
สรุปข�าวประจําวันท่ี 9 ก.พ. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวเว็บไซต! 

- Green Report : ครูกล�าไม� ติวเข�มเยาวชนรักษ�โลก 

ช!อง CH7 วันอังคาร ท่ี 08 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566 https://news.ch7.com/detail/622794 

- ปBาไม�พบชาวม!อนแจ!ม   

คมชัด วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 https://aec-tv-online2.com/?p=1025835 

- ปBาไม�พบชาวม!อนแจ!ม   

 Maxtvthailand วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 https://maxtvthailandonline.com/?p=38367 

- ป.ป.ช. ภาค 5 บูรณาการ การบังคับใช!กฎหมายในพ้ืนท่ีม!อนแจ!ม 

มวลชนออนไลน� วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 https://www.muanchononlinenews.com/234221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Green Report : ครูกล�าไม� ติวเข�มเยาวชนรักษ�โลก 

ช!อง CH7 วันท่ี 8 ก.พ. 2566 https://news.ch7.com/detail/622794 

7 สีช!วยชาวบ�าน - กรีนรีพอร�ต พาย�อนวัยไปร!วมกิจกรรมกับน�อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษา ท่ีรวมตัวกันเรียนรู�การเพาะชํากล�าไม� นํา

ความรู�ท่ีได� ไปช!วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน 

มากันท่ี โรงเรียนบัวแก�วเกษร อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี พ่ี ๆ วิทยากร จากศูนย�เพาะชํากล�าไม�กรุงเทพฯ กรมปBา

ไม� ถ!ายทอดองค�ความรู�อาชีพการเพาะชํากล�าไม�สู!ชุมชน หรือ ครูกล�าไม� ให�เด็กนําความรู�ท่ีได�ไปถ!ายทอดต!อให�กับเพ่ือน ๆ 

และผู�ปกครอง 

ถึงเวลาลงมือปฏิบัติ เด็ก ๆ ช!วยกันเพาะชํากล�าไม�อย!างต้ังใจ อย!างของกลุ!มนี้ เป_นต�นเหลืองปรีดียาธร เป_นไม�ยืนต�นดอกสี

เหลืองสดใส และทนแล�งได�ดี 

โดยอุปกรณ�ท่ีใช� จะมีเพียงถุงใส!ดิน ท!อ PVC ใช�แล�วนํามาตัดทําเป_นท่ีตักดิน เริ่มต้ังแต!การกรอกดิน ดินผสมข้ีเถ�าเหลือจากสี

ข�าว 1 ต!อ 1 รดน้ําให�ดินชุ!ม เจาะดินให�เป_นรู จิ้มหรือแต�มกล�าไม� ท่ีมีอายุประมาณ 15 วนั - 1 เดือน รดน้ําเช�าเย็น วางไว�ในท่ี

ร!ม แดดรําไร 

เด็ก ๆ ได�ต!อยอดนําความรู�ไปช!วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน และในชีวิตประจําวัน 

เพราะปbญหาสิ่งแวดล�อม รอไม!ได� 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

     

คมชัด วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 https://aec-tv-online2.com/?p=1025835 

 

 



 

   

ปBาไม�พบชาวม!อนแจ!ม 08/02/2023 https://maxtvthailandonline.com/?p=38367 

จนท.ปBาไม� ได�มอบเอกสารคัดสําเนาแปลงท่ีดินทํากินให�ชาวบ�านม!อนแจ!ม 90 ราย จาก 112 รายแล�ว จนท.พร�อมลงพ้ืนท่ี

รังวัดแปลงท่ีดินทํากินชาวบ�านให�ใหม!ท้ังดอยม!อนแจ!ม หลังเดือน พ.ค.66 นี้ พร�อมทําประชาพิจารณ�ใหม!เทียบกับแผนท่ี ทต.

แม!แรม ท่ีเคยเสียภาษี ทําแผนท่ีให�ตรงกัน จะได�เอกสารสิทธิ์ทํากินท่ีถูกต�อง 

เม่ือเวลา 15.00 น.วันท่ี 8 ก.พ.66 ท่ีห�องประชุมในสวนอีเดน หมู! 7 บ�านหนองหอยเก!า ต.แม!แรม อ.แม!ริม จ.เชียงใหม! นาย

เอกรินทร� นทีไพรวัลย� ประธานวิสาหกิจชุมชนท!องเท่ียวเชิงเกษตรม!อนแจ!ม ต.แม!แรม อ.แม!ริม จ.เชียงใหม! พร�อมสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนฯจํานวนกว!า 200 คน จากจํานวนสมาชิกวิสาหกิจฯมีรายชื่อลงทะเบียนไว� จํานวน 116 ราย ท่ีประกอบอาชีพ

โฮมสเตย� ได�ต�อนรับนายรังสรรค� ขอผล ผอ.ส!วนจัดการท่ีดินปBาไม� สํานักงานจัดการทรัพยากรปBาไม�ท่ี 1 (เชียงใหม!) 

จากนั้นร!วมประชุมสรุปปbญหา เรื่อง การท่ี จนท.ปBาไม� แจ�งความฟiองร�องกล!าวหาชาวบ�านบุกรุกปBาสงวนแห!งชาติแม!ริม 

จํานวน 30 ราย ไปก!อนหน�านั้นแล�ว บางรายคดีอยู!ในชั้นพนักงานสอบสวน และบางคดีอยู!ในชั้นศาล จึงเป_นปbญหาระหว!าง

ชาวบ�านกับ จนท.ปBาไม�ตลอดมา กรณีการครอบครองท่ีดินทํากินของชาวบ�านตามมติ ครม.ในแต!ละรัฐบาลท!kเปลี่ยนแปลง

ตลอดทุกสมัย 

ท่ีประชุม จนท.ปBาไม� ได�มอบเอกสารคัดสําเนาผังแปลงท่ีดินทะเบียนรายชื่อท่ีครอบครองตามมติ ครม. 11 พ.ค.2562 ให�กับ

ชาวบ�าน ตามท่ีชาวบ�านต�องการนําเอกสารดังกล!าวไปสู�คดีท่ีถูกฟiองร�องดังกล!าว 

เอกสารคัดสําเนา ส!งมอบให�ชาวบ�านวันนี้ จํานวน 90 ราย จากท่ีชาวบ�าน ร�องขอคัดสําเนาท้ังหมด 112 ราย และจะ

ตรวจสอบเอกสารท่ีเหลือต!อไป หากมีการแก�ไข และไม!ติดอะไร ก็จะส!งมอบให�ชาวบ�านต!อไปอีกครั้ง 

สรุปในท่ีประชุม ระหว!าง จนท.กรมปBาไม� กับชาวบ�านดอยม!อนแจ!ม สรุปได�ว!า จากนี้ไปทางกรมปBาไม� จะลงพ้ืนท่ีรังวัดแปลง

ท่ีดินทํากินของชาวบ�านให�ใหม!ท้ังหมดท้ังดอยม!อนแจ!ม จะเริ่มทํางานรังวัดต้ังแต!หลังเดือนพฤษภาคม 2566 เป_นต�นไป โดย

จะนําแผ!นท่ีของ ทต.แม!แรม มาเปรียบเทียนให�ตรงกัน ตามท่ี ทต.แม!แรม มีพ้ืนท่ีจัดเก็บภาษีอยู!แล�วส!วนหนึ่ง จากนั้นก็จะ

ดําเนินการทําประชาพิจารณ�ร!วมกันกับทุกภาคส!วน เพ่ือให�ได�เอกสารสิทธิ์ทํากินรท่ีถูกต�องมอบให�ชาวบ�านดอยม!อนแจ!ม

ท้ังหมดต!อไป หลังจากนั้นปmดการประชุม ซ่ึงเป_นท่ีน!าพอใจของท้ังสองฝBายในระดับหนึ่ง. 



 

    

  

ป.ป.ช. ภาค 5 บูรณาการ การบังคับใช!กฎหมายในพ้ืนท่ีม!อนแจ!ม 

มวลชน 08/02/2023 https://www.muanchononlinenews.com/234221 

วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ� 2566 ป.ป.ช. ภาค 5 โดยนายสุชาติ กรวยกิตานนท� ผู�ช!วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร�อมด�วย นายนิรันดร ศรีภักดี ผู�อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา

จังหวัดเชียงใหม! 

ได�เชิญหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม! เข�าร!วมประชุมหารือและติดตามการบังคับใช�กฎหมายในการแก�ไข

ปbญหาการใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ีศูนย�พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและบริเวณโดยรอบ (บริเวณท่ีเรียกกันว!าม!อนแจ!มและ

พ้ืนท่ีใกล�เคียง) เพ่ือให�เกิดผลในทางปฏิบัติและเป_นไปอย!างมีประสิทธิภาพ ณ สํานักจัดการทรัพยากรปBาไม� ท่ี 1 (เชียงใหม!) 

โดยผู�ว!าราชการจังหวัดเชียงใหม! ได�มอบหมายให� นายชัชวาลย� ปbญญา รองผู�ว!าราชการจังหวัดเชียงใหม! เข�าร!วมประชุมและ

เป_นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

หน!วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องได�รายงานความคืบหน�าการบังคับใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ปbญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

เพ่ือหารือและหาทางออกร!วมกัน โดยได�ข�อยุติว!าพ้ืนท่ีดังกล!าวอยู!ในเขตปBาสงวนแห!งชาติ ปBาแม!ริม จากการตรวจสอบ

ภาพถ!ายทางอากกาศ พบว!า อยู!อาศัยหลังประกาศเขตปBาสงวนแห!งชาติ ปBาแม!ริม จึงจะต�องอยู!อาศัยทํากินภายใต�มติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 กรมปBาไม� โดยสํานักจัดการ

ทรัพยากรปBาไม� ท่ี 1 (เชียงใหม!) ได�ไปดําเนินการภายใต�โครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินปBาไม�แล�วเสร็จเม่ือประมาณปq พ.ศ.

2552 โดยมีราษฎรท่ีได�รับการรังวัดในพ้ืนท่ีโครงการหลวงหนองหอย จํานวน 696 ราย 984 แปลง เนื้อท่ีรวมประมาณ 

2,799.08 ไร! ราษฎรกลุ!มนี้จะต�องอยู!อาศัยทํากินภายใต�เง่ือนไขของมติคณะรัฐมนตรีท้ังสองฉบับอย!างเคร!งครัด เนื่องจาก

พ้ืนท่ีดังกล!าว เป_นพ้ืนท่ีลุ!มน้ําชั้น 1 เอ มีความอ!อนไหวต!อระบบนิเวศน�เป_นอย!างมาก การอยู!อาศัยทํากินต�องไม!

กระทบกระเทือนต!อระบบนิเวศน� และกําหนดให�เจ�าหน�าท่ีหาพ้ืนท่ีรองรับแล�วทําการอพยพราษฎรเหล!านั้นออกจากพ้ืนท่ี 



หากไม!สามารถอพยพเคลื่อนย�ายราษฎรออกจากพ้ืนท่ีได�ให�ดําเนินการควบคุมพ้ืนท่ีไม!ให�มีการ บุกรุก บุกรุกเพ่ิมเติม ห�ามซ้ือ

ขาย เปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนแปลงผู�ถือครองไม!ว!ากรณีใดก็ตาม จะต�องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงกรมปBาไม�ไม!

สามารถหาพ้ืนท่ีรองรับเพ่ืออพยพเคลื่อนย�ายราษฎรออกตากพ้ืนท่ีได� ราษฎรจึงต�องอยู!อาศัยภายใต�เง่ือนไขอย!างเคร!งครัด 

สําหรับการพิจารณาดําเนินคดีต!อผู�กระทําความผิด สํานักจัดการทรัพยากรปBาไม� ท่ี 1 (เชยีงใหม!) โดยนายกมล นวลใย 

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปBาไม� ท่ี 1 (เชียงใหม!) ชี้แจงต!อท่ีประชุมความว!า คณะเจ�าหน�าท่ีฯ ได�ลงพ้ืนท่ีสํารวจต้ังแต!

ประมาณปq พ.ศ.2562 แยกกลุ!มราษฎรท่ีเปลี่ยนแปลงการถือครองมาประกอบกิจการบ�านพักตากอากาศหรือรีสอร�ทออกจาก

กลุ!มท่ียังคงทําการเกษตรตามเดิม และพยายามท่ีจะหาแนวทางปiองกันเพ่ือหยุดย้ังการปลูกสร�างสถานประกอบการบ�านพักท่ี

ปลูกสร�างข้ึนอย!างรวดเร็ว จนควบคุมอยู!ท่ี 122 ราย และตรวจสอบในเชิงลึกลงไปถึงแนวเขตพ้ืนท่ีการครองครอง ตัวผู�

ครอบครอง รวมไปถึงผู�แสดงตนเป_นเจ�าของสถานประกอบการ พบว!าในรายท่ีท่ีบุกรุก หรือบุกรุกเพ่ิมเติม ร!วมทุนกับบุคคล

อ่ืน (นอมินี) ซ้ือขายเปลี่ยนมือ มีจํานวน 36 ราย จึงได�จับกุมดําเนินคดีในฐานความผิดกฎหมายว!าด�วยการปBาไม� และได�ออก

คําสั่งทางปกครอง เพ่ือบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างท่ีกระทบกระเทือนต!อระบบนิเวศน�ออกไปจากเขตปBาสงวนแห!งชาติ และ

หน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยอําเภอแม!ริมได�ดําเนินการตามกฎหมายว!าด�วยการโรงแรม และหน!วยงานปกครองส!วนท�องถ่ินได�

ดําเนินการตามกฎหมายว!าด�วยการควบคุมอาคาร อันเป_นการบูรณาการบังคับใช�กฎหมายร!วมกันเพ่ือให�บรรลุผล และจังหวัด

เชียงใหม!ได�แต!งต้ังคณะทํางานเพ่ือบูรณาการบังคับใช�กฎหมายและหาแนวทางเพ่ือแก�ไขปbญหาดังกล!าว แต!ราษฎรในพ้ืนท่ี

กลับปฏิเสธแนวทางการแก�ไขปbญหาของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ไม!ยอมรับเง่ือนไขการจัด

ท่ีดินทํากินตามแนวทางของ คทช. และไม!เข�าร!วมเป_นสมาชิกโครงการหลวงซ่ึงมีแนวทางในการส!งเสริมและพัฒนาอาชีพ  

ในท่ีประชุมมีข�อความห!วงใยและเน�นย้ําให�เจ�าหน�าท่ีบูรณาการการบังคับใช�กฎหมายร!วมกัน เพ่ือเป_นการแก�ไขปbญหาท่ีค�างคา

มาเป_นเวลานาน และเพ่ือให�เกิดความเป_นธรรมแก!ทุกฝBาย จึงจะต�องดําเนินการตามกฎหมายอย!างเข�มงวด สําหรับสถาน

ประกอบการ จํานวน 

25 ราย จาก 36 ราย ท่ีถูกดําเนินคดี แต!ยังมิได�รื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง ท่ีประชุมมีมติจะดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย ว!าด�วยการ

ควบคุมอาคาร กฎหมายว!าด�วยการโรงแรม และกฎหมายว!าด�วยการปBาไม� เนื่องจากต�องคุ�มครองความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สินของนักท!องเท่ียวท่ีเข�ามาใช�บริการสถานประกอบการท่ีทางราชการไม!ได�รับรองมาตรฐาน ท้ังนี้ หน!วยงานของ

ภาครัฐจะไม!ทอดท้ิงพ่ีน�องประชาชนเด็ดขาด จะเร!งดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนทุกคนบนม!อนแจ!มมีท่ีดินทํากิน อย!างถูกต�อง

ตามกฎหมาย ตามแนวทางการแก�ไขปbญหาของรัฐ ต!อไป 


