


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24729
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'วราวุธ' เผยแผนบันได 3 ขั้นสกัดไฟป่าภาคเหนือ

รหัสข่าว: C-220124021047(24 ม.ค. 65/04:06) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 60.43 Ad Value: 63,451.50 PRValue : 190,354.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24729
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'วราวุธ' เผยแผนบันได 3 ขั้นสกัดไฟป่าภาคเหนือ

รหัสข่าว: C-220124021047(24 ม.ค. 65/04:06) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 60.43 Ad Value: 63,451.50 PRValue : 190,354.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23377
วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: ทำประกันช่วยพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

รหัสข่าว: C-220122039060(21 ม.ค. 65/08:49) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 23.14 Ad Value: 25,454 PRValue : 76,362 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23379
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220124009023(24 ม.ค. 65/01:57) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 67.77 Ad Value: 74,547 PRValue : 223,641 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23379
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220124009023(24 ม.ค. 65/01:57) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 67.77 Ad Value: 74,547 PRValue : 223,641 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26401
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กท็อป'ห่วงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยทำประกันให้ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

รหัสข่าว: C-220124004022(24 ม.ค. 65/04:10) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 36.45 Ad Value: 76,545 PRValue : 229,635 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14879
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: รุกป่าสงวนเท่ากับโกงชาติ

รหัสข่าว: C-220124005070(24 ม.ค. 65/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 37.56 Ad Value: 33,804 PRValue : 101,412 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9201
วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'นิพนธ์'ตามจี้ปมเพิกถอนสิทธิ์ที่ดิน'แม่ธนาธร'

รหัสข่าว: C-220122008074(22 ม.ค. 65/03:18) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 19.38 Ad Value: 14,535 PRValue : 43,605 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3612
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: บี้กรมที่ดินแจงแม่ธนาธรรุกป่าจนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบ24-28ม.ค.นี้

รหัสข่าว: C-220124040065(24 ม.ค. 65/05:04) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 57.42 Ad Value: 86,130 PRValue : 258,390 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14879
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: วาไรตี้/-

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: 'ชิงเก็บ-ลดเผา'แก้ปัญหา'ไฟป่า-ฝุ่นพิษ'ลำปาง

รหัสข่าว: C-220124005008(24 ม.ค. 65/06:10) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 109.14 Ad Value: 98,226 PRValue : 294,678 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14879
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: วาไรตี้/-

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: 'ชิงเก็บ-ลดเผา'แก้ปัญหา'ไฟป่า-ฝุ่นพิษ'ลำปาง

รหัสข่าว: C-220124005008(24 ม.ค. 65/06:10) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 109.14 Ad Value: 98,226 PRValue : 294,678 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14879
วันที่: จันทร์ 24 มกราคม 2565
Section: วาไรตี้/-

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: 'ชิงเก็บ-ลดเผา'แก้ปัญหา'ไฟป่า-ฝุ่นพิษ'ลำปาง

รหัสข่าว: C-220124005008(24 ม.ค. 65/06:10) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 109.14 Ad Value: 98,226 PRValue : 294,678 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

วราวุธ ชี้อยู่ระหว่างแจงสํานักงบฯ ของบกลางจ้าง ‘ผู้พิทักษ์ป่า’ เชื่อถ้าได้ จะไม่มีใครถูกเลิกจ้าง 

วันท่ี 21 มกราคม 2565 - 17:54 น.  

 
วราวุธ ชี้อยู่ระหว่างแจงสํานักงบฯ ของบกลางจ้าง ‘ผู้พิทักษ์ป่า’ เชื่อถ้าได้ จะไม่มีใครถูกเลิกจ้าง 

จากกรณีท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรทําหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดจ้างพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เนื่องจากมีการปรับลดงบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เหลือเพียง 8,534 ล้านบาท จากเดิมในปี 2564 ได้งบประมาณ 16,143 ล้านบาท ประกอบกับการจัดเก็บเงินรายได้
อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง จากค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯปี 2564 ลดลงกว่า 975 ล้านบาท กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานฯต่อการจัด
จ้างพนักงานพิทักษ์ป่า (พนักงานจ้างเหมา) ในการดูแลและคุ้มครองผืนป่าและสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ซ่ึงถูกเลิกจ้างถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อมา เม่ือวันท่ี 20 มกราคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เผยว่า กรมป่าไม้ได้รับการประสานงานจาก บมจ.ทีพีไอ โพลีน ยินดีเสนอสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ท้ังท่ีเป็นลูกจ้างทีโออาร์ (TOR) และพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท่ีไม่มีสวัสดิการท่ัว
ประเทศ ประมาณ 4,500 คน ด้วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดย
กรมธรรม์ดังกล่าวมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 

ล่าสุด วันนี้ (21 มกราคม) นายวราวุธ เปิดเผยถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดว่า กรมป่าไม้มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ัวประเทศถึง 65 ล้านไร่ มี
เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคนท่ี
ต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกล และอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าเป็นปกติวิสัย ในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จาก
กลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับ
ความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและเป็นความมั่นคงในชีวิต 

“ผมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ัวประเทศ ท่ีได้ทําหน้าท่ีอย่างเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงขณะนี้เจ้าหน้าท่ีในหลายพื้นท่ีกําลังทํา
หน้าท่ีดับไฟป่า ซ่ึงเป็นการทํางานท่ีหนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมาก 

“แม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะกําลังเผชิญปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณ แต่ทางทีมผู้บริหารก็ได้พยายามประสานงานเพ่ือ
หาเงินทุนมาส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด โดยขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีจะเข้ามา



สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ท้ังท่ีเป็นลูกจ้างทีโออาร์ (TOR) และพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท่ีไม่มี
สวัสดิการท่ัวประเทศ ประมาณ 4,500 คน 

“ด้วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานป่าไม้ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการคุ้มครอง ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเสียสละ 

“สําหรับ กระแสข่าวการถูกลดงบประมาณ ซ่ึงอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าต้องถูกเลิกจ้าง-ลดจํานวนลงกว่าคร่ึงนั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทํา
หนังสือย่ืนขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ให้สํานักงบประมาณพิจารณาถึงความจําเป็นในการจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่า เพ่ือปกป้องรักษาผืนป่า
ของประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าชี้แจงถึงความจําเป็นในการของบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไรบ้าง 

“ผมเชื่อว่าสํานักงบประมาณจะเห็นถึงความจําเป็นและอนุมัติงบประมาณ หากเป็นไปตามคําขอ เราจะสามารถจ้างงานเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ได้ท้ังหมด 
และจะไม่มีใครถูกเลิกจ้าง หรือตัดเงินเดือนอีก เนื่องจากท่ีผ่านมาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมีกําลังพลไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว 
การดูแลผืนป่าของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลมากถึง 10,000 ไร่ ในการรับมือกับการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าและล่าสัตว์ป่า” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กระแสข่าว การถูกลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) ท่ีสร้างความกังวลใจแก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า คาดว่าอาจ
ทําให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าต้องถูกเลิกจ้าง-ลดจํานวนลงกว่าคร่ึง  

ขณะที่ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ยังพบเหตุแทบทุกวัน ย่ิงช่วงนี้หน้าแล้ง หน้าท่ีการควบคุมไฟป่าจําเป็นต้องอาศัยกําลังลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าท่ี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ค TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลป
อาชา บอกว่า กรมป่าไม้ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ัวประเทศถึง 65 ล้านไร่ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคนท่ีต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและ
อาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าเป็นปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ 
พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและเป็นความมั่นคงในชีวิต 

 “ผมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ัวประเทศ ท่ีได้ทําหน้าท่ีอย่างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงขณะน้ี เจ้าหน้าท่ีในหลายพ้ืนท่ีกําลังทํา
หน้าท่ีดับไฟป่า ซ่ึงเป็นการทํางานท่ีหนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมาก “ 

แม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะกําลังเผชิญปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณ แต่ทางทีมผู้บริหาร ก็ได้พยายามประสานงานเพ่ือ
หาเงินทุนมาส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด โดยขณะนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีจะเข้ามา
สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ท้ังท่ีเป็นลูกจ้างทีโออาร์ (TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท่ีไม่มี
สวัสดิการทั่วประเทศ ประมาณ 4,500 คน ด้วยการทําประกันชีวิตและประกันภัย ให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป่าไม้ ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการคุ้มครอง ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความ
เสียสละครับ 



สําหรับกระแสข่าว การถูกลดงบประมาณดังกล่าว ซ่ึงอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าต้องถูกเลิกจ้าง-ลดจํานวนลงกว่าคร่ึงนั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ และ
ได้ทําหนังสือย่ืนขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ให้สํานักงบประมาณพิจารณาถึงความจําเป็นในการจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่า เพ่ือปกป้องรักษา
ผืนป่าของประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าชี้แจง ถึงความจําเป็นในการของบดังกล่าว ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไรบ้าง 

"ผมเชื่อว่า สํานักงบประมาณจะเห็นถึงความจําเป็นและอนุมัติงบประมาณ หากเป็นไปตามคําขอ เราจะสามารถจ้างงานเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ได้ท้ังหมด 
และจะไม่มีใครถูกเลิกจ้างหรือตัดเงินเดือนอีก เนื่องจากท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมีกําลังพลไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว 
การดูแลผืนป่าของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลมากถึง 10,000 ไร่ ในการรับมือกับการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าและล่าสัตว์ป่าครับ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" เร่งของบกลาง จ้างงานเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 

17:25 | 21 มกราคม 2565 

 
"วราวุธ" ย่ืนของบกลางจ้างงานเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าหลังมีกระแสข่าวถูกตัดงบ-ลดคน คาดหากได้รับการอนุมัติจะสามารถจ้างเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าได้
ท้ังหมด และไม่ถูกเลิกจ้าง-ตัดเงินเดือน พร้อมเพ่ิมสวัสดิการประกันภัยให้จนท. 4,500 นาย 

วันนี้ (21 ม.ค.2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก TOP Varawut ท็อป 
วราวุธ ศิลปอาชา ระบุถึงกรณี การถูกลดงบประมาณ และอาจต้องเลิกจ้างและลดจํานวนเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่ากว่าคร่ึง โดยมีข้อความดังนี้ 

กรมป่าไม้ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ัวประเทศถึง 65 ล้านไร่ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า เกือบ 5,000 คน ท่ีต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมใน
พ้ืนท่ีป่าเป็นปกติวิสัย 

ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต
ทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจและเป็นความมั่นคงในชีวิต 

ผมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ัวประเทศ ท่ีได้ทําหน้าท่ีอย่างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงขณะน้ี เจ้าหน้าท่ีในหลายพ้ืนท่ีกําลังทํา
หน้าท่ีดับไฟป่า ซ่ึงเป็นการทํางานท่ีหนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมาก 

แม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะกําลังเผชิญปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณ แต่ทางทีมผู้บริหาร ก็ได้พยายามประสานงานเพ่ือ
หาเงินทุนมาส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด 

ขณะนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีจะเข้ามาสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ท้ังท่ีเป็นลูกจ้างทีโออาร์ (TOR) และ
พนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท่ีไม่มีสวัสดิการท่ัวประเทศ ประมาณ 4,500 คน ด้วยการทําประกันชีวิต
และประกันภัย ให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป่าไม้ ท่ียัง
ขาดแคลนสวัสดิการคุ้มครอง ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเสียสละครับ 

สําหรับกระแสข่าว การถูกลดงบประมาณ ซ่ึงอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าต้องถูกเลิกจ้าง-ลดจํานวนลงกว่าคร่ึงนั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทํา
หนังสือย่ืนขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ให้สํานักงบประมาณพิจารณาถึงความจําเป็นในการจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่า เพ่ือปกป้องรักษาผืนป่า
ของประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าชี้แจงถึงความจําเป็นในการของบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไรบ้าง 



ผมเชื่อว่า สํานักงบประมาณจะเห็นถึงความจําเป็นและอนุมัติงบประมาณ หากเป็นไปตามคําขอ เราจะสามารถจ้างงานเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ได้ท้ังหมด 
และจะไม่มีใครถูกเลิกจ้างหรือตัดเงินเดือนอีก เนื่องจากท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมีกําลังพลไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว 
การดูแลผืนป่าของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลมากถึง 10,000 ไร่ ในการรับมือกับการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าและล่าสัตว์ป่าครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รมช.มหาดไทย สั่ง กรมท่ีดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิ ท่ีดิน 60 แปลง จ.ราชบุรี ของ “สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 
พร้อมต้ังคณะทํางานลงพ้ืนท่ี 24-28 ม.ค.นี้ ก่อนสรุปผล 

วันท่ี 21 ม.ค. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะท่ีกํากับดูแลกรมท่ีดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทําหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ นส.3 ก.ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และลูก 
ท่ีครอบครองท่ีดินในเขตป่าไม้ถาวร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่า ตนเองได้สั่งให้กรมท่ีดินชี้แจงรายละเอียดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยกรมท่ีดินได้
ชี้แจงมาดังนี้ 

1. กรมท่ีดินมีคําสั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ท่ีดิน กรณีท่ีปรากฏว่า มีการออก น.ส. 3 ก. จํานวน 60 แปลง ใน
ท้องท่ี ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 5 
ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสํารวจฯ เม่ือปี พ.ศ. 2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.)เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2. จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซ่ึงได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะลงความเห็นได้ว่า ตําแหน่งท่ีดินท้ัง 60 แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี 
(หมายเลข 85) ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมท่ีดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมกัน
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 

3.รองอธิบดีซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้ดําเนินการเพิ่มเติม โดยให้สํานักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทํารูปแผนท่ีโดยถ่ายทอด
ตําแหน่งท่ีดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. จํานวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสําเนาระวางแผนท่ีรูปถ่ายทาง
อากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ท่ีมีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนท่ี และกําหนดประเด็น ให้
คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส. 3 ก. จํานวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และคํา
คัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยท่ีการขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 12 เม.ย. 2531 ตามกฎหมายที่ดิน 
หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ 

4.จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันท่ี 12 ม.ค. 2565 แจ้งกรมท่ีดิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือถ่ายทอด
ตําแหน่งท่ีดิน ซ่ึงกรมท่ีดินได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานฯ โดยให้ลงพ้ืนท่ีระหว่างวันท่ี 24 -28 ม.ค. 2565 

“ท้ังนี้ การดําเนินการของกรมท่ีดิน เม่ือได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนฯ แล้ว จะได้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ฐานะท่ีกํากับดูแลกรมท่ีดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทําหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และลูก 
ท่ีครอบครองท่ีดินในเขตป่าไม้ถาวร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่า ตนได้สั่งให้กรมท่ีดินชี้แจงรายละเอียดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกรมท่ีดินได้ชี้แจงมา
ดังนี้ 1. กรมท่ีดินมีคําสั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ท่ีดิน กรณีท่ีปรากฏว่า มีการออก นส. 3 ก. จํานวน 60 แปลง ใน
ท้องท่ี ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 5 
ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสํารวจฯ เม่ือปี 2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2.จ.ราชบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการฯ ซ่ึงได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะลงความเห็นได้ว่า ตําแหน่งท่ีดินท้ัง 60 
แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี (หมายเลข 85) ตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมท่ีดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมกันตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า 3.รองอธิบดีซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายให้ดําเนินการเพิ่มเติม โดยให้สํานักงานท่ีดินจ.ราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทํารูปแผนท่ี
โดยถ่ายทอดตําแหน่งท่ีดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. จํานวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสําเนาระวางแผนท่ีรูป
ถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ท่ีมีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนท่ี และกําหนดประเด็น ให้
คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส. 3 ก. จํานวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร และคํา
คัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยท่ีการขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 12 เม.ย. 2531 ตามกฎหมายที่ดิน 
หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ 4.จ.ราชบุรีได้มีหนังสือลงวันท่ี 12 ม.ค. 2565 แจ้งกรมท่ีดิน 
ขอสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือถ่ายทอดตําแหน่งท่ีดิน ซ่ึงกรมท่ีดินได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานฯ โดยให้ลง
พ้ืนท่ีระหว่างวันท่ี 24 -28 ม.ค. 2565 

“ท้ังนี้ การดําเนินการของกรมท่ีดิน เม่ือได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนฯ แล้ว จะได้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายต่อไป” นายนพินธ์ กล่าว 



 

แจงคืบหน้าปมเพิกถอนสิทธ์ิท่ีดิน “สมพร-ธนาธร” กรมท่ีดิน ส่งผู้เชี่ยวชาญรังวัด-ลงพื้นท่ี 24 -28 ม.ค. 

วันท่ี 21 มกราคม 2565 - 14:44 น. 

 
นิพนธ์ สั่ง กรมท่ีดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 60 แปลง ของ “สมพร-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล่าสุด ส่งผู้เชี่ยวชาญ รังวัดแผนท่ี
ถ่ายทอดตําแหน่งท่ีดิน พร้อมต้ังคณะทํางานลงพ้ืนท่ี 24-28 ม.ค.นี้ 

วันท่ี 21 มกราคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะกํากับดูแลกรมที่ดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ทําหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิ นส.3 ก.ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และลูก ท่ี
ครอบครองท่ีดินในเขตป่าไม้ถาวร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่า ตนได้สั่งให้กรมท่ีดินชี้แจงรายละเอียดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกรมท่ีดินได้
ชี้แจงมาดังนี้ 

1.กรมท่ีดินมีคําสั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ท่ีดิน กรณีท่ีปรากฏว่ามีการออก น.ส. 3 ก.จํานวน 60 แปลง ในท้องท่ี 
ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 5 ฉบับ และ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสํารวจฯ เม่ือปี พ.ศ.2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เม่ือวันท่ี 
18 ก.พ.2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2.จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ลงวันท่ี 11 ส.ค. 64 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซ่ึงได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็น
เอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะลงความเห็นได้ว่า ตําแหน่งท่ีดินท้ัง 60 แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี 
(หมายเลข 85) ตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมท่ีดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมกัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3.รองอธิบดีซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้ดําเนินการเพิ่มเติม โดยให้สํานักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทํารูปแผนท่ีโดยถ่ายทอด
ตําแหน่งท่ีดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. จํานวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสําเนาระวางแผนท่ีรูปถ่ายทาง
อากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ท่ีมีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนท่ี และกําหนดประเด็น ให้
คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส. 3 ก. จํานวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

และคําคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยท่ีการขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 12 เม.ย. 31 ตามกฎหมาย
ท่ีดิน หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ 



4.จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันท่ี 12 ม.ค. 65 แจ้งกรมท่ีดิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือถ่ายทอด
ตําแหน่งท่ีดิน ซ่ึงกรมท่ีดินได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานฯ โดยให้ลงพ้ืนท่ีระหว่างวันท่ี 24 -28 ม.ค.2565 

“ท้ังนี้ การดําเนินการของกรมท่ีดิน เม่ือได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนฯ แล้ว จะได้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เจ้าหน้าท่ีบุกยึดไม้ยางนาแปรรูป แค่ต้นเดียวมูลค่ากว่า 1 แสนบาท 

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2565 15:48 

 
กาญจนบุรี - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีฯ นําทีมบุกยึดไม้ยางนาแปรรูป แค่ต้นเดียวมูลค่ากว่า 1 แสนบาท หลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแส พร้อม
คุมตัวเจ้าของดําเนินคดีหลายข้อหา 

วันนี้ (21 ม.ค.) นายยุทธพงค์ ดําศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.13 
(แสวงบ่า) ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีท่ีไม่ประสงค์ออกนามว่า มีการลักลอบทําไม้แปรรูปในเขตอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ ท้องท่ีหมู่ 2 บ้าน
สะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ หลังรับแจ้งนายยุทธพงค์ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯเข่ือนศรีนครินทร์ออกหาข่าว จนกระทั่งทราบว่า
บ้านเป้าหมายอยู่ท่ีบริเวณพิกัด 47 P 0475453 E 1627473 N ป่าบ้านสะพานลาว หลังทราบจึงนํากําลังเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบ พร้อมประสาน
นายวิจารย์ อ่อนคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 เข้าร่วมตรวจสอบ 

เม่ือไปถึงบ้านเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีพบชาย 1 คนอยู่ในพ้ืนท่ี ทราบชื่อคือ นายเกษม ส่องสว่าง อายุ 54 ปี เจ้าของบ้าน เลขท่ี 27/37 หมู่ 2 ต.
สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ เจ้าหน้าท่ีจึงแสดงตนเพ่ือขอเข้าตรวจคน้หาส่ิงผิดกฎหมาย 

จากการตรวจค้นปรากฏว่า พบไม้ยางนาขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นบริเวณท้ายไร่ วัดความโตของตอได้ 410 เซนติเมตร โดยโคนไม้ยางนามีร่องรอยการ
เผาสุมตอ เหนือรอยเผามีร่องรอยการตัดไม้ลักษณะใหม่ ตรวจสอบบริเวณหน้าตัดของตอไม้ดังกล่าวมีร่องรอยถูกตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ลักษณะใหม่ มี
ร่องรอยการนํากิ่งไม้เอามาปิดอําพรางเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจพบ ตรวจสอบในพ้ืนท่ีพบร่องรอยแปรรูปไม้ลักษณะใหม่ มีข้ีเลื่อยกระจายใน
พ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก จากการสังเกตร่องรอยอย่างละเอียดคาดว่าไม้ต้นดังกล่าวถูกตัดมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน 

ห่างจากตอไม้ไปประมาณ 20 เมตร พบอาคารเก็บของโครงสร้างก่อฉาบด้วยปูน ผนังบุด้วยปีกไม้สัก หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ด้านหน้าอาคารพบ
สิ่งของขนาดใหญ่คลุมด้วยผ้าใบ เม่ือเจ้าหน้าเปิดผ้าใบออกมาดูพบไม้ยางนาแปรรูปแผ่นขนาดใหญ่ซุกซ่อนเอาไว้เป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีร่องรอยการตัด
ด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ โดยถูกตัดแปรรูปตามลักษณะลําต้นมีความหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 540 เซนติเมตร ตรวจพบเป็นไม้
แปรรูปท่ีมาจากต้นเดียวกันท่ีถูกตัดบริเวณริมลําห้วยท้ายไร่ 

เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบไม้ทุกแผ่น/เหลี่ยม ไม่ปรากฏรูปรอยดวงตราของเจ้าหน้าท่ีตีตราประทับไว้แต่อย่างใด และไม่มีร่องรอยการใช้ประโยชน์ เช่น 
รอยบาก ร่องรอยการตอกตะปู การไส และไม่เคยผ่านการเป็นเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ใดๆ มาก่อน 



ท้ังนี้ นายเกษม ส่องสว่าง เจ้าของบ้านให้การว่า ไม้ยางนาเป็นไม้ท่ีข้ึนตามธรรมชาติ แต่ได้โค่นล้มเองมานานหลายปีแล้ว ตนเห็นว่าเนื้อของไม้ยัง
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ จึงว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้มาเลื่อยพร้อมกับช่วยกทําการแปรรูป หลังจากแปรรูปแล้วเสร็จจึงใช้รถไถไปมาชักลาก
นํามาเก็บเอาไว้ท่ีโรงเก็บไม้ โดยทํามาได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ซ่ึงไม้ท้ังหมดตนไม่ได้นําออกไปไหน แต่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น 

นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าท่ีได้ใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม 
(GPS) โดยพ้ืนท่ีเกิดเหตุเป็นพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และเป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
เป็นอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ พ.ศ.2524 ซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ีหนึ่ง 

ไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus) ท่ีถูกตัด และแปรรูปเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2562 มาตรา 9) เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันจับกุมนายเกษม ส่องสว่าง ตามความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่า
ไม้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 

เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจยึดไม้ยางแปรรูปหวงห้ามขนาดใหญ่ จํานวน 8 แผ่น ซ่ึงมีขนาดความยาว 540 ซม. กว้าง 80-95 ซม. หนา 10-20 ซม. ปริมาตร
รวมกัน 5.15 ลูกบาศก์เมตร ทําให้รัฐเสียหายมูลค่า จํานวน 103,000 บาท เจ้าหน้าท่ีจึงจัดทําบันทึกเร่ืองราว พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน นํา
ผู้กระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 22 ม.ค.65 พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผู้บังคับการตํารวจป้องกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ผบก.ปทส) ได้บูรณาการสนธิกําลังร่วมกับนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอําเภอพบพระ จ.ตาก,นายเจษฎ์นิภัทร์ พงศ์จักรภัทร ปลัดอําเภอพบพระ
,พ.อ.อ.ภูวดล เค้าคลึง ปลัดอําเภอพบพระ,พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เกียรติ
พันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.ปริญญา เอ่ียมกมล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 
บก.ปทส.และพ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. พร้อมกับพวก จนท.ตํารวจ,พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย ผกก.สภ.พบพระ,พ.ต.ท.
อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.ท่ี 346 และจนท.ทหาร บก.ควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 14 (ฉก.ร.14) พ.ท.สุริยา ผาสุข , 
ร.อ.ธนาวิทย์ ต๊ิบใจ และ จนท.หล่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.6 (ร่มเกล้า) จนท.สายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 สบอ.14 ตาก รวมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีบุก
รุกปลูกพืชฝิ่น จํานวน 1 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 1 ไร่ (1-0-7ไร่) 

โดยระหว่างเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเข้าควบคุมพ้ืนท่ีนั้น ไม่พบผู้กระทําความผิดฐาน อยู่ในระหว่างสืบสวนติดตามจับกุม เบื้องต้นกล่าวหาในการทํา
ความผิด พรบ.กฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 6 (ต้นฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืช
ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ก่อสร้างแผ้วถางป่า หรือยึดครอบครองพ้ืนท่ีป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ยึดครอง ครอบครองทําประโยชน์ใดๆ เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่ีบริเวณป่า
หลังบ้านพะดี หมู่ท่ี 2 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่สอด (พ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ ท่ีอยู่
ใน ต.ช่องแคบ อ.พบพระ) 

ทางเจ้าหน้าท่ีสืบทราบมีผู้แอบลักลอบปลูกฝิ่นตามชายแดนในเขตติดต่อ อ.อุ้มผาง และ อ.พบพระ จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าท่ีจึงสนธิกําลัง
ลาดตระเวน จนกระทั้งพบผู้กระทําผิดในพ้ืนท่ีดังกล่าว พบมีต้นฝิ่นมีท้ังต้นอ่อน และบางส่วนออกดอกโตเต็มท่ี และมีผลฝิ่นด้วยพร้อมท่ีจะเก็บฝิ่นได้ 
บางต้นสูงถึง 50 ซม.จึงทําการตรวจยึดต้นท่ีโตเต็มท่ีไว้ จํานวน 20 ต้น ส่วนท่ีเหลือทําลายท้ิงท้ังหมด และมอบหมายให้ ด.ต.ชาญชัย แคแดง ผบ.หมู่ 
กก.4 บก.ปทส.เป็นผู้กล่าวโทษและพยาน เพ่ือติดตามหาตัวผู้ลงมือปลูกฝิ่นมาดําเนินคดีตามกฏหมายต่อไป เพราะหากผลิตฝิ่นดิบออกสู่ตลาดมูลค่า
หลายแสนบาท 

 

 



 

 
ตามท่ี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้มอบนโยบายแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดนั้น พล.ต.ต. มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. ซ่ึงรับผิดชอบงานป้องกัน
ปราบปราม ทําการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ 
ผกก.4 บก.ปทส. พร้อมกําลังตํารวจ กก.4 บก.ปทส. ออกทําการสืบสวนจับกุม 

ต่อมาวันท่ี 21 ม.ค. 65 ท่ีผ่านมา พ.ต.อ.ศานุวงษ์ นํากําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและความม่ันคง อ.พบ
พระ จ.ตาก นําโดย นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอําเภอพบพระ, นายธนวัฒน์ ชื่นจิต หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก), นายสุวิทย์ บุญเลิศรักษ์ พนักงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ, นายฉันทวัฒน์ อ่ิมเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี ตก.6 (ร่มเกล้า) กรมป่าไม้, ร.ต.ท.วัฒนา ภิระบรรณ์ หัวหน้าชุด ตชด.346, ร.อ.ธนาวิทย์ ต๊ิบใจ นายทหารฝ่ายยุทธการ บก.ควบคุม ฉก.ร.14 
และ ร.ต.อ.ปิสัน  เลิศเกษม รอง สวป. สภ.พบพระ รวมกําลังกว่า 80 นาย สนธิกําลังเข้าตัดทําลายไร่ฝิ่นในป่าลึก ในพ้ืนท่ี อ.พบพระ จ.ตาก หลัง
พบว่ามีผู้ลักลอบปลูกฝิ่นแทรกอยู่ในป่าเพ่ือตบตาเจ้าหน้าท่ี และหลบเลี่ยงการตรวจสอบทางอากาศเนื่องจากอยู่ติดตะเข็บชายแดน 

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการลักลอบปลูกฝิ่นดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา อยู่ในพ้ืนท่ีป่าเขาสูงชัน เจ้าหน้าท่ีต้องเดินเท้าลัดเลาะ
ไปตามสันเขา เพ่ือเข้าถึงพ้ืนท่ี แต่ปัญหาท่ีพบ คือ ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเดินทางไปถึงพ้ืนท่ี จะมีคนท่ีทําหน้าท่ีดูต้นทาง ส่งสัญญาณแจ้งให้คนงานท่ี
กําลังกรีดฝิ่น อาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ีหลบหนีการจับกุมไปได้ เนื่องจากกว่าจะเดินเท้าเข้าถึงพ้ืนท่ีดังกลา่ว ต้องใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมง 

จากการตรวจสอบไร่ฝิ่น พบว่ามีต้นฝิ่นสูงประมาณ 100-150 เซนติเมตร โดยพบร่องรอยการกรีดและเก็บข้ีฝิ่น (ยาง) ไปแล้วก่อนหน้านี้ จากนั้น
เจ้าหน้าท่ีได้เร่งลงมือตัดตอนทําลายไร่ฝิ่นท้ังหมด ตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าเนื้อท่ีเนื้อท่ี 1 ไร่ 7 ตารางวา พร้อมด้วยของกลาง เพ่ือนําส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.พบพระ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย และจะได้ทําการสืบสวนจับกุมตัวผู้กระทําความผิดต่อไป จากนั้นจึงถอนกําลังออกจากพื้นท่ีก่อนพลบค่ํา 
เพ่ือความปลอดภัย 

ท้ังนี้การตัดตอนทําลายไร่ฝิ่นในพ้ืนท่ี จ.ตาก ถือเป็นนโยบายท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการสกัดกั้นและตัดตอนการปลูกพืชเสพติดในพ้ืนท่ี 
เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงท่ีผ่านมายังคงพบการลักลอบปลูกกันอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว ซ่ึง
เป็นช่วงท่ีมีอุณหภูมิพอเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยกลุ่มท่ีลักลอบปลูกมักจะย้ายพ้ืนท่ีการปลูก เพ่ือหลบหนีการจับกุมไปเร่ือยๆ ทําให้ยากต่อการ
เข้าถึง 

อย่างไรก็ตาม ขอฝากประชาสัมพันธ์เตือนถึงพ่ีน้องประชาชน ว่า ฝิ่น (Opium) ถือเป็นยาเสพติด เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะมีฤทธ์ิเข้าไปกดระบบ
ประสาท ส่งผลให้ผู้เสพมีอาการเสพติดท้ังทางร่างกาย จิตใจ และยังมีภาวะขาดยาทางร่างกายและทําให้เสียชีวิตได้ในท่ีสุด และยังเป็นสารต้ังต้น
ของยาเสพติดอีกหลายประเภท ผลเสียของฝิ่นไม่เพียงส่งผลต่ออนาคตของตัวผู้เสพเท่านั้น แต่ยังทําให้ผู้อ่ืนในสังคม เด็ก และเยาวชน อาจได้รับ



ผลกระทบจากอาการมึนเมาจากการเสพยาเสพติด และเป็นสิ่งท่ีไม่ควรเอาเป็นเย่ียงอย่าง ดังนั้น วิธีท่ีจะหยุดวงจรยาเสพติดลงได้ ก็คือ พ่ีน้อง
ประชาชนต้องไม่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ และสิ่งนั้นก็คือ “หยุดปลูกฝิ่น” เพ่ืออนาคตของลูกหลานของท่าน อีกท้ังยังเป็นการลดการบุกรุกป่า 
เพ่ือสร้างความสมดุลในธรรมชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘พอช.-พส.-พม.’ดันข้อเรียกร้อง‘ขปส.’แจ้งเกิด เล็งชง ‘บิ๊กป้อม’พิจารณา31ม.ค.นี้ 

วันศุกร์ ท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.31 น. 

เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2565 ท่ีห้องประชุม 108 อรรถไกวที ชั้น 1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล นายปฏิภาณ จุมภา 
รักษาการผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมายให้นางสาวเฉลิมศรี 
ระดากูล รอง ผอ.พอช.และนายสยาม นนท์คําจันทร์ ผช.ผอ.พอช.ในฐานะโฆษกพอช.เข้าร่วมประชุมหารือฝ่ายเลขานุการฯคณะทํางานงานภายใต้
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม(ขปส.) พร้อมด้วยนางกิจติยา ใสสอาด ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และนางนภารัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยและสินเชื่อ 

โดยมีนายสุรศักด์ิ เรืองเครือ ท่ีปรึกษาสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพ่ือสรุปประเด็นข้อเรียกร้องและเตรียมการประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม ท่ีมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)ในวันท่ี 31 ม.ค.นี้ 

ด้านน.ส.เฉลิมศรี เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายขวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม ได้เดินทางมาชุมชนติดตามข้อเรียกร้องในประเด็นความ
เดือดร้อน 12 ประเด็น โดยฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยและสินเชื่อได้รายงานความคืบหน้า และมีข้อเรียกร้องท่ีเกี่ยวข้องกับ 
พอช.พส.พม. คือ ข้อเรียกร้องท่ี 4  นโยบายการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)โดยขอให้นํามติท่ีประชุม
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 2543 มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยของชุมชนในท่ีดินการรถไฟฯ 
โดยรฟท.(แขวงบํารุงทาง )พอช.และขบวนชุมชนจะต้องเร่งลงตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยเร็ว และการรถไฟฯให้เสนอหลักการเข้าสู่ท่ีประชุม
คณะกรรมการใหญ่พิจารณาในอํานาจหน้าท่ีของการรถไฟ ส่วนข้อเรียกร้องท่ี 5 ขอให้รัฐบาลผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธ์ ท่ีเสนอโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 

ท้ังนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรอยู่ในข้ันตอนตอนเสนอให้ รมว.วัฒนธรรมพิจารณาก่อนดําเนินการเสนอเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องท่ี 7 เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ชุมชนท่ีอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาท่ีดินให้สามารถเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ทะเบียนบ้าน และปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยได้ ซ่ึงได้มอบให้อนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหา
กฎหมายฯ เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรชายฝั่งฯ และขปส. มาหารือแนวทางปัญหาข้อจํากัด
ก่อนเสนอเข้าท่ีประชุมใหญ่โดยใช้ข้อมูลจาก ขปส.มาหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับข้อเรียกร้องท่ี 11 เป็นกรณีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ตามมติครม.เม่ือ 2 มิ.ย.53และ 3 ส.ค.53 



 

 
วันท่ี 22 ม.ค.65นายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนยังคงเดินหน้าติดตามโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ จ.ภูเก็ต
ต่อไปแม้ว่าในวันนี้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งส.ส.แล้วแต่ก็ยังยืนหยัดท่ีจะทําหน้าท่ีตรวจสอบต่อไป 

"ในกรณีโครงการนี้ได้มีคําพิพากษาส่ังให้บริษัทกะตะบีชซ่ึงเป็นเจ้าของโครงการทําการร้ือถอนอาคารแล้ว แต่ยังมีในส่วนท่ีดําเนินการสอบวินัยกับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลกะรน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ในห้วงท่ีผ่านมา ซ่ึงได้ย่ืนฟ้องดําเนินคดีกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดต่อศาลอาญาทุจริตฯ 
และย่ืนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เม่ือเดือนมกราคม 2564 ท่ีผ่านมา"นายสิระระบุ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับโครงการก่อสร้าง “เดอะ พีค เรสซิเดนซ์” บนเนินเขาหาดกะตะน้อย หมู่ท่ี 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ของ บริษัท กะ
ตะ บีช จํากัด เคยมีการตรวจสอบมาแล้วหลายคร้ัง หลังชาวบ้านหาดกะตะน้อย ได้ย่ืนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ท่ีดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขท่ี 1863 เนื้อท่ี 17 ไร่เศษ ท่ีต้ังของโครงการ ซ่ึงศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้สั่งเพิกถอน เม่ือ
วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมา และเรียกร้องให้เทศบาลตําบลกะรนสั่งระงับการก่อสร้างโครงการ โดยระบุว่า เอกสารสิทธิไม่ถูกต้อง ศาลสั่งให้
เพิกถอนแล้ว รวมท้ังเทศบาลตําบลกะรน ไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างได้ เเม้ก่อนหน้านี้โครงการนี้ได้วางเงินประกันสามล้านบาทให้เทศบาล
ตําบลกะรนเป็นหลักประกันแลกการมีใบอนุญาตอย่างมีเงื่อนไขเเต่เม่ือลงมือก่อสร้างพบว่าชาวบ้านย่านนั้นได้รับความลําบากเเละร้องเรียนไปท่ี
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเรื่องการเปิดหน้าดินจากการก่อสร้างท่ีไหลลงจากเชิงเขาเป็นเวลากว่าห้าปีท่ีผ่านมา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดังนั้นพบว่าโครงการนี้มีการดําเนินการโดยไม่ชอบต้ังแต่การท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินแก้ไขคําสั่งของตนเองและพิจารณาออกน.ส. 3 
ก.โดยไม่ชอบ รวมท้ังการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําสั่งจังหวัดภูเก็ต ทําการตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างโครงการนี้ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ระเบียบและกฎหมายแล้วนั้นจึงไม่ชอบด้วยเหตุผลดังกล่าว และมีโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายกับผู้บริโภคท่ีซ้ืออาคารชุดดังกล่าว เเม้จะมีคําสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิดังกล่าวจากศาลปกครองนครศรีธรรมราชเเล้วก็ตาม เเต่กรณีนี้
ชาวบ้านเเละทรัพยากรธรรมชาติเสียหายจากการก่อสร้าง รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐบางรายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบด้วย 

ด้านนายนิวัตไชย เกษมมงคล เลขาธิการปปช.กล่าวถึงการสอบสวนข้าราชการเเละเจ้าหน้าท่ีรัฐในจ.ภูเก็ตท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์เเละการออกเอกสารท่ีดินท่ีเกี่ยวกับโครงการนี้โดยมิชอบว่า กรณีนี้ได้สั่งให้มีการสอบสวน และได้มีการแต่งต้ัง
ผู้สอบสวนแล้ว ตอนนี้อยู่ในข้ันตอนรวบรวมหลักฐาน หากมีมูลตามท่ีร้องเรียนจะดําเนินการตามข้อกลา่วหาต่อไป 



 

ด้านเรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่าจากกรณีศาลปกครองสูงสุด ได้มีคําพิพากษาเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2563 ระบุว่า พ้ืนท่ีท่ีต้ังโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพ้ืนท่ีป่าและมีการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วย
กฎหมายซ่ึงภายหลังจากมีคําพิพากษาดังกล่าว เทศบาลตําบลกะรนได้มีคําสั่งให้บริษัท กะตะ บีช จํากัด เจ้าของโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ทํา
การร้ือถอนอาคารดังกล่าว เเละขณะนี้โครงการเดอะพีคฯได้มีการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในท่ีดินแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีเศษ
วัสดุบางส่วนหลงเหลืออยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงไม่ทราบว่า ในส่วนของน้ีได้มีการทําข้อตกลงกับกรมป่าไม้ซ่ึงเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีไว้อย่างไร แต่ในส่วนของเทศบาลฯ 
ดําเนินการตามคําพิพากษาท่ีให้เจ้าของโครงการฯ ต้องร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างท่ีทางเทศบาลฯ อนุญาตออกไปเรียบร้อย 

"อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นท่ีดังกล่าวค่อนข้างลาดชัน และเป็นช่วงทางโค้งของถนนสายรอบเกาะก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการนํากรวยยางน้ํามาติดต้ังเป็นแนวกั้นเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในส่วนของผู้ขับข่ีท่ีอาจไม่ชํานาญเส้นทาง พร้อมกันนี้ยังได้มีการทํา
หนังสือสอบถามไปยังกรมป่าไม้ในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีในการท่ีจะขอปลูกต้นไม้ เพ่ือป้องกันการสไลด์ของหน้าดินท่ีมีการเปิดไว้ในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีฝนตกซ่ึงจะทําให้มีดินสไลด์ลงไปกระทบกับบ้านเรือนหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ด้านล่าง "เรือเอกเจด็จ กล่าว 

 

 


