
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 ก.พ.  2565 

สื่อส่ิงพิมพ  
- กรมปาไม เดินหนาแกบุกรุกปาสงวนฯ ปาแมริม “มอนแจม-พ้ืนที่ใกลเคียง” รักษา “ปา – ก.ม. เพ่ือ  

“คนอยูกับปา” (ไทยรัฐ  1 ก.พ. 65  หนา 7) 

- คนรายลอบตัดไมปาสงวนตนแมน้ําปตตานี  (ไทยโพสต  1 ก.พ. 65  หนา 15) 

- อนุมัติงบ 251 ลานชวยพิทักษปา 3,999 อัตรา จางมี.ค. – ก.ย. 65 เดือนละ 9 พันบาท  (ไทยรัฐ  1 ก.พ. 65  

หนา 7) 

สื่อออนไลน 
- กรมปาไม เดินหนาแกบุกรุกปาสงวนฯ ปาแมริม “มอนแจม-พ้ืนที่ใกลเคียง  (ไทยรัฐออนไลน  1 ก.พ. 65) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2302345 

- ดีเอสไอ-ปาไม เซ็น MOU ปราบปรามความผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เนชั่นทีวี  31 ม.ค. 

65) https://www.nationtv.tv/news/378862362 

- ดีเอสไอ –  ปาไม จับมือเซน็ MOU ผานระบบออนไลน รวมปองกันและปราบปรามความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ไทยแลนดพลัส  1 ก.พ. 65) 

https://www.thailandplus.tv/archives/470765 
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“ม่อนแจ่ม” พนืทซีึงมีปัญหารุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม มายาวนาน ทงัทพีนืทม่ีอนแจ่ม ซึงตังอยู่ท ีต.แม่แรม 

อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ เกอืบทงัสนิอยู่ในพนืทลุ่ีมนาํชนั 1 และเป็นแหล่งต้นนาํลาํธาร 

แต่กลบัมกีารสรา้งรีสอรต์ บา้นพกั ตงัเรียงรายแออดัเพือรองรบันกัท่องเทียวโดยกลุม่นายทนุต่างถินทีเขา้มาครอบครองทาํ

ประโยชน ์ทาํลายธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 

ซงึผิดไปจากวตัถปุระสงค ์เพราะป่าแม่ริม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ แมต้อ่มาจะมีการผ่อนปรนใหร้าษฎรทีอยู่อาศยัทาํกินใน

พืนทีป่าสงวนฯ ตาม “มติ ครม. 30 ม.ิย.41” แต่ก็มีขอ้บงัคบัว่าหา้มบุกรุกพืนทีป่าใหม ่หา้มบกุรุกเพิมเติม หา้มซอืขาย

เปลียนมือ หากพบวา่มีการฝ่าฝืนใหด้าํเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด 
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 ลา่สดุ เมอืสปัดาหท์ีผ่านมา นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม้ ไดส้งัการใหส้าํนกัจดัการทรพัยากรป่าไม ้

ที 1 (เชียงใหม)่ เขา้ไปดาํเนินคดีกบัรีสอรต์รุกป่าแม่ริม 2 แห่ง 

ขณะทีก่อนหนา้นี กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินคดีกบันายทนุทีบกุรุกป่าสงวนฯ ในพืนทีมอ่นแจ่มแลว้ กวา่ 35 ราย สาํนวน

คดีความอยู่ในชนัอยัการ 

“การแกปั้ญหารุกป่าบริเวณม่อนแจ่มและพืนทใีกลเ้คียง กรมป่าไมด้าํเนินการต่อเนืองตงัแตปี่ 2562 ภายใต้

นโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) ทีใหแ้กปั้ญหาตามกฎหมาย 

ผูป้ระกอบการทีไม่ไดด้าํเนินการตามเงือนไขและทาํกิจการทีไมไ่ดร้บัอนญุาต ตอ้งมีการรอืถอนปรบัสภาพพนืทีและเรง่

ฟืนฟใูหอ้ยู่ในสภาพทีอดุมสมบรูณโ์ดยเรว็ เพือแกไ้ขปัญหาระยาวไม่ใหเ้กิดนาํท่วม นาํแลง้ รวมถงึปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม 

ทงันาํเสีย ขยะและภยัพิบตัิ เชน่ ดินสไลด ์โคลนถล่ม เป็นตน้ นายวราวธุไดเ้นน้ยาํใหเ้จา้หนา้ทีทาํความเขา้ใจกบัประชาชน

ในพืนทีเพือใหเ้กิดความรว่มมือกนัในการแกไ้ขปัญหาอย่างเกือกลูกนั ใหม้ีการจดัทาํแผนแม่บท รวมทงัปรบัเปลียนแนวคิด

ใหม่ใหมี้การทาํการเกษตรตามแนวทางของโครงการหลวงและตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพือใหท้รพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มกลบัคืนมา ทีสาํคญั 

 
 

นายวราวธุไดเ้นน้ยาํใหก้ารดาํเนินการต่างๆในพืนทีมอ่นแจ่ม คาํนงึถงึความเดือดรอ้นและรายไดข้องพีนอ้งประชาชนเป็น

สาํคญั” นายสุรชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วถงึการแกปั้ญหามอ่นแจ่ม ทส.ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาม่อนแจ่ม 

มากถงึขนาดนายธเนศพล ธนบณุยวฒัน ์เลขานกุาร รมว.ทส. ตอ้งลงพืนทไีปอาํนวยการแกปั้ญหาดว้ยตวัเองหลายครงั 

“การตรวจสอบสถานประกอบการในพืนทีมอ่นแจ่มและบริเวณใกลเ้คียงพบวา่มีทงัหมด 116 ราย อยู่ในเขตป่าสงวนฯ 113 

ราย อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ 3 ราย จากการตรวจสอบรายทอียู่ในป่าสงวนฯ พบวา่ บางรายซือขายเปลียนการ

ครอบครองจากรายเดิมไปสูน่ายทนุหรือบคุคลนอกพืนทีประกอบกิจการในลกัษณะ “นอมนิ”ี บางรายมีการบกุรุกพืนทีป่า

ใหม่ขยายแผว้ถางพืนทีจากพืนทีทาํกินเดิม ซงึไมเ่ป็นไปตาม “มติ ครม. 30 ม.ิย.41” จงึไดด้าํเนินคดีไปแลว้ทงัสนิ 33 ราย 

ขณะนีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของสาํนกังานอยัการสงูสดุ 19 คดี อยู่ระหวา่งการพิจารณาของพนกังานอยัการ สาํนกังาน

อยัการจงัหวดัเชียงใหม ่12 คดี อยู่ในชนัพนกังานสอบสวนพิจารณารวบรวมพยานหลกัฐาน 2 คดี” นายสรุชยัระบ ุ
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ทีสาํคญัไดใ้ชอ้าํนาจตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 สงัใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองรอืถอนสงิปลกู

สรา้งออกไปจากเขตป่าสงวนฯ และไดท้าํการรอืถอนแลว้ 9 ราย 

สาํหรบั 83 ราย อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ คณุสมบติัการใชพื้นที

ในเขตป่าสงวนฯ และจดัทาํแผนแมบ่ทตามคาํวินิจฉัยของ

ผูต้รวจการแผ่นดิน เพือบริหารจดัการพืนทีมอ่นแจ่มและพนืที

ใกลเ้คียง รว่มกนัระหวา่ง จ.เชียงใหม ่อ.แมร่ิม องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน สาํนกังานทรพัยากรฯ จงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไม ้ที 1 (เชียงใหม)่ ประชาชนในพืนทีและหน่วยงานที

เกียวขอ้งภายในกาํหนด 120 วนั นบัตงัแตว่นัทีไดร้บัคาํวินิจฉยัและ

ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการแผ่นดิน โดย จ.เชียงใหม่ ไดมี้ประกาศ 

เรืองแตง่ตงัคณะทาํงานจดัทาํแผนแมบ่ทการบริหารจดัการบนพืนที

มอ่นแจ่มและพืนทีใกลเ้คียง 

วนัที 23 ม.ีค. 2564 แต่เนือง จากโควิด-19 จึงไดม้ีการขอขยายระยะ เวลาในการจดัทาํแผนแมบ่ทออกไปอีก 90 

วนั แตใ่นระหวา่งแกปั้ญหา สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไม ้ที 1 (เชียงใหม)่ ไดมี้การควบคมุพืนที และไดส้งัการใหเ้จา้หนา้ที

ออกปฏิบตัิงานลาดตระเวนบริเวณม่อนแจ่มอย่างต่อเนือง โดยเดือน พ.ย.2564 พบวา่มีการก่อสรา้งอาคาร บา้นพกัตาก

อากาศ รีสอรต์ เพิมขนึ 3 ราย ดาํเนินคดีไปแลว้ 1 ราย อีก 2 ราย อยู่ระหวา่งการตรวจสอบรวบรวมพยานหลกัฐาน ต่อมา 

ไดร้บัเรืองรอ้งเรียนวา่มกีารขนวสัดสุิงก่อสรา้งเขา้ไปในพืนทีมอ่นแจ่มและพืนทใีกลเ้คียงในยามวิกาล เพือก่อสรา้งอาคาร

บา้นพกัตากอากาศ รีสอรต์โดยมิไดร้บัอนญุาต จงึไดป้ระกาศหา้มก่อสรา้งและนาํวสัดกุ่อสรา้ง เขา้ในเขตพืนทีศนูยพ์ฒันา

โครงการหลวง ทีไดร้บัอนญุาต ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 โดยมิไดแ้จง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท ีลง

วนัที 29 ต.ค.2564 

จากการดาํเนินการดงักล่าว นาํไปสูข่บวนการของนายทนุไดป้ลกุระดมมวลชน กดดนัข่มขู่เจา้หนา้ทีของรฐัทุกวิถีทาง เช่น 

การปิดลอ้มเจา้หนา้ทีซงึเขา้ไปตรวจตราพืนทีกว่า 10 ชวัโมง และเสนอขอ้เรียกรอ้งหา้มเขา้มาตรวจสอบอาคารสิงปลกู

สรา้งผิดกฎหมายในเขตพืนทีมอ่นแจ่ม ซงึสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 (เชียงใหม)่ ไดแ้จง้วา่การดาํเนินการดงักลา่วนี 

เป็นการกระทาํภายใตก้รอบกฎหมายและรกัษาพืนทีป่าในบริเวณมอ่นแจ่มซงึเป็นลุ่มนาํชนั 1 ทีมีความสาํคญัต่อ

ประชาชน รวมทงัเป็นการรกัษาระบบนิเวศของธรรมชาติใหมี้สภาพสมบรูณส์ืบไป 

“ทมีข่าวสงิแวดล้อม” มองว่า การแก้ปัญหาม่อนแจ่มของกรมป่าไม้ คอื การรักษาป่า รักษากฎหมายและ

ควบคุมสอดส่องไม่ใหมี้การซือขายเปลยีนมือไปสู่นายทนุเป็นสาํคัญและยังมีความพยายามใหเ้กิดการใช้

ประโยชนใ์นพนืทตี้นนาํลาํธารใหส้อดคล้องกบัสมรรถนะของพนืท ีรวมทงัทาํความเข้าใจกับประชาชนในพนืที

เพอืใหเ้กิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพอืนาํไปสู่การพัฒนาพนืทใีนรูปแบบ “คนอยู่กับป่า” 

อย่างยงัยนื. 
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เวลา 14.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย นายไตรยฤทธิ เตมหวิงศ ์อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ ร่วมกบั กรมป่าไม ้โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามใน บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เรือง 

ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม ผ่านช่องทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร ์(ออนไลน)์ โดยใชโ้ปรแกรม WebEx 

มีวตัถปุระสงคเ์พือเสริมสรา้งความรว่มมอืในการปฏิบตัิงาน ทงัในดา้นความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน , ดา้นการ

สนบัสนนุบุคลากร , ดา้นการแลกเปลียน การเก็บรกัษา และการใชป้ระโยชนข์อ้มลูข่าวสาร , รวมถงึดา้นการอบรมและ

การมีส่วนรว่มของภาคประชาชน อนัจะเป็นการเพิมศกัยภาพในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ

ความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และเป็นการพฒันาขีดความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้น

การสืบสวนสอบสวน ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นายไตรยฤทธิ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการสืบสวนและสอบสวนคดีความผิด

เกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม นบัตงัแต่ไดมี้การตราพระราชบญัญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ.2547 

เป็นตน้มา กรมฯ ไดท้าํการสืบสวนสอบสวนคดีทรพัยากรธรรมชาติทีสาํคญั มีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูมี้อิทธิพลหลาย

ราย และมีการบุกรุกพืนทีป่าสงวนแห่งชาติเป็นจาํนวนมาก 

 

ซงึต่อมาไดมี้การออกกฎกระทรวงว่าดว้ยการดาํเนินคดีพิเศษเพิมเติม ไดแ้ก่ คดีความผิดว่าดว้ยป่าไม้ ป่า

สงวนแห่งชาติ อทุยานแห่งชาติ การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือใหก้ารปฏิบตัิงานในการสืบสวนสอบสวนคดี

ดงักล่าว มีความคล่องตวัและรวดเร็วยิงขึน โดยทีผ่านมากรมฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกับกรมป่าไมใ้นหลายดา้น การ

จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงในวนันี จึงเป็นความร่วมมือการทาํงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการ เพือพฒันาขีด

ความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนพฒันาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมป่าไมไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 
2/2 



 

วนัจนัทรที์ 31 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย นายไตรยฤทธ ิเตมหวิงศ ์อธิบดี

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ร่วมกบั กรมป่าไม ้โดย นายสุรชยั อจลบุญ อธิบดกีรมป่าไม้ ลงนามใน บนัทกึขอ้ตกลงความ

รว่มมอื เรอืง ความรว่มมอืในการปฏิบตัิงานป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม ผ่านช่องทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร ์(ออนไลน)์ โดยใชโ้ปรแกรม WebEx มีวตัถปุระสงคเ์พือเสริมสรา้ง

ความรว่มมอืในการปฏิบตังิาน ทงัในดา้นความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน , ดา้นการสนบัสนนุบคุลากร , ดา้นการ

แลกเปลียน การเก็บรกัษา และการใชป้ระโยชนข์อ้มลูข่าวสาร , รวมถงึดา้นการอบรมและการมสี่วนรว่มของภาค

ประชาชน อนัจะเป็นการเพิมศกัยภาพในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบั

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และเป็นการพฒันาขีดความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการสืบสวน

สอบสวน ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

นายไตรยฤทธิ กลา่วว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการสืบสวนและสอบสวนคดีความผิด

เกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม นบัตงัแตไ่ดมี้การตราพระราชบญัญตัิการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ.2547 เป็น

ตน้มา กรมฯ ไดท้าํการสืบสวนสอบสวนคดีทรพัยากรธรรมชาติทีสาํคญั มีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูมี้อิทธิพลหลายราย 

และมีการบกุรุกพืนทีป่าสงวนแห่งชาติเป็นจาํนวนมาก ซงึต่อมาไดมี้การออกกฎกระทรวงว่าดว้ยการดาํเนินคดีพิเศษ

เพิมเติม ไดแ้ก่ คดีความผิดว่าดว้ยป่าไม ้ป่าสงวนแห่งชาติ อทุยานแห่งชาติ การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือใหก้าร

ปฏิบตัิงานในการสืบสวนสอบสวนคดีดงักล่าว มคีวามคลอ่งตวัและรวดเรว็ยิงขนึ โดยทีผ่านมากรมฯ ไดป้ระสานความ

รว่มมอืกบักรมป่าไมใ้นหลายดา้น การจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงในวนันี จึงเป็นความรว่มมอืการทาํงานระหว่างหน่วยงาน

อย่างเป็นทางการ เพือพฒันาขีดความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนพฒันาบคุลากรของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ และกรมป่าไมไ้ดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป 

*********************** 

ลงวนัที 31 มกราคม 2565 

 


