
สรุปข่าวประจำในวันที่ 7 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ชาว'ม่อนแจ่ม'ค้านป่าไม้รื้อรีสอร์ต วอน'ท็อป'ตั้งโต๊ะเจรจาหาทางออก (มติชน 7 กันยายน 2565 หน้า 15) 
- ชาวม่อนแจ่มเข้ากรุงถวายฎีกา (ข่าวสด 7 กันยายน 2565 หน้า 14) 
- ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

(แนวหน้า 7 กันยายน 2565 หน้า 4) 
- Human in Movement (ประชาชาติธุรกิจ 8-11 กันยายน 2565 หน้า 20) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ชาวม่อนแจ่มเข้ากรุงถวายฎีกา (ข่าวสด 6 กันยายน 2565)  
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7250396 
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ร่วมมือกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ 5,380 ต้น (innomatter 6 กันยายน 2565) 
https://www.innomatter.com/more/csr/dhl-express-plant-a-tree/ 
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ชาวม่อนแจ่มเข้ากรุงถวายฎีกา  

 
6 ก.ย. 2565 - 09:45 น.  

วันที่ 5 ก.ย. กลุ่มชาวบ้านชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวช่ือดังอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ หลายร้อยคน พร้อมด้วยรถยนต์กระบะนับ
ร้อยคัน รวมตัวกันจัดตั้งขบวนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นถวายฎีกากรณีที่กรมป่าไม้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้ารื้อถอนที่พักรีสอร์ตรวม 5 แห่ง เมื่อ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน หลังตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้ในเขต
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ทั้งการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ  รวมทั้งมีการให้นอมินีถือครองใช้ประโยชน์แทน
นายทุน ตลอดจนกระทำความผิดตาม พ.ร.บโรงแรม และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และนอกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีลักษณะเดียวกันนี้กับชาวบ้าน 
ในพื้นอีกจำนวนมาก 

 
ยื่นฎีกา – กลุ่มชาวบ้านชาติพันธ์ุม้งในพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมตัวกันจัดตั้งขบวนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นถวายฎีกากรณีกรมป่า
ไม้มีคำสั่งให้รื้อถอนที่พักรีสอร์ต 5 แห่ง จนเกิดการกระทบกระทั่งกัน เมื่อวันท่ี 5 ก.ย. 

ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและเดือดร้อนอย่างหนักจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่  โดยเรียกร้องให้พิสูจน์สิทธิ์ตามมติ 
ครม. ปี 2542 และใช้ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สิทธิ์ หากพบการรุกล้ำหรือทำผิดกฎหมาย พร้อมถูกดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
อย่างไรก็ตาม พบว่าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ใช้แผนที่อีกฉบับหนึ่งอ้างอิง  เป็นแผนที่ที่โครงการหลวงจัดทำขึ้นในปี 2546 สำหรับใช้ในระบบ
การเกษตรที่ดีหรือจีเอพีเท่านั้น อีกทั้งเป็นแผนท่ีที่ระบุชัดเจนด้วยว่ายังไม่สมบูรณ์ แต่กลับนำมาใช้ ซึ่งเบื้องต้น ทางกลุ่มชาวบ้านได้เคลื่อนขบวนไป
รวมตัวชุมนุมกันท่ีบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้ เคยยื่นถวายฎีกาผ่านทางนายประจญ ปรัชญ์สกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาแล้วครั้งหนึ่ง ขณะที่ในช่วงเย็นเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือถวายฎีกาต่อไป 

ขณะเดียวกันทางด้านกลุ่มพีมูฟ หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งในพ้ืนท่ี
ม่อนแจ่ม ได้แก่ 1.ให้ยุติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรอืการจับกุมดำเนินคดชีาวบ้านม่อนแจ่มโดยทันที และดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินชาวบ้าน ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2542 เรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 2.ให้จัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการพื้นที่ม่อนแจ่ม ตามข้อเสนอของ
หน่วยงานรัฐเอง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 3.ให้หยุดใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เป็นข้ออ้าง
ในการดำเนินคดีชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติกับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ประกอบการให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว 
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ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ร่วมมือกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ 5,380 ต้น 

  
6 กันยายน 2565 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศเดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการร่วมมือกับกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้พันธุ์ดี 5,380 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ 41,600 ตร.ม. 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ Global Volunteer Day สำหรับประเทศไทย รวมถึงสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 8,200 ยูโรในการดูแลผืนป่าเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป ที่ต้องการปลูก
ต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้นทุกปีจนถึงปี 2568 

กิจกรรมการปลูกป่าที่ขับเคลื่อนภายใต้ Global Volunteer Day เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป  ในการลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงต้องการปลูกจิตสำนึกความเป็นจิตอาสาให้แก่พนักงานดีเอชแอลเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ 
กลับคืนสู่สังคม นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ดีเอชแอล กรุ๊ป ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 5 ล้านต้นทั่วโลกภายในปี 2564 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงเผชิญภาวะน้ำท่วมมากที่สุดในโลก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรไทย
มากกว่า 2 ล้านคนภายในปี 2578 – 2587[1] ขณะเดียวกันปริมาณพื้นที่ป่าไม้ในประเทศเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559[2] การเร่งฟื้นฟูและ
เพิ่มผืนป่าจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 

ในประเทศไทย พนักงานดีเอชแอลได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วมากกว่า 13,880 ต้น เทียบเท่ากับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 167 ตันต่อปี 
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการก้าวไปสู่ความยั่งยืน 

เฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และหัวหน้าภาคพ้ืนอินโดจีน กล่าวว่า “ดีเอชแอลมุ่งมั่นใน
การขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับการเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและความยั่งยืน เราตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีคุณภาพอาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ
โลก สำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียง 3.2 องศาเซลเซียส สามารถทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงเกือบ 44% 
ในปี 2593[3] ดีเอชแอลจึงพยายามสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่  กิจกรรม Global Volunteer Day สะท้อนความเป็นจิต
อาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานดีเอชแอลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ และตรงกับเป้าหมายของบริษัท น่ันคือ ‘การเช่ือมต่อ
ผู้คน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น’ (Connecting People, Improving Lives)” 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์
ภายในปี 2593 สอดคล้องกับแผนความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป[4] บริษัทได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อ
ลดคาร์บอนฟุตปริ้น เช่น การใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเครื่องบินไฟฟ้าสำหรับการขนส่งด่วน รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) เพื่อลด
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในพนักงานดีเอชแอล 

กิจกรรม Global Volunteer Day เริ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อปี 2551 ก่อนขยายไปสู่สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป 
กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จของบริษัทที่มีจำนวนพนักงานดีเอชแอลเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อย  ๆ และในปี 2556 ได้กลายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลก
ภายในกลุ่มบริษัทดีเอชแอล ในปี 2564 มีพนักงานประมาณ 148,000 คนทั่วโลก ใช้เวลากว่า 274,000 ช่ัวโมงทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เช่น 
GoGreen, GoTeach และ GoHelp 

สำหรับประเทศไทย ดีเอชแอลเตรียมมอบชุดกระถางและเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกต้นไม้ (DHL plant growing kit) ให้กับลูกค้าทั่วประเทศที่จุด
บริการรับส่งพัสดุ DHL Express Service Point ภายในชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ , ดอกทานตะวัน, กวางตุ้งดอก 
รวมถึงพีทมอสสำหรับเพาะเมล็ด และกระถางใยมะพร้าว ภายใต้ธีม “เริ่ม ‘ต้น’ วันนี้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้สีเหลือง” ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 
เป็นต้นไป 

https://www.dhl.com/th-th/home.html
https://www.innomatter.com/more/csr/dhl-express-plant-a-tree/#_ftn1
https://www.innomatter.com/more/csr/dhl-express-plant-a-tree/#_ftn2
https://www.innomatter.com/more/csr/dhl-express-plant-a-tree/#_ftn3
https://www.innomatter.com/more/csr/dhl-express-plant-a-tree/#_ftn4
https://dhltoyou.com/en/blog/detail/80/dhl-express-and-strom-launch-thailand's-first-electric-motorbikes-designed-for-green-logistics
https://dhltoyou.com/en/blog/detail/108/dhl-express-shapes-future-for-sustainable-aviation-with-the-order-of-first-ever-all-electric-cargo-planes-from-eviation
https://dhltoyou.com/en/news/detail/44/DHL+Express+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99



