
สรุปข�าวประจําวันท่ี 3-5 ก.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- รัฐบาลโหมแก�ป�ญหาท่ีดิน มท.เล็งออกโฉนดใน69จว. (ไทยโพสต) 3 ก.ย. 65 หน�า 1,15) 

- เผยเอกสารตู1แจงนายกฯ8ป4 ไม1เริ่มนับ24ส.ค.57 (ไทยรัฐ 4 ก.ย. 65 หน�า 1,8) 

- ป9อมลุยงาน สุดคึก-อํานาจเต็ม ลงนาม22หน1วย แจกท่ีดินคนจน (เดลินิวส) 4 ก.ย. 65 หน�า 1,13) 

- ไล1รื้อท่ีพักรุกป?าสงวน "ดอยม1อนแจ1ม" ดรามาปรับพ้ืนท่ีเกษตร สู1ท1องเท่ียวชุมชน (ผู�จัดการสุดสัปดาห) 360 D 3-9 ก.ย. 65 หน�า 10) 

- Think: ปลูกป?า 600,000 ต�น (เดลินิวส) 4 ก.ย. 65 หน�า 6) 

- ส.ป.ก.แจงปมเหมืองทองใน5จังหวัด (แนวหน�า 5 ก.ย. 65 หน�า 8) 

ข�าวเว็บไซต) 

- “บ๊ิกตู�” แจงศาลรัฐธรรมนูญ 8 ป�นายกฯ ไม�นับ 24 ส.ค.57 คืนรถตําแหน�งหวั่นครหา 

ไทยรัฐฉบับพิมพ. 3 ก.ย. 2565 05:25 น. https://www.thairath.co.th/news/politic/2489766 

- รัฐบาลโหมแกDปEญหาท่ีดิน มท.เล็งออกโฉนดใน69จว. 

ไทยโพสต. 3 กันยายน 2565 https://www.thaipost.net/one-newspaper/213331/ 

- รักษาการนายกฯ หนุน MOU 22 หน�วย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ใหD ปชช.ใชDประโยชน.ท่ีดิน 

มติชน วันศุกร.ท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2565 https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_599097 

- อปม. ร�วมลงนาม MOU โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\น ในพ้ืนท่ี คทช.  

สยามรัฐออนไลน.  3 กันยายน 2565 https://siamrath.co.th/n/379253 

- 4 ลDานคนในท่ีดินรัฐ 16 ลDานไร� รอ 22 หน�วยเร�งงานหลัง MOU 

ผูDจัดการออนไลน. 3 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000084764 

- 4 ลDานคนในท่ีดินรัฐ 16 ลDานไร�รอ 22 หน�วยเร�งงานหลัง MOU 

แนวหนDา วันอาทิตย. ท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/politic/677858 

- "รมว.วราวุธ" เคาะ 7 มาตรการ เตรียมชง กก.วล. รับมือไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 

บDานเมือง วันอาทิตย. ท่ี 04 กันยายน พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/294780 

- "วราวุธ" รุกเตรียมปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 

กรุงเทพธุรกิจ 04 ก.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/business/environment/1024688 

- กรมปbาไมDประชุมโครงการ BMEL-ITTO Teak Project in Mekong 

พิมพ.ไทย 2 กันยายน 2565  https://www.pimthai.co.th/122806 



- ไล�รื้อท่ีพักรุกปbาสงวน “ดอยม�อนแจ�ม” ดรามาปรับพ้ืนท่ีเกษตร สู�ท�องเท่ียวชุมชน ทุนนิยมเขมือบปbา กฎหมายไรDอํานาจ!? 

ผูDจัดการออนไลน.  3 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/daily/detail/9650000084505 

- จับขบวนการมอดไมDลักลอบตัดในพ้ืนท่ี ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

พิมพ.ไทย 3 กันยายน 2565 https://www.pimthai.co.th/122832 

- ส.ป.ก.แจงปมเหมืองทองใน5จังหวัด 

แนวหนDา วันจันทร. ท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/677811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9425
วันที่: เสาร์ 3 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15

หัวข้อข่าว: รัฐบาลโหมแก้ปัญหาที่ดิน มท.เล็งออกโฉนดใน69จว.

รหัสข่าว: C-220903008038(3 ก.ย. 65/04:01) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 49.93 Ad Value: 59,916 PRValue : 179,748 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23602
วันที่: อาทิตย์ 4 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: เผยเอกสารตู่แจงนายกฯ8ปี ไม่เริ่มนับ24ส.ค.57

รหัสข่าว: C-220904039061(3 ก.ย. 65/06:30) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 214.13 Ad Value: 214,130 PRValue : 642,390 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23602
วันที่: อาทิตย์ 4 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: เผยเอกสารตู่แจงนายกฯ8ปี ไม่เริ่มนับ24ส.ค.57

รหัสข่าว: C-220904039061(3 ก.ย. 65/06:30) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 214.13 Ad Value: 214,130 PRValue : 642,390 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26624
วันที่: อาทิตย์ 4 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 13

หัวข้อข่าว: ป้อมลุยงาน สุดคึก-อำนาจเต็ม ลงนาม22หน่วย แจกที่ดินคนจน

รหัสข่าว: C-220904035068(3 ก.ย. 65/06:41) หน้า: 1/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 184.26 Ad Value: 331,668 PRValue : 995,004 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26624
วันที่: อาทิตย์ 4 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 13

หัวข้อข่าว: ป้อมลุยงาน สุดคึก-อำนาจเต็ม ลงนาม22หน่วย แจกที่ดินคนจน

รหัสข่าว: C-220904035068(3 ก.ย. 65/06:41) หน้า: 2/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 184.26 Ad Value: 331,668 PRValue : 995,004 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 671
วันที่: เสาร์ 3 - ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ไล่รื้อที่พักรุกป่าสงวน "ดอยม่อนแจ่ม" ดรามาปรับพื้นที่เกษตร สู่ท่องเที่ยวชุมชน...

รหัสข่าว: C-220903063008(3 ก.ย. 65/05:30) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 100.45 Ad Value: 40,180 PRValue : 120,540 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 671
วันที่: เสาร์ 3 - ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ไล่รื้อที่พักรุกป่าสงวน "ดอยม่อนแจ่ม" ดรามาปรับพื้นที่เกษตร สู่ท่องเที่ยวชุมชน...

รหัสข่าว: C-220903063008(3 ก.ย. 65/05:30) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 100.45 Ad Value: 40,180 PRValue : 120,540 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26624
วันที่: อาทิตย์ 4 กันยายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(บนซ้าย)

คอลัมน์: Think: ปลูกป่า 600,000 ต้น

รหัสข่าว: C-220904035022(3 ก.ย. 65/07:02) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 25.03 Ad Value: 45,054 PRValue : 135,162 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15103
วันที่: จันทร์ 5 กันยายน 2565
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.แจงปมเหมืองทองใน5จังหวัด

รหัสข่าว: C-220905005093(5 ก.ย. 65/06:26) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 23.66 Ad Value: 29,575 PRValue : 88,725 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 

“บ๊ิกตู�” แจงศาลรัฐธรรมนูญ 8 ป�นายกฯ ไม�นับ 24 ส.ค.57 คืนรถตําแหน�งหวั่นครหา 

ไทยรัฐฉบับพิมพ. 3 ก.ย. 2565 05:25 น. https://www.thairath.co.th/news/politic/2489766 

รักษาการนายกฯ “ปfอม” เครื่องแรงฟtตต�อเนื่อง 5 ก.ย.ลงลุยกระบ่ี หูทวนลมไม�สน ฟuvนภาพ 3 ป. ลงพ้ืนท่ี “รมว.กลาโหมตู�” 
ไม�นDอยหนDาไปเยี่ยมทหารช�วยน้ําท�วมอยุธยา ผิดคิวไม�ทักกองเชียร. ตDองรีบฝาก “ธนกร” แจงขอโทษแฟนคลับ มามุกแปลก
คืนรถเบนซ.ประจําตําแหน�งนายกฯ “วิษณุ” ปEดแค�ไม�อยากใชDรถผูDนํา ไรDนัยฝbาปม 8 ป� เผยเอกสาร “นายกฯตู�” ชี้แจงศาล 
รธน.ระบุวาระ 8 ป� ไม�เริ่มนับป� 57 “สุวัจน.” เปtดบDานรับ “กรณ.” เขDา ชพน.จับมือลุยเลือกต้ัง ชู “ขุนคลังโลก” ฟuvนเศรษฐกิจ
ประเทศ วางเปfาคัมแบ็กผงาดกลับมาเป\นพรรคใหญ� 

การเมืองยังตDองจับตาความเคลื่อนไหวของพ่ีนDอง 2 ป. โดย พล.อ.ประวิตร วงษ.สุรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ยังฟtตต�อเนื่อง เตรียมบินลงใตDติดตามงานบริหารจัดการน้ํา จ.กระบ่ี ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ. จันทร.โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไปตรวจเยี่ยมกําลังพลของกองทัพท่ีปฏิบัติการช�วยน้ําท�วม จ.พระนครศรีอยุธยา ไม�เปtด
กระจกรถทักทายกองเชียร. ตDองรีบสื่อสารขอโทษประชาชนพัลวัน 

 “บ๊ิกปfอม” ถกแกDปEญหาท่ีทํากิน 

เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 2 ก.ย. ท่ีหDองแกรนด.บอลรูม โรงแรมรามาการ.เดนส. พล.อ.ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกฯ และ
รักษาราชการแทนนายกฯ เป\นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดิน ครั้งท่ี 2/2565 โดยท่ีประชุมเห็นชอบ 3 เรื่อง 1.ร�างหลักเกณฑ.การจําแนกประเภทท่ีดิน 2.การแกDไขปEญหา
การอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีปbาไมDถาวร และใหDกรมปbาไมDกําหนดพ้ืนท่ีเปfาหมายการจัดท่ีดินทํากินใหDชุมชนในพ้ืนท่ีปbาไมDถาวร 
และ 3.ร�างแผนปฏิบัติการดDานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (2566-2570) ท่ีประชุมยังมีมติรับทราบ
ความคืบหนDาการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (2566-2580) จากนั้น พล.อ.
ประวิตร เป\นประธานพิธีลงนามบันทึกขDอตกลงความร�วมมือ (MOU) กับ 21 หน�วยงานภายใตDโครงการบูรณาการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\นในพ้ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) มี พล.อ.อนุพงษ. 
เผ�าจินดา รมว.มหาดไทย ร�วมลงนาม โดย พล.อ.ประวิตรกล�าวว�า ยินดีและทราบความตDองการประชาชน โดยเฉพาะท่ีดินทํา
กิน ท่ีอยู�อาศัย การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ไฟฟfา น้ําประปา เสDนทางคมนาคม แหล�งน้ํา ฝากทุกหน�วยงาน
ร�วมมือกันบูรณาการช�วยเหลือประชาชนใหDอยู�ดีกินดีข้ึน 

เดDงเชือกจัดทริป 3 ป. ลงพ้ืนท่ีพรDอมกัน 

ภายหลังเสร็จพิธี ทันทีท่ี พล.อ.ประวิตร เจอสื่อมวลชนท่ีดักรอสัมภาษณ. ไดDยิ้มทักทายนักข�าวก�อนทันทีว�า “ถามทุกวันไม�เบ่ือ
กันบDางเหรอ” เม่ือผูDสื่อข�าวถามถึงกรณีเพจเฟซบุ}ก “พล.อ.ประวิตร วงษ.สุวรรณ General Prawit Wongsuwon” มีความ
เคลื่อนไหว โพสต.ผลงานรักษาการนายกฯยอดติดตามพุ�งข้ึน พล.อ.ประวิตร ตอบว�า “ไม�มี ไม�รูD” เม่ือถามว�า มีโอกาสเห็นภาพ 



3 ป. ลงพ้ืนท่ีร�วมกันหรือไม�หรือลงพ้ืนท่ีกับ พล.อ.ประยุทธ. จันทร.โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร ไม�ไดDตอบ
คําถาม โดยเดินกDาวข้ึนรถไปทันที 

ยังไม�เห็นโผทหาร-กฎหมายลูก 

พล.อ.ประวิตร ใหDสัมภาษณ.ถึงความคืบหนDาของบัญชีการปรับยDายนายทหารปลายป�ว�า ยังมาไม�ถึงมือ เม่ือถามว�า ร�าง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าดDวยการเลือกต้ัง ส.ส. และร�าง พ.ร.ป.ว�าดDวยพรรคการเมืองท้ัง 2 ฉบับ มีรายงานว�า นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา ไดDส�งมายังรัฐบาลแลDว พล.อ.ประวิตร ตอบว�า ยังไม�เห็น น�าจะอยู�ท่ีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

เพจ FC อวยไม�เคยอยู�หลังลูกนDอง 

ผูDสื่อข�าวรายงานว�า เพจเฟซบุ}ก “พล.อ.ประวิตร วงษ.สุวรรณ General Prawit Wong suwon” ท่ีจัดทําข้ึนโดย FC ของ 
พล.อ.ประวิตร มีผูDติดตาม 7.3 พันคน โพสต.เคลื่อนไหวต�อเนื่องหลังจาก พล.อ.ประวิตรเขDามารักษาราชการแทนนายกฯ 
ล�าสุดวันท่ี 1 ก.ย.โพสต.ในหัวขDอ “พ่ีปfอม ผูDรักแม�และชอบชิม รบหนักไม�เคยอยู�หลังลูกนDอง” เนื้อหาบางช�วงบางตอนมาจาก
หนังสือ “พ่ีปfอม พ่ีใหญ� พ่ีชายท่ีแสนดี” จัดทําข้ึนเนื่องในวันคลDายวันเกิดครบ 76 ป� พรDอมภาพชุดของ พล.อ.ประวิตร ต้ังแต�
เป\นนักเรียนเตรียมทหาร กระท่ังเขDารับราชการทหารและนักการเมือง 

5 ก.ย.ลงใตDลุยบริหารน้ํากระบ่ี 

ผูDสื่อข�าวรายงานว�า ในวันท่ี 5 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มี
กําหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จ.กระบ่ี โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ. รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พล.อ.ชัยชาญ 
ชDางมงคล รมช.กลาโหม และคณะทํางาน ร�วมลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามสถานการณ. และบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีภาคใตD โครงการ
พัฒนาแหล�งน้ําการเกษตร พบปะเกษตรกรปาล.มน้ํามัน พรDอมมอบหนังสืออนุญาตใหDเขDาทําประโยชน. ส.ป.ก. 4-01 และ
พบปะประชาชน ท้ังนี้ เป\นการลงพ้ืนท่ีเป\นจังหวัดท่ี 2 ต�อจาก จ.ฉะเชิงเทรา ของ พล.อ.ประวิตรหลังเป\นรักษาราชการแทน
นายกฯ และยังกําหนดการลงพ้ืนท่ีต�อเนื่องอีกหลายจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

รัฐบาลโหมแกDปEญหาท่ีดิน มท.เล็งออกโฉนดใน69จว. 

ไทยโพสต. 3 กันยายน 2565 https://www.thaipost.net/one-newspaper/213331/ 

รัฐบาลลุยแกDปEญหาท่ีดินเต็มสูบ “ประวิตร” นั่งหัวโต}ะเคาะใหDจําแนกท่ีดิน เตรียมชงยกเลิกมติ ครม. 22 เม.ย.2540 พรDอม

เป\นประธาน 21 หน�วยงานลงนามเอ็มโอยูพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี คทช. “นิพนธ.”  ป��บป�งบประมาณ 2566 เล็ง

ออกโฉนดท่ีดินกว�าแสนแปลงใน 69 จังหวัด 

เม่ือวันศุกร.ท่ี 2 กันยายน ท่ีหDองแกรนด.บอลรูม โรงแรมรามาการ.เดนส. พล.อ.ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป\นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการท่ีดิน

และทรัพยากรดิน ครั้งท่ี 2/2565 โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวขDองกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินเขDาร�วมประชุม 

โดยท่ีประชุมไดDมีมติเห็นชอบ 3 เรื่อง ประกอบดDวย 1.เห็นชอบร�างหลักเกณฑ.การจําแนกประเภทท่ีดินตามผลการจําแนกการ

ใชDประโยชน.ท่ีดิน ซ่ึงเป\นพ้ืนท่ีปbาไมD พ้ืนท่ีปbาชายเลน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีชุมชน 2.เห็นชอบการแกDไขปEญหาการอยู�

อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีปbาไมDถาวร และใหDกรมปbาไมDดําเนินการกําหนดพ้ืนท่ีเปfาหมายการจัดท่ีดินทํากินใหDชุมชนในพ้ืนท่ีปbาไมD

ถาวร โดยพิจารณาถึงพ้ืนท่ีปbาไมDถาวรท่ีไดDจําแนกไปแลDว และอยู�ระหว�างดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 22 

เม.ย.2540 ของกรมพัฒนาท่ีดิน และจัดทํากระบวนการจัดท่ีดินทํากินใหDชุมชนในพ้ืนท่ีปbาไมDถาวร เสนอต�อคณะอนุกรรมการ

จัดท่ีดิน และเห็นชอบการเสนอเรื่องขอยกเลิกมติ ครม.เม่ือวันท่ี 22 เม.ย.2540  เรื่องมาตรการและแนวทางแกDไขปEญหา

เก่ียวกับพ้ืนท่ีปbาไมDในภาพรวมท้ังประเทศ โดยเรื่องท่ีราษฎรรDองเรียนใหDเพิกถอนเขตปbาไมDถาวรตามมติ ครม. ซ่ึงผูDว�าราชการ

จังหวัดหรือสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดไดDรับเรื่องไวDแลDว รวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวขDองท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 

22  เม.ย.ใหDกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการต�อไปใหDแลDวเสร็จ จนกว�า  ครม.จะมีมติยกเลิกหรือมีขDอสั่งการเปลี่ยนแปลงไปเป\น

อย�างอ่ืน และ 3.เห็นชอบร�างแผนปฏิบัติการดDานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2570) 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังไดDมีมติรับทราบความคืบหนDาการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของ

ประเทศ (พ.ศ.2566-2580) ดDวย 



ต�อมา พล.อ.ประวิตรเป\นประธานพิธีเปtดงานขDอตกลงความร�วมมือ MOU โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\นในพ้ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) โดย พล.อ.ประวิตรกล�าวว�า การจัดท่ีดินทํา

กินใหDชุมชนใหDกรรมสิทธิ์แต�อนุญาตใหDเขDาทําประโยชน.ในท่ีดิน เป\นนโยบายของรัฐบาลท่ีตDองการแกDไขปEญหาความยากจน

และความเหลื่อมล้ํา เพราะปEญหาการขาดแคลนท่ีดินทํากิน โดยใหDพ่ีนDองประชาชนผูDยากไรDไดDมีสิทธิ์ทํากิน ไดDอยู�อาศัยในท่ีดิน

ของรัฐอย�างถูกตDองตามกฎหมายปfองกันการเปลี่ยนมือการเขDามาครอบครอง ใหDท่ีดินตกทอดยังลูกหลาน รวมท้ังการปfองกัน

ปEญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตDนน้ําและพ้ืนท่ีปbาท่ีสมบูรณ. อาจจะส�งผลใหDการบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรท่ีดินของประเทศท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเป\นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน.สูงสุด และยังมีความยั่งยืน

สอดคลDองกับยุทธศาสตร.ชาติ 20 ป� และสอดคลDองกับปฏิญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พล.อ.ประวิตรกล�าวว�า ไดDรับทราบความตDองการของพ่ีนDองประชาชน ท่ีไดDรับอนุญาตใหDเขDาทําประโยชน.หรือท่ีอยู�อาศัยใน

ท่ีดินของรัฐ ภายใตDนโยบายการจัดทําท่ีดินท่ีทํากิน  ตDองการความช�วยเหลือจากภาครัฐเป\นการเร�งด�วนในการจัดทําและ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ไฟฟfา ประปา  เสDนทางคมนาคม และแหล�งน้ําในการอุปโภคและบริโภคต�างๆ เพ่ือลง

หลักปEกฐานต�อไปเป\นระยะยาว ดังนั้น ขอฝากไวDว�าใหDทุกหน�วยงานไดDร�วมมือกันบูรณาการช�วยเหลือประชาชน ใหDสามารถ

อยู�ดีกินดีข้ึนและมีความเป\นอยู�ท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเป\นความตDองการของรัฐบาลและขDาราชการทุกคนท่ีมีต�อประชาชน 

จากนั้นเป\นพิธีลงนามบันทึกขDอตกลงความร�วมมือ  (MOU) ร�วมกับ 21 หน�วยงาน ภายใตDโครงการบูรณาการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค และโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\นในพ้ืนท่ีของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ  (คทช.) 

ท้ังนี้ มีรายงานว�าในวันท่ี 5 ก.ย. พล.อ.ประวิตรพรDอมคณะมีกําหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จ.กระบ่ี โดยจะเดินทางไปยัง

โครงการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร พ้ืนท่ีดําเนินการ ส.ป.ก.จังหวัดกระบ่ี แลDวมอบหนังสืออนุญาตใหDเขDาทําประโยชน. ส.

ป.ก.4-01 บDานสองแพรก หมู�ท่ี 9 บDานหว�างคลองไทย หมู�ท่ี 10 ต.กระบ่ีนDอย อ.เมืองกระบ่ีดDวย 

ขณะท่ีนายนิพนธ. บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล�าวว�า  เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.ไดDลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง

กําหนดจังหวัดท่ีจะทําการสํารวจรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดท่ีดินป�งบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวนท้ังสิ้น 69  จังหวัด โดย

ท่ีดินดังกล�าวไม�รวมทDองท่ีท่ีทางราชการไดDจําแนกใหDเป\นเขตปbาไมDถาวร และท่ีดินตDองหDามมิใหDออกโฉนดท่ีดิน ตามขDอ 14 

แห�งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหDใชDประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 เช�น ท่ี

สาธารณประโยชน. เขตปbาสงวนแห�งชาติ เขตอุทยานแห�งชาติ พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกิน 35 เปอร.เซ็นต. และท่ีสงวนหวงหDาม

อ่ืนๆ ฯลฯ เป\นตDน 

 “การออกโฉนดท่ีดินประจําป�งบประมาณ 2566 จํานวน  69 จังหวัด รวมกว�า 100,000 แปลง เป\นไปตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยในการเร�งรัดออกโฉนดท่ีดิน เพราะโฉนดคือชีวิต ซ่ึงกว�า 3 ป�กรมท่ีดินไดDเร�งรัดออกโฉนดท่ีดินไปแลDวกว�า 

300,000 แปลง และในเวลาท่ีเหลืออยู�ของรัฐบาลนี้จะเร�งใหDไดDมากท่ีสุด” นายนิพนธ.ระบุ. 

. 



 
รักษาการนายกฯ หนุน MOU 22 หน�วย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ใหD ปชช.ใชDประโยชน.ท่ีดิน 

มติชน วันศุกร.ท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2565 https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_599097 

ลุงปfอม หนุน MOU 22 หน�วย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ใหD ปชช.ใชDประโยชน.ท่ีดิน เพ่ือความอยู�ดีกินดี 

วันศุกร.ท่ี 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หDองแกรนด.บอลรูม โรงแรมรามาการ.เดDนส. กรุงเทพมหานคร พลเอก 
ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป\นประธาน พิธีลงนามบันทึกขDอตกลงความร�วมมือ (MOU) ภายใตDโครงการบูรณา
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\นในพ้ืนท่ี คทช. ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห�งชาติ (สคทช.) ร�วมกับ 21 หน�วยงาน แสดงเจตจํานงในการผนึกกําลังกันบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี คทช. โดยการสนับสนุน
จัดทําโครงสรDางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหDมีความเป\นอยู�ท่ีดีข้ึน ท้ังนี้ 21 
หน�วยงานท่ีจะร�วมลงนามประกอบดDวย 2 กลุ�ม คือ กลุ�มหน�วยงานเจDาของพ้ืนท่ี ไดDแก� กรมปbาไมD กรมท่ีดิน กรมธนารักษ. 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝE�ง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส�งเสริม
สหกรณ. กรมอุทยานแห�งชาติสัตว.ปbาและพันธุ.พืช และกลุ�มหน�วยงานพัฒนา อาทิ การประปาส�วนภูมิภาค การไฟฟfาส�วน
ภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน โดยใหDหน�วยงานท่ีเก่ียวขDอง ดําเนินการร�วมกัน ใหD
เกิดการอนุญาตและดําเนินการท่ีรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะดDานการพัฒนา เสDนทางคมนาคมขนส�ง การพัฒนาแหล�งน้ําและระบบ
ไฟฟfาท่ีจะช�วยใหDประชาชนท่ีไดDรับการจัดท่ีดินมีชีวิตความเป\นอยู�ท่ีดีข้ึนเพ่ือใหDเกิดการใชDประโยชน.ท่ีดินอย�างยั่งยืนต�อไป 

พลเอกประวิตร กล�าวว�า มีความยินดีเป\นอย�างยิ่ง ท่ีไดDมาเป\นประธาน ในพิธีลงนาม บันทึกขDอตกลง ความร�วมมือ (MOU) 
ภายใตDโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรDางพ้ืนฐาน ท่ีจําเป\น ในพ้ืนท่ี คทช. ในวันนี้ การจัดท่ีดินทํา
กินใหDชุมชน ในลักษณะแปลงรวม โดยมิใหDกรรมสิทธิ์ แต�อนุญาตใหDเขDาทําประโยชน.เป\นกลุ�ม หรือชุมชนเป\นนโยบายท่ีสําคัญ
ของรัฐบาลท่ีตDองการแกDไขปEญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา ปEญหาการขาดท่ีดินทํากิน โดยใหDพ่ีนDองประชาชนผูDยากไรD 
ไดDมีสิทธิทํากิน และอยู�อาศัยในท่ีดินของรัฐอย�างถูกตDองตามกฎหมาย ปfองกันการเปลี่ยนมือและการเขDามาครอบครองของ
นายทุนเกษตรกร มีท่ีดินทํากิน อย�างยั่งยืน และตกทอดไปถึงลูกหลานไดD การจัดท่ีดินทํากิน พรDอมไดDย้ําใหDหน�วยงานรัฐ 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานไฟฟfาประปา เสDนทางคมนาคม และแหล�งน้ําในการอุปโภคบริโภคต�าง ๆ เพ่ือใหD
สามารถลงหลักปEกฐานต�อไปในระยะยาวไดDรวมท้ังใหDมีการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี และต�อ
ยอดไปสู�การจัดหาตลาด รวมถึง ช�องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหDพ่ีนDองประชาชนสามารถมีรายไดD อย�าง
เพียงพอ และม่ันคงมีความเป\นอยู�ท่ีดีข้ึน และพ่ึงพาตนเองไดDอย�างแทDจริง 

โดยในช�วงเชDา พลเอกประวิตร เป\นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดิน ครั้งท่ี 2/2565 

 



 

อปม. ร�วมลงนาม MOU โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\น ในพ้ืนท่ี คทช.  

สยามรัฐออนไลน.  3 กันยายน 2565 https://siamrath.co.th/n/379253 

2 กันยายน 2565  หDองแกรนด.บอลรูม โรงแรมรามาการ.เดDนส. กทม.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปbาไมD ร�วมลงนามใน

บันทึกขDอตกลงความร�วมมือ (MOU) ภายใตDโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\น ใน

พ้ืนท่ี คทช. ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (สคทช.) ไดDร�วมกับ 21 หน�วยงาน อาทิ กรมปbาไมD กรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว.ปbา และพันธุ.พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝE�ง กรมท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรม

โยธาธิการและผังเมือง การไฟฟfาส�วนภูมิภาค การประปาส�วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาองค.กรชุมชน(องค.การมหาชน) เป\นตDน 

โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี เป\นประธานและเป\นสักขีพยาน มีนายจตุพร 

บุรุษพัฒน. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม ร�วมในพิธีดังกล�าวดDวย  

สําหรับการทํา MOU ดังกล�าว จัดทําข้ึนเพ่ือใหDหน�วยงานท่ีเก่ียวขDองมีการดําเนินงานร�วมกันใหDเกิดการอนุญาตและ

ดําเนินการท่ีรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะดDานการพัฒนาเสDนทางคมนาคมขนส�ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต�าง ๆ การ

พัฒนาแหล�งน้ําในการอุปโภคบริโภค การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพใหDสามารถต�อยอดไปสู�การจัดหาตลาด การกระจาย

ผลผลิต ซ่ึงจะช�วยใหDประชาชนท่ีไดDรับการจัดท่ีดินตามโครงการ คทช. มีชีวิตความเป\นอยู�ท่ีดีข้ึน มีรายไดDอย�างเพียงพอและ

ม่ันคง พ่ึงพาตนเองไดDอย�างแทDจริง รวมท้ังเกิดการใชDประโยชน.ในท่ีดินอย�างยั่งยืน ซ่ึงเป\นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลท่ี

ตDองการแกDไขปEญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา ปEญหาการขาดท่ีดินทํากิน โดยใหDพ่ีนDองประชาชนผูDยากไรDไดDมีสิทธิทํา

กินและอยู�อาศัยในท่ีดินของรัฐอย�างถูกตDองตามกฎหมาย ปfองกันการเปลี่ยนมือและการเขDามาครอบครองของนายทุน 

เกษตรกรมีท่ีดินทํากินและตกทอดไปถึงลูกหลานไดD และแกDไขปEญหาการอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีปbาไมDถาวร ใหDคนอยู�ร�วมกับ

ปbาไดDอย�างยั่งยืน 



 

4 ลDานคนในท่ีดินรัฐ 16 ลDานไร� รอ 22 หน�วยเร�งงานหลัง MOU 

ผูDจัดการออนไลน. 3 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000084764 

เผยประชาชน 4 ลDานคนในพ้ืนท่ี 16 ลDานไร�ในท่ีดินรัฐรอ 22 หน�วยงานเร�งลงมือภาคปฏิบัติหลังบ๊ิกปfอมนําทัพจับเซ็น MOU 

ชี้ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล�งน้ํากินน้ําใชDคือความจําเป\นท่ีขาดแคลน การพัฒนาส�งเสริมอาชีพและช�องทางการตลาด

ยังตDองสนับสนุน 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (สคทช.) เป\นหน�วยงานเจDาภาพในการจัดพิธีลงนามบันทึกขDอตกลง

ความร�วมมือ (MOU) ภายใตDโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\นในพ้ืนท่ี คทช. เม่ือ

วันศุกร.ท่ี 2 กันยายน 2565 ท่ีผ�านมา ณ หDองแกรนด.บอลรูม โรงแรมรามา การ.เดDนส. มีพล.อ. ประวิตร วงษ.สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป\นประธาน พล.อ. อนุพงษ. เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ร�วมเป\นสักขีพยานนั้น 

แหล�งข�าวสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งขDอสังเกตุว�า ในงานดังกล�าวนอกจากพล.อ.ประวิตร รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป\น

ประธานการทํา MOU ของ 22 หน�วยงานแลDว การท่ีพล.อ.อนุพงษ. รมว.มหาดไทย และนายอนุชา รมต.ประจําสํานักนายกรัฐ 

รวมถึงผูDใหญ�อีกหลายหน�วยงานมาร�วมเป\นสักขีพยาน แสดงว�ารัฐบาลใหDความสําคัญมากต�อการบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานของรัฐเพ่ือใหDเกิดผลงานในการช�วยเหลือประชาชนเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะพล.อ.ประวิตรท่ีกล�าวเนDน

หลายครั้งบนเวทีว�า ขอใหDหน�วยงานต�างๆทํางานใหDเร็ว ทําต�อใหDเป\นรูปธรรม 

“ขณะนี้มีประชาชนประมาณ 3-4 ลDานคนท่ีอาศัยอยู�ในท่ีดินรัฐในพ้ืนท่ีรวมประมาณ 16 ลDานไร�โดยยังไม�ไดDรับเอกสารสิทธิ

โดยชอบดDวยกฎหมาย ดังนั้นหลังจากการลงนามซ่ึงเป\นเพียงพิธีกรรมแลDว หน�วยงานต�างๆตDองเร�งดําเนินการอย�างรวดเร็ว 

เช�นอนุญาตใหDประชาชนใชDพ้ืนท่ีในการทําประโยชน. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเร็ว ส�งเสริมอาชีพเร็ว เพ่ือใหDประชาชนใน

ท่ีดินรัฐซ่ึงรวมถึงเด็กและคนชรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” 

ท้ังนี้พลเอกประวิตร ไดDกล�าวในงานนี้ว�า ในการจัดท่ีดินทํากินใหDชุมชนในลักษณะแปลงรวม โดยมิใหDกรรมสิทธิ์ แต�อนุญาตใหD

เขDาทําประโยชน.เป\นกลุ�มหรือชุมชน เป\นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลท่ีตDองการแกDไขปEญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา 

แกDปEญหาการขาดท่ีดินทํากิน โดยใหDประชาชนผูDยากไรDไดDมีสิทธิทํากินและอยู�อาศัยในท่ีดินของรัฐอย�างถูกตDองตามกฎหมาย 

ปfองกันการเปลี่ยนมือและการเขDามาครอบครองของนายทุน เกษตรกรมีท่ีดินทํากินอย�างยั่งยืนและตกทอดไปถึงลูกหลานไดD 



อย�างไรก็ตามนอกจากไดDท่ีดินทํากินแลDวประชาชนยังตDองการความช�วยเหลือจากภาครัฐเป\นการเร�งด�วน ในการจัดทําและ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ไฟฟfา ประปา เสDนทางคมนาคม และแหล�งน้ําในการอุปโภคบริโภคต�าง ๆ เพ่ือใหD

สามารถลงหลักปEกฐานต�อไปในระยะยาวไดD รวมท้ังใหDมีการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี และต�อ

ยอดไปสู�การจัดหาตลาด รวมถึงช�องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตร หน�วยงานต�างๆของรัฐจึงจําเป\นตDองร�วมกัน

ทํางานอย�างบูรณาการ 

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผูDอํานวยการ สคทช.กล�าวว�า สคทช.ไดDเร�งการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดท่ีดินทํากินใหD

ชุมชน เพ่ือปรับปรุงระบบท่ีดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําดDานการถือครองท่ีดิน และเร�งแกDไขปEญหากรณีราษฎรหรือชุมชน

ไดDรับความเดือดรDอนจากการอยู�อาศัยและทํากินในท่ีดินของรัฐโดยไม�ถูกตDองตามกฎหมาย ปEจจุบันไดDมีการกําหนดพ้ืนท่ี

เปfาหมายแลDว จํานวนท้ังสิ้น 1,483 พ้ืนท่ี ใน 70 จังหวัด ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 5,792,144 ไร� 

อย�างไรก็ดีจากการตรวจติดตามในพ้ืนท่ี คทช พบว�า ประชาชนมีความตDองการใหDภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงสรDาง

พ้ืนฐานจําเป\น โดยเฉพาะแหล�งน้ําขนาดเล็ก ระบบประปา ไฟฟfา และถนนเพ่ือสามารถส�งผลผลิตออกมาขายไดD ในเรื่องนี้จึง

ตDองอาศัยการบูรณาการระหว�างหลายหน�วยงาน สคทช. จึงเห็นควรยกระดับความร�วมมือของหน�วยงานท่ีเก่ียวขDองโดยการ

จัดทําบันทึกขDอตกลงความร�วมมือในการกําหนดพ้ืนท่ีเปfาหมายร�วมกันในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDาง

พ้ืนฐานท่ีจําเป\น 

ท้ังนี้ มีหน�วยงานท่ีร�วมลงนามในบันทึกขDอตกลงความร�วมมือฯ จํานวนท้ังสิ้น 22 หน�วยงาน 2 กลุ�ม คือ หน�วยงานเจDาของ

พ้ืนท่ี และหน�วยงานท่ีสรDางโครงสรDางพ้ืนฐาน ไดDแก� สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ กรมปbาไมD กรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว.ปbา และพันธุ.พืช กรมธนารักษ. กรมท่ีดิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝE�ง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมพัฒนาท่ีดิน เป\นตDน 

 

 

 

 

 



 

4 ลDานคนในท่ีดินรัฐ 16 ลDานไร�รอ 22 หน�วยเร�งงานหลัง MOU 

วันอาทิตย. ท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/politic/677858 

เผยประชาชน 4 ลDานคนในพ้ืนท่ี 16 ลDานไร�ในท่ีดินรัฐรอ 22 หน�วยงานเร�งลงมือภาคปฏิบัติหลังบ๊ิกปfอมนําทัพจับเซ็น MOU 

ชี้ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล�งน้ํากินน้ําใชDคือความจําเป\นท่ีขาดแคลน  การพัฒนาส�งเสริมอาชีพและช�องทางการตลาด

ยังตDองสนับสนุน 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (สคทช.) เป\นหน�วยงานเจDาภาพในการจัดพิธีลงนามบันทึกขDอตกลง

ความร�วมมือ (MOU) ภายใตDโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDางพ้ืนฐานท่ีจําเป\นในพ้ืนท่ี คทช.เม่ือ

วันศุกร.ท่ี 2 กันยายน 2565 ท่ีผ�านมา ณ หDองแกรนด.บอลรูม โรงแรมรามา การ.เดDนส.  มีพล.อ. ประวิตร วงษ.สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป\นประธาน พล.อ.อนุพงษ. เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ร�วมเป\นสักขีพยานนั้น 

แหล�งข�าวสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งขDอสังเกตุว�า ในงานดังกล�าวนอกจากพล.อ.ประวิตร รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป\น

ประธานการทํา MOU ของ 22 หน�วยงานแลDว  การท่ีพล.อ.อนุพงษ. รมว.มหาดไทย และนายอนุชา รมต.ประจําสํานักนายก

รัฐ รวมถึงผูDใหญ�อีกหลายหน�วยงานมาร�วมเป\นสักขีพยาน แสดงว�ารัฐบาลใหDความสําคัญมากต�อการบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานของรัฐเพ่ือใหDเกิดผลงานในการช�วยเหลือประชาชนเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะพล.อ.ประวิตรท่ีกล�าวเนDน

หลายครั้งบนเวทีว�า ขอใหDหน�วยงานต�างๆทํางานใหDเร็ว  ทําต�อใหDเป\นรูปธรรม 

“ขณะนี้มีประชาชนประมาณ 3-4 ลDานคนท่ีอาศัยอยู�ในท่ีดินรัฐในพ้ืนท่ีรวมประมาณ 16 ลDานไร�โดยยังไม�ไดDรับเอกสารสิทธิ

โดยชอบดDวยกฎหมาย ดังนั้น หลังจากการลงนามซ่ึงเป\นเพียงพิธีกรรมแลDว หน�วยงานต�างๆตDองเร�งดําเนินการอย�างรวดเร็ว 

เช�นอนุญาตใหDประชาชนใชDพ้ืนท่ีในการทําประโยชน. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเร็ว ส�งเสริมอาชีพเร็ว เพ่ือใหDประชาชนใน

ท่ีดินรัฐซ่ึงรวมถึงเด็กและคนชรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” 

ท้ังนี้พลเอกประวิตร ไดDกล�าวในงานนี้ว�า ในการจัดท่ีดินทํากินใหDชุมชนในลักษณะแปลงรวม โดยมิใหDกรรมสิทธิ์ แต�อนุญาตใหD

เขDาทําประโยชน.เป\นกลุ�มหรือชุมชน เป\นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลท่ีตDองการแกDไขปEญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา 

แกDปEญหาการขาดท่ีดินทํากิน โดยใหDประชาชนผูDยากไรDไดDมีสิทธิทํากินและอยู�อาศัยในท่ีดินของรัฐอย�างถูกตDองตามกฎหมาย  

ปfองกันการเปลี่ยนมือและการเขDามาครอบครองของนายทุน เกษตรกรมีท่ีดินทํากินอย�างยั่งยืนและตกทอดไปถึงลูกหลานไดD  



อย�างไรก็ตามนอกจากไดDท่ีดินทํากินแลDวประชาชนยังตDองการความช�วยเหลือจากภาครัฐเป\นการเร�งด�วน ในการจัดทําและ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ไฟฟfา ประปา เสDนทางคมนาคม และแหล�งน้ําในการอุปโภคบริโภคต�าง ๆ เพ่ือใหD

สามารถลงหลักปEกฐานต�อไปในระยะยาวไดD รวมท้ังใหDมีการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี และต�อ

ยอดไปสู�การจัดหาตลาด รวมถึงช�องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตร หน�วยงานต�างๆของรัฐจึงจําเป\นตDองร�วมกัน

ทํางานอย�างบูรณาการ 

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผูDอํานวยการ สคทช.กล�าวว�า สคทช.ไดDเร�งการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดท่ีดินทํากินใหD

ชุมชน เพ่ือปรับปรุงระบบท่ีดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําดDานการถือครองท่ีดิน และเร�งแกDไขปEญหากรณีราษฎรหรือชุมชน

ไดDรับความเดือดรDอนจากการอยู�อาศัยและทํากินในท่ีดินของรัฐโดยไม�ถูกตDองตามกฎหมาย  ปEจจุบันไดDมีการกําหนดพ้ืนท่ี

เปfาหมายแลDว จํานวนท้ังสิ้น 1,483 พ้ืนท่ี ใน 70 จังหวัด ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 5,792,144 ไร�  

อย�างไรก็ดีจากการตรวจติดตามในพ้ืนท่ี คทช พบว�า ประชาชนมีความตDองการใหDภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงสรDาง

พ้ืนฐานจําเป\น โดยเฉพาะแหล�งน้ําขนาดเล็ก ระบบประปา ไฟฟfา และถนนเพ่ือสามารถส�งผลผลิตออกมาขายไดD  ในเรื่องนี้จึง

ตDองอาศัยการบูรณาการระหว�างหลายหน�วยงาน สคทช. จึงเห็นควรยกระดับความร�วมมือของหน�วยงานท่ีเก่ียวขDองโดยการ

จัดทําบันทึกขDอตกลงความร�วมมือในการกําหนดพ้ืนท่ีเปfาหมายร�วมกันในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรDาง

พ้ืนฐานท่ีจําเป\น  

ท้ังนี้ มีหน�วยงานท่ีร�วมลงนามในบันทึกขDอตกลงความร�วมมือฯ จํานวนท้ังสิ้น 22 หน�วยงาน 2 กลุ�ม คือ หน�วยงานเจDาของ

พ้ืนท่ี และหน�วยงานท่ีสรDางโครงสรDางพ้ืนฐาน ไดDแก� สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ กรมปbาไมD กรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว.ปbา และพันธุ.พืช กรมธนารักษ. กรมท่ีดิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝE�ง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  กรมพัฒนาท่ีดิน  เป\นตDน 

 

 

 

 

 



 

"รมว.วราวธุ" เคาะ 7 มาตรการ เตรียมชง กก.วล. รับมือไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 

บDานเมือง วันอาทิตย. ท่ี 04 กันยายน พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/294780 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม (รมว.ทส.) เป\นประธานการประชุมเพ่ือ

สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 

2565 โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรDอมคณะผูDบริหาร ทส. ผูDบริหารและหัวหนDาส�วนราชการ 

17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนผูDแทนหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวขDอง เขDาร�วมประชุม ณ หDองประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ 

และผ�านระบบ Video Conference  

 นายวราวุธ ขอบคุณความร�วมมือจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขDองและขอใหDทุกฝbายเตรียมความพรDอมรับมือกับสถานการณ. ไฟปbา 

หมอกควัน และฝุbนละออง ในป� 2566 ท้ังการทําความเขDาใจกับพ่ีนDองประชาชน โดยเฉพาะกับคนรุ�นใหม� และการเปtดโอกาสใหD

กลุ�มเครือข�ายต�าง ๆ ไดDเขDาร�วมแสดงความคิดเห็นและมีส�วนร�วม ควบคู�กับการดําเนินงานตามมาตรการต�าง ๆ ก�อนเกิด

สถานการณ. เพ่ือไม�ใหDพ่ีนDองประชาชนไดDรับผลกระทบ ท้ังนี้ เนื่องจากผลการดําเนินงานในป�ท่ีผ�านมามีจํานวนจุดความรDอน (Hot 

spot) ลดตํ่าลงมากท่ีสุดในรอบ 6 ป� ดังนั้น ในป� 2566 จึงขอใหDทุกจังหวัดดูแลการบริหารจัดการปริมาณเชื้อเพลิงท่ีคาดว�าจะมีการ

สะสมอยู�เป\นจํานวนมากใหDดี พรDอมกําชับทุกจังหวัดปฏิบัติตามเง่ือนไขการใชDพ้ืนท่ี คทช. อย�างเคร�งครัด หากพบว�ามีการเผาไหมD 

จะดําเนินการขอพ้ืนท่ีคืนโดยทันที อีกท้ังขอใหDสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เร�งพัฒนา

ระบบการคาดคะเนการเคลื่อนท่ีหรือการลุกลามของไฟ ซ่ึงจะมีประโยชน.อย�างมากกับเจDาหนDาท่ีหรือผูDเขDาระงับเหตุในพ้ืนท่ี  

นอกจากนี้ ยังไดDเห็นชอบ 7 แนวทางการเตรียมการปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 เพ่ือ

จัดทําเป\นแผนเฉพาะกิจฯ นําเสนอต�อคณะกรรมการสิ่งแวดลDอมแห�งชาติ (กก.วล.) พิจารณาใหDความเห็นชอบต�อไป 

ประกอบดDวย 1) ยกระดับมาตรการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห�งชาติฯ และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 

2) กํากับดูแลการดําเนินการในทุกระดับอย�างเขDมงวด 3) สือ่สารขDอมูลท่ีเป\นเอกภาพใหDแก�ประชาชน 4) ลดจุดความรDอน 

ปfองกันและควบคุมการเกิดไฟในพ้ืนท่ีปbา โดยประยุกต.ใชDระบบพยากรณ.ความรุนแรงและอันตรายของไฟ 5) เปtดโอกาสใหDทุก

ภาคส�วนเขDามามีส�วนร�วมในการวางแผนและดําเนินการ โดยเฉพาะหน�วยงานทDองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ี 6) ยกระดับการ

บริหารจัดการเชื้อเพลิงครบวงจร และ 7) ผลักดันกลไกระหว�างประเทศ เพ่ือใหDการปfองกันและแกDไขปEญหาหมอกควันขDาม

แดนมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

"วราวุธ" รุกเตรียมปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 

กรุงเทพธุรกิจ 04 ก.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/business/environment/1024688 

"วราวุธ" รุกเตรียมปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 

ทส.จัดการประชุมเพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน 

และฝุbนละออง ป� 2565 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม (ทส.) จัดการประชุมเพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: 

AAR) การปfองกันและแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอมเป\นประธานการประชุม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

ทําหนDาท่ีเลขาในการประชุม และมีผูDแทนหน�วยงานท่ีเก่ียวขDอง ท้ังส�วนกลางและในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กระทรวงคมนาคม และสํานักนายกรัฐมนตรีเขDาร�วม

การประชุมดังกล�าว 

นายวราวุธ กล�าวว�า การประชุมดังกล�าว มีวัตถุประสงค.เพ่ือถอดบทเรียนจากการดําเนินงานในการปfองกันและแกDไขปEญหา

ไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2565 รวมท้ังรับฟEงปEญหา อุปสรรค ขDอเสนอแนะในการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุง

แนวทางการปฏิบัติงาน ใหDเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการหารือเพ่ือเตรียมความพรDอมในการปfองกัน

และแกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ป� 2566 โดยแนวทางการดําเนินการจะถูกนําไปกําหนดเป\นแผนเฉพาะกิจ

ฉบับป� 2566 

เผยสถานการณ.วิกฤตปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง 

จากการบูรณาการความร�วมมือจากทุกภาคส�วนอย�างเขDมขDนและต�อเนื่อง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ในช�วงเฝfาระวังวิกฤต

ปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง ระหว�างวันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 ส�งผลใหDสถานการณ.ไฟปbา หมอก

ควัน และฝุbนละออง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับป�ท่ีผ�านมา พบว�า ค�าเฉลี่ยปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง ลดลงรDอยละ 27 โดยลดลงจาก 41 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก.เมตร 



ในป� 2564 เหลือ 30 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก.เมตร ในป� 2565 จํานวนวันท่ี PM2.5 เกินมาตรฐาน ลดลงรDอยละ 32 โดยลดลง

จาก 103 วัน ในป� 2564 เหลอื 70 วัน ในป� 2565 และจํานวนจุดความรDอน ลดลงรDอยละ 61 โดยลดลงจาก 61,776 จุด ใน

ป� 2564 เหลือ 23,913 จุด ในป� 2565 

เตรียมพรDอมปfองกัน แกDไขปEญหาไฟปbา หมอกควัน และฝุbนละออง 

สําหรับฤดูกาลหนDาท่ีจะถึง เนื่องจากมีการสะสมเชื้อเพลิงในป�ท่ีผ�านๆมาจํานวนมาก เกรงว�าจะเกิดไฟปbา หมอกควัน และฝุbน

ละอองเพ่ิมข้ึน และจากการทบทวนปEญหาป�ท่ีผ�านมา อปท. ยังมีงบประมาณและกําลังพลในการปฏิบัติงานดับไฟไม�เพียงพอ 

จึงขอใหDทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวขDองเตรียมแผนดําเนินงานล�วงหนDา ผูDว�าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดเพ่ิมกําลังพล ต้ัง

งบประมาณตามท่ีมีการกระจายอํานาจถ�ายโอนภารกิจไปยัง อปท. แลDว เร�งรัดการจัดท่ีดินทํากินภายใตDมาตรการควบคุมไฟ

ปbาในพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินทํากินใหDชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ท้ังนี้ ใหDเชิญภาคส�วนต�างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน เช�น สภาลมหายใจ ภาคเหนือเขDามามีส�วนร�วมต้ังแต�ตอนนี้ เพ่ือบูรณา

การทํางานอย�างเต็มท่ี ในการปfองกันและแกDไขปEญหาใหDพ่ีนDองประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมปbาไมDประชุมโครงการ BMEL-ITTO Teak Project in Mekong 

2 กันยายน 2565  https://www.pimthai.co.th/122806 

เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 2 กันยายน 2565 ท่ีโรงแรม รามา การ.เดน กรุงเทพมหานคร นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รอง

อธิบดีกรมปbาไมD , Dr.Hwan-ok Ma ITTO , Dr.Stephan Wagner Ministry of Food and Agriculture (BMEL) 

Germany รศ.ดร.ลดาวัลย. พวงจิตร รองอธิการบดีฝbายวิชาการ และ ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ร�วมประชุมโครงการ BMEL-ITTO-Teak in Mekong Project: Enhancing Conservation and Sustainable 

Management of Teak Forests and Sustainable Wood Supply Chains in the Greater Mekong Sub-region 

ไมDสัก หรือ Teak (Tectona grandis) เป\นไมDมีคุณค�าทางเศรษฐกิจขอโลก มีศักยภาพต�อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและการยกระดับการดํารงชีพของประชาชนท่ัวโลก พบในภาคกลางและภาคใตDของอินเดีย เมียนมา ไทย และ สปป.

ลาว และมีการปลูกเพ่ือการคDาในกว�า 70 ประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใตD เพ่ือชดเชยการลดลงของพ้ืนท่ีปbา

สักธรรมชาติเนื่องจากการใชDประโยชน.ท่ีไม�ยั่งยืน 

โครงการ BMEL-ITTO Teak Project in Mekong โดยเริ่มโครงการในป� พ.ศ.2562 และเสร็จสิ้นโครงการเดือนกันยายน 

2562 รวมระยะเวลา 3 ป� 6 เดือน ครอบคลุม 5 ประเทศ ในลุ�มน้ําโขง ประกอบดDวย ลาว กัมพูชา เมียนมาร. ไทย และ

เวียดนาม การประชุม Sustainable Value-Added Teak Products for Green Economy” มีวัตถุประสงค.เพ่ือ 1) ใหD

ความรูD เสริมสรDางบทบาทและความสําคัญของไมDสักและผลิตภัณฑ.จากไมDสักในโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 

และเปfาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 2) นําเสนอผลลัพธ.ท่ีไดDรับจากการดําเนินโครงการ 

ITTO-Teak Project และ 3) ใหDความรูDและแลกเปลี่ยนประสบการณ.จากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการจากหลาย

ประเทศ โดยมีเขDาร�วมประชุม มากกว�า 80 คน 

 

 



 

ไล�รื้อท่ีพักรุกปbาสงวน “ดอยม�อนแจ�ม” ดรามาปรับพ้ืนท่ีเกษตร สู�ท�องเท่ียวชุมชน ทุนนิยมเขมือบปbา กฎหมายไรDอํานาจ!? 

ผูDจัดการออนไลน.  3 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/daily/detail/9650000084505 

ผูDจัดการสุดสัปดาห. - ขณะท่ีภาคการท�องเท่ียวค�อยๆ ฟuvนตัว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แหล�งท�องเท่ียวภาคเหนือของไทยกลายเป\น

หมุดหมายลําดับตDนๆ ใหDผูDคนเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติ ชมทะเลหมอกยามเชDา ชมทะเลดาวยามคํ่าคืน จู�ๆ ภาพสถานการณ.

ปEญหาไล�รื้อรีสอร.ทรุกพ้ืนท่ีปbากลับฉายซํ้าสะเทือนภาคการท�องเท่ียวชุมชนอีกครั้ง 

ช�วงปลายเดือน ส.ค. 2565 เจDาหนDาท่ีปbาไมDระดมกําลังกว�า 300 นาย เขDารื้อถอน 5 รีสอร.ทบนพ้ืนท่ีดอยม�อนแจ�ม ตําบลแม�แรม 

อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� ประกอบดDวย 1. หลังสวนโฮมสเตย. 2. ม�อนดาวเรือง 3. ม�อนดูดาว 4. ม�อนแสงระวี และ 5. แสง

เหนือแคมปtvง  หลังตรวจสอบและมีหลักฐานชัดเจนว�ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปbาไมDเนื่องจากมีการใชDพ้ืนท่ีผิด

วัตถุประสงค. และมีการเปลี่ยนมือใหDกับนายทุน หรือนอมินีเขDามาประกอบกิจการแทน ท�ามกลางการรวมตัวขัดขวางและกดดัน

อย�างหนักของกลุ�มชาวบDานในนามของ “เครือข�ายสิ่งแวดลDอมมDง 12 หมู�บDาน”  ในอําเภอเมืองเชียงใหม� อําเภอหางดง และ

อําเภอแม�ริม คัดคDานการดําเนินการของเจDาหนDาท่ี โดยขอใหDพิจารณาชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสรDางของชาวบDานออกไปก�อน 

และขอใหDรอคําพิพากษาของศาลออกมาว�าจะมีผลเป\นอย�างไร ซ่ึงชาวบDานก็พรDอมนDอมรับคําตัดสินของศาลเม่ือถึงเวลานั้น 

ถามว�าเกิดอะไรข้ึนท่ี  “ม�อนแจ�ม” ซ่ึงเป\นท่ีตั้งของศูนย.พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� 

ประกาศเป\นพ้ืนท่ีปbาสงวนในป� 2507 แต�เดิมเป\นพ้ืนท่ีเพ่ือส�งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวแทนการปลูกฝt�น ควบคู�ไปกับ

การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบDาน ตลอดจนการพ้ืนฟูและอนุรักษ.สภาพแวดลDอม กระท่ังกลายเป\นแหล�งเพาะปลูก

ผักและวิจัยพืชเมืองหนาว  ต�อมามีการต้ัง “วิสาหกิจชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรม�อนแจ�ม”  ชาวมDงรุ�นใหม�มีการปรับเปลี่ยน

ประกอบธุรกิจท�องเท่ียวมากข้ึน “ม�อนแจ�ม” กลายเป\นเคDกชิ้นโตมีการหั่นแบ�งผลประโยชน.จากการพัฒนาการเป\นพ้ืนท่ี

ท�องเท่ียว มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือท่ีดินเพ่ือเปtดเป\นโฮมสเตย. มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปbาสงวน รีสอร.ตบDานพักผุดข้ึนเต็มพ้ืนท่ี เกิด

กรณีเขDาข�ายกระทําผิด พ.ร.บ.ปbาไมD พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ. ปbาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 เนื่องจากมีการใชDพ้ืนท่ีผิด

วัตถุประสงค. และมีการเปลี่ยนมือใหDกับนายทุน หรือนอมินีเขDามาประกอบกิจการแทน 

ม�อนแจ�มคือกรณีศึกษาของปEญหาดDานการจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวชุมชน เกิดขDอพิพาทดDานขDอกฎหมาย ความไม�ลงรอยระหว�าง

เจDาหนDาท่ีรัฐกับชาวมDงม�อนแจ�ม ปEญหารุกพ้ืนท่ีปbาสงวนท่ีประกาศหลังการปEกหลักต้ังถ่ินฐานของชาวบDาน ความพ�ายแพDต�อ

ทุนนิยมสู�การการเปลี่ยนมือใหDนอมินีเขDามาประกอบกิจการแทน  



กรณีดอยม�อนแจ�มเป\นปEญหายื้อเยื้อมาอย�างยาวนาน หลังจากโตรับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแบบกDาวกระโดด เกิดปEญหาใชD

ท่ีดินผิดประเภท สรDางสิ่งปลูกสรDางรองรับนักท�องเท่ียวแทนท่ีการทําเกษตร นําสู�การการจัดระเบียบครั้งใหญ� ต้ังแต�เม่ือช�วง 3 

- 4 ป�ท่ีผ�านมา โดยกรมปbาไมDไดDออกประกาศตาม พ.ร.บ.ปbาสงวนแห�งชาติ มาตรา 25 สั่งใหDบุคคลผูDเป\นเจDาของหรือ

ครอบครองพ้ืนท่ียุติ การดําเนินการก�อสรDางสิ่งปลูกสรDางในลักษณะบDานพัก รีสอร.ต ภายในเขตปbาสงวนแห�งชาติปbาแม�ริม 

พ้ืนท่ีโครงการหลวงหนองหอย หากฝbาฝuนจะดําเนินการตามกฎหมาย รวมถึงคําสั่งใหDดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรDางในพ้ืนท่ี

ม�อนแจ�มท่ีมีการรุกท่ีปbาสงวน ใหDมีการตรวจสอบและแกDไขปEญหาท่ีดินดังกล�าว ต้ังแต�เดือน ก.ค. 2562 โดยมีผูDประกอบการ

เขDามาก�อสรDางอาคารบนพ้ืนท่ีของโครงการหลวงฯ รูปแบบของรีสอร.ต บDานพัก โรงแรม ลานกางเต็นท. และส�วนหนึ่งมีการ

ซ้ือ-ขายเปลี่ยนมือใหDนายทุนไทยและต�างชาติ มีการก�อสรDางผิดรูปแบบ บุกรุกปbาขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม รวมท้ัง มีการดําเนินคดี

ตาม พ.ร.บ.ปbาไมD พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ. ปbาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 

ตามรายงานศูนย.ปbาไมDเชียงใหม� ขDอมูลล�าสุดตรวจสอบท่ีพักรีสอร.ตบริเวณดอยม�อนแจ�ม พบว�า 122 แห�ง มีความผิดตาม

พระราชบัญญัติประกอบกิจการโรงแรม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจํานวน 86 แห�ง ซ่ึงในส�วนนีอ้ยู�ระหว�างการพิจารณาของศาล และ

มีบางแห�งท่ีศาลพิพากษาความผิดแลDวส�วนอีก 36 แห�ง ตรวจสอบอย�างละเอียดพบขDอมูลหลักฐานชดัเจนว�ามีการเปลี่ยนมือถ�ายโอน

ไปใหDกับนายทุนเขDามาประกอบกิจการแทนรวมท้ัง มีการใชDท่ีดินผิดวัตถุประสงค.ซ่ึงมีความผิดตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติปbา

ไมD ซ่ึงจะมีการดําเนินการรื้อถอนในเวลานี ้โดยก�อนหนDานี้ไดDมีการแจDงเตือนและเปtดโอกาสใหDมีการอุทธรณ.ชี้แจงไปแลDว 

นายมนตรี ปลูกปEญญา ผูDอํานวยการส�วนปfองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา สํานักจัดการทรัพยากรปbาไมDท่ี 1 เปtดเผยว�าใน

ส�วนท่ีจะตDองรื้อถอนครั้งนี้เป\นการใชDมาตรการทางปกครองตาม ม.25 พ.ร.บ.ปbาไมD ซ่ึงท้ัง 36 รีสอร.ตจะตDอรื้อถอนเนื่องจากมี

ความผิดฐานบุกรุก ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ซ้ือขายเปลี่ยนมือใหDกับนายทุน หรือนอมินี แต�ไม�ไดDเก่ียวขDองกับชาวบDานท่ีอยู�อาศัย

ทํากินถูกตDอง และการรื้อถอนเป\นคนละส�วนการการพิจารณาคดีของศาล โดยในส�วน 36 รีสอร.ตนี้ ทางศาลไดDรับฟfองไวDท้ัง

หมดแลDวและอยู�ระหว�างพิจารณาคดี 

การจัดระเบียบดอยม�อนแจ�มเป\นความทDาทายของรัฐบาล เป\นอีกหนึ่งปEญหาท่ีรอการแกDไขอย�างยั่งยืน ซ่ึงดูเหมือนว�าการบังคับใชD

กฎหมายเพียงอย�างเดียวไม�ใช�ทางออก เพราะเป\นความพยายามบังคับใชDกฎหมายบนความไม�ชัดเจนของฐานขDอมูลและการไม�ยอม

ปรับแนวคิดของรัฐดDานการอนุรักษ.หรือการดูแลรักษาปbา ท่ีสําคัญคือมีการปล�อยปะละเลยมาเป\นเวลานานจนเรื่องลุกลามบาน

ปลายออกไป ท้ังๆ ท่ีจะว�าไป ปฏิเสธไม�ไดDว�า การเปลี่ยนแปลงบนดอยม�อนแจ�มเป\นท่ีรับรูDของภาครัฐมาโดยตลอด 

ดDาน  นายวราวุธ ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม กล�าวถึงกรณีเจDาหนDาท่ีท่ี

เก่ียวขDองสนธิกําลังเขDารื้อถอนบDานพักและรีสอร.ทท้ังหมด 5 แห�ง บนพ้ืนท่ีดอยม�อนแจ�ม ตําบลแม�แรมอําเภอแม�ริม จังหวัด

เชียงใหม� ว�า กระทรวงฯ ดําเนินการมาโดยตลอดและยืนยันทําทุกอย�างตามกฏหมาย แต�เนDนย้ําสรDางความเขDาใจ 

ท้ังนี้การเขDาไปอยู�ท่ีม�อนแจ�มนั้นมี 2 กลุ�ม คือ กลุ�มเดิมและบุคคลท่ีเขDามาอยู�ใหม� ดังนั้นจึงตDองดูวัตถุประสงค.ในการใชDท่ีดิน 

ย้ําว�าตDองทํากฎหมายตามระเบียบ อิงวัตถุประสงค.ตั้งตDนของการใชDประโยชน.ท่ีดินเป\นหลัก ซ่ึงดอยม�อนแจ�มถูกจัดเป\นพ้ืนท่ี

เกษตร ไม�ใช�การทําท่ีพักรีสอร.ตมุ�งเชิงการท�องเท่ียว สุดทDายยังคงตDองติดตามกันว�า ปฏิบัติการจัดระเบียบดอยม�อนแจ�มท่ี

ยืดเยื้อมายาวนานจะเป\นไปในทิศทางใด 



 

จับขบวนการมอดไมDลักลอบตัดในพ้ืนท่ี ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

3 กันยายน 2565 https://www.pimthai.co.th/122832 

เม่ือวันท่ี 2 ก.ย.2565 นายสมหวัง พ�วงบางโพ ผูDว�าราชการจังหวัดแพร�/ผอ.ศอ.ปส.จ.แพร� และนายวาทิต ปEญญาคม ปลัด

จังหวัดแพร� สั่งการใหDชุดปฏิบัติการพิเศษฝbายปกครอง จ.แพร� ตรวจสอบขDอเท็จจริงตามท่ีไดDรับแจDงจากแหล�งข�าวในพ้ืนท่ี 

ร�วมกับฝbายปกครอง อ.วังชิ้น, เจDาหนDาท่ีปbาไมD, เจDาหนDาท่ีตํารวจ, เจDาหนDาท่ีสวนปbาวังชิ้น, ผูDใหญ�บDาน หมู� 2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น 

จ.แพร� 

จากการตรวจสอบพบผูDกระทําผิด จํานวน 2 ราย บริเวณสวนสDม ทDายหมู�บDานนาพูน หมู� 2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร� พรDอม

ของกลางในการกระทําผิด ดังนี้ 

1) ไมDสักท�อน จํานวน 13 ท�อน ปริมาตร 1.11 ลบ.ม. ค�าเสยีหายของรัฐ 66,600 บาท 

2) ยาบDา จํานวน 135 เม็ด 

3) รถไถนาพรDอมพ�วง 1 คัน 

4) เลื่อยโซ�ยนต. ขนาด 11.5 นิ้ว 1 เครื่อง 

5) อาวุธยาว(ปuนแก}ป) 1 กระบอก 

6) รถจักรยานยนต.ไม�ติดแผ�นปfายทะเบียน จํานวน 2 คัน 

7) เงินสด จํานวน 8,980 บาท 

8)โทรศัพท.มือถือ จํานวน 1 เครื่อง 

ไดDนําตัวผูDตDองหาท้ัง 2 ราย ส�งพนักงานสอบสวน สภ.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร� เพ่ือ 

ดําเนินคดีตามกฎหมาย และไดDนําไมDของกลางมอบใหDหน�วยปfองกันรักษาปbาท่ี พร.14(แม�แปง) นําไปเก็บรักษาและดําเนินการ

ไวDตามระเบียบฯ 



 

ส.ป.ก.แจงปมเหมืองทองใน5จังหวัด 

แนวหนDา วันจันทร. ท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/677811 

ดร.วิณะโรจน. ทรัพย.ส�งสุข เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปtดเผยว�า จากกรณีกลุ�มประชา

สังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา ขอใหDเร�งตรวจสอบการเอากฎหมายปbาไมD มาครอบลงไปบนท่ีดินอยู�อาศัยและท่ีทํากินของ

ชาวบDาน 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ. พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี) บนเสDนทางแร�ทองคํา ซ่ึงตกอยู�ใตDคําขอและอาชญาบัตร

พิเศษ ของบริษัทเหมืองทองคําขDามชาติ ท่ีระบุว�าท่ีดิน 5 จังหวัดดังกล�าว เขDาสู�ตลาดหลักทรัพย.ต�างชาติ จึงมีการตรวจสอบ

และขอชี้แจงว�าไม�เคยเห็นชอบใหDมีการอนุญาตใหDทําการสํารวจหรือทําเหมืองแร�ทองคําในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.กับ บมจ.อัครารีซอส

เซส แมDแต�จังหวัดเดียว ซ่ึงหากมีการดําเนินการจะตDองขออนุญาตจาก ส.ป.ก.ก�อน ทุกกรณี 

ส�วนกรณีพ้ืนท่ี 150,000 ไร� ใน จ.ลพบุรี ท่ีอDางว�ามีการนํากฎหมายปbาไมDมาบังคับใชD ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้เป\นพ้ืนท่ี ส.ป.ก.นั้น 

ขDอเท็จจริงไม�ใช�พ้ืนท่ี ส.ป.ก.แต�เป\นพ้ืนท่ีในความดูแลของกรมปbาไมD แต�เดิม (ซ่ึงกรมส�งเสริมสหกรณ.ไดDขอเช�าจากกรมปbาไมD

เพ่ือจัดต้ังนิคมสหกรณ.ชัยบาดาลและหมดสัญญาเช�าเม่ือป� 2560) และปEจจุบันกรมปbาไมDกําลังนํามาดําเนินการใหDสิทธิ์แก�

ราษฎรในพ้ืนท่ีในรูปแบบของ คทช. 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีชาวบDานกล�าวอDางว�ามีเอกสาร สค.1 มาต้ังแต�ป� 2495-2498 และตDองการออกเอกสารสิทธิตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน สามารถติดต�อขอเขDาสู�กระบวนการไดDท่ีสํานักงานท่ีดิน จ.ลพบุรี เพ่ือนําเขDาสู�กระบวนการพิสูจน.สิทธิ สามารถ

ดําเนินการไดD โดยนําเขDาสู�การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิสูจน.สิทธิในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) เพ่ือพิจารณา

ออกเอกสารสิทธิต�อไป 

“ส.ป.ก.จะเร�งดําเนินการตรวจสอบขDอเท็จจริง เพ่ือใหDพ่ีนDองประชาชนไดDคลายความวิตกกังวล โดยจะนําปEญหาไปนําเรียน

ท�าน รมว.เกษตรฯ เพ่ือสนับสนุนและผลักดันใหDพ่ีนDองประชาชนท่ีไดDรับผลกระทบท้ัง 5 จังหวัด ไดDรับการแกDไขโดยเร็วท่ีสุด” 

เลขาธิการ ส.ป.ก.กล�าว 


