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ขาวเว็บไซต 

"กรมปาไม" รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปาไมท่ีย่ังยืนเพื่อประชาชน" (ไทยรัฐ 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2095361 
กรมปาไม-สถานทูตสวีเดน เวิรกช็อปผลประโยชนเศรษฐกิจและความหวงใยสวล. (มติชน 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2730302 
ก.ทรัพยากรฯ จับมือสวีเดนรวมขับเคล่ือน 'ปาไมท่ีย่ังยืนเพื่อประชาชน'  (ขาวสด 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6405684 
ทส.เตรียมกลาไม ดีเดยปลูกปาพรอมกันท่ัวประเทศ 26 พ.ค. (บานเมือง 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/234597 
ก.ทรัพย เตรียมปลูกปาพรอมกันท่ัวประเทศใน “วันตนไมประจําปของชาติ ” พรอมต้ังเปาปลูกปาใหได 400,000 ไร
ภายในปน้ี (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 18 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210518151341095 
ทส.เตรียมกลาไม ดีเดยปลูกปาพรอมกันท่ัวประเทศ 26 พ.ค. “วันตนไมประจําปของชาติ ” วางเปาหมายปลูก 
400,000 ไร ภายในป 2564 (THAILAND +PLUS 18พฤษภาคม 2564) 
https://www.thailandplus.tv/archives/323485 
ปลัด ทส. ประชุม ทสจ. ท่ัวประเทศ ติดตามความกาวหนา 4 งานสําคัญ เรงแกไขปญหาใหพี่นองประชาชน 
(บานเมือง 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/234661 
เตรียมทําหนังสือเห็นแยงคําส่ังอัยการไมฟอง19 รีสอรทมอนแจม (Nation22 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378824059 
เตรียมทําหนังสือ 'แยงคําส่ังอัยการ' ไมฟอง 19 รีสอรทมอนแจม (กรุงเทพธุรกิจ 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938689 
คกก.กล่ันกรองดีเอสไอเสนอรับคดีรุกปาตนนํ้าเหนือเขื่อนบางวาด ภูเก็ตเปนคดีพิเศษ  
(สํานักขาวอิศรา 18พฤษภาคม 2564) 
https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/98676-news-bangwad.html 
เจาหนาท่ีตรวจยึดไมสักทอน และไมสักแปรรูป กลางปา อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน เรงสืบหาตัวมอดไมมาดําเนินคดี 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 18 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210518104342903 
นอภ.ลุยจับสถานท่ีกอสรางรีสอรทบนเขาคอคุม20คนงานเจาของเผน (โพสตทูเดย 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.posttoday.com/social/local/653155 
จับแลว! รีสอรทบนเขาคอ กําลังกอสรางอาคารขนาดใหญ หลังเจาของปายยักษงัดภาพแฉ  
(77ขาวเด็ด 18 พฤษภาคม 2564) 
https://www.77kaoded.com/news/soontorn/2114912 
ตรวจสอบเสนทางตัดไมปาชุมชน จ.เลย (ชอง7HD 19 พฤษภาคม 2564) 
https://news.ch7.com/detail/486822 
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รมว.ทส.-กรมป่าไม้ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ป่าไม้ท่ีย่ังยืนเพ่ือประชาชน" ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีสีเขียว ให้ได้ร้อยละ 55 

วันท่ี 18 พ.ค. กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจําประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ป่าไม้ท่ีย่ังยืนเพ่ือประชาชน : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม 
(Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ video 
conference 

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนระหว่างประเทศไทย และสวีเดน ปี ค.ศ. 2021 “จากการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สู่โอกาสทางธุรกิจ” Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive 
Development to Business Opportunities” เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดน ในประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 
(1) เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน (2) ระบบป่าไม้ท่ีย่ังยืน และ (3) ระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมวัตกรรมและสตาร์ทอัพในรูปแบบท่ีย่ังยืน 

การประชุมดังกล่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเน้นยํ้าให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทยและสวีเดน รวมถึงระบบการป่าไม้ ท่ีก้าวหน้าและย่ังยืนของประเทศสวีเดน ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
รวมถึงความรว่มมือในอนาคต ท้ังในด้านของการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคป่าไม้ และการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ เพ่ือส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆ ไป ซ่ึงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผ่านองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติท่ี
ดีในการจัดการป่าไม้ของสวีเดน รวมท้ังเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านป่าไม้ของไทยและของสวีเดน ซ่ึงมี
ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนท่ัวไปกว่า 300 คน ท่ีสนใจเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว 

ในโอกาสนี้  นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ นโยบายป่าไม้และความท้าทายครอบคลุมสถานการณ์ป่าไม้ของไทยใน
ปัจจุบัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการป่าไม้ ท้ังนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว ให้ได้ร้อยละ 55 
ของพ้ืนท่ีประเทศ และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซ่ึงกําหนดให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 
และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 รวมท้ังได้นําเสนอการดําเนินงานทางด้านการป่าไม้ของประเทศไทย ท่ีสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เช่น การนํา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการป้องกันไฟป่า ผ่านระบบ Smart Patrol, การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและ



ธุรกิจภาคป่าไม้ เช่น การแก้ไขมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ป่าไม้ เป็นต้น การตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพ่ือเป็นกลไกใน
การยับย้ังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 

 
และในขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมการค้าไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมายด้วย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน ผ่านการจัดการป่าชุมชน การจัดการท่ีดิน ตามแนวทางของ คทช. เป็นต้น นอกจากนี้ มีผู้แทนจากประเทศไทย จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อประชาชนและบริษัทเอกชน (Peoples and Private 
Companies) ซ่ึงมีประเด็นการเสวนา ถ่ินท่ีอยู่อาศัย / การเสริมสร้างวนกรเพื่อการป่าไม้ท่ีย่ังยืน / ป่าไม้เพ่ือธุรกิจ และนวัตกรรมการป่าไม้ (local 
inhabitants/foresters empowerment for sustainable forestry, forest for business, and innovation in forestry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กรมป่าไม้-สถานทูตสวีเดน เวิร์กช็อปผลประโยชน์เศรษฐกิจและความห่วงใยสวล. 

เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม กรมป่าไม้  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจําประเทศไทย สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ป่าไม้ท่ีย่ังยืนเพ่ือประชาชน:ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อ
สิ่งแวดล้อม (Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ video conference โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  กล่าวเปิด
การประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนระหว่างประเทศไทยและสวีเดน ปี ค.ศ. 
2021 “จากการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่โอกาสทางธุรกิจ” Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 
“From Green and Inclusive Development to Business Opportunities” เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดน ในประเด็นการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน (2) ระบบป่าไม้ท่ีย่ังยืน และ (3) ระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมวัตกรรมและสตาร์ทอัพใน
รูปแบบท่ีย่ังยืน 

นายวราวุธ กล่าวว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสวีเดน รวมถึงระบบการป่าไม้ท่ีก้าวหน้าและย่ังยืนของประเทศสวีเดน  เป็นโอกาสท่ี
ดีท่ีจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงความร่วมมือในอนาคต ท้ังในด้านของการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคป่าไม้ และการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ 
เพ่ือส่งต่อให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป ซ่ึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผ่าน
องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการป่าไม้ของสวีเดน รวมท้ังเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน
ป่าไม้ของไทยและของสวีเดน ซ่ึงมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนท่ัวไปกว่า 
300 คน ท่ีสนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 

 



นายอดิศร  นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ นโยบายป่าไม้และความท้าทาย ครอบคลุมสถานการณ์ป่าไม้ของไทยในปัจจุบัน รวมถึง
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องด้านการป่าไม้ ท้ังนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซ่ึงกําหนดให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 รวมท้ังได้นําเสนอการดําเนินงานทางด้านการป่าไม้ของประเทศไทย ท่ีสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เช่น การนําเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการป้องกันไฟป่า ผ่านระบบ Smart Patrol, การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจภาคป่าไม้ 
เช่น การแก้ไขมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ป่าไม้ เป็นต้น 

การตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพ่ือเป็นกลไกในการยับย้ังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ส่งเสริมการค้าไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมายด้วย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน ผ่านการ
จัดการป่าชุมชน การจัดการท่ีดิน ตามแนวทางของ คทช. เป็นต้น นอกจากน้ี มีผู้แทนจากประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท
สยามฟอเรสทรี จํากัด เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อประชาชนและบริษัทเอกชน (Peoples and Private Companies) ซ่ึงมีประเด็นการเสวนา ถ่ิน
ท่ีอยู่อาศัย / การเสริมสร้างวนกรเพื่อการป่าไม้ท่ีย่ังยืน / ป่าไม้เพ่ือธุรกิจ และนวัตกรรมการป่าไม้ (local inhabitants/foresters empowerment 
for sustainable forestry, forest for business, and innovation in forestry) 

 

 

 
18 พ.ค. 2564 - 15:55 น. 

กรมป่าไม้ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ป่าไม้ท่ีย่ังยืนเพ่ือประชาชน : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม’ ไทย – สวีเดน 

เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. กรมป่าไม้ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจําประเทศไทย 
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) และสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ป่าไม้ท่ีย่ังยืนเพ่ือประชาชน:ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อ
สิ่งแวดล้อม (Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ video conference 

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้น 
เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนระหว่างประเทศไทยและสวีเดน ปี ค.ศ. 2021 “จากการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่
โอกาสทางธุรกิจ” Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive Development to 
Business Opportunities” 



โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดน ในประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน 2.ระบบป่าไม้ท่ีย่ังยืน และ
3.ระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมวัตกรรมและสตาร์ทอัพในรูปแบบท่ีย่ังยืน 

นายวราวุธ ได้กล่าวเน้นยํ้าให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสวีเดน รวมถึงระบบการป่าไม้ท่ีก้าวหน้าและย่ังยืนของประเทศ
สวีเดน ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงความร่วมมือในอนาคต ท้ังในด้านของการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคป่าไม้ และการอนุรักษ์
และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ เพ่ือส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆ ไป 

ซ่ึงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผ่านองค์ความรู้และแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดการป่าไม้ของสวีเดน รวมท้ังเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านป่าไม้ของไทยและของสวีเดน 
ซ่ึงมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนท่ัวไปกว่า 300 คน ท่ีสนใจเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ นโยบายป่าไม้และความท้าทาย ครอบคลุมสถานการณ์ป่าไม้ของไทยในปัจจุบัน รวมถึง
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องด้านการป่าไม้ ท้ังนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซ่ึงกําหนดให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 

 
รวมทั้งได้นําเสนอการดําเนินงานทางด้านการป่าไม้ของประเทศไทย ท่ีสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เช่น การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการป้องกันไฟป่า 
ผ่านระบบ Smart Patrol, การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจภาคป่าไม้ เช่น การแก้ไขมาตรา 7 
ของ พ.ร.บ. ป่าไม้ เป็นต้น 

การตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพ่ือเป็นกลไกในการยับย้ังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ส่งเสริมการค้าไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมายด้วย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน ผ่านการ
จัดการป่าชุมชน การจัดการท่ีดิน ตามแนวทางของ คทช. เป็นต้น 

นอกจากน้ี มีผู้แทนจากประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อประชาชนและ
บริษัทเอกชน (Peoples and Private Companies) ซ่ึงมีประเด็นการเสวนา ถ่ินท่ีอยู่อาศัย การเสริมสร้างวนกรเพื่อการป่าไม้ท่ีย่ังยืน ป่าไม้เพ่ือ
ธุรกิจ และนวัตกรรมการป่าไม้ (local inhabitants/foresters empowerment for sustainable forestry, forest for business, and 
innovation in forestry) 

 

 

 

 

 



 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ผ่านระบบ 
Video conference ร่วมกับศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลอากาศเอก อิทธิศักด์ิ ศรีสังข์ 
รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม 

ท่ีประชุมฯ โดยกรมป่าไม้ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 1 ในปี พ.ศ.2563 โดยดําเนินการปลูกป่าได้จํานวน 
21,247 ไร่ ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ และรายงานแผนการดําเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการ
กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย ลงพ้ืนท่ีทําความเข้าใจกับประชาชน และเตรียมกล้าไม้ เพ่ือเร่ิมดําเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
จํานวน 400,000 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะเร่ิมดีเดย์ ปลูกต้นไม้พร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สําหรับปีนี้ตรงกับวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมยังได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในภาพรวม (1 ม.ค. -17 พ.ค. 64) เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจํานวนวันท่ีค่า pm2.5 เกิน
มาตรฐานลดลงร้อยละ 9 และจํานวนจุดความร้อนลดลงร้อยละ 52 โดยมีค่า pm2.5 สูงสุดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่าหมอก
ควันจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากน้ียังสามารถเก็บรวบรวมเชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการชิงเก็บ ลดเผา ได้
จํานวน 2,248 ตัน โดยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือได้เข้าสู่สภาวะปกติมาต้ังแต่ 27 เมษายน 2564 แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง และหลังสถานการณ์จะทําการสรุปภาพรวมในปี 2564 และเตรียมถอดบทเรียนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
18 พ.ค. 2564 | เข้าชม : 49 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมปลูกป่าพร้อมกันท่ัวประเทศใน “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” พร้อมต้ังเป้าปลูกป่าให้ได้ 
400,000 ไร่ภายในปีนี้ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกัน
ไฟป่าผ่านระบบ Video conference ร่วมกับ ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภาพรวมผลการ
ดําเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 1 ปี 2563 ได้ดําเนินการปลูกป่าไปแล้ว 21,247 ไร่ ถือว่าเกินจากเป้าท่ีวางไว้ ส่วนแผนการดําเนินการ
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 2 ปีนี้ ได้กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายแล้วลงพ้ืนท่ีทําความเข้าใจกับประชาชนและเตรียมกล้าไม้ เพ่ือเร่ิมปลูก
ป่าให้ได้ตามท่ีวางไว้ 400,000 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จะเริ่มปลูกต้นไม้พร้อมกันท่ัวประเทศในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ซ่ึงปีนี้ตรงกับวันท่ี 26 พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ผ่านระบบ Video conference 
ร่วมกับศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีพลอากาศเอก อิทธิศักด์ิ ศรีสังข์ รองผู้อํานวยการศูนย์
อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม 

ท่ีประชุมฯ โดยกรมป่าไม้ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 1 ในปี พ.ศ.2563 โดยดําเนินการปลูกป่าได้จํานวน 
21,247 ไร่ ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ และรายงานแผนการดําเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการ
กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย ลงพ้ืนท่ีทําความเข้าใจกับประชาชน และเตรียมกล้าไม้ เพ่ือเร่ิมดําเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
จํานวน 400,000 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะเร่ิมดีเดย์ ปลูกต้นไม้พร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สําหรับปีนี้ตรงกับวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมยังได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในภาพรวม (1 ม.ค. -17 พ.ค. 64) เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจํานวนวันท่ีค่า pm2.5 เกิน
มาตรฐานลดลงร้อยละ 9 และจํานวนจุดความร้อนลดลงร้อยละ 52 โดยมีค่า pm2.5 สูงสุดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่าหมอก
ควันจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากน้ียังสามารถเก็บรวบรวมเชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการชิงเก็บ ลดเผา ได้
จํานวน 2,248 ตัน โดยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือได้เข้าสู่สภาวะปกติมาต้ังแต่ 27 เมษายน 2564 แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง และหลังสถานการณ์จะทําการสรุปภาพรวมในปี 2564 และเตรียมถอดบทเรียนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 



 

 
ปลัด ทส. ประชุม ทสจ. ท่ัวประเทศ ติดตามความก้าวหน้า 4 งานสําคัญ เร่งแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน  

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการ
ประชุมทางไกล (VDO conference) เพ่ือติดตามงานสําคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานระดับกรม และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ในการประชุมฯ ปลัดกระทรวงฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมท้ังได้มีข้อสั่งการในการเร่งรัดการดําเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน ในงานท่ีสําคัญ 4 เร่ือง ได้แก่ 1) การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ 2) โครงการจัดท่ีดินทํากิน
ให้ชุมชน (คทช.) 3) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และ 4) การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2564 

โดยเร่ืองแรก ได้แก่ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ซ่ึงในการประชุม ครม. เม่ือวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ย่ืนคําขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ภายใน 120 วันนั้น ปลัดกระทรวงฯ จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดําเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว และนํา
มติ ครม. ดังกล่าวเข้าแจ้งต่อท่ีประชุมประจําจังหวัด เพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจ และเร่งรัดให้แต่ละจังหวัดดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีส่งให้กรมป่าไม้
ดําเนินการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต่อไป ท้ังนี้ หากมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในการดําเนินงาน ขอให้แต่ละจังหวัดรายงานเข้ามาให้
กระทรวงฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการแก้ไขประเด็นท่ีเป็นข้อติดขัดต่อไป เนื่องจากหลังจากนี้ จะไม่มีการขยายเวลาเพ่ิมเติมให้กับพ้ืนท่ีท่ียัง
ไม่ได้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์อีกแล้ว 

เร่ืองท่ีสอง ในส่วนของการติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน (คทช.) ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ปลัดกระทรวงฯ ขอให้ทุกจังหวัด
เร่งรัดการดําเนินงานสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ี และเร่งนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล 
พร้อมท้ังได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีมีห้วงระยะเวลาของการทํางานท่ีชัดเจน ส่งให้กระทรวงฯ ภายใน 30 วัน เพ่ือเป็น
กรอบการทํางานของแต่ละจังหวัดต่อไป ท้ังนี้ หากมีข้อติดขัดในประเด็นใดให้รวบรวมรายงานไว้เป็นข้อสังเกต เพ่ือให้ทางกรมป่าไม้ และกระทรวงฯ 
ดําเนนิการหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



สําหรับเร่ืองท่ีสาม โครงการการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องจากเป็นโครงการสําคัญท่ีได้ดําเนินการร่วมกับศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน (ศอญ.) และในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการปลูกป่าให้ได้ตามจํานวนเป้าหมายที่กําหนด โดยจะเร่ิมดีเดย์ปลูก
ต้นไม้พร้อมกันท่ัวประเทศในช่วงสัปดาห์หน้า เพ่ือให้เป็น สัปดาห์แห่งการปลูกต้นไม้ เนื่องจากในสัปดาห์หน้า วันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 จะตรงกับ
วันวิสาขบูชา ซ่ึงเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จึงขอให้ ทสจ. ทุกจังหวัด ประสานทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ดําเนินกิจกรรมปลูก
ต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันตามความเหมาะสม รวมถึงประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชน และหน่วยงานในพ้ืนท่ี ในการเข้าร่วมโครงการฯ 
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ มีภาวะฝนท้ิงช่วง ท่ีอาจส่งผลให้มีปริมาณจุดความร้อนเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น จึงขอให้พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ยังคงตรึงกําลังดูแลควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างเคร่งครัดต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วย 

และในเร่ืองสุดท้าย เร่ืองท่ีสี่ คือ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ปี 2564 ขอให้ ทสจ. เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานกับกรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หน่วยงานของ ทส. ในส่วนภูมิภาคใกล้เคียง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการประสานในระดับจังหวัดของ ทส. ในการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ เคร่ืองมือท่ีจําเป็นเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
และการเข้าถึงพ้ืนท่ี โดยปลัดกระทรวงฯ ได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดเร่งจัดทําแผนในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วม น้ําแล้ง ซํ้าซาก ท่ีมีแผนการ
ทํางาน ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์ ท่ีชัดเจน การประสานงานร่วมกับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการซักซ้อมหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน 
เพ่ือให้การดําเนินงานเม่ือเกิดเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ ไม่เกิดความตระหนก สามารถช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

 
โดยในช่วงท้ายของการประชุม ปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวท้ิงท้าย ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดูแล
ให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือช่วยกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เตรียมทําหนังสือเห็นแย้งคําสั่งอัยการไม่ฟ้อง19 รีสอร์ทม่อนแจ่ม 

18 พ.ค. 2564 

 
เชียงใหม่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) ขอเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน กับพนักงานสอบสวน คดีรีสอร์ทม่อนแจ่ม รุกพ้ืนท่ีป่าสงวน 
เพ่ือให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน ระบุต้องมีการวินิจฉัยกฎหมายให้ละเอียด เพ่ือทําหนังสือความเห็นแย้งคําสั่งอัยการท่ีสั่งไม่ฟ้อง 19 รีสอร์ทม่อนแจ่ม 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นายกมล   นวลใย   ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1 (เชียงใหม่)   เปิดเผยว่า กรณีการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงนักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อ ม่อนแจ่มซ่ึงมีการครอบครองใช้
ประโยชน์ท่ีดินผิดวัตถุประสงค์ด้วยการทําเป็นรีสอร์ทโรงแรมท่ีพักนั้นซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังฝ่ายปกครอง ฝ่ายความม่ันคง รวมไป
ถึงกรมป่าไม้ ได้เข้าร้ือถอนและดําเนินคดีกับรีสอร์ทท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

โดยมีจํานวนคดีอาญาสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสํานวนการสอบสวนไปยังอัยการแล้วจํานวน 28 คดีอัยการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องจํานวน 19 คดีท่ี
เหลืออยู่ระหว่างดําเนินการของพนักงานสอบสวนสภ.แม่ริมสําหรับสาเหตุท่ีอัยการสั่งไม่ฟ้องจํานวน 19 คดี ได้ให้ความเห็นไว้ว่าผู้ประกอบการ 
รีสอร์ทขาดเจตนาในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 

 
สําหรับกรณีดังกล่าวนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเป็นคดีความเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําชั้น 1 เอชาวบ้านเข้าไปทํากินตามมติครม. วันท่ี 30 มิถุนายน 2546ให้ราษฎรทํา
กินเป็นการชั่วคราว แต่ไม่มีกรรมสิทธ์ิในการครอบครองท่ีดินบริเวณดังกล่าวการให้ท่ีทํากินชั่วคราวนี้เนื่องจากรัฐยังไม่มีพ้ืนท่ีจัดสรรให้จึงให้ราษฎร
ใช้ทํากินไปก่อนแต่ได้มีการควบคุมภายใต้บริบทห้ามเปล่ียนมือและห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพการทําประโยชน์จากเดิมการทําประโยชน์ในบริเวณ
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเพื่ออนุรรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแต่เม่ือเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบพบว่า มีการเปลี่ยนมือและใช้พ้ืนท่ีผิดวัตถุประสงค์ มี
การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนเพ่ิมเติมการครอบครองต้องทํากินด้วยตนเองเพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาราษฎรไม่มีท่ีทํากิน ซ่ึงก่อนท่ี
เจ้าหน้าท่ีดําเนินคดีได้มีการลงบันทึกข้อเท็จจริงในคร้ังแรกซ่ึงมีการยอมรับว่ามีการซ้ือขายเปล่ียนมือจริงแต่หลังจากน้ันเจ้าหน้าท่ีเข้าทําการ
ตรวจสอบอีกคร้ังราษฎรในพ้ืนท่ีไม่มีการซ้ือขายแต่เป็นการร่วมกันทํากินในพ้ืนท่ี 

ในเรื่องนี้จึงอยากให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลการบันทึกข้อเท็จจริงคร้ังแรกท่ีเข้าดําเนินการประกอบสํานวนเพื่อย่ืนฟ้องร้องดําเนินคดีส่วนคําสั่ง
ของ คสช.ท่ี 6/2562ให้ผ่อนผันผู้ประกอบกิจการโรงแรมท่ีไม่ได้รับอนุญาตสามารถย่ืนขออนุญาตภายหลังได้ แต่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ํา



ชั้น 1 เอมติคสช.6/2562 ไม่ครอบคลุมเนื่องจากเป็นการใช้กับอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ก่อนคําสั่งออกมาบังคับใช้และในคําสั่งยังได้ระบุข้อกําหนดไว้ว่า
ต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการพ้ืนท่ีของหน่วยงานด้วย 

ดังนั้นพ้ืนท่ีบริเวณป่าแม่ริม เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําชั้น 1เอ เป็นพ้ืนท่ีหวงห้ามไว้สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารแม้มีคําสั่งครม.ออกมาเพ่ือระงับยับย้ังการ
ดําเนินคดีไว้เพียงชั่วคราวโดยกําหนดว่าจะต้องไม่มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ หรือบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมแต่การดํารงชีพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือ
เพ่ือการดํารงชีพ ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมการท่ีราษฎรนําพ้ืนท่ีดังกล่าวไปก่อสร้างเป็นรีสอร์ทมีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักเป็นจํานวนมาก สิ่ง
ท่ีตามมาคือมีขยะมูลฝอยเพ่ิมมีสิ่งปฏิกูลเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก ซ่ึงอาจไหลลงสู่แม่น้ําปิงถือเป็นการสร้างผลกระทบให้เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการ
ตีความหมายการคุ้มครองต้องตีความหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 
หลังจากท่ีอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่มทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้สั่งการให้สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1(เชียงใหม่) ประสานกับพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดโดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายเห็นว่ามีข้อโต้แย้งอีกหลายข้อมี
ข้อกฎหมายที่สามารถนํามาโต้แย้งได้ เนื่องจากในช่วงท่ีลงพ้ืนท่ีป่าแม่ริมมีราษฎรท่ีทําผิดจํานวน 113 ราย แต่ได้สอบสวนพบผู้กระทําผิดชัดเจนซ่ึง
ย่ืนดําเนินคดีต่อศาลจํานวน 33 คดีส่วนท่ีเหลือให้จัดทําแผนแม่บทกําหนดพ้ืนท่ีให้ราษฎรได้อยู่ทํากินอย่างปกติสุข 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับพนักงานสอบสวนโดยขอเข้าไปร่วมเป็นคณะทํางานกับพนักงานสอบสวนและมีการประชุมร่วมกับคณะทํางานด้าน
กฎหมาย เพ่ือให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนต้องมีการวินิจฉัยข้อกฎหมายให้มีความละเอียดมากข้ึนเพ่ือเตรียมจัดทําหนังสือความเห็นแย้งคําสั่งไม่ฟ้อง
ของอัยการจังหวัดเชียงใหม่ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เตรียมทําหนังสือ 'แย้งคําสั่งอัยการ' ไม่ฟ้อง 19 รีสอร์ทม่อนแจ่ม 

18 พฤษภาคม 2564 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 ขอเข้าร่วมคณะทํางาน พนักงานสอบสวน คดีรีสอร์ทม่อนแจ่ม รุกพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือทําหนังสือความเห็นแย้งคําสั่ง
อัยการท่ีสั่งไม่ฟ้อง 19 รีสอร์ทม่อนแจ่ม 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงนักท่องเท่ียวรู้จักกันในชื่อ ม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการครอบครองใช้
ประโยชน์ท่ีดินผิดวัตถุประสงค์ ด้วยการทําเป็นรีสอร์ทโรงแรมท่ีพักนั้น ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังฝ่ายปกครอง ฝ่ายความม่ันคง รวม
ไปถึง กรมป่าไม้ ได้เข้าร้ือถอนและดําเนินคดีกับรีสอร์ทท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

โดยมีจํานวนคดีอาญา สอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสํานวนการสอบสวนไปยังอัยการแล้วจํานวน 28 คดี อัยการพิจารณาส่ังไม่ฟ้องจํานวน 19 คดี ท่ี
เหลืออยู่ระหว่างดําเนินการของพนักงานสอบสวนสภ.แม่ริม สําหรับสาเหตุท่ีอัยการสั่งไม่ฟ้องจํานวน 19 คดี ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ผู้ประกอบการ 
รีสอร์ทขาดเจตนาในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 

สําหรับกรณีดังกล่าวนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเป็นคดีความเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําชั้น 1 เอ ชาวบ้านเข้าไปทํากินตามมติครม. วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 ให้ราษฎร
ทํากินเป็นการชั่วคราว แต่ไม่มีกรรมสิทธ์ิในการครอบครองท่ีดินบริเวณดังกล่าว การให้ท่ีทํากินชั่วคราวนี้เนื่องจากรัฐยังไม่มีพ้ืนท่ีจัดสรรให้จึงให้
ราษฎรใช้ทํากินไปก่อน แต่ได้มีการควบคุมภายใต้บริบทห้ามเปลี่ยนมือ และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพการทําประโยชน์จากเดิม การทําประโยชน์ใน
บริเวณดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกําหนด เพ่ืออนุรรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 

แต่เม่ือเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบพบว่า มีการเปลี่ยนมือ และใช้พ้ืนท่ีผิดวัตถุประสงค์ มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนเพ่ิมเติม การครอบครองต้องทํากินด้วย
ตนเอง เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาราษฎรไม่มีท่ีทํากิน ซ่ึงก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินคดี ได้มีการลงบันทึกข้อเท็จจริงในคร้ังแรก ซ่ึงมี
การยอมรับว่ามีการซ้ือขายเปลี่ยนมือจริง แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีเข้าทําการตรวจสอบอีกคร้ัง ราษฎรในพ้ืนท่ีไม่มีการซ้ือขายแต่เป็นการร่วมกันทํา
กินในพ้ืนท่ี 

ในเรื่องนี้จึงอยากให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลการบันทึกข้อเท็จจริงคร้ังแรกท่ีเข้าดําเนินการประกอบสํานวนเพื่อย่ืนฟ้องร้องดําเนินคดี ส่วนคําสั่ง
ของ คสช.ท่ี 6/2562ให้ผ่อนผันผู้ประกอบกิจการโรงแรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต สามารถย่ืนขออนุญาตภายหลังได้ แต่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ํา
ชั้น 1 เอ มติคสช.6/2562 ไม่ครอบคลุม เนื่องจากเป็นการใช้กับอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ก่อนคําสั่งออกมาบังคับใช้ และในคําสั่งยังได้ระบุข้อกําหนดไว้
ว่า ต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการพ้ืนท่ีของหน่วยงานด้วย 

ดังนั้นพ้ืนท่ีบริเวณป่าแม่ริม เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําชั้น 1เอ เป็นพ้ืนท่ีหวงห้ามไว้สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร แม้มีคําสั่งครม.ออกมาเพ่ือระงับยับย้ังการ
ดําเนินคดีไว้เพียงชั่วคราว โดยกําหนดว่าจะต้องไม่มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ หรือบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม แต่การดํารงชีพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม 
คือเพ่ือการดํารงชีพ ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

การท่ีราษฎรนําพ้ืนท่ีดังกล่าวไปก่อสร้างเป็นรีสอร์ท มีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักเป็นจํานวนมาก สิ่งท่ีตามมาคือมีขยะมูลฝอยเพ่ิม มีสิ่งปฏิกูลเกิดข้ึนเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงอาจไหลลงสู่แม่น้ําปิง ถือเป็นการสร้างผลกระทบให้เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการตีความหมาย การคุ้มครองต้องตีความหมายอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ 



หลังจากท่ีอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่ม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการให้สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) ประสานกับพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายเห็นว่ามีข้อโต้แย้งอีกหลายข้อ 
มีข้อกฎหมายท่ีสามารถนํามาโต้แย้งได้ เนื่องจากในช่วงท่ีลงพ้ืนท่ีป่าแม่ริม มีราษฎรท่ีทําผิดจํานวน 113 ราย แต่ได้สอบสวนพบผู้กระทําผิดชัดเจน 
ซ่ึงย่ืนดําเนินคดีต่อศาลจํานวน 33 คดี ส่วนท่ีเหลือให้จัดทําแผนแม่บทกําหนดพ้ืนท่ีให้ราษฎรได้อยู่ทํากินอย่างปกติสุข 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับพนักงานสอบสวน โดยขอเข้าไปร่วมเป็นคณะทํางานกับพนักงานสอบสวน และมีการประชุมร่วมกับคณะทํางาน
ด้านกฎหมาย เพ่ือให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน ต้องมีการวินิจฉัยข้อกฎหมายให้มีความละเอียดมากข้ึน เพ่ือเตรียมจัดทําหนังสือความเห็นแย้งคําสั่ง
ไม่ฟ้องของอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ความคืบหน้าคดี รุกป่าต้นน้ําเหนือเข่ือนบางวาด คกก.กลั่นกรองคดีพิเศษ ดีเอสไอ มีความเห็นเเป็นคดีพิเศษ เหตุทําลายเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์เป็น
ป่าต้นน้ําสําคัญ จ.ภูเก็ต รอลุ้นอธิบดีชี้ขาด 

ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าเหนือเข่ือนบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ รอยต่อ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.กะทู้ และ สภ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และร้องทุกข์ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้รับคดีเป็นคดีพิเศษ ต่อมา พ.ต.ท.กรวัชร ปาน
ประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สมัคร จันทร ผู้อํานวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม 3 สํานักคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตสืบสวน 

ล่าสุด แหล่งข่าวจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีประสานการปฎิบัติกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 นี้ ได้มีการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองคดีพิเศษ โดยมี พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนา
รักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ผู้อํานวยการกองบริหารคดีพิเศษ พ.ต.ท.อมร หง์ศรีทอง ผู้อํานวยการกอง
คดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยมี ร.ต.อ.สมัคร จันทร และ คณะพนักงานสืบสวน ชี้แจ้ง ประเด็นของ
การรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น การดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ ซ่ึงในท่ีประชุม มีมติลงรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่า พ้ืนท่ีท่ี
ถูกทําลายเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ําสําคัญของจังหวัดภูเก็ต และ เป็นคดีท่ีซับซ้อน น่าจะมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีศักยภาพอยู่เบื้องหลังของการ
กระทําความผิด 

รายงานข่าวระบุว่า หลังจากมีมติท่ีประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว จะต้องเสนอความเห็น ต่อ พ.ต.ท.กรัวชร ปานประภากร อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสุดท้าย จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ 

สําหรับ พ.ต.ท.กรวัชร เคยมีผลงานในช่วงรับราชการตํารวจ เป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน คดีคลายคดีการบุกรุกทําลายป่าในจังหวัดภูเก็ต 
เม่ือ ปี 2545-2546 มีการจับกุมแจ้งข้อหาขาใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ต หลายราย อาทิ พ่อตา และภรรยาของนักการเมืองดังในพ้ืนท่ี อ.กะทู้ นักธุรกิจ
ขนส่งและพัฒนาท่ีดินย่านถนนบายพาส หลังจากที่โอนย้ายไปรับราชการท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปี 2547 เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดี
รุกป่ากะปง กลุ่มนักการเมืองใหญ่ท่ีนําท่ีออกเอกสารสิทธ์ิทับท่ีดินป่าไม้ ในพ้ืนท่ี อ.กะปง จ.พังงา และนําไปจํานองธนาคารดังไว้มูลค่า 12,000 ล้าน
บาท คดีบุกรุกออกเอกสารสิทธ์ิทับป่า เกาะยาว ท่ีมีนักธุรกิจชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน พร้อมครอบครัวภรรยาท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ท่ีย่านบ้านลิพอน อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต โดยออกเอกสารสิทธ์ิทับป่าและเขียนโครงการพัฒนาท่ีดิน จํานองธนาคารมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นผู้บริหารคดีบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายคดีท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา จังหวัดภาคใต้ตอนบนและจังหวัดอ่ืนๆ คาดว่า อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษจะลงนามรับคดีบุกรุกป่าเหนื่อเข่ือนบางวาดเป็นคดีพิเศษ 

 



ท้ังนี้ ท่ีมาของเร่ืองนี้ สืบเนื่องจากนายศุภชัย สุกใส ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 4 ภาคใต้ กรมป่าไม้ พร้อมกําลัง และ นายบุญลาภ 
สุกใส ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 กระบี่ สั่งการให้ นายสมหมาย เมืองฉิม หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าท่ี ภก.2 กะรน นํา
กําลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เข้าพ้ืนท่ี ป่าสมบูรณ์เหนือเข่ือนบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ รอยต่อ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากนายตํารวจ
รายหนึ่งพร้อมคลิป ว่าพบเคร่ืองจักรกลหนักแบ็คโฮ บุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าท่ียังคงมีความสมบูรณ์โดยการตัดถนนทําลายต้นไม้และขุดฝังดินต้นไม้
ขนาดใหญ่จํานวนมาก ซ่ึงหลังจากที่เจ้าหน้าท่ี เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่ากฎว่าพบพ้ืนท่ีป่าท่ียังคงมีความสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต อยู่เหนือ
เข่ือนบางวาดท่ีด้านล่าง เป็นเข่ือนบางวาด และโรงผลิตน้ําประปา สังกัดการประปาภูมิภาค สภาพป่าถูกผ้าถางป่าชั้นล่าง ด้านจุดสูงสุดมีการทําลาย
ป่าปรับพ้ืนท่ีมองเห็นทัศนียภาพชายหาดทะเลรอบตัวสวยงาม ขณะเดียวกันได้มีการตัดถนนเชื่อมพ้ืนท่ีป่าในตําบลกะทู้และตําบลวิชิตตรงช่วงสันเขา
และลาดลงท้ังสองด้าน ต่อ มาเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ และ สภ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขณะเดียวกันได้
รายงานไปยังกรมป่าไม้ และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือร้องทุกข์ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้รับคดีเป็นคดี
พิเศษ ต่อมา พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สมัคร จันทร ผู้อํานวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3 สํานักคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตสืบสวน 
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พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 336 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธงชัย ญาณมงคลศิลป์ รอง สว.(ป) กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 33 ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการขุนยวม ร้อย ตชด.336 พร้อมกําลังพล 6 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.3 
(อ.ขุนยวม) และตํารวจ สถานีตํารวจภูธรประตูเมือง ร่วมกันตรวจยืด 

        - ไม้สักแปรรูป จํานวน 8 แผ่น ปริมาตร 0.02 ลบ.ม. คิดเป็นค่าภาคหลวง 8.00 บาท/คิดเป็นค่าเสียหายท่ีรัฐพึงได้รับเป็นเงิน จํานวน 2,400 บาท 

        - ไม้สักท่อน จํานวน 5 ท่อน ปริมาตร 0.26 ลบ.ม. คิดเป็นค่าภาคหลวง 52 บาท/คิดเป็นค่าเสียหายท่ีรัฐพึงได้รับเป็นเงิน จํานวน 15,600 บาท 

        - เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 

        สถานท่ีตรวจยึด บริเวณป่าห้วยคลองปอ หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยต้นนุ่น ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยกล่าวหาว่า ทําไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11 และเข้าข่าย
ความผิดฐานภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี มาตรา 48, ฐานทําไม้หวงห้าม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 
14, ฐานมีไว้ในครอบครองซ่ึงเป็นไม้หวงห้าม (ไม้สัก) อันยังมิได้แปรรูปไว้ในครองครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 69, และฐานห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิตหรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 

ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้นําของกลางส่งให้พนักงานสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจภูธรประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด
มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 

 
เพชรบูรณ์-นายอําเภอเขาค้อนํากําลังจับกุมการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่บนเขาค้อฝ่าประกาศราชการ คุมคนงานก่อสร้าง 20 รายไปตรวจสอบ 
ส่วนเจ้าของหายวับ เร่งตรวจสอบรุกป่าหรือไม่ 

จากกรณีเจ้าของรีสอร์ทดังท่ีอําเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ข้ึนป้ายยักษ์ต่อต้านการแปลงป่าสงวนเป็นท่ีราชพัสดุ พร้อมแฉเขาค้อมีนายทุนเร่งก่อสร้าง
โรงแรมรีสอร์ทรีสอร์ทขนาดใหญ่ ฝ่าฝืนคําสั่ง คสช.และคําสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฎว่า นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอเขาค้อ นําคณะเจ้าหน้าท่ี
ประกอบฝ่ายปกครอง, ชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาลุ่มน้ําเข็ก, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พช.2 (เขาค้อ), สภ.เขาค้อ เข้าตรวจสอบบริเวณสถานท่ี
ก่อสร้างอาคาร บ้านส่งคุ้ม หมู่ 12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตามที่ได้รับแจ้งว่า มีการลักลอบก่อสร้างโรงแรม/รีสอร์ทผิดกฎหมายจากการ
ตรวจสอบพบว่าสถานท่ีดังกล่าว มีการลักลอบก่อสร้างเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ฝ่าฝืนประกาศ อ.เขาค้อ และมีคนงานก่อสร้างกว่า 20 คน กําลังเร่ง
ก่อสร้าง ทางเจ้าหน้าท่ีจึงทําการบันทึกข้อมูล เพ่ือทําการตรวจสอบข้อกฎหมายอีกคร้ัง 

นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอเขาค้อ กล่าวว่า สําหรับเคสนี้เรารู้ข้อมูลมาในเบื้องต้น และมีแผนเข้าตรวจสอบอยู่แล้ว พอดีนายประสม ประคุณสุขใจ 
นักธุรกิจดังของจังหวัดมาเปิดเผยข้อมูลทางเจ้าหน้าท่ีจึงนัดหมายลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ ขณะนี้ได้มีการแจ้งดําเนินคดีไปแล้ว ฐานทําผิดพ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร ทําการก่อสร้างโดยไม่ได้อนุญาต ส่วนข้อหาการบุกป่ากําลังตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะสถานท่ีก่อสร้างอยู่ในแปลงรอส.หรือไม่และผู้ก่อสร้าง
เกี่ยวข้องกับรอส.หรือเปล่า 

นายภาคภูมิ กล่าวว่า ไม่แน่ใจทําไมนายทุนถึงฝ่าฝืนคําสั่งของทางราชการ ตรงนี้ได้ใช้เครือข่ายกํานันผู้ใหญ่บ้านแจ้งกําชับไปแล้ว ส่วนรายท่ีจับกุม
ทางกํานันก็แจ้งมา และยังมีการแจ้งเตือนไปก่อหน้านี้แล้วด้วย ส่วนการจับกุมคร้ังนี้ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาแต่ได้กันคนงานก่อสร้างไว้ราว 20 คนเป็น
พยาน ส่วนการก่อสร้างเพิ่งเร่ิมดําเนินการไปราว 10-20% บนเนื้อท่ีราว 1 งานเศษ ขณะเดียวกันทางอําเภออยู่ระหว่างการตรวจสอบในพ้ืนท่ีอีก
คร้ัง หากมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดําเนินคดีหมด โดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีการสั่งกําชับและให้นโยบายเรื่องนี้ไว้ก่อนหย้านี้อย่างชัดเจน
อีกด้วย 

 
 



 

 

 

 
18 พฤษภาคม, 2021 

 
เพชรบูรณ์-จับแล้ว! รีสอร์ทบนเขาค้อ กําลังก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ หลังเจ้าของป้ายยักษ์งัดภาพแฉ 

วันท่ี 18 พฤษภาคม จากกรณีเจ้าของรีสอร์ทดังท่ีอําเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ข้ึนป้ายยักษ์ต่อต้านการแปลงป่าสงวนเป็นท่ีราชพัสดุ พร้อมแฉเขาค้อมี
นายทุนเร่งก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทรีสอร์ทขนาดใหญ่ ฝ่าฝืนคําสั่ง คสช.และคําสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฎว่า เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 
10.00 น.ท่ีผ่านมา นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอเขาค้อ นําคณะเจ้าหน้าท่ีประกอบฝ่ายปกครอง, ชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาลุ่มน้ําเข็ก,  
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พช.2 (เขาค้อ), สภ.เขาค้อ เข้าตรวจสอบบริเวณสถานท่ีก่อสร้างอาคาร บ้านส่งคุ้ม หมู่ 12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
ตามท่ีได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบก่อสร้างโรงแรม/รีสอร์ทผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าสถานท่ีดังกล่าว มีการลักลอบก่อสร้างเป็นโรงแรม
ขนาดใหญ่ ฝ่าฝืนประกาศ อ.เขาค้อ และมีคนงานก่อสร้างกว่า 20 คน กําลังเร่งก่อสร้าง ทางเจ้าหน้าท่ีจึงทําการบันทึกข้อมูล เพ่ือทําการตรวจสอบ
ข้อกฎหมายอีกคร้ัง 

นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอเขาค้อ กล่าวว่า สําหรับเคสนี้เรารู้ข้อมูลมาในเบื้องต้น และมีแผนเข้าตรวจสอบอยู่แล้ว พอดีคุณประสมเปิดเผยข้อมูลมา
ทางเจ้าหน้าท่ีจึงนัดหมายลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ และขณะนี้ได้มีการแจ้งดําเนินคดีไปแล้ว ฐานทําผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ทําการก่อสร้างโดยไม่ได้
อนุญาต ส่วนข้อหาการบุกป่ากําลังตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะสถานท่ีก่อสร้างอยู่ในแปลงรอส.หรือไม่และผู้ก่อสร้างเกี่ยวข้องกับรอส.หรือเปล่า 

นายภาคภูมิยังตอบข้อถามถึงสาเหตุทําไมนายทุนจึงกล้าฝ่าฝืนคําสั่งห้ามก่อสร้างว่า ไม่แน่ใจเช่นกันเพราะตรงน้ีก็ใช้เครือข่ายกํานันผู้ใหญ่บ้านแจ้ง
กําชับไปแล้ว และรายนี้ทางกํานันก็แจ้งมาและยังมีการแจ้งเตือนไปก่อหน้านี้แล้วด้วย ส่วนการจับกุมคร้ังนี้ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาแต่ได้กันคนงานก่อสร้าง
ไว้ราว 20 คนเป็นพยาน ส่วนการก่อสร้างเพิ่งเร่ิมดําเนินการไปราว 10-20% บนเนื้อท่ีราว 1 งานเศษ ขณะเดียวกันทางอําเภออยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบในพ้ืนท่ีอีกคร้ัง หากมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะถูกดําเนินคดีหมด โดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีการสั่งกําชับและให้นโยบายเรื่องนี้
ไว้ก่อนหย้านี้อย่างชัดเจนอีกด้วย 



 

 

 
เช้านี้ท่ีหมอชิต - กรีนรีพอร์ต วันนี้ ตรวจสอบเส้นทางขบวนการนําไม้ออกจากป่าชุมชน จังหวัดเลย ติดตามกับคุณบอย ธนพัต กิตติบดีสกุล 

เราได้รับข้อมูลจากเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดเลย ว่ามีการตัดไม้ออกจากป่า แม้ยังพิสูจน์ต้นตอไม่ได้ แต่กรมป่าไม้รับขยายผลเรื่องนี้เป็นกรณี
ตัวอย่าง 

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ และพยานบุคคลที่พบเห็น เป็นข้อมูลท่ีกรรมการป่าชุมชนบ้านนาหอ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นําออกมา
เคลื่อนไหว เพ่ือขอแจ้งความดําเนินคดีกับกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดไม้หวงห้ามในป่าชุมชนบ้านนาหอ 

ข้อมูลบันทึกตรวจยึดของกรมป่าไม้ พบการทําไม้และร่องรอยการทําไม้หลายแห่ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีการตัดโค่นต้นไม้ล้มคาตอ เป็นไม้
ประดู่ ไม้แดง จํานวน 7 ท่อน ลักษณะยังใหม่ และตรวจพบร่องรอยการชักลากไม้ไปตามถนน เส้นทางเกษตร และเข้าไปตามเส้นทางหมู่บ้านนาหอ 

พ.ต.ท.บุญชู มีศรี รองผู้กํากับการ สภ.ด่านซ้าย เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากเจ้าของว่าเป็นไม้อยู่ในท่ีดินมีโฉนด ขออนุญาตตัดถูกต้อง และให้การ
ปฏิเสธว่าถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความขัดแย้งกัน ไม่มีการตัดต้นไม้ตามที่ถูกกล่าวหา แต่เบื้องต้นได้สั่งอายัดไม้ไว้ตรวจสอบแล้ว 

ด้าน กรมป่าไม้ สั่งขยายผลตรวจสอบถึงท่ีสุด เพ่ือเป็นบรรทัดฐานหาท่ีมาท่ีไปของไม้ว่าตัดมาจากท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ 

กรณีนี้ถือเปน็ตัวอย่างความเข้มแข็งท่ีดีของชาวบ้านในการดูแลป่าชุมชน เคารพกฎกติการ่วมกัน สกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ออกจากป่า 

เพราะปัญหาส่ิงแวดล้อมรอไม่ได้ 


