
สรุปขาวประจําในวันที่ 10 ก.พ. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- เดือด'เพนกวิน-พวก'นอนคุก อวม11ขอหาไมเวนม.112 (เดลินิวส 10 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,11) 

- ป.ป.ช.ฟน'ปารีณา' ผิดจริยธรรม (ไทยรัฐ 10 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,10,12) 

- คอลัมน บนความเคลื่อนไหว: วิบากกรรม'คดีรุกปา' จาก'ปารีณา' (กรุงเทพธุรกิจ 10 กุมภาพันธ 2564 หนา 12,9) 

- MP Pareena 'guilty' of ethics breach (Bangkok Post 10 กุมภาพันธ 2564 หนา 3) 

- เท5พันลานสราง 4 เลน 64 กม.สาย 118 (เดลินิวส 10 กุมภาพันธ 2564 หนา 8) 

ขาวเว็บไซต 

แจงเอาผิดทาเทียบเรือบาน'เสรีพิศุทธ' ผิดพ.ร.บ.ปาไม (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2564)  
https://www.dailynews.co.th/crime/824419 
ปาไม แจงกลาวโทษสรางทาเทียบเรือริมเจาพระยา ผิดพ.ร.บ.ปาไม พบช่ือ ‘เสรีพิศุทธ’ เปนคนขออนุญาต 
(มติชน 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2570697 
เสรีพิศุทธ โดนแลว! ปาไม ลุยแจงความ ทาเทียบเรือบานพัก รุกล้ําลํานํ้า (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5917825 
กรมปาไม เขาแจงความกลาวโทษ ประเด็นการกอสรางทาเทียบเรือริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก  
(อปท.นิวส 9 กุมภาพันธ 2564) 
http://www.opt-news.com/news/15740 
กทม. – ยกระดับทองถิ่นจัดการทรัพยากร (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5913299 
ขาวลึกปมลับ : คดีอาญาไลลา ธนาธร พวงตระกูลจึงรุงเรืองกิจ (ผูจัดการออนไลน 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://mgronline.com/crime/detail/9640000013080 
MP Pareena 'guilty' of ethics breach (Bangkok Post 10 กุมภาพันฑ 2564) 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2065427/mp-pareena-guilty-of-ethics-breach 
"โรม" จอฟอง "สิระ-ชัยยันต" ปมเกาะงํา (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.dailynews.co.th/politics/824287 
‘โรม’ แจงปมขมขูชาวบานออกจากเกาะงํา –  จอแจงเอาผิด ‘สิระ-ชัยยันต’ ฐานหมิ่นประมาท  
(มติชน 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2569658 
"โรม" โต "สิระ-ชัยยันต" ปมเกาะงํา ยันไรความรุนแรงกับเด็ก ทาเปดกลองพิสูจน (สยามรัฐ 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/218579 
เชียงใหมคุมโซนเสี่ยงไฟปา ระดมอาสาชุมชน รับมือไฟปา หมอกควันสุมเมือง (เชียงใหมนิวส 9 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1577244/ 
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เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่สํานักงานตํารวจป่าไม้ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. แจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันออก ติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพฯ ที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

นายอดิศร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมตํารวจ กก.1 บก.ปทส. ได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่นํ้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตามที่ได้รับการประสานจาก สน.บางโพ ใน 2 ประเด็น คือ 1.การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขอ
อนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ และอยู่ภายใต้บังคับตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ อย่างไร และ 2. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ําแม่นํ้าที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้า
ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนหรือผู้อ่ืนในที่สาธารณประโยชน์ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ อย่างไร 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานพบว่า ท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ําลํานํ้า ใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ พระ
พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14) พ.ศ. 2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขต
ขนาดความกว้าง 10.35 เมตร ความยาว 21.35 เมตร คิดเป็นเน้ือที่ 0-0-55.24 ไร่ จากน้ันได้โดยสารเรือพาหนะของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ตร.) ล่องไปตามแม่นํ้าเจ้าพระยา จนถึงบริเวณพ้ืนที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบ ตรวจพบมีท่าเทียบเรือดังกล่าว
ข้างต้นอยู่จริง เจ้าหน้าที่ได้จอดเรือลอยลําบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบค่าพิกัด พบเป็นตําแหน่งเดียวตรง



กับแบบเอกสารคําขออนุญาตก่อสร้างสิ่งลวงล้ําลํานํ้า ที่ยืนต่อกรมเจ้าท่า ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 
ในปี 2544 และตรวจสอบพบช่ือผู้ขออนุญาตระบุช่ือ พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส ในขณะนั้น 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี 2544 ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่า
เทียบเรือแต่อย่างใด และต่อมาปี 2545-2546 พบมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว ซึ่งภาพถ่ายปัจจุบัน 2563 ยังปรากฏท่าเทียบ
เรือดังกล่าวอยู่ ซึ่งเป็นการยึดถือหรือครอบครองมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตามข้อกฎหมายถือว่ามีความผิด เน่ืองจากไม่มีการขอ
อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี โดยได้มอบหมาย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน 
นําบันทึกแจ้งความกล่าวโทษ พร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบก.ปทส.  และมอบหมายให้
นายคม ศรีสวัสด์ิ ผอ.ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน 

 
 



 

 
ป่าไม้ แจ้งกล่าวโทษสร้างท่าเทียบเรือริมเจ้าพระยา ผิดพ.ร.บ.ป่าไม้ พบช่ือ ‘เสรีพิศุทธ์’ เป็นคนขออนุญาต 

ป่าไม้ แจ้งกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เลขที่ 4295 ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพฯ 
กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เผยพบช่ือ พล.ต.ท. เสรี เตมียเวส ในขณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาต 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.เวลา 17.00 น.ที่สํานักงานตํารวจป่าไม้ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า 
(ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กรมป่าไม้ เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 
4295 ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54ฐาน “ก่อสร้าง หรือ
ยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” กับ พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. 

นายอดิศร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1 บก.ปทส. ได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่ง
แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตามท่ีได้รับการประสานจากสถานีตํารวจนครบาลบางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ใน 2 
ประเด็น คือ 1.การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขอ
อนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ อย่างไร และ 2. การปลูกสร้างท่า
เทียบเรือล่วงล้ําแม่นํ้าที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนหรือผู้อ่ืนในที่สาธารณประโยชน์ ตาม
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ อย่างไร 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ จึงได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน พบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ําลํานํ้า ใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค.2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือพระ



พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14) พ.ศ.2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขต
ขนาดความกว้าง 10.35 เมตร ความยาว 21.35 เมตร คิดเป็นเน้ือที่ 0-0-55.24 ไร่ จากน้ันได้โดยสารเรือพาหนะของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ล่องไปตามแม่นํ้าเจ้าพระยา จนถึงบริเวณพ้ืนที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบ ตรวจพบมีท่าเทียบเรือดังกล่าวข้างต้น
อยู่จริง เจ้าหน้าที่ได้จอดเรือลอยลําบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบค่าพิกัด พบเป็นตําแหน่งเดียวตรงกับแบบ
เอกสารคําขออนุญาตก่อสร้างสิ่งลวงล้ําลํานํ้า ที่ยืนต่อกรมเจ้าท่า ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค.2544 ในปี2544 
และตรวจสอบพบช่ือผู้ขออนุญาตระบุช่ือ พล.ต.ท. เสรี เตมียเวส ในขณะนั้น 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี 2544 ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่า
เทียบเรือแต่อย่างใด และต่อมาปี 2545-2546 พบมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว ซึ่งภาพถ่ายปัจจุบัน 2563 ยังปรากฏท่าเทียบ
เรือดังกล่าวอยู่ ซึ่งเป็นการยึดถือหรือครอบครองมาอย่างต่อเน่ืองซึ่งตามข้อกฎหมายถือว่ามีความผิดเน่ืองจากม่มีการขออนุญาติ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี โดยได้มอบหมาย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน นําบันทึก
แจ้งความกล่าวโทษ พร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบก.ปทส. และมอบหมายให้นายคม 
ศรีสวัสด์ิ ผอ.ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 ก.พ. 2564 - 19:33 น. 

ป่าไม้ ลุยแจ้งความเอาผิด ท่าเทียบเรือ ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก บ้านพัก ‘เสรีพิศุทธ์’ รุกล้ําลํานํ้า ไม่ขออนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 9 ก.พ. 2564 ที่สํานักงานตํารวจป่าไม้ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ ผอ.ศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันออก ติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 มาตรา 54ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” กับ พล.ต.ต. พิทักษ์ 
อุทัยธรรม ผบก.ปทส. 

นายอดิศร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1 บก.ปทส. ได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่ง
แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตามที่ได้รับการประสานจาก สน.บางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ใน 2 ประเด็น คือ  
1.การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมป่าไม้หรือไม่ และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ อย่างไร และ 2.การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ํา
แม่นํ้าที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนหรือผู้อ่ืนในที่สาธารณประโยชน์ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 หรือไม่ อย่างไร 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน พบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ําลํานํ้า ใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค.2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ พ.ศ.2456 



ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14) พ.ศ.2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขตขนาดความกว้าง 
10.35 เมตร ความยาว 21.35 เมตร คิดเป็นเน้ือที่ 0-0-55.24 ไร่ 

 
จากน้ันได้โดยสารเรือพาหนะของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ล่องไปตามแม่นํ้าเจ้าพระยา จนถึงบริเวณพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบ ตรวจพบมีท่าเทียบเรือดังกล่าวข้างต้นอยู่จริง เจ้าหน้าที่ได้จอดเรือลอยลําบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าวเพ่ือ
ตรวจสอบค่าพิกัด พบเป็นตําแหน่งเดียวตรงกับแบบเอกสารคําขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า ที่ ย่ืนต่อกรมเจ้าท่า  
ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค.2544 ในปี 2544 และตรวจสอบพบช่ือผู้ขออนุญาตระบุช่ือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  
เตมียเวส ในขณะนั้น 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี 2544 ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่า
เทียบเรือแต่อย่างใด และต่อมาปี 2545-2546 พบมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว ซึ่งภาพถ่ายปัจจุบัน 2563 ยังปรากฏท่าเทียบ
เรือดังกล่าวอยู่ ซึ่งเป็นการยึดถือหรือครอบครองมาอย่างต่อเน่ือง ตามข้อกฎหมายถือว่ามีความผิดเน่ืองจากไม่มีการขออนุญาต 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” 
ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี 

โดยได้มอบหมาย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน นําบันทึกแจ้งความกล่าวโทษ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบก.ปทส. และมอบหมายให้นายคม ศรีสวัสด์ิ ผอ.ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง 
เป็นพยาน 

 
 

 



 

 
กรมป่าไม้ เข้าแจ้งความกล่าวโทษ ประเด็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝัง่แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 

09 ก.พ. 2564 

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, 
เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ , เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง , เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1 บก.ปทส. 
ภายใต้การอํานวยการของนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.1 
บก.ปทส.) อํานวยการโดย พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันออกไปดําเนินการตรวจสอบ
กรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ตําบลบางกระบือ อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีได้รับการประสานจากสถานีตํารวจนครบาลบางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตาม
หนังสือ ที่ ตช 0015.(บก.น.1)(11)/766 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง ให้ส่งตัวแทน เพ่ือเตรียมความพร้อมนัดหมายวันเวลา
เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคําในคดีอาญา ตามประเด็นดังน้ี 1. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาต
อธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
พ.ศ.2484 หรือไม่ อย่างไร 2. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ําแม่นํ้าที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่า
เพ่ือตนหรือผู้อ่ืนในที่สาธารณประโยชน์ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ อย่างไร คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบ
จากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมหนังสือสถานีตํารวจนครบาลบางโพ ดังกล่าวข้างต้น พบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้



ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า ใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือ(ตรวจสอบพบช่ือผู้ขออนุญาตระบุช่ือ พล.ต.ท. เสรี เตมียเวส ในขณะนั้น) พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือฯ (ฉบับ 14) พ.ศ.2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขตขนาดความกว้าง 10.35 เมตร 
ความยาว 21.35 เมตร คิดเป็นเน้ือที่ 0-0-55.24 ไร่ จากน้ันได้โดยสารเรือพาหนะของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ล่องไปตามแม่นํ้า
เจ้าพระยา จนถึงบริเวณพ้ืนที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบ ตรวจพบ มีท่าเทียบเรือดังกล่าวข้างต้นอยู่จริง คณะเจ้าหน้าที่ได้จอดเรือ
ลอยลําบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบค่าพิกัด พบเป็นตําแหน่งเดียวตรงกับแบบเอกสารคําขออนุญาต
ก่อสร้างสิ่งลวงล้ําลํานํ้า ที่ย่ืนต่อ กรมเจ้าท่า ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 จากการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมในปี พ.ศ.2544 พบว่า ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่าเทียบเรือแต่อย่างใด และต่อมา ปี พ.ศ.2545-
2546 พบมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว ซึ่งภาพถ่ายปัจจุบัน พ.ศ.2563 ยังปรากฏท่าเทียบเรือดังกล่าวอยู่ ซึ่งเป็นการยึดถือหรือ
ครอบครองมาอย่างต่อเน่ือง ข้อกฎหมาย (1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใด
ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพ่ือตนเอง 
หรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระทําภายในเขตที่ได้จําแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
โดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” (2) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 121/2555 ได้พิจารณา
และให้ความเห็น บทนิยามคําว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับการได้มา
ซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน “ป่า” จึงหมายถึงที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้กรรมสิทธ์ิหรือได้สิทธิครอบครอง ซึ่งรวมไปถึง
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ชายตลิ่ง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่เป็นที่ดินของรัฐด้วย 
และแม้บทนิยามคําว่า “ที่ดิน” มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้หมายความรวมถึงแม่นํ้าด้วย 
แต่เมื่อพิจารณาความหมายของคําว่า “แม่นํ้า” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึง ลํานํ้าใหญ่ซึ่ง
เป็นที่รวมของลําธารทั้งปวง “แม่นํ้า” จึงเป็นลํานํ้าใหญ่และถือเป็นส่วนหน่ึงของความหมายของบทนิยามคําว่า “ที่ดิน” ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (3) จากตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศกัราช 2484 ซึ่งสํานักการอนุญาตได้มีหนังสือกองการอนุญาต ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.43/530 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน และขอให้เจ้าหน้าที่ให้ถ้อยคํา แจ้งว่า ไม่พบเร่ืองราวคําขออนุญาตในกรณีการ
อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือ ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 
ตําบลบางกระบือ อําเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แต่อย่างใด ทั้งน้ี คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทํา
ดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทําผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือ
ครอบครองป่า เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี คณะเจ้าหน้าที่ได้มอบหมาย  
นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน นําบันทึกแจ้งความกล่าวโทษ พร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นผู้แจ้งความ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มอบหมายให้นายคม ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน 



 
9 ก.พ. 2564 - 09:04 น. 

ยกระดับท้องถิ่นจัดการทรัพยากร – ทําเนียบรัฐบาล – เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ตึกบัญชาการ 1 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดทส. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือ ในการสนับสนุนการกระจาย อํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

การลงนามครั้งน้ีเป็นการลงนามระหว่างทส. โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการควบคุม
ไฟป่า การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ป่า และการจัดทําข้อมูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นการกระจายอํานาจ
และยกระดับการทํางาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“ข่าวลึกปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมือง และ
กระบวนการยุติธรรม วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน คดีอาญาไล่ล่า ธนาธร พ่วงตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ 

คดีความที่เป็นรายการเช็คบิลกับนายธราธร จึงรุ่งเรืองกิจ. ประธานคณะก้าวหน้า อดีตผู้ก่อต้ัฃและหัวพรรคอนาคตใหม่ กําลังไล่ล่า
ประดังเข้ามาใส่เขาและครอบครัวหลายคดี โดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ี มีคดีที่ธราธรจะโดนหนักๆเจอจังๆ ทั้งน้ัน 

เริ่มจากเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย อดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือบก.ปทส. เพ่ือแจ้งความเพ่ิมเติมกับ คนในตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ สามแม่ลูก
แบบยกครัว 

ไล่ต้ังแต่ นางสมพร จึงรุ่งเรื่องกิจ ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท มารดา ธนาธร น.ส.ชนาพรรณ 
จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พ่ีสาว ธนาธร และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ในรอบน้ี ธนาธร สมพร และชนาพรรณ โดนข้อหาคดี ใช้เอกสารที่ออกโดยมิชอบครอบครองพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย
แม่นํ้าภาชี จ.ราชบุรี ร่วม 2,154 ไร่ 

จากพยานหลักฐานที่กรมป่าไม้เอาไปให้ตํารวจ แสดงให้เห็นว่า กรมป่าไม้ มั่นใจว่าจะเช็คบิล ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจได้ 

ก่อนหน้าน้ี กรมป่าไม้เคยมาร้องร้องทุกข์กับบก.ปทส. ไว้แล้วรอบหน่ึงเมื่อ 30 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา มารอบล่าสุด อธิบดีกรมป่าไม้ 
ระบุว่า ตรวจสอบเพ่ิมเติมจากเมื่อ ธันวาคมปีที่แล้ว พบยังมีการได้เอกสารสิทธิที่ดินประเภท นส.3 ก ที่เป็นเอกสารที่ออกโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกจํานวนมากของทั้งสามคน 

ผิดอีกไม่น้อยกว่า 60 ฉบับ รวมเน้ือที่ไม่ตํ่ากว่า 2,000 ไร่ และพบมีใช้ประโยชน์โดยปลูกยูคาลิปตัสต่อเน่ืองทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ของ นางสมพร มีมากถึง 53 ฉบับ เน้ือที่ร่วม 1,940 ไร่ รวมถึงพบเอกสาร 60 ฉบับ ออกโดยไม่มีหลักฐานเดิมหรือส.ค.1 จึงเป็น
เอกสารสิทธิที่ดินที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 



อธิบดีกรมป่าไม้ระบุชัดว่า งานน้ีมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบด้วย จึงมีการแจ้งความเอาผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้- ประมวลกฎหมายที่ดิน-ประมวลกฎหมายอาญา 
กับทั้งนางสมพร น.ส.ชนาพรรณ และ ธนาธร และเจ้าหน้าที่รัฐอีก 5 คน รวมทั้งฟ้องแพ่งร่วม 147 ล้านบาท 

เส้นทางคดีน้ี ยังอีกยาวไกล สามแม่ลูก จึงรุ่งเรืองกิจ มีสิทธ์ิสู่คดีไปจนจบสามศาล สําหรับธนาธรทําให้มีชนักติดหลัง คดีอาญา 
เพ่ิมขึ้นมาอีกหน่ึงคดี เพียงแต่ ไม่ใช่ ธนาธรคนเดียว แต่มีเดิมพันถึงคนร่วมสายโลหิตเดียวกัน 

ขณะที่ตัว ธนาธร เอง ถึงตอนน้ี มีชนักติดหลังคดีอาญา อีกหลายเรื่อง ที่จ่อคอหอยตอนน้ี ก็คือ คดีที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เอาผิดกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลัค มีเดีย ก่อนลงเลือกต้ัง 

ซึ่งสํานวนคดีเดินเรื่องจากกกต.และตํารวจสน.ทุ่งสองห้อง ไปถึงมืออัยการแล้ว โดยอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญานัดฟังคําสั่งคดีวันที่ 
19 กุมภาพันธ์น้ี ว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องธนาธร ต่อศาลอาญา ตามความผิดพรบ.เลือกต้ังส.ส. มาตรา 151 หรือไม่ 

หากย่ืนฟ้องแล้วศาลรับฟ้อง จะเป็นคดีอาญาคดีแรกของ ธนาธร โดยโทษความผิดตามมาตรา 151 คือจําคุกต้ังแต่ 1-10 ปี 
ปรับต้ังแต่ 2 หมื่น 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธ์ิเลือกต้ังมีกําหนด 20 ปี 

นอกจากน้ีก็ยังมีคดี ที่กกต. มีมติให้เอาผิดคดีอาญากับ ธนาธร และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 ราย กรณีเงินกู้ 
191 ล้านบาท ที่เป็นเหตุให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งคดีอยู่ระหว่าง การเตรียมส่งสํานวนจากกกต.ไปยังตํารวจ 

รวมถึงล่าสุดคดีร้อนๆ ที่ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว. ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่งตัวแทนแจ้งความดําเนินคดี ธนาธร ฐานทําผิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณี ธนาธร ไลฟ์สด เรื่องวัคซีนพระราชทาน 

ส่วนคนในครอบครัว ไม่ใช่แค่ นางสมพร-ชนาพรรณ เท่าน้ัน ที่ปัญหาคดีความกําลังรุกไล่ น้องชาย ธนาธร คือ สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ที่ถูกกองปราบปรามสอบสวนคดีสินบนเช่าที่ ดินสํานักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ 

ก็อาการโคม่าเช่นกัน เพราะมีข่าว ตํารวจพบหลักฐานการสั่งจ่ายเช็กเงินสดให้กับอดีตจําเลยคดีดังกล่าว ที่ถูกศาลสั่งจําคุกไปก่อน
หน้าน้ี 

นับแต่เริ่มเปิดตัวเข้าสู่การเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการคร้ังแรก ตอนเปิดตัวต้ังพรรคอนาคตใหม่ เมื่อ 15 มีนาคม 2561 วันน้ัน 
ที่ ธนาธร ประกาศ ทิ้งเก้าอี้ รองประธานบริหารเครือบริษัทไทยซัมมิท ที่มีมูลค่าทางธุรกิจหลายหมื่นล้านบาท เพ่ือเข้าสู่ถนน
การเมืองอย่างเต็มตัว 

และธนาธร คงคิดไว้ต้ังแต่ตอนน้ันแล้วว่า การเข้าสู่การเมือง เขามีราคาที่ต้องจ่าย เมื่อมาเล่นการเมือง ทําพรรคอนาคตใหม่ แต่คง
ไม่นึกไม่ฝันว่า ราคาที่ต้องจ่าย จะสาหัสสากรรจ์ กระทบกับชีวิตส่วนตัว และคนในครอบครัวขนาดนี้ 

 

 

 

 



 
National Anti-Corruption Commission (NACC) has found Palang Pracharath Party (PPRP) MP Pareena Kraikupt 
guilty of severe ethical misconduct, as a result of the land encroachment charges brought against her. 

The anti-graft agency yesterday said the outspoken lawmaker from Ratchaburi committed a number of 
ethical violations, which included damaging the dignity of MPs, as well as conflicts of interest, a source close 
to the matter said. 

Ms Pareena's case will be brought before the Supreme Court's Criminal Division for Political Office Holders, 
the source said. 

If the court decides to take up the case, its first order of business would be to decide whether or not Ms 
Pareena's MP status should be revoked. 

Ms Pareena will be suspended as an MP until the court delivers its ruling, the source said. If found guilty, 
she will stripped of her seat and banned from holding political office for life, the source said. 

Problems surrounding Ms Pareena's land in Ratchaburi came to light in November 2019, after Ruangkrai 
Leekitwattana, a former member of the dissolved Thai Raksa Chart Party, petitioned authorities to inspect 
the MP's 711-rai poultry farm in Chom Bung district. 

The Royal Forest Department then investigated and surveyed the land, before concluding her farm 
encroached on public land. It then asked the NACC to take action against the MP. 

Pol Maj Gen Pitak Uthaitham, head of the Natural Resources and Environmental Crime Division, said the 
agency will lay four charges against Ms Pareena for violating the National Forest Act, Forest Reserve Act, 
Land Act and Environment Act. 

The charges carry a maximum penalty of 20 years imprisonment and/or a fine of 2 million baht. 



 

 
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล แถลงช้ีแจงกรณีที่นายสิระ  
เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวหาพาดพิงว่ากระทําการ
คุกคามเด็ก และชาวบ้านบนเกาะงํา จ.ภูเก็ต ว่า เรื่องน้ีไม่เป็นความจริง เพราะกรณีเกาะงําตนได้เดินทางไป 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 
30 ม.ค. 62 ก่อนที่จะมีการเลือกต้ัง ส.ส. ซึ่งเป็นการไปหาเสียง และมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเกาะงําเป็นเกาะที่มีนายทุนต้องการฮุบ
เป็นของส่วนตัว บนเกาะมีเพียงครอบครัวเดียวที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับนายทุน ตนจึงเดินทางไปสํารวจโดยใช้เวลาไม่มากก็
เดินทางกลับ และได้เดินทางไปอีกครั้งเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 62 หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเกาะดังกล่าวได้ 
เมื่อพานักท่องเที่ยวไปมีการใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่ ชาวบ้านจึงได้ประสานกับตน พร้อมกับประสานกรมป่าไม้ลงพ้ืนที่ไปพร้อมกัน 
ทั้งน้ีเมื่อลงพ้ืนที่ก็พบว่ามีครอบครัวเดียวที่อาศัยอยู่บนเกาะจริง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้สอบถามรายละเอียดต่างๆกับลุง 
ที่ครอบครองบ้านพักบนน้ัน ซึ่งยอมรับว่าบรรยากาศการพูดคุยไม่ได้ราบรื่น เพราะเป็นการถามไถ่เรื่องเอกสารสิทธิในการ
ครอบครอง ลุงก็ช้ีแจงว่าไม่มีเอกสาร เน่ืองจากมาจากที่อ่ืน ไม่มีที่ทํากินจึงมาอยู่ที่น้ี 

นายรังสิมันต์ กล่าวอีกว่า ตนตระหนักว่าการพูดคุยต้องไม่รุนแรงเพราะมีเด็ก ซึ่งเด็กย้ิมแย้มแจ่มใสดี ระหว่างการพูดคุยก็เตะบอล
กันปกติ ไม่มีความรุนแรงข่มขู่หรือเอาตัวไปกักขังที่ใดที่หน่ึง เพ่ือกดดันให้ครอบครัวน้ีออกจากเกาะ เพียงแต่มีการตกลงโดย
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ว่าให้ทําเป็นเอ็มโอยูเขียนด้วยลายมือให้ลุงเตรียมตัวออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งตนเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
เท่าน้ัน กรณีน้ีแตกต่างจากประเด็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อยู่ในป่า เพราะเริ่มจากการใช้ความรุนแรงเพ่ือฮุบเป็นเกาะส่วนตัว ตนจึงต้อง
ลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหา เรื่องน้ีสิระและนายชัยยันต์อาจจะรู้ดีที่สุดว่าจะมีการฮุบหรือไม่ฮุบ ซึ่งที่ดิน 120 ไร่ เป็นของครอบครัวน้ี 80 ไร่ 
มูลค่าไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท เราพยายามแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรง ยืนยันว่าไม่ได้กระทําตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด 
และวันน้ันไม่มีชายชุดดําไปลงพ้ืนที่กับเรา 



“เจ้าของบ้านมีกล้องวงจรปิด ถ้าผมทําจริงเอาเด็กไปขังลักพาตัวเด็ก แตะเน้ือต้องตัวลุง ให้เอาวิดีโอมาแสดง เรื่องน้ีผ่านมาหลาย
ปีต้ังแต่ปี 62 คงคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ที่เอาเรื่องน้ีมาใช้เวลาน้ี เพราะใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลจะถูกซักฟอกใช่หรือไม่ เพราะการ
อภิปรายคร้ังน้ีเป็นการอภิปรายที่ฝ่ายรัฐบาลกังวลใจจริงๆ กังวลว่าจะอยู่ต่อไม่ได้ ต้องใช้วิธีการแบบน้ีดิสเครดิตทางการเมืองผม 
ทําลายการอภิปรายของพรรคก้าวไกล และฝ่ายค้าน ซึ่งผมรู้สึกผิดหวังว่าคนที่ยืนข้างนายสิระ คือนายชัยยันต์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 
ว่าทําไมมาทําลายการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งน้ี” นายรังสิมันต์ กล่าว 

นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่า ตนใช้อํานาจหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) เพราะตอนน้ันยังไม่มี กมธ. และ
ตนเป็น ส.ส.สมัยแรกที่เพ่ิงทํางานได้เพียงแค่ 6 เดือน โดย 2 ปีที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีผลประโยชน์กับเกาะน้ี  
ขอยืนยันด้วยความบริสุทธ์ิว่าเรื่องน้ีไม่มีอะไร นอกจากหวังผลเร่ืองการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และอาจจะมีขบวนการฮุบที่ดินน้ี
หรือไม่ อย่างไรก็ตามตนจะไปย่ืนแจ้งความดําเนินคดีนายสิระและนายชัยยันต์ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณา เพราะละเมิดทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง เพ่ือยืนยันความบริสุทธ์ิ เพราะหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติตนรับได้ 
แต่เมื่อเป็นการใส่ร้ายป้ายสีข้อหารุนแรงตนจะไม่ยอม เพราะรับไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
‘โรม’ แจงปมข่มขู่ชาวบ้านออกจากเกาะงํา ลั่นเจ้าของบ้านมีกล้องวงจรปิด หากขังเด็กจริงให้เอากล้องมาเปิด จ่อแจ้งความเอาผิด 
‘สิระ-ชัยยันต์’ ฐานหมิ่นประมาทให้เสียช่ือเสียง 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงกรณี นายสิระ 
เจนจาคะ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.)  
ร่วมแถลงข่าวว่ามีประชาชนที่เกาะงํา จ.ภูเก็ต มาร้องเรียนว่าถูกตนข่มขู่ให้ออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 

โดย ระบุว่า ตนได้เดินทางไปที่เกาะงํา 2 ครั้ง ครั้งแรกเดินทางเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการเดินทางก่อนมีการเลือกต้ัง 
ซึ่งอยู่ในช่วงการหาเสียงและชาวบ้านได้เล่าให้ตนฟังว่าเกาะงํามีนายทุนหมายปองจะฮุบเป็นของส่วนตัว โดยเกาะดังกล่าวไม่มี
ผู้คนอยู่อาศัย มีผู้คนอยู่แค่ครอบครัวเดียวที่ดูแลเกาะน้ี และชาวบ้านบอกว่าครอบครัวดังกล่าวทําหน้าที่ดูแลเกาะ ดูแล
ผลประโยชน์ให้กับนายทุน 

เมื่อได้รับแจ้งดังน้ัน ตนจึงเดินทางไปยังเกาะดังกล่าวเพ่ือสํารวจดู แต่ก็ใช้เวลาไม่มาก ยังไม่ทันได้เจอใคร ก็มีภารกิจที่จะต้องกลับ
ก่อน แต่ก็พอทราบว่าเกาะดังกล่าวมีความสวยงาม มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งตนได้เดินทางไปเกาะงําอีกครั้งในวันที่ 8 
กันยายน 2562 หลังจากที่มีชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเกาะดังกล่าวได้ เมื่อชาวบ้านพานักท่องเที่ยวไปที่เกาะ
ก็พบว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า ชาวบ้านจึงร้องเรียนมาที่ตน ตนจึงตัดสินใจลงพื้นที่เพ่ือสํารวจว่าเกิดอะไรข้ึน 

โดยในวันที่น้ัน ทางชาวบ้านก็ได้ประสานกับทางป่าไม้ เพ่ือจะได้ลงพ้ืนที่พร้อมกัน ซึ่งในวันน้ันตน ทีมงาน ชาวบ้านและป่าไม้  
ได้ประชุมร่วมกัน มีการพูดคุยกันก่อน ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ไปลงพ้ืนที่ โดยมีชาวบ้านเป็นคนพาไป เมื่อไปถึงก็มีครอบครัวน้ีอยู่เพียง  
1 ครอบครัว โดยบรรยากาศในการพูดคุยจะบอกว่าแฮปป้ีแอนด้ิงก็คงเป็นไปไม่ได้ ก็จะเป็นการถามไถ่ ว่าทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ 



ประกอบอาชีพอะไร มีเอกสารสิทธ์ิอะไรที่แสดงว่าเขาสามารถครอบครองที่ดินได้ ลุงช้ีแจงว่า ไม่ได้มีเอกสาร และเป็นชาวบ้านมา
จากที่อ่ืน ไม่มีที่ทํากินเลยมาอยู่ที่น่ี 

ส.ส. ก้าวไกล กล่าวอีกว่า ตนตระหนักว่าการพูดคุยต้องไม่รุนแรงเพราะมีเด็กเล็ก ซึ่งเด็กๆ ย้ิมแย้มแจ่มใสดี ระหว่างการพูดคุยก็
เตะบอลกันปกติ ไม่มีความรุนแรงข่มขู่หรือเอาตัวไปกักขังที่ใดที่หน่ึง เพ่ือกดดันให้ครอบครัวน้ีออกจากเกาะ เพียงแต่มีการตกลง
โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ว่าให้ทําเป็นเอ็มโอยูเขียนด้วยลายมือให้ลุงเตรียมตัวออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งตนเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
เท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตาม กรณีน้ีแตกต่างจากประเด็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อยู่ในป่า เพราะเรื่องน้ีเริ่มจากการใช้ความรุนแรงเพ่ือฮุบเป็นเกาะ
ส่วนตัว ตนจึงต้องลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญห แต่เรื่องน้ีสิระ และนายชัยยันต์ อาจจะรู้ดีที่สุดว่าจะมีการฮุบหรือไม่ฮุบ ซึ่งที่ดิน 120 ไร่ 
เป็นของครอบครัวน้ี 80 ไร่ มูลค่าไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท เราพยายามแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรง ยืนยันว่าไม่ได้กระทํา
ตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด และวันน้ันไม่มีชายชุดดําไปลงพ้ืนที่กับเรา 

“เจ้าของบ้านมีกล้องวงจรปิด ถ้าผมทําจริงเอาเด็กไปขังลักพาตัวเด็ก แตะเน้ือต้องตัวลุง ให้เอาวิดีโอมาแสดง เรื่องน้ีผ่านมาหลาย
ปีต้ังแต่ปี 62 คงคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ที่เอาเรื่องน้ีมาใช้เวลาน้ี เพราะใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลจะถูกซักฟอกใช่หรือไม่ เพราะการ
อภิปรายคร้ังน้ีเป็นการอภิปรายที่ฝ่ายรัฐบาลกังวลใจจริงๆ กังวลว่าจะอยู่ต่อไม่ได้ ต้องใช้วิธีการแบบน้ีดิสเครดิตทางการเมืองผม 
ทําลายการอภิปรายของพรรคก้าวไกล และฝ่ายค้าน ซึ่งผมรู้สึกผิดหวังว่าคนที่ยืนข้างนายสิระ คือนายชัยยันต์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 
ว่าทําไมมาทําลายการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งน้ี” นายรังสิมันต์ กล่าว 

นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าตนใช้อํานาจหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) เพราะตอนน้ันยังไม่มีกมธ. และ
ตนเป็นส.ส.สมัยแรกที่เพ่ิงทํางานได้เพียงแค่ 6 เดือน และ 2 ปีที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีผลประโยชน์กับเกาะนี้ จึงขอ
ยืนยันด้วยความบริสุทธ์ิว่าเร่ืองน้ีไม่มีอะไร นอกจากหวังผลเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และอาจจะมีขบวนการฮุบที่ดินน้ีหรือไม่ 
เราต้องช่วยกันหยุดไม่ให้มีขบวนการฮุบเกาะดังกล่าวเป็นเกาะส่วนตัวจนชาวบ้านใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ตนจะไปย่ืนแจ้งความดําเนินคดีนายสิระ และนายชัยยันต์ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วย
การโฆษณา เพราะละเมิดทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง เพ่ือยืนยันในความบริสุทธ์ิ เพราะหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติตนรับได้ 
แต่เมื่อเป็นการใส่ร้ายป้ายสีข้อหารุนแรงตนจะไม่ยอมเพราะรับไม่ได้ 

 

 

 

 



 

 
"โรม" โต้ "สิระ-ชัยยันต์" ปมเกาะงํา ยันไม่เคยใช่ความรุนแรงกับเด็ก ท้าเปิดกล้องวงจรปิดดูได้ เช่ือดิสเตรดิตก่อนอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจหลังรัฐบาลกังวลว่าจะอยู่ต่อไม่ได้ ลั่นฟ้องแน่ทั้งอาญา–แพ่ง 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ช้ีแจงกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ  
ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวหาตนว่ากระทําการคุกคามเด็ก 
และชาวบ้าน บนเกาะงํา จ.ภูเก็ต ว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสียหายแก่ตัวเอง ซึ่งเรื่องน้ีไม่เป็นความจริง เพราะกรณี
เกาะงํา ตนได้เดินทางไป 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 ก่อนที่จะมีการเลือกต้ังเสียอีก ซึ่งเป็นการไปปหาเสียง และชาวบ้านเล่า
ให้ฟังว่าเป็นดังกล่าวเป็นเกาะที่มีนายทุนต้องการฮุบเป็นของส่วนตัว ซึ่งบนเกาะมีเพียงครอบครัวเดียวที่ดูแลลผลประโยชน์ 
บนเกาะน้ีให้กับนายทุน ตนจึงเดินทางไปสํารวจดูโดยใช้เวลาไม่มากก็เดินทางกลับ และได้เดินทางไปอีกคร้ังเมื่อวันที่ 8 ก.ย.62 
หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเกาะดังกล่าวได้ เมื่อชาวบ้านพานักท่องเที่ยวไปมีการใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่  
ซึ่งวันดังกล่าวชาวบ้านเป็นผู้ประสานกับตน พร้อมกับประสานกรมป่าไม้เพ่ือลงพ้ืนที่ไปพร้อมกัน ทั้งน้ี เมื่อลงพ้ืนที่ก็พบว่า 
มีครอบครัวเดียวที่อาศัยอยู่บนเกาะจริงๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้สอบถามรายละเอียดต่างๆกับลุงที่ครอบครองบ้านพักบนน้ัน  
ซึ่งยอมรับว่าบรรยากาศการพูดคุยไม่ได้ราบรื่น เพราะเป็นการถามไถ่เรื่องเอกสารสิทธ์ิในการครอบครอง ซึ่งลุงก็ช้ีแจงว่าไม่มี
เอกสาร เพราะเป็นชาวบ้านจากที่อ่ืนไม่มีที่ทํากินจึงมาอยู่ที่น่ี 

นายรังสิมันต์ กล่าวอีกว่า ตนตระหนักว่าการพูดคุยต้องไม่รุนแรงเพราะมีเด็กเล็ก ซึ่งเด็กๆย้ิมแย้มแจ่มใสดี ระหว่างการพูดคุยก็
เตะบอลกันปกติ ไม่มีความรุนแรงข่มขู่หรือเอาตัวไปกักขังที่ใดที่หน่ึง เพ่ือกดดันให้ครอบครัวน้ีออกจากเกาะ เพียงแต่มีการตกลง



โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ว่าให้ทําเป็นเอ็มโอยูเขียนด้วยลายมือให้ลุงเตรียมตัวออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งตนเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม กรณีน้ีแตกต่างจากประเด็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อยู่ในป่า เพราะเรื่องน้ีเริ่มจากการใช้ความรุนแรงเพ่ือฮุบเป็น
เกาะส่วนตัว ตนจึงต้องลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญห แต่เรื่องน้ีสิระ และนายชัยยันต์ อาจจะรู้ดีที่สุดว่าจะมีการฮุบหรือไม่ฮุบ ซึ่งที่ดิน 120 ไร่ 
เป็นของครอบครัวน้ี 80 ไร่ มูลค่าไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท เราพยายามแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรง ยืนยันว่าไม่ได้กระทํา
ตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด และวันน้ันไม่มีชายชุดดําไปลงพ้ืนที่กับเรา 

“เจ้าของบ้านมีกล้องวงจรปิด ถ้าผมทําจริงเอาเด็กไปขังลักพาตัวเด็ก แตะเน้ือต้องตัวลุง ให้เอาวิดีโอมาแสดง เรื่องน้ีผ่านมาหลาย
ปีต้ังแต่ปี 62 คงคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ที่เอาเรื่องน้ีมาใช้เวลาน้ี เพราะใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลจะถูกซักฟอกใช่หรือไม่ เพราะการ
อภิปรายคร้ังน้ีเป็นการอภิปรายที่ฝ่ายรัฐบาลกังวลใจจริงๆ กังวลว่าจะอยู่ต่อไม่ได้ ต้องใช้วิธีการแบบน้ีดิสเครดิตทางการเมืองผม 
ทําลายการอภิปรายของพรรคก้าวไกล และฝ่ายค้าน ซึ่งผมรู้สึกผิดหวังว่าคนที่ยืนข้างนายสิระ คือนายชัยยันต์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 
ว่าทําไมมาทําลายการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งน้ี” นายรังสิมันต์ กล่าว 

นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าตนใช้อํานาจหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) เพราะตอนน้ันยังไม่มีกมธ. และ
ตนเป็นส.ส.สมัยแรกที่เพ่ิงทํางานได้เพียงแค่ 6 เดือน และ 2 ปีที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีผลประโยชน์กับเกาะนี้ จึงขอ
ยืนยันด้วยความบริสุทธ์ิว่าเร่ืองน้ีไม่มีอะไร นอกจากหวังผลเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และอาจจะมีขบวนการฮุบที่ดินน้ีหรือไม่ 
เราต้องช่วยกันหยุดไม่ให้มีขบวนการฮุบเกาะดังกล่าวเป็นเกาะส่วนตัวจนชาวบ้านใช้ประโยชน์ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตนจะไปย่ืน
แจ้งความดําเนินคดีนายสิระ และนายชัยยันต์ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เพราะละเมิด 
ทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง เพ่ือยืนยันในความบริสุทธ์ิ เพราะหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติตนรับได้ แต่เมื่อเป็นการใส่ร้ายป้าย
สีข้อหารุนแรงตนจะไม่ยอมเพราะรับไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ รายงานว่า จากการติดตามเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ยังพบว่ามี
รายงานการตรวจสอบพบจุดเกิดความร้อน ทั้งที่มีการลอบเผาและไม่ทราบสาเหตุอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันฯ เชียงใหม่.15 (สบแม่แจ่ม) ได้ตรวจพบจุดความร้อนบริเวณป่าสงวน ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืน บ้านห้วยหินดํา ม.3 
ต.นาคอเรือ อ.ฮอด เกิดไฟป่าพ้ืนที่เสียหายประมาณ 5 ไร่ และยังพบบริเวณป่าสงวน ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย ท้องที่บ้านแม่ยุย 
ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด พบร่องรอยการเกิดไฟป่า เสียหายประมาณ 7 ไร่ 

นอกจากน้ัน ในพ้ืนที่ลําพูน พบว่าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าซาง ร่วมกับที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.3 (แม่อาว) พบการ
เกิดไฟป่าบริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาว ท้องที่บ้านจําชมภู หมู่ 10 ต.นํ้าดิบ อ.ป่าซาง 2 จุดพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ประมาณ 3 ไร่ 
ไม่ทราบสาเหตุการเผาและมีพ้ืนที่ป่าในเขตรับผิดชอบถูกไฟไหม้ ประมาณ 5 ไร่ ทั้งน้ี ปัญหาการเกิดไฟป่าน้ัน เป็นส่วนหน่ึงที่ทํา
ให้เกิดหมอกควันสะสม ซึ่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล  
ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าปี 2564 เป้าหมาย ลดจุดฮอทสปอต / พ้ืนที่เผาไหม้ลง 
ร้อยละ 25 ซึ่ง ในปีที่ผ่านมามี 21,658 จุด เป้าหมายในปีน้ี ต้องไม่เกิน 17,326 จุด พ้ืนที่เผาไหม้ในปี 2563 ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ 
เป้าหมายปีน้ี จะต้องไม่เกิน 1,038,059 ไร่ 

สําหรับแผนบริหารจัดการป้องกัน ควบคุมไฟป่า หมอกควันปีน้ี จัดทําแผนระดับหมู่บ้านจัดการเช้ือเพลิง ดังน้ี พ้ืนที่เผาไหม้ 
1,384,078 ไร่ พ้ืนที่รักษาเหมือนไข่ในหิน 830,446 ไร่ พ้ืนที่ทําแนวกันไฟ จัดชุดอาสาสมัครดับไฟทุกพ้ืนที่ในเชียงใหม่ชุด
ลาดตระเวนหมู่บ้านติดเขตป่า 1,322 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 13,220 คน หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า10 คน และพ้ืนที่เสี่ยง เป็น 2 โซน 
(โซนใต้ – โซนเหนือ) 



 
โซนใต้ บริหารจัดการเชื้อเพลิงห้วงเดือน ม.ค. – ก.พ.น้ี โซนเหนือ บริหารจัดการเชื้อเพลิงห้วง มี.ค.-เม.ย.น้ี โดยกําหนดโควตา
พ้ืนที่จัดการเช้ือเพลิง ให้ไม่เกิน 5 แสนไร่ ซึ่งการจัดการเช้ือเพลิงช่วง ก.พ.-มี.ค. 2564 พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวไร่เดิม ประมาณ 
64,000 ไร่ ในเขต อ.อมก๋อย, แม่แจ่ม, กัลยาณิวัฒนา, สะเมิง มีการเฝ้าระวังตามแผน อย่างไรก็ตาม จากการท่ีฝนตกลงมาใน
หลายๆ อําเภอของเชียงใหม่ ได้ส่งผลดีต่อการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ป่าจากวัชพืช ใบไม้แห้งสุม ที่ฝนทําให้เกิดความชุ่มช้ืน 
โดยเฉพาะโซนเหนือ จ.เชียงใหม่ ทั้งที่แม่แตง, ฝาง, เชียงดาว, หางดง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
นายผล ดําธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เน่ืองจากสถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น และมีจุดความร้อน (Hotspot)ขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ ป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่การเกษตรซึ่งมีการ
เผาเพ่ือเตรียมการเพาะปลูกในฤดูฝน ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับป่า มีพฤติกรรมการเผาในพ้ืนที่ป่าเพ่ือเก็บ
หาของป่าและการล่าสัตว์ ซึ่งมีแนวโน้มสถานการณ์เข้าสู่ขั้นวิกฤติอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขอนามัยของประชาชนส่วนใหญ่ 
และกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้มออกประกาศจังหวัด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กําหนด
มาตรการในการ “ปิดป่า”  

        โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯและป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ี ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ทําการแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการ “ปิดป่า” โดยห้ามมิให้บุคคล
ใดเข้าไปในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯและป่าสงวนแห่งชาติและให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีที่อยู่อาศัยและทํากินติดกับเขตป่าเฝ้าระวังมิให้เกิด
ไฟป่าในทุกกรณี หากฝ่าฝืนจะมีความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

        นอกจากน้ี ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดําเนินการประกาศห้ามมิให้ผู้
หน่ึงผู้ใดที่ไม่มีอํานาจหน้าที่หรือเก่ียวข้องเข้าไปในเขตป่าโดยเด็ดขาด หากมีความจําเป็น ต้องแจ้งต่อหัวหน้าหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง หรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วรายงานให้นายอําเภอในเขตปกครองท้องที่น้ันทราบก่อน ทั้งน้ีพ้ืนที่เขตป่าสงวน



แห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปทํากิจกรรมใด ๆ ที่ก่อเกิดไฟป่าโดยเด็ดขาด ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ของตนเอง ออกตรวจลาดตระเวนในการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเคร่งครัด หากพบผู้กระทําผิดให้จับกุมดําเนินคดี
ตามกฎหมายพร้อมรายงานให้จังหวัดทราบทันที โดยประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 – 5541 - 1056 
และโทรสาร 0 – 5544 – 0532 
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