขตป่าไม้ การเข้าทำเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นปัญหา
เรื้อรังมากว่า 60 ปี พร้อมขอให้ส่งรายละเอียดมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เดินพบปะกับประชาชน พร้อมกับชวนชาวบ้านถ่ายรูปด้วยกันอย่างเป็นกันเอง ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจ และเดินทางกลับ กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
"บิ๊กป้อม" ลงพ้ืนที่แม่สอด มอบสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร 

วันจันทร์ ท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/295923 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสุข มอบสิทธิในท่ีดินทำกิน” และมอบนโยบายบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนท่ีตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. 

โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่
ทัพภาคที่ 3 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 เกษตรกรในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรม  

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และผู้ยากจนในเรื่อง
ที่ดินทำกินมาโดยตลอด และดำเนินการผ่านโครงการของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน ซึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยที่ผ่านมามีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เข้าทำ
ประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดตาก มีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 17 พื้นที่ เนื้อที่รวม 129,419 ไร่ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแล้ว จำนวน 11 พื้นที่ เนื้อที่รวม 93,439 ไร่ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีรายช่ือ จำแนกประเภทผู้ที่
ได้รับการจัดที่ดินตามลักษณะการครอบครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 1,303 ราย ประกอบด้วย ป่าประจำรักษ์ จำนวน 216 
ราย ป่าฝั่ งซ้ายแม่น้ำปิง จำนวน 77 ราย ป่าท่าสองยาง จำนวน 40 ราย ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 970 ราย และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด การจัดทำบ้านมั่งคงให้กับประชาชนท่ีไดร้ับการจัดทีด่ิน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

โอกาสนี้ พลเอกประวิตร ได้มอบป้ายสัญลักษณ์แทนสิทธิในที่ดินให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง เนื้อที่รวม 49,349 ไร่เศษ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับผลปร
โยชน์ 8,317 ราย และมอบสมุดประจำตัวให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 
5 ราย ก่อนท่ีจะติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ี และเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกร ตามลำดับ 
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ทส.ขานรับ มติ ครม. 9 ส.ค. 65 สะสางปัญหาสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปัญหา “พระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้” และ “สำนักสงฆ์” ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ ในที่สุดก็ได้รับการสะสางอย่างจริงจังแล้ว หลังจากที่มีปัญหา 
“การอยู่ร่วมกัน” มายาวนาน เพราะการอยู่ร่วมกันมีทั้งสำนักสงฆ์ที่ช่วยดูแลป่าไม้และสำนักสงฆ์ที่บุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะบางแห่ง
ส่งผลกระทบท้ังต่อระบบนิเวศสัตว์ป่าและป่าไม้ ซ่ึงมีทั้งที่ต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ 

เมื่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอการแก้ไข
ปัญหาสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ ว่าในกรณีการดำเนินโครงการใดๆของหน่วยงานรัฐมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าและจะต้อง
มีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยให้สำนักงบ  ประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้นๆด้วย โดย “ยกเว้นหน่วยงานรัฐหรือโครงการบาง
ประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน” ดังนี้ (1) โครงการเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา (2) 
โครงการที่มีวัตถุ ประสงค์เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) โครงการเพื่อการจัดที่ดินที่
ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.และ (4) โครงการที่เข้าใช้พื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 เรื่องการเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตและมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2564 เรื่องขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตาม มติ ครม.
เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย.2563 

นั่นหมายความว่า พระสงฆ์ที่มีการดำเนินการโครงการเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
หรือค่าเช่าปลูกป่าทดแทน! “ทส.พยายามแก้ปัญหาเพื่อให้อยู่ร่วมกัน โดยได้สั่งการให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามมติ ครม.เร่งด่วน โดยเบื้องต้น
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งว่ากรมป่าไม้อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้พื้นทีป่่าไม้แล้ว จำนวน 1,039 คำขอรวม
เนื้อท่ี 39,628-1-21 ไร่ หากต้องชำระค่าปลูกป่าทดแทนในปัจจุบันอัตราไร่ละ 11,360 บาท จะรวมเป็นเงินท้ังสิ้นประมาณ 450,174,000 บาท 
ขณะที่มีวัดอยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 115 คำขอและวัดที่ยื่นตาม มติ ครม.วันที่ 23 มิ.ย.2563 และ 11 พ.ค.2564 ทั้งหมดจำนวน 10,730 
คำขอ รวมเนื้อท่ีประมาณ 162,675 ไร่ หากต้องชำระค่าปลูกป่าทดแทน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,847,988,000 บาท ดังนั้นกรมป่าไม้ จึงได้
ทำโครงการรางวัลธรรมจักรสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้และเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา” 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ในฐานะเจ้าของมติ ครม.เพื่อแก้ปัญหาพระอยู่ป่า กล่าว 

 
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า รางวัลธรรมจักรสีเขียวจะเป็นตัวอย่างให้แก่วัด ชุมชน  ราษฎรในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ การปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ปัจจุบันแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้พิจารณาคัดเลือก วัดที่ได้รับ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้จากกรมป่าไม้และได้ส่งรายช่ือให้กรมป่าไม้  พิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว รวม 45 วัด อาทิ วัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ  



วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี วัดที่พักสงฆ์เทพนิมิตรสถิตย์ธรรม จ.นครพนม วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล จ.กาญจนบุรี วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก วัดราชพฤกษ์ 
จ.เพชรบูรณ์ วัดป่าชมภูพาน จ.สกลนคร วัดป่าหนองขาม จ.สระแก้ว เป็นต้น 

ขณะที่ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ระบุว่า กรมป่าไม้ได้มีการประชุม
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ประชุมมีมติให้ยึดแนวทางตามมติ  ครม.เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2538 และให้
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่า
ไม้ที ่1/2552 พิจารณาจำแนกท่ีพักสงฆ์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ตามหลักการในการจำแนกท่ีพักสงฆ์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้และแนวทางแก้ไขปัญหาตามมติ
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2540 เพื่อประกอบในการพิจารณาอนุญาตใช้
พื้นที่ป่าไม้เพื่อการสร้างวัดและเห็นควรหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาต่อไป 

“เป็นการแก้ปัญหาโดยให้มีการสำรวจและจำแนกท่ีพักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตพื้นท่ีต้นน้ำลำธารในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงหรือตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่หรือเสี่ยงต่อการเข้าไปทำลายหรือกระทบ กระเทือน
ต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจำแนกแยกแยะให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

และนี่คือรูปธรรมในการแก้ปัญหา “พระสงฆ์ในพ้ืนท่ีป่าไม้” และสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่าไม้ปัจจุบัน 

 
“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่า “พระกับป่า” บทบาทของพระสงฆ์ เป็นทั้งผู้นำในการอนุรักษ์ป่าไม้และส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ป่า บ่อยครั้งที่
เราได้เห็นพระสงฆ์เอาผ้าจีวรโอบพันโคนต้นไม้ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าตัด ถือเป็นการรักษาป่าไว้ให้มนุษย์ 

เมื่อ ทส.โดยกรมป่าไม้ เข้ามาสะสางปัญหาพระกับป่าตามมติ ครม. จึงถือเป็นการปลดล็อกการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ซึ่งส่งผลดีต่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและถ้อยทีถ้อยอาศัย 

แต่สิ่งที่เราอยากจะฝากทุกหน่วยงานรวมถึงพระสงฆ์และชาวบ้านคือการรักษากฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 

อย่าให้ความตั้งใจที่ดีต้องล่มสลายเพียงเพราะความโลภของคนบางกลุ่มอีกเลย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  12 ก.ย. 2565  https://www.thansettakij.com/economy/540091 

“รมว.วราวุธ” มอบนโยบายการบูรณาการงาน "ปม. - อส." ขับเคลื่อน แนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
กรมอุทยาน พุ่งเป้าสร้างความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน 

วันนี้ (9 กันยายน 2565) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็น
ประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ของทั้ง 2 
หน่วยงาน โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด
กระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นายวราวุธ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพราะถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ท้ังกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้ผสานความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ระดับ 
ทั้งในเรื่องของการถ่ายโอนพื้นที่ หน่วยงาน และอัตรากำลัง 

เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้ขอให้ทั้ง 2 หน่วยงาน รักษา
มาตรฐานในการทำงาน และขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงานเพื่อผนึกกำลังในการดูแลป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์สืบไป 

ในการนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวให้โอวาท แก่ท้ัง 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นที่ให้มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในทุกพื้นที่ ผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่ วมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำให้ทุก
หน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
ต่อไป ท้ังนี้ ขอให้ท้ัง 2 หน่วยงานทำงานร่วมมือกันอย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากร โดยขอให้ใช้ทั้งใจและแรงใน
การทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ 

 

 

https://www.thansettakij.com/economy/540091


 
จับกุมไม้สักทองท่อนใหญ่ เตรียมลักลอบส่งนายทุนเชียงใหม่   

สยามรัฐออนไลน์  12 กันยายน 2565 https://siamrath.co.th/n/381832 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.ย.65 นายทวีชัย กันทใจ ผอ.สำนักส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หน.นปพ.แม่สะเรียง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง นำกำลัง 
ประกอบด้วย นายทวี ตาคำ พนักงานพิทักษ์ป่า (ส.3)และนายเทียบ วงษา พนักงานพิทักษ์ป่า (ส.3) นำกำลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่.มส.3 อำเภอแม่สะเรียง เข้าทำการออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย บ้านห้วยปู ตำบล
แม่เหาะ รอยต่อ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบตัดโค่นต้นสักทองขนาดใหญ่  

จึงเดินทางไปตรวจสอบตรวจพบการลักลอบตัดโค่นไม้สัก จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 1.09 ลบ.ม. และ ไม้สักแปรรูป จำนวน 2 แผ่น ปริมาตร 
0.36 ลบ.เมตร และพบว่ามีการ ทำการแปรรูปด้วยเลื่อยโช่ยนต์ระหว่างการตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระทำผิด.โดยเจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่ม
บุคคลนอกพ้ืนท่ีเข้ามาลักลอบตัดโค่นเพื่อนำออกไปจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยฯจึงได้ชักลากไม้ของกลางมาเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยฯและแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง เพื่อดำเนินการสอบสวนติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน นำกำลังพลช่วยสร้างบ้านให้คนพิการ  

สยามรัฐออนไลน์  12 กันยายน 2565 https://siamrath.co.th/n/381822 

วันที่ 12 ก.ย.65 นายทวีชัย กันทใจ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ,หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 1 (อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน)ได้รับมอบหมายจากนายกรัณฑ์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ให้นายทวีชัย กันทใจ 
ผอ.สปฟ.สจป.1 มส.และหน.หน่วยฯมส.2 (อ.เมือง มส.) นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง , เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรน้ำเคียงดิน , เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.711 ฉก.ร.7  ดำเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผูสู้งอายุและเป็นคนพิการ ให้สะดวกและปลอดภัย รายนายองค์ นุชนันท์ บ้านเลขท่ี 153 หมู่ 2 ต.ผา
บ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
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ด่วน!ม้งเจ้าของรีสอร์ตรวมตัวปิดถนนห้ามรถเจ้าหน้าที่ลงภูทับเบิก 

ผู้จัดการออนไลน์ 12 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000087612 

เพชรบูรณ์ – นักท่องเที่ยวบนภูทับเบิก ตกใจกันทั่ว..กลุ่มชาติม้งเจ้าของรีสอร์ต รวมตัวนำรถปิกอัพขวางถนน ห้ามรถป่าไม้-กอ.รมน.เพชรบูรณ-์
ฝ่ายปกครองหล่มเก่า ออกจากพ้ืนท่ี หลังเข้าตรวจป้ายตรวจยึดรีสอร์ต 

วันน้ี(12 ก.ย.65) นางทรงศักดิ์ กิตติธนากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าท่ี
หน่วยป่าไม้ และ กอ.รมน.พช. ปกครอง อ.หล่มเก่า, พม.(ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาเดิม) เข้าตรวจป้ายยึดอายัดรีสอร์ต บริเวณหมู่ 8 บ้านเนิน ต.
บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

หลังจากได้ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหารุกบุกป่า 2484 ที่สำนักงาน พม.หน่วยที่ 8 ภูทับเบิก สืบเนื่องจากปรากฏข่าวว่า รีสอร์ตประมาณ 
300 รายก่อสร้างอย่างผิดกฎหมาย 

แต่หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่ตรวจยึดเดิมเมื่อเดือนสิงหาคม 65 ที่ผ่านมา กลับมีกลุ่มชาวบ้าน ที่คาดว่าเป็นผู้ประกอบการเจ้าของรีสอร์ตบน
ภูทับเบิก และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง นำรถปิกอัพรวม 3 คัน มาปิดถนนหน้าบ้านพักรีสอร์ต ทำให้รถเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกมาจากพ้ืนท่ีตรวจ
ยึดได้ ขณะที่รถนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเข้า-ออกท่ีพักรีสอร์ตเช่นกัน 
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“ทนายม้ง” นำทีมยื่นเงื่อนไขหยุดสร้างรีสอร์ตเพ่ิมแลกห้ามจับ-ติดป้ายรื้อถอน ก่อนเปิดทางคณะป่าไม้ลงภู
ทับเบิก 
เผยแพร่: 13 ก.ย. 2565 07:32   ปรับปรุง: 13 ก.ย. 2565 07:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
เพชรบูรณ์ - ทนายชาวม้งนำ ผญบ.-ลูกบ้านเจรจาคณะ จนท.ตรวจรีสอร์ต ที่ถูกปิดทางลงจากภูทับเบิก ถกปมแหล่งท่องเท่ียวภูทับเบิก
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ หรือเขตนิคมชาวเขากันแน่ เถียงนาน 2 ชั่วโมงไร้ข้อยุติ บรรลุข้อตกลงแค่ยอมยุติสร้างรีสอร์ตใหม่ แต่ห้ามจับ-ติดป้ายร้ือถอน 
ก่อนยอมสลายตัว 

ความคืบหน้ากรณีเจ้าของรีสอร์ตชาวม้งนำรถกระบะจอดขวางบนถนนหน้ารีสอร์ตบนภูทับเบิก ทำให้รถของคณะนายทรงศักดิ์ กิตติธนากรณ์ 
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ และ กอ.รมน.พช. ปกครอง อ.หล่มเก่า, 
พม.(ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาเดิม) ท่ีเดินทางขึ้นไปตรวจป้ายยึดอายัดรีสอร์ต บริเวณหมู่ 8 บ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ออก
จากพ้ืนท่ีไม่ได้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.45 น. วันท่ี 12 ก.ย. 65 ที่ผ่านมานั้น 

กระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น.เศษ นายจำเนียร โฉมงาม ที่ปรึกษากฎหมายชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวม้ง ได้
เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. ท่ีร้านนิตยา รีสอร์ต หมู่ 8 บ้านทับเบิก โดยได้มีการถกเถียงถึงปัญหาที่ดินบนภูทับ
เบิกทั้งหมด ว่าอยู่ในเขตไหนกันแน่..ระหว่างที่ดินป่า 2484 กับท่ีดินของนิคมชาวเขา (พม.) ซึ่งใช้มติ ครม.2509 

อย่างไรก็ตาม การประชุมหารือใช้เวลาถกเถียงกันถึงประเด็นการเกิดก่อนเกิดหลัง แต่ก็ไม่มีข้อยุติ ต้องหาเวทีเจรจาใหม่ เนื่องจากมีความเห็นต่าง 
ชาวม้งบนภูทับเบิกไม่ยอมให้ที่ดินอยู่ใต้อำนาจของป่าไม้ แต่ยอมที่จะอยู่ในเขตนิคมชาวเขา 

เบื้องต้น นายจำเนียน ทนายของชาวม้ง ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้, ปกครอง, กอ.รมน. ตำรวจ ว่าพี่น้องชาวม้งจะต้องหยุดก่อสร้าง ผู้ใดสร้าง
แล้วให้ชะลอไว้ แม้อยู่ระหว่างมุงหลังคาก็ตาม ยังเปิดรับลูกค้าต่อไปได้ เพียงแต่ยุติการก่อสร้างเพิ่ม ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ห้ามจับกุม หรือติด
ประกาศรื้อถอน รอจนกว่ามีการเจรจาและได้ข้อสรุป 

นายจำเนียรย้ำอีกว่า ฝากบอกนายชีวะภาพ ชีวะธรรม และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ว่าอยากพูดคุยด้วย อยากจะถามให้ชัดๆ ว่าสภาพพื้นท่ีภู
ทับเบิกยังคงมีสถานะเป็นป่าหรือไม่ และมีแผนท่ีแนบท้ายแสดงหรือไม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวม้งพอใจในข้อตกลง และเคลื่อนย้ายรถที่จอดขวางถนนหน้ารีสอร์ต และสลายตัว เปิดทางคณะเจ้าหน้าที่ลงจากภูทับ
เบิกในเวลา 21.40 น. 

 



 
ภูมิภาค - ฟ้ืนฟ-ูปลูกป่าลดโลกร้อน  

 
13 ก.ย. 2565 - 07:34 น.  

สผ. – ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า สผ.ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ ต่อสังคม และกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำ  ลดวิกฤตสภาวะโลกร้อน ลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมกับกรมป่าไม้ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ีจ.ชลบุรี-ระยอง 

ลดโลกร้อน – ผู้บริหาร สผ. และปตท. นำขรก.และจนท. ร่วมกันปลูกป่า ในการจัดโครงการอบรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลดโลกร้อน อากาศเปลี่ยน  มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่จ.ชลบุรี-
ระยอง 
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