
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  28 ม.ค.  2565 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ชงของบกลางฯ 251 ล. จางเจาหนาที่พิทักษปา  (ไทยโพสต  28 ม.ค. 65  หนา 3) 

- ปดปายตรวจยึด – ลารุกปาเกาะสมุย  (มติชน  28 ม.ค. 65  หนา 15) 

- ภาพขาว..รวมอนุรักษ  (ไทยรัฐ  28 ม.ค. 65  หนา 10) 

- คอลัมนทั่วไทยขาวสด..สุราษฎรฯ – บุกรุกปา  (ขาวสด  29 ม.ค. 65  หนา 12) 

- “จตุพร” จัดประชุม รมต.เอเปกปาไม  (ไทยรัฐ  28 ม.ค. 65  หนา 7)  

- คอลัมน ขาวสด ครบทุกรส สดทุกเรื่อง.. แกปญหาพีมูฟ  (ขาวสด 28 ม.ค. 65  หนา 2) 

สื่อออนไลน 
- "อธิบดีกรมปาไม" สั่งชุดพยัคฆไพรตรวจยึดที่ดินขบวนการคายาเสพติดรายใหญภาคเหนือ 
(บานเมือง  27 ม.ค. 65)  https://www.banmuang.co.th/news/crime/267286 
- เฮ สํานักงบฯเห็นชอบงบกลาง 251 ลาน ใชจาง ‘พิทักษปา’ ครบทุกอัตรา กอนชงเขา ครม.ไฟเขียว 
(มติชนออนไลน  27 ม.ค. 65)  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3154463 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9207
วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ชงของบกลางฯ251ล.จ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-220128008063(28 ม.ค. 65/05:30) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 28.32 Ad Value: 21,240 PRValue : 63,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16028
วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปิดป้ายตรวจยึด-ล่ารุกป่าเกาะสมุย

รหัสข่าว: C-220128020054(28 ม.ค. 65/04:43) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.18 Ad Value: 14,498 PRValue : 43,494 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23383
วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

ภาพข่าว: ร่วมอนุรักษ์

รหัสข่าว: C-220128009125(28 ม.ค. 65/04:19) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.88 Ad Value: 8,668 PRValue : 26,004 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23383
วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: "จตุพร" จัดประชุม รมต.เอเปกป่าไม้

รหัสข่าว: C-220128009083(28 ม.ค. 65/03:03) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 23.31 Ad Value: 25,641 PRValue : 76,923 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11385
วันที่: เสาร์ 29 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: สุราษฎร์ฯ-บุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220129037071(28 ม.ค. 65/07:47) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.16 Ad Value: 7,876 PRValue : 23,628 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11384
วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: แก้ปัญหาพีมูฟ

รหัสข่าว: C-220128012001(28 ม.ค. 65/03:11) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 38.91 Ad Value: 42,801 PRValue : 128,403 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เฮ สาํนกังบฯเห็นชอบงบกลาง 251 ลา้น ใชจ้า้ง ‘พิทกัษ์ป่า’ ครบทุกอตัรา ก่อนชงเขา้ ครม.ไฟเขียว 

เมอืวนัที 27 มกราคม นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เปิดเผย

ความคืบหนา้หลงัจากกระทรวงทาํหนงัสือขออนมุตัิงบกลาง เพือทดแทนกรณีทีถกูตดัลดงบประมาณในสว่นการจา้งงาน

ของเจา้หนา้ทีพิทกัษ์ป่าลงวา่ ขอบคณุแทนเจา้หนา้ทีพทิกัษป่์าไทยทีทกุท่านห่วงใยและใหค้วามสาํคญั 

นายวราวธุระบวุา่ เมอืวนัที 24 มกราคมทีผ่านมา สาํนกังบประมาณไดท้าํหนงัสือแจง้มาทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม เรืองเงินสาํรองจา่ยเพือกรณีฉุกเฉิน เพือเป็นค่าจา้งเหมาพนกังาน ในการจา้งปฏิบตัิงานตามภารกิจ

สาํคญัของกรมอทุยานฯ หลงัจากทีผมไดท้าํหนงัสือขออนมุตังิบกลางไป เพือทดแทนกรณีทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มถกูตดัลดงบประมาณในส่วนการจา้งงานของเจา้หนา้ทีพิทกัษ์ป่า ซงึส่งผลกระทบตอ่พนกังานจา้งเหมา

ของอทุยานแห่งชาติทวัประเทศ และจะส่งผลใหพ้นกังานถกูเลิกจา้งสงูถงึ 50% 

“สาํนกังบประมาณแจง้ว่าไดน้าํเรืองนเีสนอท่านนายกรฐัมนตรีพจิารณาแลว้ ซึงท่านนายกรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการที

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเสนอไป และใหท้างกระทรวง นาํเสนอขออนมุตัติอ่ทปีระชมุคณะรฐัมนตรี

ตามขนัตอนตอ่ไป” นายวราวธุระบ ุ



 
 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้สงัการใหน้ายกมล นวลใย ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 (เชียงใหม)่ 

นายสมบูรณ ์ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า มอบหมายใหน้ายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 

หวัหนา้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายสกัรินทร ์ปัญญาใจ ผอ.ศนูยป์้องกนัปราบปรามที 3 

(ภาคเหนือ) ผูอ้าํนวยการศนูยป่์าไมเ้ชียงใหม ่และผูอ้าํนวยการสว่นป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า สจป.1ชม  นาํกาํลงั

เจา้หนา้ที ลงพืนทีดาํเนินการกรณีพบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุม่นาํแม่ฝาง ภายใตโ้ครงการรอ้ยใจรกัษ์ ตาํบล

ท่าตอน อาํเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม ่ของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ โดยสนธิกาํลงัรว่มกบั

เจา้หนา้ทีสว่นจดัการทีดนิป่าไม ้เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ชม.1 (นาํยอน) ทหารชดุบก.ศป.พมพ. ตาํรวจ ตชด.ที 

334 ปลดัอาํเภอแม่อาย และตาํรวจ สภ.แมอ่าย  

  

จากการตรวจสอบโดยรอบพืนทีเกิดเหต ุพบมีการตดัโคน่ไมก้ระจายอยู่ทวัพืนที มีการปรบัไถพืนทีเป็นบริเวณกวา้ง ซงึ

ยงัคงปรากฏรอ่งรอยตอไมเ้ดิมกระจายอยู่ทวับริเวณ ขณะเดียวกนัตรวจพบตอไมห้วงหา้มซงึอยู่ติดกบัแนวเขตแปลงทีดิน 

ถกูตดัโค่นลม้เขา้มาภายในแปลงทีดินทีเกิดเหต ุมกีารตดัทอนเป็นท่อนกองไวใ้นแปลงทีดนิทีเกิดเหตเุพือรอการขนยา้ย 7 

ท่อน มีการขุดสระเก็บนาํขนาดเนือที 1-0-10 ไร ่พบสิงก่อสรา้งอยู่ภายในทีเกิดเหตจุาํนวน 5 รายการ และมกีารเดิน

สายไฟฟ้าเขา้มาใชภ้ายในพืนทีเกิดเหต ุจงึไดต้รวจวดัตาํแหน่งแปลงทีดินโดยใชเ้ครอืงมอืหาค่าพิกดัตาํแหน่งแปลงทีดิน

ดว้ยดาวเทียมโดยรอบแปลงทีดิน คาํนวณเนือทีได ้24-0-31 ไร ่
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สายข่าวรายงานว่าผูก้ระทาํผิดเป็นบตุรชายของขบวนการคา้ยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ทีพงึพน้โทษออกมาเตรียม

พืนทีเพือสรา้งทีพกับริการนกัท่องเทียว 

  

เจา้หนา้ทีจงึไดร้่วมกนัตรวจยดึพืนทีป่าทีถกูแผว้ถาง เนือที 24-0-31 ไร ่ตรวจยดึไมก้ระถินป่า จาํนวน 7 ท่อน ปริมาตร 

0.21 ลกูบาศกเ์มตร และตรวจยดึสิงก่อสรา้ง 5 รายการ พรอ้มนาํเรอืงราว เอกสารหลกัฐานทงัหมด แจง้ความกล่าวโทษ

ต่อพนกังานสอบสวนสถานีตาํรวจภธูรแมอ่าย เพือดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 
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ล่วงมานานกว่าสัปดาหแ์ลว้ กลุ่มพีมูฟ ขบวนการประชาชนเพือสังคมทีเป็นธรรม ปักหลักชุมนุมใกล้

ทาํเนียบรัฐบาล ทวงถามการแกปั้ญหาผลกระทบต่างๆ ซึงส่วนใหญ่เกิดจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ 

รวมถงึขอ้เรียกรอ้งทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรทรพัยากร ตลอดจนสวสัดิการ และการฟืนฟพูฒันาชีวิตของผูค้นตวั

เล็กตวันอ้ย เนืองจาก ทีผ่านมาการแกปั้ญหาไมคื่บหนา้ 

ขณะทีรฐับาลชีแจง โดยอา้งถึงการเปลียนแปลงคณะทาํงาน ทาํใหไ้มส่ามารถทาํงานไดต้อ่เนือง แตข่ณะนีแต่งตงั

ชดุใหม่เสร็จสินแลว้ และจะประชมุคณะทาํงานชดุใหญ่วนัที 31 ม.ค.นี 

หากได้ข้อสรุปอย่างไร จะนําเข้าสู่ทปีระชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 

สาํหรบั 15 ขอ้เรียกรอ้งของกลุ่มพีมฟู อาทิ การจดัการทรพัยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนนิรโทษกรรมคดีความที

เกียวขอ้งกบัปัญหาป่าไมแ้ละทีดินอนัเกิดจากการดาํเนินนโยบายรฐั 

แกปั้ญหาทีดินทกุประเภททีประชาชนไดร้บั ผลกระทบ เช่น ทดีินสาธารณประโยชน ์การรถไฟราชพสัด ุทีดนิ

ส.ป.ก. และในเขตป่า รวมถงึทบทวน พ.ร.บ.ป่าชมุชน พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาติ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

 

แต่งตงัคณะกรรมการระดบัชาติฟืนฟวิูถีชีวิตกลุม่ชาติพนัธุช์าวเล และกะเหรียงบางกลอย ตลอดจนยตุิการ

ดาํเนินคดีชาวบา้น นอกจากนี ยงัมีปัญหาสถานะบคุคล สญัชาติ และผลกัดนั ใหมี้ระบบสวสัดิการถว้นหนา้ 

ปัญหาส่วนใหญ่เกดิขนึจากการดาํเนินนโยบายรัฐผิดพลาด 

จากปัญหาทงัปวงเหล่านี ไมน่อ้ยเป็นเรอืง คาราคาซงั สะสมยาวนานตอ่เนือง หมกัหมมผกูพนัมาหลายรฐับาล 

แต่ไม่นอ้ยเช่นกนัเกิดขนึ จากการใชอ้าํนาจเผดจ็การรฐัประหาร 22 พ.ค. 2557 
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โดยเฉพาะนโยบายทวงคืนผืนป่า ใหอ้าํนาจ เจา้หนา้ทีฝ่ายความมนัคงไล่จบักมุชาวบา้น ผูย้ากไร ้คนมรีายได้

นอ้ย ซงึอาศยัอยู่ในพืนทีป่า ทาํกินแคพ่ออยู่พอมี แมก้ระทงัเก็บของป่ายงัถกูฟ้องรอ้งตอ้งโทษ 

หรือกรณี พ.ร.บ.อทุยานฯ พ.ศ.2562 ผ่านการลงมติจากสภานิติบญัญัติแห่งชาติ สภาแตง่ตงัจากคณะรฐัประหาร 

ท่ามกลางเสียงคดัคา้นจากภาคประชาชน สดุทา้ยนาํไปสู่ปัญหาการอยู่รว่มกนัของผูค้นอาศยัดงัเดิมกบัพืนทีป่าทีเพิง

ประกาศ ทบัภายหลงั 

การแก้ปัญหาทจีะมขีนึ รัฐต้องยดึถอืประชาชนเป็นศูนยก์ลาง หยุดใช้อาํนาจและกฎหมายทเีป็นปัญหา

มากดทบั 
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