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นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเน้นยํ้าความสําคัญของภาคประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล ฟ้ืนฟู ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ปัจจุบัน กระทรวงฯ มีเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศกว่า 677,150 คน ท้ังเครือข่าย ทสม.
เครือข่ายรสทป.เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานฯ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย เครือข่ายผู้ใช้น้ํา และเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ท้ังหมดถือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือภาคประชาชนท่ีมีความสําคัญ พร้อมท้ังเน้นยํ้าให้เครือข่าย ตระหนักถึงความสําคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เพ่ือให้คงอยู่ถึงลูกหลานในอนาคต โดยร่วมมือกันดําเนินงานภายใต้นโยบาย “ทส. 
หนึ่งเดียว”ท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกมิติ รวมท้ังนโยบาย ทส. ยกกําลัง 2 + 4 ท่ีต้องยกระดับคุณภาพการทํางานเป็น 
2 เท่า เ พ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เ พ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย การทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวานนี้ (4 ต.ค.2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมรับ
มอบนโยบายการดําเนินงาน ประจําปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมชั้น 17 กระทรวง ทส. โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง ทส. ท้ังจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล  
รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. และผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ณ ศูนย์อํานวยการ
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 

ในการมอบนโยบายประจําปี 2565 รมว.ทส. เน้นยํ้าให้ปีนี้เป็นปีแห่งการฟ้ืนฟูและการปรับตัวทุกมิติ สร้างความม่ันใจให้กับพ่ีน้องประชาชน เพ่ิม
สมรรถนะปรับแนวคิดและระบบในการทํางานแบบใหม่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจและการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนทํางานแบบใหม่ ทส.ยกกําลัง X โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกาํลังเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน 
การจัดต้ัง พรบ. ป่าชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและท่ีพักให้สะอาด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้มีวาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับกรม ทช. ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รมว.ทส. เน้นให้เร่ง
ดําเนินการตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีกําหนดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหาสาเหตุของการโค่นล้มของต้นยางนา จํานวน 10 ต้น เส้นทางเชียงใหม่-ลําพูน ในเขตตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม่ 

– นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยนางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ภาคเหนือ นางจริยา โปร่งใจ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นําเจ้าหน้าท่ีรุกขกร จํานวน 10 นาย ร่วมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ โดยได้เข้าร่วม
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ 
ปรากฏว่า 

1. ต้นยางนาบริเวณตําบลสารภี มีความสูงเฉล่ียประมาณ 40 เมตร ซ่ึงถือว่ามีความสูงมาก ประกอบกับไม่มีอาคารบ้านเรือนกีดขวาง ทําให้ได้รับ
ผลกระทบจากวาตภัยโดยตรง 

2. ระบบรากของต้นยางนาไม่มีความสมดุล โดยจะแผ่ไปฝั่งบ้านเรือนของชาวบ้าน แต่จะไม่แผ่ไปทางฝ่ังถนน เนื่องจากถนนมีลักษณะแน่น ไม่มี
ช่องว่างให้รากสามารถหาอาหารและน้ําได้ ส่งผลให้ต้นไม้โอนเอียง เสี่ยงต่อการโค่นล้มได้ง่าย 

3. ท่ีประชุมได้มีมติแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ให้ดําเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาทันที เพ่ือเปิดช่องให้กระแสลมผ่านได้ง่าย ไม่ขวางทางลม โดยกลุ่มอนุรักษ์
ต้นยางนาฯ ได้คัดเลือกต้นท่ีมีสภาพวิกฤตต่อการโค่นล้ม จํานวน 30 ต้น ซ่ึงจะดําเนินการลดเรือนยอดให้สั้นลง 1 ใน 4 ส่วนของความสูงท้ังหมด 
เป็นการยึดตามหลักการตัดแต่งท่ีไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต และการอยู่รอดของต้นยางนา 

ท้ังนี้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) จะติดตามการดําเนินงาน ประสานการปฏิบัติ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ต่อไป 

สําหรับไม้ยางนาที่โค่นล้มสจป1ชม ได้สั่งการให้นายสัมพันธ์ พุฒด้วงผอ.ศูนย์ป่าไม้ชม. นํากําลังหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จํานวน 80 นายเข้า
ช่วยเหลือเคล่ือนย้ายไม้ออกจากเส้นทางและบ้านเรือประชาชน จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว 



 

 

 
จันทบุรี - ถ้าไม่ช่วยกันดูแลป่าคงหมดในเร็ววันนี้..!! เจ้าหน้าท่ีบุกเข้าพ้ืนท่ีวัดพิกัดตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าสงวนท่ีถูกนายทุนบุกรุก 

เม่ือเวลา 10:00 น.วันนี้ 5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน  เจ้าหน้าท่ีป่าไม้  สํานักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ทหาร  ปปช.จังหวัดจันทบุรี  ตํารวจ 
ปทส.  ตํารวจตระเวนชายแดน  ตํารวจภูธรตกพรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอขลุง  กอ.รมน.  ท้ังหมดกว่า 50 นาย เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าตกพรม หมู่ 1 บ้านตกซี ต.ตกพรม และหมู่ 7 บ้านเขาทอง ต.บ่อเวฬุ พบร่องรอยการถูกบุกรุกโดยใช้รถแม็คโคร มีต้นไม้ขนาดใหญ่ถูก
โค่นล้มเป็นจํานวนมาก เจ้าหน้าท่ีจึงทําการลงบันทึกตรวจยึดและหลังวัดพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ังหมดได้ประมาณ 20 ไร่ โดยไม่พบผู้กระทําความผิด ท้ังนี้
ได้รับคําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ให้สืบหาตัวผู้กระทําความผิดให้ได้เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา 

โดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานป่าไม้จะส่งเร่ืองให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.ตกพรม ทําการสบืสวนหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

นายบุญลือ รักศิลป์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี (เสื้อป่าไม้)ได้กล่าวว่า ได้รับการรายงานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านตกซี ต.ตกพรม ว่ามีการบุกพ้ืนท่ีเขา  
จึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบแต่ผู้ก่อเหตุไหวตัวทันเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักร์ออกจากพ้ืนท่ีไปก่อน 

 
ส่วนทางด้าน นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (เสื้อกั๊ก) ได้กล่าวว่า ในส่วนนี้เป็นนโยบายของ
ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้ช่วยติดตามเน้นพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีสูงว่าไม่ให้มีการบุกรุกข้ึนไป ในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านมีการถือครองมาก่อน
แล้ว และในส่วนของการจัดสรรท่ีทํากิน ของ คศช.โดยขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างดําเนินการ และจะดําเนินการในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าสงวนก่อนแต่ใน
บริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีคาบเก่ียวระหว่าง สปก.กับป่าไม้ จึงอาจมองได้ยากว่าทําไมถึงข้ึนไปทําได้ 

นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจํารูญ ผอ.สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจําจังหวัดจันทบุรี (เสื้อเหลือง) ได้กล้าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้
ได้มาสังเกตการณ์ การทําหน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ว่ามีการทํางานกันอย่างไร เข้าข่ายการละเว้นหรือไม่ แต่ถ้าหากเข้าข่ายก็จะ
นําเข้าสู้กระบวนการสอบสวนต่อไป โดยก่อนหน้านี้ทางกรรมการ ปปช.ได้เสนอมติรัฐมนตรีในปี 2558 กรณีการแก้ไขปัญหาการทุจริต และบุกรุก
ป่าสาธารณะประโยชน์พ้ืนท่ีป่าจากนี้จะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัตหน้าท่ีไปก่อน เราจะคอยติดตามการดําเนินการต่อไป 



 
สําหรับภาพท่ีเห็นในวันนี้เป็นภาพท่ีปรากฏทางส่ือโซเชียลโดยท่ีมีชาวบ้านได้โพสต์ร้องเรียนถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจนเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ
ได้ลงติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีฝากบอกถึงประชาชนว่าหากเห็นหรือพบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ทันที เนื่องจากพ้ืนป่าบริเวณน้ียังคงอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ําท่ีจะรอเลี้ยงประชาชนและเกษตรกรท่ีอยู่ด้านล่างไปตลอด
ชีวิตแต่ถ้าหากไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรเหล่านี้ก็จะถูกทําลายไปด้วยเนื้อมือของกลุ่มนายทุนท่ีเห็นแก่ได้โดยเฉพาะในช่วงของทุเรียนท่ีมีราคาสูงแบบนี้ 

 


