
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  31 ม.ค.  2565 

สื่อส่ิงพิมพ  
- กรมปาไม เดินหนาแกบุกรุกปาสงวนฯ ปาแมริม  (ไทยรัฐ  1 ก.พ. 65  หนา 7) 

- ทส. เผยสํานักงบฯ อนุมัติชวยพิทักษปา 3,999 อัตรา  (ไทยรัฐ  31 ม.ค. 65  หนา 7) 

- พรอมพระชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไม ส.ค. นี้  (เดลินิวส  30 ม.ค. 65  หนา 6) 

- วราวุธสั่งเดงดวน หน.เขาใหญ  (มติชน  29 ม.ค. 65  หนา 5) 

 

สื่อออนไลน 
- อธิบดีกรมปาไมสั่งชุดพยัคฆไพร และสจป. 1 ชม พรอมกําลังจนท.ทุกฝาย ดําเนินคดีผูบุกปาบนมอนแจม   
(มติชนออนไลน  28 ม.ค. 65)  https://www.matichon.co.th/publicize/news_3155637 
- อธิบดีกรมปาไมสั่งชุดพยัคฆไพร และสจป. 1ชม พรอมกําลัง จนท.ทุกฝาย ดําเนินคดีผูบุกปาบนมอนแจม 
(ขาวสดออนไลน   28 ม.ค. 65)  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6858154 
- อธิบดีฯ ปาไมสั่งดําเนินคดผีูบุกรุกปาบนมอนแจม  (ผูจัดการออนไลน  28 ม.ค. 65)  
https://mgronline.com/business/detail/9650000009377 
- พยัคฆไพรสนธิกําลัง ตรวจสอบบานพักตากอากาศมอนแจมบุกรุกพื้นที่ปา  (บานเมือง  29 ม.ค. 65)  
https://www.banmuang.co.th/news/region/267588 
- จนท. ระดมกําลังชาวบานเรงดับไฟปาลุกลามเขตอนุรักษพ้ืนที่พิษณุโลก ตอเนื่องวันที่ 3  (ไทยโพสต  29 
ม.ค. 65)  https://www.thaipost.net/district-news/75180/ 
- รัฐบาลลุง “หั่นงบ” เหยียบย่ําหัวใจ “ผูพิทักษปา”  (ผูจัดการออนไลน  29 ม.ค. 65)  
https://mgronline.com/daily/detail/9650000009492 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23387
วันที่: อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ เดินหน้าแก้บุกรุกป่าสงวนฯ ป่าแม่ริม "ม่อนแจ่ม-พื้นที่ใกล้เคียง" รักษา...

รหัสข่าว: C-220201039164(31 ม.ค. 65/06:56) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 121.84 Ad Value: 134,024 PRValue : 402,072 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23387
วันที่: อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ เดินหน้าแก้บุกรุกป่าสงวนฯ ป่าแม่ริม "ม่อนแจ่ม-พื้นที่ใกล้เคียง" รักษา...

รหัสข่าว: C-220201039164(31 ม.ค. 65/06:56) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 121.84 Ad Value: 134,024 PRValue : 402,072 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23386
วันที่: จันทร์ 31 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.เผยสำนักงบฯอนุมัติช่วยพิทักษ์ป่า3,999อัตรา

รหัสข่าว: C-220131009034(31 ม.ค. 65/04:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.55 Ad Value: 18,205 PRValue : 54,615 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26407
วันที่: อาทิตย์ 30 มกราคม 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: พร้อมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ส.ค.นี้

รหัสข่าว: C-220130035021(29 ม.ค. 65/04:38) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 39.70 Ad Value: 83,370 PRValue : 250,110 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16029
วันที่: เสาร์ 29 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: วราวุธสั่งเด้งด่วนหน.เขาใหญ่ จัดดนตรี-โคโยตี้เต้นในอุทยาน

รหัสข่าว: C-220129020045(29 ม.ค. 65/04:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.18 Ad Value: 36,498 PRValue : 109,494 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 
อธิบดกีรมป่าไม้ดาํเนินการตามแนวนโยบายรฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

(นายวราวธุ ศิลปอาชา) สงัการใหน้ายกมล นวลใย ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 (เชียงใหม)่ นายสมบรูณ ์

ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า โดยมอบหมายใหน้ายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้

หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายสกัรนิทร ์ปัญญาใจ ผอ.ศนูยป์้องกนัปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) 

เชียงใหม ่นายสายพิณ เปียสวน ผูอ้าํนวยการส่วนป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า นายสมัพนัธ ์พุฒดว้ง ผูอ้าํนวยการ

ศนูยป่์าไม ้สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 (เชียงใหม)่  นาํกาํลงัเจา้หนา้ที กว่า  200 นาย ร่วมกนัตรวจสอบการก่อสรา้ง

ทีพกับริการนกัท่องเทียวบริเวณมอ่นแจ่ม จาํนวน 2 จดุ โดยสนธิกาํลงัรว่มกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจป่าไม ้ฝ่ายปกครอง ตาํรวจ 

สภ.แมร่มิ และทหาร โดย ไดด้าํเนินการตรวจสอบดงันี  
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จดุที 1 ใกลก้บัรีสอรท์หว่าญ๋า(สายข่าวแจง้ว่าเป็น

ของผูป้กครองทอ้งทีดงักล่าว) พบมีการบกุรุกพืนทีเพิมเติม

ประมาณ 0-2-72 ไร ่มีสิงก่อสรา้งทีพกัจาํนวน 2 หลงั โดยมี

การต่อระบบนาํระบบไฟออกมาจากทีพกัหวา่ญ่า จนท.จึงได้

รวบรวมพยานหลกัฐานพยานแวดลอ้มพรอ้มถ่ายภาพเพือ

ดาํเนินการตอ่ไป 

จดุที 2 รีสอรท์ภูโมริน พบมีการบุกรุกเนือที 1-3-92 

ไร ่มีสิงปลกูสรา้งและทีพกันกัท่องเทียว จาํนวน 20 รายการ 

 

 

 

 

คณะเจา้หนา้ทีฯ จงึได ้รวบรวมพยานหลกัฐาน

เพือรอ้งทดุขก์ลา่วโทษต่อพนกังานสอบสวน สภ.แมริ่ม 

ตามพรบ. ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พรบ.ป่าไม้

พทุธศกัราช 2484 พรบ.ควบคมุอาคาร และพรบ.โรงแรม 

เพือสืบสวนสอบสวนตามพยานแวดลอ้มทีจนท.ไดจ้ดัทาํ

บนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

 

  

 

 

อนงึการเขา้ตรวจสอบดงักลา่ว เนืองจากมีการรอ้งเรียนว่ามีนายทุนการบุกรุกพนืทีป่าเพือสรา้งรีสอรท์ ทีพกั

ใหบ้ริการนกัท่องเทียว โดยก่อนหนา้นีมีการดาํเนินคดีกบันายทนุทีบกุรุกพืนทีป่าสงวนในพนืทีมอ่นแจ่มแลว้กว่า 35 ราย 

สาํนวนคดีความอยู่ในชนัอยัการ สาํหรบัพนืทมี่อนแจ่มอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมร่มิ ซงึพนืทเีกือบทงัสนิอยูพื่นทลีุม่นาํชนั 

1 และเป็นแหลง่ตน้นาํลาํธาร โดยทีผ่านมากรมป่าไมไ้ดเ้ขา้ทาํการควบคมุและอยูร่ะหวา่งการจดัทาํแผนแม่บทแกไ้ขปัญหารว่มกบั

จงัหวดัเชียงใหม ่และชมุชนซงึไดม้ีการพดูคยุกบัชมุชนแลว้วา่ใหย้ตุิการก่อสรา้งทพีกันกัทอ่งเทียวเพมิเติมไวก้่อน กระทงักรมป่าไม้

ไดมี้ประกาศหา้มนาํอิฐ หิน ปนู ทราย ขนึไปทาํการก่อสรา้งสงิปลกูสรา้งใดๆ เวน้แตส่รา้งทพีกัอาศยัเทา่นนั แตย่งัพบมีการลกัลอบ

ก่อสรา้งทีพกันกัทอ่งเทียว จนเป็นทีมาของการเขา้ตรวจสอบและดาํเนินคดีในครงันี 

สาํหรบัรสีอรท์หว่าญ่าซงึมทีีพกันทท.16 หลงั จดุชมวิว(เทอเรส)9 จดุรา้นกาแฟ 1หลงั รา้นอาหาร1หลงั จนท.จกั

ไดร้วบรวมพยานหลกัฐานพิสจูนก์ารครอบครองเพือดาํเนินการตอ่ไป 
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อธิบดีกรมป่าไม้ดาํเนินการตามแนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม(นายวราวุธ ศิลปอาชา)สังการให้นายกมล นวลใย ผูอ้าํนวยการสาํนักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี 1 

(เชียงใหม่) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผูอ้าํนวยการสาํนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยมอบหมายให้นาย

ชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนา้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไ์พร) นายสักรินทร ์ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์

ป้องกันปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ นายสายพิณ เปียสวน ผูอ้าํนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม

ไฟป่า นายสัมพันธ์ พุฒดว้ง ผูอ้าํนวยการศูนยป่์าไม ้สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไมที้ 1 (เชียงใหม่) นาํกาํลัง

เจา้หนา้ที กว่า 200 นาย ร่วมกันตรวจสอบการก่อสรา้งทีพักบริการนักท่องเทียวบริเวณม่อนแจ่ม จาํนวน 2 จุด โดย

สนธิกาํลังร่วมกับเจา้หนา้ทีตาํรวจป่าไม ้ฝ่ายปกครอง ตาํรวจ สภ.แม่ริม และทหาร โดย ไดด้าํเนินการตรวจสอบ

ดังนี 
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 จุดที 1 ใกลก้ับรีสอรท์ห

ว่าญ๋า(สายข่าวแจง้ว่าเป็นของ

ผูป้กครองท้องทีดังกล่าว) พบมีการ

บุกรุกพืนทีเพิมเติมประมาณ 0-2-72 

ไร่ มีสิงก่อสรา้งทีพักจาํนวน 2 หลัง 

โดยมีการต่อระบบนาํระบบไฟออกมา

จากทีพักหว่าญ่า จนท.จึงไดร้วบรวม

พยานหลักฐานพยานแวดลอ้มพรอ้ม

ถ่ายภาพเพือดาํเนินการต่อไป 

จุดที 2 รีสอรท์ภูโมริน พบมีการบุกรุก

เนือที 1-3-92 ไร่ มีสิงปลูกสรา้งและทีพักนักท่องเทียว จาํนวน 20 รายการ 

 

 

 

คณะเจา้หนา้ทีฯ จึงได ้รวบรวม

พยานหลักฐานเพือรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อ

พนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม ตามพรบ. 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พรบ.ป่าไม้

พุทธศักราช 2484 พรบ.ควบคุมอาคาร 

และพรบ.โรงแรม เพือสืบสวนสอบสวน

ตามพยานแวดลอ้มทีจนท.ไดจ้ัดทาํบันทึก

ไวเ้ป็นหลักฐานต่อไป 
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นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ไดด้าํเนินการตามแนวนโยบาย นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สงัการใหน้ายกมล นวลใย ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 

(เชียงใหม)่ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า โดยมอบหมายใหน้ายชาญ

ชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายสกัรินทร ์ปัญญาใจ ผอ.ศนูยป้์องกนั

ปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) เชียงใหม ่นายสายพิณ เปียสวน ผูอ้าํนวยการสว่นป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า นาย

สมัพนัธ ์พฒุดว้ง ผูอ้าํนวยการศนูยป่์าไม ้สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 (เชียงใหม)่ นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีกว่า  200 นาย

รว่มกนัตรวจสอบการก่อสรา้งทีพกับริการนกัท่องเทียวบริเวณมอ่นแจ่ม จาํนวน 2 จดุ โดยสนธิกาํลงัรว่มกบัเจา้หนา้ที

ตาํรวจป่าไม ้ฝ่ายปกครอง ตาํรวจ สภ.แมร่ิม และทหาร โดย ไดด้าํเนินการตรวจสอบดงันี     

จดุที 1 ใกลก้บัรีสอรต์หว่าญ๋า (สายข่าวแจง้วา่เป็นของผูป้กครองทอ้งทีดงักล่าว) พบมีการบกุรุกพืนทีเพิมเติมประมาณ 0-

2-72 ไร ่มีสิงก่อสรา้งทีพกัจาํนวน 2 หลงั โดยมีการต่อระบบนาํระบบไฟออกมาจากทีพกัหวา่ญ๋า จนท.จึงไดร้วบรวม

พยานหลกัฐานพยานแวดลอ้มพรอ้มถ่ายภาพเพือดาํเนินการต่อไป 

จดุที 2 รีสอรต์ภโูมริน พบมีการบกุรุกเนือที 1-3-92 ไร ่มีสิงปลกูสรา้งและทีพกันกัท่องเทียว จาํนวน 20 รายการ 

คณะเจา้หนา้ทีฯ จงึไดร้วบรวมพยานหลกัฐานเพือรอ้งทกุขก์ลา่วโทษต่อพนกังานสอบสวน สภ.แมร่ิม ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน

แห่งชาติ 2507 พ.ร.บ.ป่าไมพ้ทุธศกัราช 2484 พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร และ พ.ร.บ.โรงแรม เพือสืบสวนสอบสวนตามพยาน

แวดลอ้มที จนท.ไดจ้ดัทาํบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

 

สาํหรบัการเขา้ตรวจสอบดงักลา่ว เนืองจากมีการรอ้งเรียนวา่มีนายทุนบุกรุกพนืทีป่าเพือสรา้งรีสอรต์ ทีพกัใหบ้ริการ

นกัท่องเทียว โดยก่อนหนา้นีมกีารดาํเนินคดีนายทนุทีบกุรุกพนืทีป่าสงวนในพืนทีมอ่นแจ่มแลว้กวา่ 35 ราย สาํนวนคดี

ความอยู่ในชนัอยัการ สาํหรบัพืนทีมอ่นแจ่มอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแมร่ิม ซงึพืนทีเกือบทงัสินอยู่พืนทีลุม่นาํชนั 1 

และเป็นแหลง่ตน้นาํลาํธาร โดยทีผ่านมากรมป่าไมไ้ดเ้ขา้ทาํการควบคมุและอยู่ระหว่างการจดัทาํแผนแมบ่ทแกไ้ขปัญหา

รว่มกบัจงัหวดัเชียงใหม ่และชมุชนซงึไดมี้การพูดคยุกบัชมุชนแลว้วา่ใหย้ตุิการก่อสรา้งทีพกันกัท่องเทียวเพิมเติมไวก้่อน 

กระทงักรมป่าไมไ้ดมี้ประกาศหา้มนาํอิฐ หิน ปนู ทราย ขนึไปทาํการก่อสรา้งสิงปลกูสรา้งใดๆ เวน้แตส่รา้งทีพกัอาศยั

เท่านนั แตย่งัพบมีการลกัลอบก่อสรา้งทีพกันกัท่องเทียว จนเป็นทีมาของการเขา้ตรวจสอบและดาํเนินคดีในครงันี 

 

สว่นรีสอรต์หว่าญ๋าซงึมีทีพกั นทท.16 หลงั จดุชมวิว (เทอรเ์รซ) 9 จุด รา้นกาแฟ 1 หลงั รา้นอาหาร 1 หลงั จนท.จะได้

รวบรวมพยานหลกัฐานพิสจูนก์ารครอบครองเพือดาํเนินการตอ่ไป 



 
 

นายสมบูรณ ์ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า เปิดเผยว่า นายสรุชยั อจลบญุ 

อธิบดีกรมป่าไม ้สงัการใหน้ายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายสกัรนิทร ์

ปัญญาใจ ผูอ้าํนวยการศนูยป้์องกนัปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีชดุพยคัฆไ์พร เจา้หนา้ทีศนูยป์้องกนั

ปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) เขา้ตรวจสอบพืนทีมอ่นแจ่ม ตาํบลแมแ่รม อาํเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่หลงัจากมีพลเมือง

ดีรอ้งเรียน วา่มผีูมี้อิทธิพล นายทนุ สรา้งบา้นพกัตากอากาศเพือบริการนกัท่องเทียวขนึใหม ่ โดยไดส้นธิกาํลงัรว่มกบั

เจา้หนา้ทีสว่นป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า ส่วนจดัการทีดินป่าไม ้สจป.1 (เชียงใหม)่ เจา้หนา้ทีศนูยป่์าไมเ้ชียงใหม ่

เจา้หนา้ทีป่าไมใ้นพนืทีจงัหวดัเชียงใหม ่และลาํพนู  ตาํรวจกองกาํกบัการ 4 บก.ปทส. เจา้หนา้ทีสาํนกังานคดีพิเศษเขต

พืนที 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.แมร่มิ เจา้หนา้ที กอ.รมน.จงัหวดัเชียงใหม ่และฝ่ายปกครองอาํเภอ

แมร่มิ โดยแบ่งกาํลงัออกเป็น 2 ชุด เขา้ตรวจสอบเป้าหมาย 2 จดุ  

 

 

 

 

 

 

1/2 



 

 

จดุแรกอยู่ติดกบัสถาน

ประกอบกิจการแห่งหนงึ ตรวจพบมี

การบุกรุกพืนทีป่า 0-2-72 ไร ่และ

ก่อสรา้งบา้นพกัพกัตากอากาศ 2 หลงั 

โดยมีการตอ่ระบบนาํ ระบบไฟ และ

เสน้ทางเดิน เชือมมาจากรีสอรท์ใกล้

กนั ซงึจากการขยายผลพบว่าเป็นของ

นกัการเมืองทอ้งถิน จดุที 2 เจา้หนา้ที

ตรวจพบมีการบกุรุกพืนทีป่า 1-3-92 ไร ่และมีสิงก่อสรา้ง รวมทงับา้นพกัตากอากาศ 20 รายการ จากการขยายผล

ตรวจสอบพบว่า มีการเปลียนแปลงการทาํประโยชน ์ขยายพนืที ก่อสรา้งบา้นพกัตากอากาศ และเปลียนมือจากผูถื้อครอง 

ซงึถือวา่เป็นการกระทาํผิดกฎหมาย ซงึทงั 2 จดุ เจา้หนา้ทีไดน้าํเรอืงราว และรวบรวมเอกสารหลกัฐาน เขา้แจง้ความ

กลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวน สถานีตาํรวจภธูรแมร่ิม เพือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิด ในขอ้หาตามพระราชบญัญัติป่าไม ้

2484  พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ประมวลกฎหมายทีดิน พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร 2522 และ

พระราชบญัญตัโิรงแรม 2547 

 

สาํหรบัพืนทีมอ่นแจ่ม อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแมร่ิม พืนที

เกือบทงัหมดเป็นพืนทลีุม่นาํชนั 1 ซงึ

เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธาร โดยทีผา่นมา

กรมป่าไม ้ไดเ้ขา้ทาํการควบคมุ และ

อยู่ระหวา่งการจดัทาํแผนแมบ่ทแกไ้ข

ปัญหารว่มกบัจงัหวดัเชียงใหมแ่ละ

ชมุชน ซงึไดมี้การพูดคยุกบัชุมชนแลว้

ว่าใหย้ตุิการก่อสรา้งทีพกันกัทอ่งเทียว

เพิมเติมไวก้่อน กระทงัไดมี้ประกาศ

หา้มนาํอิฐ หิน ปนู ทราย ขนึไปทาํการก่อสรา้งสิงปลกูสรา้งใดๆ เวน้แตส่รา้งทีพกัอาศยัเพือการดาํรงชีพเท่านนั แตย่งัคง

พบวา่มีการลกัลอบก่อสรา้งทีพกันกัท่องเทียว จนเป็นทีมาของการเขา้ตรวจสอบและดาํเนินคดี โดยก่อนหนา้นีมีการ

ดาํเนินคดีกบันายทนุทีบกุรุกพนืทีป่าสงวนแห่งชาติในพืนทีมอ่นแจ่มแลว้กวา่ 35 ราย ซงึคดีความอยู่ในชนัอยัการ. 
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เจ้าหน้าทสีนธิกาํลัง เร่งดับไฟป่าและทาํแนวกันไฟในท้องท ีหมู่ 3 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

เป็นวันท ี3 ล่าสุดลุกลามเข้าเขตพืนทป่ีาอนุรักษ ์เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาน้อย-เขาประดู่ คาดว่าสาเหตุมาจาก

การเผาพืนทกีารเกษตรแล้วลุกลามเข้าพืนทเีขตห้ามล่าสัตวป่์าเขาน้อย-เขาประดู่ 

29 ม.ค.2565 - นายฟารุต ใจทศันก์ลุ หวัหนา้อทุยานแห่งชาติแควนอ้ย ในฐานะหวัหนา้ศนูยป์ระสานการป้องกันและดบั

ไฟป่าที 6 พรอ้มดว้ยกาํลงัเจา้หนา้ทีอทุยานแห่งชาติแควนอ้ย เจา้หนา้ทีเขตหา้มล่าสตัวป่์าเขานอ้ย-เขาประดู ่เจา้หนา้ที

สถานีควบคมุไฟป่าภูหินร่องกลา้เจา้หนา้ทีโครงการเขือนแควนอ้ยอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัพิษณุโลก 

เจา้หนา้ทีศนูยส์่งเสริมการควบคมุไฟป่าภาคเหนือที 3(พิษณุโลก) กรมป่าไม ้พรอ้มชาวบา้นในพืนทีขา้งเคียงรวมกว่า50

นาย ตามขอ้สงัการของ นายโกเมศ พุทธสอน ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพืนทีอนุรกัษ์ที 11 ร่วมปฏิบติัการดบัไฟป่า 

บริเวณทอ้งทีหมู ่3 ต.ชยันาม อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก หลงัไดร้บัแจง้จากชาวบา้นว่าพบเกิดไฟไหมใ้นพืนทีป่าเขาฟ้า 

(สสุานเขาฟ้า) ต.วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก ซงึเป็นพืนทีบนภูเขา และไดล้กุลามเขา้พืนทีป่าอนุรกัษ์เขตหา้มล่าสตัว์

ป่าเขานอ้ย-เขาประดู่ กินพืนทีบริเวณกวา้ง 
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โดยทางเจา้หนา้ทีไดเ้ดินทางขนึไปตรวจสอบพรอ้มกบันาํอปุกรณ ์เขา้ไปดบัไฟป่า ทงัเครืองเป่าลมและไมก้วาด ไป

ร่วมกับดบัไฟป่า พรอ้มกบัทาํแนวกนัไฟไปพรอ้มกนั ในพืนทีดงักล่าว ไฟไดลุ้กลามเขา้มาในพืนทีป่าอนุรกัษ์ เขตหา้มล่า

สตัวป่์าเขานอ้ย-เขาประดู ่ประกอบกบัไดร้บัรายงานจุดความรอ้น (Hotspot) จากส่วนควบคมุปฏิบตัิการไฟป่า จึงไดเ้ร่ง

เขา้ควบคมุการลกุลามของไฟ ท่ามกลางความรอ้นของเปลวเพลิง และคละคลุง้ดว้ยกลุ่มหมอกควนัไฟ ขณะนีอยู่

ระหว่างการปฏิบติัหนา้ทีกนัอย่างหนกัหน่วง 

นายฟารุต ใจทัศนก์ุล หัวหนา้อทุยานแห่งชาติแควนอ้ย กล่าวว่า วนันีเป็นวนัที 3 แลว้ ทีไฟไดล้กุลามจากพืนทีสุสานเขา

ฟ้า แลว้ลามเขา้พืนทีป่าอนรุกัษ์เขตหา้มล่าสตัวป่์าเขานอ้ย-เขาประดู ่เจา้หนา้ทีตอ้งเร่งควบคมุและทาํแนวกนัไฟ เพือ

ป้องกนัลุกลามไปมากกว่านี เบืองตน้คาดว่าสาเหตุของการเกิดไฟป่าครงันี น่าจะมาจากการแอบจุดไฟในพืนที

การเกษตรแลว้ลกุลามเขา้พืนทีป่าขยายวงกวา้งไปทวั ขอความร่วมมือมายงัพีนอ้งประชาชนทุกท่าน ในช่วงหนา้แลง้

สถานการณไ์ฟป่าและหมอกควนั ถือเป็นปัญหาทีน่าเป็นห่วงและตอ้งเฝ้าระวงัเป็นเศษ ร่วมกันสรา้งจิตสาํนึกรกั

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงความเสียหายทีจะเกิดขนึ และร่วมกนัสอดส่อง เป็นหูเป็นตา หากพบเห็นไฟไหม้

ป่า กรุณาโทรแจง้หน่วยดบัไฟในพืนที หรือโทรสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชม. 
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ผู้จัดการสุดสัปดาห ์-  รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ ์จัทรโ์อชา ลดงบประมาณด้านสงิแวดลอ้มอย่างต่อเนือง ส่งผล

กระทบต่อ “ผู้พทิกัษป่์า” ทาํใหท้างกรมอุทยานฯ ต้องเลิกจ้างเจ้าหน้าท ี1,731 คน คิดเป็น 33% ซึงบางส่วนยอม

ใหป้รับลดเงนิเดอืนลง 25% เพอืแลกกบัการไม่ถูกเลิกจ้าง และยังมีบางสว่นถอดใจทะยอยลาออก ส่งสัญญาณ

วิกฤตต่อสัตวป่์าและป่าไม้ ด้วยกาํลังคนน้อยลง อาจเปิดช่องใหเ้กดิการลอบตัดไม้-ล่าสัตวม์ากขนึ  

 

ปีงบประมาณ 2565 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ถกูหนังบประมาณ เหลือเพียง 8,534 ลา้นบาท จาก

เดิมในปี 2564 ไดง้บประมาณ 16,143 ลา้นบาท หรือลดลงกวา่ 47% ประกอบกบัการจดัเก็บเงินรายไดอ้ทุยานแห่งชาติ

จาํนวน 155 แห่ง จากคา่ธรรมเนียมเขา้อทุยานฯ ในปี 2564 นนัลดลงกว่า 975 ลา้นบาท มีเงินรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียม

เขา้อทุยานฯ จาํนวน 390,862,987 ลา้นบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทีจดัเก็บเงินรายไดร้วมกวา่ 

1,366,711,004 ลา้นบาท 

 

การปรบัลดงบประมาณในสว่นนี สง่ผลกระทบตอ่กรมอทุยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช ตอ่การจดัจา้ง “พนักงาน

พทิกัษป่์า” (พนกังานจา้งเหมา) ในการดแูลและคุม้ครองผืนป่าและสตัวป่์าในพืนทีอนรุกัษ์โดยตรง 

 

 ดร.ธรณ ์ธาํรงนาวาสวัสด ินกัวิชาการและนกัวิทยาศาสตรท์างทะเล วิพากษ์ถึงประเด็นดงักล่าวว่า กรมอทุยานฯ มี

งบประมาณ 2 ส่วนหลกัคือ  “เงนิงบประมาณและเงนิรายได้”  โดยสมยัก่อนพงึเงินงบเป็นหลกั เพราะยงัอยู่ในยุคสีเทา 
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 เงินรายไดม้ีนอ้ย แต่หลงัจากเกิดกรณีทวงคืนเงินอทุยาน สง่ผลทาํรายไดพุ้่งพรวด บางปีเกือบ 3 พนัลา้น ซงึเมอืมีรายได้

เพิม สาํนกังบฯ จงึตดัเงินงบประมาณลง เพือใหอ้ทุยานฯ ไปใชเ้งินรายไดใ้นการจา้งบุคลากร ฯลฯ แทน ซงึก็เคยเตือนและ

ตงัขอ้สงัเกตเอาไวว้่า มีความเสียง เพราะระบบไปพงึกบัเงินรายไดม้ากไป และเรอืงงบประมาณก็ไมไ่ดข้นึอยู่กบักรม

อทุยานฯ เพียงอย่างเดียว 

 

อย่างไรก็ดี ในช่วงนนัยงัไมมี่ปัญหา เพราะนกัท่องเทียวมีปรมิาณมาก โดยเฉพาะนกัท่องเทียวตา่งชาติทีเสียคา่เขา้อทุยาน

สงูกว่าคนไทยหลายเท่า ทาํใหส้ามารถบริหารจดัการไดร้าบรนื 

 

ทวา่ หลงัเกิดการแพรร่ะบาดของโควิด- 19 ทกุอย่างก็เปลียนแปลง โดยเฉพาะนกัท่องเทียวตา่งชาติทีหายไปจากประเทศ

ไทยจากมาตรการปิดประเทศ 

 

นายดาํรัส โพธิประสิทธิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัอทุยานแห่งชาติ กรมอทุยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช เปิดเผยถงึ

มาตรการปรบัลดจาํนวนเจา้หนา้ทีพิทกัษ์ป่า ของกรมอทุยานแห่งชาติฯ ว่า ใหแ้ต่ละอทุยานฯ ไปพิจารณา 2 ทางเลือก

คือ  “ปรับคนออก” และ “ปรับลดเงนิลง” ซงึส่วนใหญ่ 80 % เลือกวิธีลดเงินเดือนลง เพราะไมอ่ยากใหต้กงานทนัที มี

ครอบครวัทีตอ้งเลียงด ูเพือประคบัประคองจงึขอปรบัลดเงินเดือนลง แตปี่นีบางคนทีอยู่ตอ้งยอมลดเงินเดือนลงจากเฉลีย 

9,000 บาท เหลือเพียงเดือนละ 7,500 บาท 

“ปีงบประมาณ 2565 กรมอทุยานฯ ถกูปรบัลดงบภาพรวมลงไปเฉลีย 900 ลา้นบาท มีการปรบัลดงบประมาณต่อเนือง

ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่านมา และหนกัทีสดุคือปี 2565 เทียบปี 2564 อตัราจา้งพนกังานพิทกัษ์ป่า 5,163 คน ล่าสดุ ถกู

ตดัเหลือ 3,432 คน หายไป 1,731 คนคิดเป็นอตัรา 33 % แต่ไม่ไดล้ดทงัหมด กรมฯ นาํเงินรายไดค้า่ธรรมเนียมมา

สนบัสนนุปีละกว่า 200 ลา้นบาท เหมือนเป็นเงินประคอง ทาํใหเ้จา้หนา้ทีถกูใหอ้อกบางสว่น แตถ่กูสว่นหนงึยงัอยู่ดว้ยกนั 

มีเบียเลียงจากการเดินป่าชวัโมงละ 50 บาท หรือเฉลียเพิมขนึอีกเดือนละ 2,000 บาท ช่วยประคบัประคอง ผูพิ้ทกัษป่์าทกุ

คนมีจิตใจทีมุง่มนัในการทาํงาน คือผูปิ้ดทองหลงั เดินอยู่ในป่ากินนอนในป่าปกป้องทรพัยากรของไทย” 

 

จากการปรบัลดกาํลงัคนน่าเป็นห่วงเรอืงพืนทีการลกัลอบตดัไมแ้ละล่าสตัวป่์ามากขึน ตอ้งติดตามว่าจะสง่ผลกบัคดีป่า

ไม-้สตัวป่์าเพิมขนึหรือไม ่ทงันี มขีอ้สงัการใหส้งัแกนพืนทีเสียงโดยเฉพาะอทุยานแห่งชาติในภาคเหนือ ภาคอีสาน และ

โซนป่าตะวนัตก ทีมีกลุ่มไมม้ีคา่ ทงัอีสาน ภาคเหนือ ตะวนัตก ทีมีคดีสตัวป่์า รวมทงั อาจตอ้งโยกคนในกลุม่งานบริการ

ท่องเทียวไปเสริมทพัแทน 

 

และแน่นอนว่า นอกจากรฐับาลแลว้ บุคคลทีตกเป็นเป้าย่อมหนีไม่พน้  นายวราวุธ ศิลปอาชา” รฐัมนตรีวา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เพราะไม่อาจปฏิเสธความรบัผิดชอบได ้โดยถกูตงัคาํถามว่า เหตใุดจึงปลอ่ยให้

เกิดเหตดุงักลา่วขนึ 

 

นายวราวธุชีแจงถงึแนวทางการแกไ้ขวา่ แมจ้ะเขา้ใจสาเหตคุวามจาํเป็นทีสาํนกังบประมาณตดั แตภ่ารกิจของ ทส. มี

ความจาํเป็นอย่างยิงต่อความยงัยืนของประเทศไทย โดยเตรียมของบกลาง และเสนอเรอืงเขา้สูก่ารพิจารณาของทีประชมุ 
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คณะรฐัมนตรีในวนัองัคารที 1 กมุภาพนัธนี์ ซงึคาดว่าจะไดร้บัการอนมุตัิจากทีประชมุคณะรฐัมนตรี เป็นวงเงิน 251 ลา้น

บาท เพือจดัจา้งเจา้หนา้ทีพิทกัษป่์า ทงั 4,000 นาย ตงัแตเ่ดือน มีนาคม-กนัยายน 2565 

 

 

และทีไม่สามารถเรมิเดือนกมุภาพนัธไ์ด ้เนืองจากยงัตอ้งมีขนัตอนของการจดัซอืจดัจา้ง ทาํสญัญา จดัเบิกงบประมาณ ซงึ

ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน รวมทงัเป็นทีน่าเสียดายวา่ทางกระทรวงทส. ไมส่ามารถขอตกเบิกยอ้นหลงักลบัไปถงึเดือน

ตลุาคม ปี 2564ได ้

 

“ทกุปีทีผ่านมากระทรวงทส.ไดข้องบประมาณแบบปีตอ่ปี ทกุครงั เพราะเจา้หนา้ทีเหลา่นไีมไ่ดถ้กูจา้งเป็นพนกังานราชการ 

หรือขา้ราชการประจาํ จงึตอ้งตอ่สญัญาแบบปีตอ่ปี คงตอ้งขอฝากไปยงัสาํนกังบประมาณและหน่วยงานทีเกียวขอ้งว่าขอ

ความกรุณา งบประมาณสว่นนี 251 ลา้นบาท เป็นงบประมาณสาํหรบั 7 เดือน หากเพิมอีก 5 เดือน ใหค้รบ 1 ปี ก็เพิมมา

ไม่มาก เบ็ดเสรจ็แลว้ในการจา้งเจา้หนา้ทีพิทกัษ์ป่า 4,000 คน ปีละ 500-600 ลา้นบาท ในการใหด้แูลป่าทวัประเทศ ขอ

ความกรุณาและขอความเห็นใจวา่อย่าปรบังบฯ ในปีต่อๆ ไปเลย เพราะเจา้หนา้ทีเหลา่นีทาํงานดว้ยการใชใ้จ ทุ่มเทเป็น

อย่างยิง อย่าใหเ้ขาตอ้งมากงัวลว่า ปีหนา้จะไดร้บัการตอ่สญัญาหรือไม ่เคา้จะไดท้าํหนา้ทีพิทกัษ์ป่าไดอ้ย่างเต็มที ซงึ

ความวิตกกงัวลของเจา้หนา้ทีผูพิ้ทกัษ์ป่าปีต่อปีแบบนี คือประเดน็สาํคญัทีกระทรวงทส.มี เพราะเราตอ้งทาํของบประมาณ

อย่างนีทกุปี” 

 

“อย่างไรก็ตามนายกรฐัมนตรี ไดท้ราบถงึปัญหาดงักลา่วนีแลว้ และเมอืทราบก็ไดเ้รง่อนมุตัิงบกลางมาให ้และเมอืตน

ชีแจงรายละเอยีดใหน้ายกรฐัมนตรีทราบ นายกฯก็บอกใหร้ีบเสนอเรอืงเขา้มา นายกฯใหค้วามเป็นห่วงเรืองดงักลา่วอยู่

เช่นกนั”นายวราวธุกลา่ว 

 

สว่นขอ้เรียกรอ้งใหท้าํเป็นงบประจาํหรืองบผกูพนั เพือไมใ่หผู้พิ้ทกัษ์ป่าเหลา่นนัเกิดความกงัวลแบบปีตอ่ปี รมว.ทส.

อธิบายวา่ กาํลงัหาวิธี โดยหารือกบัหลายหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงักรมป่าไมแ้ละกรมอทุยานฯ ว่าจะทาํอย่างไรให้

แกปั้ญหาตรงนีไดบ้า้งอยู่ เพราะเจา้หนา้ทีพิทกัษ์ป่าเหลา่นีแตล่ะปีมีการหมนุเวียนเขา้ออกเป็นระยะ 
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