
สรุปขาวประจําในวันที่ 5-7 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- ยกกําลังยึดคืนปาสงวน24ไรลูกเลาตาตัดไมไถท่ีรอรับแม (ไทยรัฐ 7 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,9) 

ขาวเว็บไซต 
“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เรงรัดกรมปาไมออกใบอนุญาตใชพ้ืนท่ี หลังครม.ไฟเขียว  
(ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2307126 
“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เรงรัดกรมปาไมออกใบอนุญาตใชพ้ืนท่ี หลังครม.ไฟเขียว  
(เดลินิวส 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/735671/ 
“ทส.” ลงพ้ืนท่ีดอยตุง ชื่นชมผลสําเร็จฟนฟูปาไดกวา 60% (บานเมือง 6 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/268486 
“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เรงกรมปาไมออกใบอนุญาตใชพ้ืนท่ี หลังครม.ไฟเขียว  
(ผูจัดการออนไลน 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://mgronline.com/business/detail/9650000012097 
“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เรงรัดกรมปาไมออกใบอนุญาตใชพ้ืนท่ี หลังครม.ไฟเขียว  
(THAILAND+PLUS 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thailandplus.tv/archives/474497 
ยึดคืนปาสงวนฯจากเครือขาย ‘เลาตา’ ราชายาเสพติด (เดลินิวส 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/736218/ 
กรมปาไม บุกยึดพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติลุมน้ําแมฝางคืนจากเครือขาย ‘เลาตา’ (มติชน 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3169037 
"รมว.ทส."สั่งคุมเขมปญหารุกปา ลักลอบตัดไม จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี (สยามรัฐ 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/319962 
ทส.เขมปองปราบรุกปาและลักลอบตัดไม จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี (ไทยโพสต 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thaipost.net/public-relations-news/79577/ 
ทส.เดินหนาปองปราบรุกปาและลักลอบตัดไม จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี (บางกอกทูเดย 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://bangkok-today.com/ทส-เดินหนาปองปราบ
รุกป/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa-
%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25
b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259b%
25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b
8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%2
5e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b 
แมอาย สะอ้ืน ขบวนการรุกปายังหนัก! (MCOT 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.mcot.net/view/r6uHSNx9 
ทส.เขมปองปราบรุกปาและลักลอบตัดไม จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี (แนวหนา 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.naewna.com/local/633532 
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ติดตามความคืบหนากรณีการมีการตัดไมหวงหามและไถปรับพ้ืนท่ี ในโครงการรอยใจรักษ  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220205173821916 
"วราวุธ" กําชับกรมปาไมคุมเขมการบุกรุกปาและลักลอบตัดไมเขตปาอยางเด็ดขาด หลังพบเครือขายเลาตาแผวถางปา
พ้ืนท่ีในโครงการรอยใจรักษกวา 24 ไรในเขตปาแมอาย พรอมเดินหนาดําเนินคดีใหถึงท่ีสุด 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 5 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220205165958902 
เปดระเบียบ ดูแลไมของกลาง กรมปาไม (มติชน 4 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3168647 
คพ.เปดสถานการณคุณภาพอากาศป’64 แนวโนมดีข้ึน (มติชน 4 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3168068 
'ลําปาง' แยสุด - 'นครศรีฯ' ดีสุด คพ.สรุป สถานการณคุณภาพอากาศป 64 (ขาวสด 4 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6871306 
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“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เร่งรัดกรมป่าไม้ออกใบอนุญาตใช้พื้นท่ี หลังครม.ไฟเขียว 

5 ก.พ. 2565 16:30 น. 

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” พร้อมคณะ ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยํ้าพร้อมสืบสานพระราชดําริ ล่าสุดครม.มีมติเห็นชอบการใช้
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ มอบกรมป่าไม้เร่งรัดออกใบอนุญาต 

วันนี้ (5 ก.พ. 65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปโครงการฯ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนท่ี ณ พระ
ตําหนักดอยตุง อําเภอแม่ฟ้าหลวง 

ท้ังนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปโครงการฯ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
สนับสนุนโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการน้อมนําแนวพระราชดําริฯ ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ี 

 
โดย นายวราวุธ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีนอกจากมีบทบาทในการฟ้ืนฟูผืนป่าแล้ว ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริ มาบริหารจัดการพ้ืนท่ี อาทิเช่น การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย 
กาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร และสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

นายวราวุธ กลา่วยํ้าอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้มีการ
เสนอเร่ืองการใช้พ้ืนท่ีเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี จนนํามาสู่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผัน 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 และมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 เพ่ือใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ ในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 



“ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีดําเนินโครงการดอยตุง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน จึงจะเร่งรัด
ให้กรมป่าไม้ออกหนังสือใบอนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในท่ีสุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปโครงการฯ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ี ณ พระ
ตําหนักดอยตุง อําเภอแม่ฟ้าหลวง ท้ังนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปโครงการฯ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการน้อมนําแนวพระราชดําริฯ ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในพ้ืนท่ี 

โดย นายวราวุธ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีนอกจากมีบทบาทในการฟ้ืนฟูผืนป่าแล้ว ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริ มาบริหารจัดการพ้ืนท่ี อาทิ การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย 
กาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร และสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

 
นายวราวุธ กล่าวยํ้าอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้มีการ
เสนอเร่ืองการใช้พ้ืนท่ีเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี จนนํามาสู่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผัน 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 และมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 เพ่ือใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ ในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

“ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีดําเนินโครงการดอยตุง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน จึงจะเร่งรัด
ให้กรมป่าไม้ออกหนังสือใบอนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในท่ีสุด 



 

 

“ทส.” ลงพื้นท่ีดอยตุง ชื่นชมผลสําเร็จฟื้นฟูป่าได้กว่า 60% 

วันอาทิตย์ ท่ี 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 13.13 น. 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงพ้ืนท่ีการดําเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ณ พระตําหนักดอยตุง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ติดตามการดําเนินงานฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ี “ปลูกป่า 
ปลูกคน” ซ่ึงดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมนําเย่ียมชม
พ้ืนท่ีการดําเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวชื่มชมการดําเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ท่ีได้ร่วมกับกรมป่าไม้ ดําเนินงานร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี จนกระท่ัง
สามารถฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม จาก 20% ได้เป็น 60% ช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่ากลับคืนมาให้กับประเทศไทยได้ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีกําหนดให้ประเทศไทย ต้องมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่า 55% ของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในปี 2580 โดยเป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ 
35% พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 15% และพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 5% ซ่ึงหัวใจสําคัญของการดําเนินงานนับจากนี้ คือ การทําอย่างไรให้มีการใช้พ้ืนท่ีเท่าเดิม 
ในขณะมีจํานวนคนเพ่ิมข้ึน และสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้มากข้ึนด้วย โดยขอให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์กลางในการประเมิน
คาร์บอนเครดิต ท่ีสามารถกักเก็บได้จากพ้ืนท่ีป่าท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครการฯ ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดจนเป็นเคร่ืองยืนยันการดําเนินงานว่า “คนอยู่กับป่า” ได้ 

โดยโครงการพัฒนาดอยตุง ได้รับการอนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมเนื้อท่ี 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา และมีดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
โดยมีการน้อมนําแนวพระราชดําริฯ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นหลักในการดําเนินงาน โดยผลจากการดําเนินงานท่ีผ่านมาสามารถร่วมกันจัดต้ังป่าชุมชนร่วมกับราษฎรในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา จํานวน 8 แห่ง รวมพ้ืนท่ี 10,929 ไร่ สามารถกักเก็บปริมาณคาร์บอนได้ 5,306 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี และเตรียมการจัดต้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่อีกจํานวน 7 แห่งต่อไป 

 

 

 



 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปโครงการฯ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ี ณ พระตําหนักดอยตุง อําเภอ
แม่ฟ้าหลวง 

ท้ังนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปโครงการฯ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการน้อมนําแนวพระราชดําริฯ ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ี 

โดย นายวราวุธ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีนอกจากมีบทบาทในการฟ้ืนฟูผืนป่าแล้ว ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริ มาบริหารจัดการพ้ืนท่ี อาทิเช่น การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย 
กาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร และสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

นายวราวุธ กล่าวยํ้าอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้มีการ
เสนอเร่ืองการใช้พ้ืนท่ีเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี จนนํามาสู่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผัน 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 และมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 เพ่ือใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ ในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายและโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

“ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีดําเนินโครงการดอยตุง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน จึงจะเร่งรัด
ให้กรมป่าไม้ออกหนังสือใบอนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชวิีตของราษฎรต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในท่ีสุด 

 

 

 

 



 

 

“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เร่งรัดกรมป่าไม้ออกใบอนุญาตใช้พื้นท่ี หลังครม.ไฟเขียว 

5 กุมภาพันธ์ 2022 

 
รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา”พร้อมคณะลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยํ้าพร้อมสืบสานพระราชดําริ ล่าสุดครม.มีมติเห็นชอบการใช้
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ มอบกรมป่าไม้เร่งรัดออกใบอนุญาต 

วันท่ี 5 ก.พ. 65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปโครงการฯ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ี ณ พระตําหนักดอยตุง อําเภอ
แม่ฟ้าหลวง 

ท้ังนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปโครงการฯ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการน้อมนําแนวพระราชดําริฯ ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ี 

โดย นายวราวุธ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีนอกจากมีบทบาทในการฟ้ืนฟูผืนป่าแล้ว ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริ มาบริหารจัดการพ้ืนท่ี อาทิเช่น การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย 
กาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร และสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

 
นายวราวุธ กล่าวยํ้าอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้มีการ
เสนอเร่ืองการใช้พ้ืนท่ีเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี จนนํามาสู่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผัน 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 และมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 เพ่ือใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ ในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายและโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 



“ ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีดําเนินโครงการดอยตุง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน จึงจะเร่งรัด
ให้กรมป่าไม้ออกหนังสือใบอนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายสุรชัย อจลบุญ 
อธิบดีกรมปาไม้ พร้อมเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีบ้านฮ้าฮก หมู่ 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพ้ืนท่ี
โครงการร้อยใจรักษ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง จากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี เม่ือไปถึงพบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถ
พ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้เดิมกระจายอยู่ท่ัวบริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลง
ท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 ตอ เป็นไม้กระถินป่า และไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดิน
ท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย มีการขุดสระเก็บน้ําขนาดเนื้อท่ี 1-0-10 ไร่ พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุ 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้า
มาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่งแปลงท่ีดินโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงท่ีดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดิน คํานวณ
เนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด 

เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้กระถินป่า 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึด
สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

นายวราวุธ กล่าวว่าพ้ืนท่ีท่ีถูกตรวจยึดเดิมเป็นพ้ืนท่ีผ่อนปรนตามมติครม. 30 มิ.ย.41 แต่ทําผิดกติกา มีการเปล่ียนมือ ตัดต้นไม้หวงห้าม ไถปรับ
พ้ืนท่ี ซ่ึงผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 

ทางด้านนายกมล นวลใย ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1(เชียงใหม่) กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการตรวจสอบผู้กระทําผิดพบว่าเป็นนายบัญญัติ 
แสนลี่ บุตรชายนายเล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด ซ่ึงเป็นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ภาคเหนือ ท่ีเพ่ิงพ้นโทษคดียาเสพติดออกมา โดยนาย
บัญญัติได้จ้างคนหมู่บ้านอ่ืนเข้ามาตัดไม้ปรับไถพ้ืนท่ีแปลงนี้ เพ่ือเตรียมไว้รอรับนางอาส่าหม่า แสนลี่ ซ่ึงเป็นแม่ท่ีจะได้รับอภัยโทษ และพ้นโทษ
ออกมาใช้อยู่อาศัยและทํากิน ซ่ึงเป็นการกระทําผิดฐานเปลี่ยนมือหรือถือครองแทน รวมท้ังตัดต้นไม้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ี ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 19 มาตรา 14 และไม่อยู่ในเงื่อนไขท่ีได้รับความคุ้มครองตามมติครม. 30 มิ.ย.41 

  

 

 



 

กรมป่าไม้ บุกยึดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ําแม่ฝางคืนจากเครือข่าย ‘เล่าต๋า’ 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 - 16:56 น. 

 
กรมป่าไม้ บุกยึดพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ําแม่ฝางคืนจากเครือข่าย “เล่าต๋า” ผู้มีอิทธิพลแห่งขบวนการยาเสพติดภาคเหนือ เผยลูกชายเล่าต๋าจ้าง
คนหมู่บ้านอ่ืนเข้ามาตัดไม้ ปรับไถพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมไว้รอรับนางอาส่าหม่า แสนลี่ แม่ ท่ีจะได้รับอภัยโทษ และพ้นโทษออกมา ใช้อยู่อาศัยและทํากิน ผิด 
พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ สภ.แม่อายเพ่ือดําเนินคดี 

เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายสุรชัย อจลบุญ 
อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีบ้านฮ้าฮก หมู่ท่ี 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพ้ืนท่ี
โครงการร้อยใจรักษ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลั่มน้ําแม่ฝาง จากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 

เม่ือไปถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุ พบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้เดิมกระจายอยู่ท่ัว
บริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลงท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 ตอ เป็นไม้กระถิน
ป่าและไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย มีการขุดสระเก็บน้ําขนาดเนื้อท่ี 1-0-10 ไร่ 

พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุจํานวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่งแปลงท่ีดินโดยใช้
เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงท่ีดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดิน คํานวณเนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่
ฝางท้ังหมด 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้กระถินป่า จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และ
ตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่อาย เพ่ือดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 

นายวราวุธกล่าวว่า พ้ืนท่ีท่ีถูกตรวจยึดเดิมเป็นพ้ืนท่ีผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย.2541 แต่ทําผิดกติกา มีการเปลี่ยนมือ ตัดต้นไม้หวงห้าม 
ไถปรับพ้ืนท่ี ซ่ึงผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 

ด้านนายกมล นวลใย ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ ผู้กระทําผิดพบว่าเป็นนายบัญญัติ 
แสนลี่ บุตรชายนายเล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด ซ่ึงเป็นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ท่ีเพ่ิงพ้นโทษคดียาเสพติดออกมา 



 
โดยนายบัญญัติได้จ้างคนหมู่บ้านอ่ืนเข้ามาตัดไม้ปรับไถพ้ืนท่ีแปลงนี้ เพ่ือเตรียมไว้รอรับนางอาส่าหม่า แสนลี่ ซ่ึงเป็นแม่ ท่ีจะได้รับอภัยโทษและพ้น
โทษออกมา ใช้อยู่อาศัยและทํากิน ซ่ึงเป็นการกระทําผิดฐานเปลี่ยนมือหรือถือครองแทน รวมท้ังตัดต้นไม้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ี ก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 19 มาตรา 14 และไม่อยู่ในเงื่อนไขท่ีได้รับความคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 
มิ.ย.2541 

ขณะท่ีนายจตุพรกล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบายสําคัญโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น 

นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป่าไม้กําชับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีหม่ันตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณา
การทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน 

เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหน้าท่ีและ
ภารกิจของกระทรวงให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนองนโยบายรัฐบาล สั่งกรมป่าไม้เข้มป้องปราบการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้เต็มกําลังในทุก
มาตรการ จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี พร้อมดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุดกรณีผู้รุกป่าท่ีแม่อาย จ.เชียงใหม่ 

จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทํากิน และให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบให้ ทส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการ โดยวางแผนพร้อมท้ังหาแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากกรณีท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับตํารวจในพ้ืนท่ี เข้า
ดําเนินการและขยายผลการลักลอบตัดไม้ โดยเข้าตรวจยึดท่ีดินในท้องท่ี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ว่า กรณีนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล นําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่ีมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้กําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ี ซ่ึงกรมป่าไม้ได้สนองตอบตามนโยบายพร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีเร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลา่วเพิ่มเติมว่า ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ ถึงการปฏิบัติการท่ี อ.แม่อาย 
นับเป็นหนึ่งความสําเร็จในการทํางานเชิงรุกของกรมป่าไม้ ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้มีการสืบทราบว่า มีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) จึงได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังเจ้าหน้าท่ี
ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) ทหารชุด บก.ศป.พมพ. 
ตํารวจ ตชด.ท่ี 334 ปลัดอําเภอแม่อาย และตํารวจ สภ.แม่อาย ลงพ้ืนท่ีดําเนินการ 

จากการตรวจสอบโดยรอบพื้นท่ีเกิดเหตุ พบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้
เดิมกระจายอยู่ท่ัวบริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลงท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 
ตอ เป็นไม้กระถินป่า และไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย มีการขุดสระเก็บน้ําขนาด
เนื้อท่ี 1-0-10 ไร่ พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุจํานวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่ง



แปลงที่ดินโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดิน คํานวณเนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด ผลการดําเนินการคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้
กระถินป่า จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้งความกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่อาย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป่าไม้จะได้ดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ มาตรา 25 
แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อย่างเด็ดขาด โดยภายหลังพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกกรมป่าไม้ก็จะได้วางแผนดําเนินการฟ้ืนฟูเพ่ือให้คืนสภาพป่า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

 
“ซ่ึงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบายสําคัญโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป่าไม้
กําชับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีหม่ันตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบ
ความเก่ียวเน่ืองร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงฯ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ”นายจตุพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทส.เข้มป้องปราบรุกป่าและลักลอบตัดไม้ จัดการเด็ดขาดทุกพื้นท่ี 

5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:57 น. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนองนโยบายรัฐบาล สั่งกรมป่าไม้เข้มป้องปราบการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้เต็มกําลังในทุก
มาตรการ จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี พร้อมดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุดกรณีผู้รุกป่าท่ีแม่อาย จ.เชียงใหม่ 

จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทํากิน และให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบให้ ทส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการ โดยวางแผนพร้อมท้ังหาแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากกรณีท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับตํารวจในพ้ืนท่ี เข้า
ดําเนินการและขยายผลการลักลอบตัดไม้ โดยเข้าตรวจยึดท่ีดินในท้องท่ี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ว่า กรณีนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล นําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ท่ีมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก  จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้กําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ี ซ่ึงกรมป่าไม้ได้สนองตอบตามนโยบายพร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีเร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ ถึงการปฏิบัติการท่ี อ.แม่อาย 
นับเป็นหนึ่งความสําเร็จในการทํางานเชิงรุกของกรมป่าไม้ ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้มีการสืบทราบว่า มีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) จึงได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังเจ้าหน้าท่ี
ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจดัการท่ีดินป่าไม้ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) ทหารชุด บก.ศป.พมพ. 
ตํารวจ ตชด.ท่ี 334 ปลัดอําเภอแม่อาย และตํารวจ สภ.แม่อาย ลงพ้ืนท่ีดําเนินการ 

จากการตรวจสอบโดยรอบพื้นท่ีเกิดเหตุ พบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้
เดิมกระจายอยู่ท่ัวบริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลงท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 
ตอ เป็นไม้กระถินป่า และไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย มีการขุดสระเก็บน้ําขนาด



เนื้อท่ี 1-0-10 ไร่ พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุจํานวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่ง
แปลงที่ดินโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดิน คํานวณเนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด  ผลการดําเนินการคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้
กระถินป่า จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้งความกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่อาย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป่าไม้จะได้ดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ มาตรา 25 
แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อย่างเด็ดขาด โดยภายหลังพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกกรมป่าไม้ก็จะได้วางแผนดําเนินการฟ้ืนฟูเพ่ือให้คืนสภาพป่า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

“ซ่ึงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบายสําคัญโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น  นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป่าไม้
กําชับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีหม่ันตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบ
ความเก่ียวเน่ืองร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงฯ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ”นายจตุพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส.เดินหน้าป้องปราบรุกป่าและลักลอบตัดไม้ จัดการเด็ดขาดทุกพื้นท่ี 

02/05/2022 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนองนโยบายรัฐบาล สั่งกรมป่าไม้เข้มป้องปราบการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้เต็มกําลังในทุก
มาตรการ จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี พร้อมดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุดกรณีผู้รุกป่าท่ีแม่อาย จ.เชียงใหม่ 

จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทํากิน และให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบให้ ทส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการ โดยวางแผนพร้อมท้ังหาแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากกรณีท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับตํารวจในพ้ืนท่ี เข้า
ดําเนินการและขยายผลการลักลอบตัดไม้ โดยเข้าตรวจยึดท่ีดินในท้องท่ี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ว่า กรณีนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล  นําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ท่ีมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก  จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้กําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ี ซ่ึงกรมป่าไม้ได้สนองตอบตามนโยบายพร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีเร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ ถึงการปฏิบัติการท่ี อ.แม่อาย 
นับเป็นหนึ่งความสําเร็จในการทํางานเชิงรุกของกรมป่าไม้ ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้มีการสืบทราบว่า มีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) จึงได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังเจ้าหน้าท่ี
ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) ทหารชุด บก.ศป.พมพ. 
ตํารวจ ตชด.ท่ี 334 ปลัดอําเภอแม่อาย และตํารวจ สภ.แม่อาย ลงพ้ืนท่ีดําเนินการ 

จากการตรวจสอบโดยรอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ พบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้เดิม
กระจายอยู่ท่ัวบริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลงท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 ตอ เป็น
ไม้กระถินป่า และไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย มีการขุดสระเก็บน้ําขนาดเนื้อท่ี 1-
0-10 ไร่ พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุจํานวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่งแปลง
ท่ีดินโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงท่ีดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดิน คํานวณเนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
ลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด  ผลการดําเนินการคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้กระถินป่า จํานวน 
7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่อาย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป่าไม้จะได้ดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ มาตรา 25 แห่ง พรบ.



ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อย่างเด็ดขาด โดยภายหลังพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกกรมป่าไม้ก็จะได้วางแผนดําเนินการฟ้ืนฟูเพ่ือให้คืนสภาพป่าให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่อไป 

 
“ซ่ึงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบายสําคัญโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น  นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป่าไม้
กําชับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีหม่ันตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบ
ความเก่ียวเน่ืองร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงฯ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ”นายจตุพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แม่อาย สะอ้ืน ขบวนการรุกป่ายังหนัก! 

5 ก.พ. 2565 

5 ก.พ.65 - ป่าในพ้ืนท่ีแม่อาย จ.เชียงใหม่ ขบวนการรุกป่ายังหนัก ล่าสุดชุดพยัคฆ์ไพร ยึดของกลางได้เพียบ เร่งหาตัวการใหญ่ดําเนินการตาม
กฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สั่งการทุกหน่วยใช้ไม้แข็งจัดการขบวนการรุกป่า 

ยังไม่หมดง่ายๆ พวกมอดไม้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าธรรมชาติ ล่าสดุเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับตํารวจในพ้ืนท่ี ดําเนินการและขยายผลการลักลอบตัดไม้ 
สามารถเข้าตรวจยึดท่ีดินในท้องท่ี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ท่ีพบเป็นแหล่งซุกซ่อนท่อนไม้เถ่ือนจํานวนมาก 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล ท่ีกําชับต้องจัดการปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปา่ไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าทางภาคเหนือ  

จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้กําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ี ซ่ึงได้รับรายงานจาก
กรมป่าไม้ ถึงการปฏิบัติการท่ี อ.แม่อาย นับเป็นหนึ่งความสําเร็จในการทํางานเชิงรุกของกรมป่าไม้ ท่ีได้สืบทราบว่ามีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จึงได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ หรือชุดพยัคฆ์ไพร นํากําลังเจ้าหน้าท่ีชุดพยัคฆ์ไพร 
สนธิกําลังลงพ้ืนท่ีดําเนินการ 

จากการตรวจสอบ จนพบว่ามีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้เดิมกระจายอยู่ท่ัว
บริเวณ 

 
ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลงท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 ตอ เป็นไม้กระถินป่า และ
ไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย โดนมีการขุดสระเก็บน้ําขนาดเน้ือท่ี 1-0-10 ไร่ พบ
สิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุจํานวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 



จึงได้ตรวจวัดตําแหน่งแปลงท่ีดินโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงท่ีดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดินคํานวณเนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด ซ่ึงผลการดําเนินการคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ 
ตรวจยึดไม้กระถินป่า จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้ง
ความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่อาย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่า ท้ังนี้กรมป่าไม้จะได้ดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ มาตรา 25 แห่ง 
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อย่างเด็ดขาด โดยภายหลังพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกกรมป่าไม้ก็จะได้วางแผนดําเนินการฟ้ืนฟูเพ่ือให้คืนสภาพป่าให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป “ซ่ึงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบายสําคัญโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น 

 
นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป่าไม้กําชับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีหม่ันตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบมาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณา
การทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเน่ืองร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ จัดต้ังศูนย์รับ
ร้องเรียน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงฯ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 



 

 

ทส.เข้มป้องปราบรุกป่าและลักลอบตัดไม้ จัดการเด็ดขาดทุกพื้นท่ี 

วันเสาร์ ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 18.09 น. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนองนโยบายรัฐบาล สั่งกรมป่าไม้เข้มป้องปราบการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้เต็มกําลังในทุก
มาตรการ จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี พร้อมดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุดกรณีผู้รุกป่าท่ีแม่อาย จ.เชียงใหม่ 

จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทํากิน และให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบให้ ทส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการ โดยวางแผนพร้อมท้ังหาแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากกรณีท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับตํารวจในพ้ืนท่ี เข้า
ดําเนินการและขยายผลการลักลอบตัดไม้ โดยเข้าตรวจยึดท่ีดินในท้องท่ี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ว่า กรณีนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล นําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่ีมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้กําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ี ซ่ึงกรมป่าไม้ได้สนองตอบตามนโยบายพร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีเร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ ถึงการปฏิบัติการท่ี อ.แม่อาย 
นับเป็นหนึ่งความสําเร็จในการทํางานเชิงรุกของกรมป่าไม้ ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้มีการสืบทราบว่า มีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) จึงได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังเจ้าหน้าท่ี
ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) ทหารชุด บก.ศป.พมพ. 
ตํารวจ ตชด.ท่ี 334 ปลัดอําเภอแม่อาย และตํารวจ สภ.แม่อาย ลงพ้ืนท่ีดําเนินการ 

จากการตรวจสอบโดยรอบพื้นท่ีเกิดเหตุ พบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีการปรับไถพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้
เดิมกระจายอยู่ท่ัวบริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม้หวงห้ามซ่ึงอยู่ติดกับแนวเขตแปลงท่ีดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 2 
ตอ เป็นไม้กระถินป่า และไม้กระทุ่มหมู มีการตัดทอนเป็นท่อนขนาดเล็กกองไว้ในแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุเพ่ือรอการขนย้าย มีการขุดสระเก็บน้ําขนาด
เนื้อท่ี 1-0-10 ไร่ พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในท่ีเกิดเหตุจํานวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่ง
แปลงที่ดินโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดิน คํานวณเนื้อท่ีได้ 24-0-31 ไร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน



แห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด ผลการดําเนินการคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง เนื้อท่ี 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้
กระถินป่า จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมด แจ้งความกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่อาย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป่าไม้จะได้ดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ มาตรา 25 
แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อย่างเด็ดขาด โดยภายหลังพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกกรมป่าไม้ก็จะได้วางแผนดําเนินการฟ้ืนฟูเพ่ือให้คืนสภาพป่า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

“ซ่ึงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบายสําคัญโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป่าไม้
กําชับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีหม่ันตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบ
ความเก่ียวเน่ืองร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหน้าท่ีและภารกิจของกระทรวงฯ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ”นายจตุพร กล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ติดตามความคืบหน้ากรณีการมีการตัดไม้หวงห้ามและไถปรับพื้นท่ี ในโครงการร้อยใจรักษ์ 

05 ก.พ. 2565 icon 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีบ้านห้วยส้าน ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้ากรณีการมีการลักลอบตัดไม้
หวงห้ามและไถปรับพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในโครงการร้อยใจรักษ์ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดฯ ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอย่าง
เฉียบขาด โดยได้สั่งการให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการ
ศูนย์ป้องกันและปรามบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) บูรณาการกําลังกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครองในท้องท่ี ตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถางและไถจนโล่งเตียน รวมเนื้อท่ี 24 ไร่ 31 ตารางวา ตรวจพบการตัด
ไม้หวงห้าม ไม้กระถินป่า จํานวน 7 ท่อน และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ 

โดยพื้นท่ีดังกล่าว นางอาส่าหม่า แสนล่ี ภรรยาของนายเล่าต๋า แสนลี่ อดีตพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ แจ้งครอบครองท่ีดินตามโครงการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ต่อมานางอรุณี เป็งน้อย หรือแสนลี่ (สะไภ้) และนางมะลิวัลย์ บารมีเกื้อกูลทรัพย์ หรือต่อพอกพูน (สะไภ้) ได้แจ้ง
ครอบครองท่ีดินตามโครงการร้อยใจรักษ์ และแจ้งว่า ท่ีดินแปลงดังกล่าว เป็นของนางอาส่าหม่า แสนลี่ และนายบัญญัติ แสนลี่ ซ่ึงเป็นบุตรชายนาย
เล่าต๋า แสนลี่ ได้จ้างราษฎรนอกพ้ืนท่ีเข้ามาทําไม้และปรับไถพื้นท่ี จนเจ้าหน้าท่ีเข้าทําการตรวจยึดดังกล่าว 

ปัจจุบันสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่อาย ไปดําเนินการปิดประกาศ แจ้งให้ผู้
ครอบครองแสดงสิทธ์ิโต้แย้ง ตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดเข้าทําประโยชน์ หรือกระทําการใดๆ ในพ้ืนท่ี มิฉะนั้นจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" กําชับกรมป่าไม้คุมเข้มการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้เขตป่าอย่างเด็ดขาด หลังพบเครือข่ายเล่าต๋า
แผ้วถางป่าพื้นท่ีในโครงการร้อยใจรักษ์กว่า 24 ไร่ในเขตป่าแม่อาย พร้อมเดินหน้าดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุด 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําชับกรมป่าไม้คุมเข้มการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้เขตป่าอย่างเด็ดขาด หลังพบ
เครือข่ายเล่าต๋าแผ้วถางป่าพ้ืนท่ีในโครงการร้อยใจรักษ์กว่า 24 ไร่ในเขตป่าแม่อาย พร้อมเดินหน้าดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุด 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินคดีและการจับกุมการลักลอบตัดไม้ 
โดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) สนธิกําลังกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดท่ีดินหลังพบการบุกรุก
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซ่ึงพ้ืนท่ีถูกยึดเป็นของผู้มีอิทธิพลยาเสพติดรายใหญ่ของประเทศ หรือ
เครือข่ายเล่าต๋า จากการตรวจสอบรอบพ้ืนท่ีลักลอบตัดไม้เขตป่าแม่อาย พบการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีและมีการไถปรับพ้ืนท่ีเป็นบริเวณ
กว้าง และขุดสระเก็บน้ําขนาดกว่า 1 ไร่ แล้วพบสิ่งก่อสร้างภายในท่ีเกิดเหตุ 5 รายการ ท่ีเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ จึงได้ตรวจวัดตําแหน่งแปลงท่ีดิน
จากเคร่ืองมือหาค่าพิกัดตําแหน่งแปลงท่ีดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงท่ีดินประมาณกว่า 24 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําแม่ฝางท้ังหมด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกอายัติและยึดทรัพย์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซ่ึงเดิมเป็น
พ้ืนท่ีอนุญาตให้นายเล่าต๋า แสนลี่ และภรรยาทําประโยชน์ จนถูกจับกุมในคดียาเสพติดจําคุกตลอดชีวิต จากนั้นโครงการร้อยใจรักษ์ได้เข้ามาทํา
แปลงปลูกและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีจนมีความสมบูรณ์ แต่พบมีเครือข่ายเล่าต๋าท่ีเป็นภรรยาท้ัง 2 คนของลูกชายนายเล่าต๋าได้ว่าจ้างประชาชนจากหมู่บ้านอ่ืน
เข้ามาแผ้วถางและตัดต้นไม้ท้ังขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ และไม้มีค่าในพ้ืนท่ีดังกล่าว พร้อมสร้างสิ่งปลูกสร้างและขุดสระน้ําในพ้ืนท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีได้เข้า
มาตักเตือนและห้ามปรามว่าเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย แต่ผู้ว่าจ้างกลุ่มดังกล่าวอ้างได้รับการว่าจ้างมา ส่วนสะใภ้ท้ัง 2 ท่ีถูกกล่าวอ้างได้ปฏิเสธ



ว่าไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในท่ีดินนี้ต้ังแต่ปี 2559 และซัดทอดว่าบุตรชายนายเล่าต๋า หรือสามีของตนเองเป็นผู้ว่าจ้าง ถือเป็นการกระทําผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าท่ีจึงได้ติดประกาศร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างและเตรียมฟ้ืนฟูให้กลับมาสมบูรณ์ พร้อมยืนการ
ดําเนินการเช่นนี้เป็นสิ่งท่ีต้องการให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมาย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยํ้าว่า ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งสํารวจพ้ืนท่ี
ตามเงื่อนไขของ คทช. ไปแล้วประมาณ 3.9 ล้านไร่ โดยให้สิทธ์ิทํากินไม่ใช่ให้เอกสารสิทธ์ิครอบครอง จึงไม่สามารถซ้ือขายได้ แต่สามารถสืบทอด
โดยสันดานได้ เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่อย่างถูกกฎหมาย 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกแผ้วถาง ยึดไม้กระถินป่า 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 
ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนําเอกสารหลักฐานท้ังหมดแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่
อายให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในส่วนกรมป่าไม้จะบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 อย่าง
เด็ดขาด จากนี้กรมป่าไม้จะวางแผนดําเนินการฟ้ืนฟูป่าท่ีถูกบุกรุกให้คืนสภาพป่าสมบูรณ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปิดระเบียบ ดูแลไม้ของกลาง กรมป่าไม้ 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 - 13:24 น. 

 
เปิดระเบียบ ดูแลไม้ของกลาง กรมป่าไม้ 

เปิดระเบียบการดูแล “ไม้ของกลาง” คดีป่าไม้ กับ”สมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล“ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ “เชื่อมต่อข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยี เพ่ือการดูแลไม้มีค่าของประเทศไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คพ.เปิดสถานการณ์คุณภาพอากาศปี’64 แนวโน้มดีขึ้น 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 - 19:57 น. 

 
สถานการณ์คุณภาพอากาศปี 2564 มีแนวโน้มดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศ ปี 
2564 มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยการจัดต้ังศูนย์
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เพ่ือบูรณาการการขับเคล่ือนการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละออง ภาพรวมคุณภาพอากาศดี
ข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเฉลี่ยรายปีท่ัวประเทศ 21 มคก./ลบ.ม. (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 9) ฝุ่นละออง PM10 มี
ค่าเฉลี่ยรายปีท่ัวประเทศ 40 มคก./ลบ.ม. (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 7) สําหรับก๊าซโอโซน มีค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยท้ังประเทศ 84 มคก./
ลบ.ม. (เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 2) มลพิษหลักท่ียังเป็นปัญหาในพ้ืนท่ีเดิม คือ ฝุ่นละออง PM2.5 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ) ฝุ่นละออง PM10 (ตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี) และก๊าซโอโซน (พ้ืนท่ีท่ัวไปในท่ัวประเทศท่ีไม่ใช่บริเวณริมถนน) 

ปี 2564 จังหวัดท่ีมีคุณภาพอากาศดีท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ตามลําดับ ซ่ึงไม่มีจํานวนวันท่ี
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน จังหวัดท่ีมีปัญหาคุณภาพอากาศมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลําปาง เชียงราย สระบุรี ตาก และพิษณุโลก 
ตามลําดับ โดยมีจํานวนวันท่ีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 70 68 66 60 และ 57 วัน ตามลําดับ มาตรการและแนวทางจัดการคุณภาพอากาศใน
ภาพรวม คือ การลดมลพิษท่ีแหล่งกําเนิด ควบคุมไม่ให้มีการเผาในท่ีโล่งช่วงท่ีมีฝุ่นละอองสูง นโยบายส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ ขอ
ความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหม่ันบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ไม่ให้ก่อควันดํา ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบ Work From 
Home ในช่วงท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีวิกฤต 

นายอรรถพล กล่าวว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2564 ภาพรวมท้ังพ้ืนท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน จํานวนวันท่ี
ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 67 วัน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 9) การดําเนินงานมีการขับเคลื่อนมาตรการตามแผนเฉพาะกิจเพ่ือการ
แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 12 ข้อ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ การจัดการปัญหาฝุ่น
ละออง PM2.5 ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) มีการรายงานสถานการณ์แบบ Real-time ผ่านเว็บไซต์ 
Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ Facebook “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” การพยากรณ์ฝุ่นละอองและแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ รวมทั้งการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจจับรถควัน
ดํา การดําเนินโครงการร่วมกับภาคเอกชนภายใต้โครงการบํารุงรักษารถ ลดฝุ่น PM2.5 ควบคุมไม่ให้มีการเผาในท่ีโล่งในช่วงท่ีฝุ่นละอองสูง และมา
จากประชาชนลดกิจกรรมการเดินทาง 



สําหรับสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ มีแนวโน้มดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา จํานวนวันท่ีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 103 วัน (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 8) 
จุดความร้อนสะสมมีค่า 61,776 จุด (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 52) ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 40 มคก./ลบ.ม. (ลดลงจากปี 2563  ร้อยละ 13) 
สาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรจํานวนมากประกอบกับสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง ส่งผลให้มีการลุกลามของไฟป่าอย่างรวดเร็ว โดยพ้ืนท่ี 
17 จังหวัดภาคเหนือมีพ้ืนท่ีเผาไหม้รวม 9.742 ล้านไร่ 5 จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเผาไหม้สูงสุด ได้แก่ ลําปาง แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์ 
การจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือเพ่ือปรับแผนการดําเนินงานในปีต่อไป และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานและลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพ้ืนท่ี มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
เฝ้าระวัง เช่น เทคโนโลยีอวกาศตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ Line chatbot: Firemanth บัญชาการเฝ้าระวังและดับไฟป่า การบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บลดเผา และแอปพลิเคชันบริหารการเผาในท่ีโล่ง) 

 
ตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ฝุ่นละออง PM10 มีจํานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 101 วัน (เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 10) เนื่องจากการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากโรงโม่บดย่อยหิน โรงปูนซีเมนต์ โรงปูนขาว เหมืองหินในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมถึงการจราจร การบรรทุกขนส่งใน
พ้ืนท่ี และถนนสาธารณะท่ีมีสภาพชํารุด ปริมาณฝุ่นละออง PM10 เฉลี่ยรายปี 98.6 มคก./ลบ.ม. (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 8) การจัดการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง PM10  มีการประชุมหารือและผลักดันให้นํานโยบาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองไปสู่การปฏิบัติและ
บังคับใช้อย่างเข้มงวด การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ตรวจการณ์และเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองแบบ Spot Check และตรวจสอบ
ตรวจจับการระบายฝุ่นละอองในรูปของเขม่าควันดําจากรถใช้งานในพ้ืนท่ีหน้าพระลาน 

พ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สารอินทรีย์ระเหยง่ายประเภทสาร 1,3 บิวทาไดอีน และสาร 1,2 ไดคลอโรอีเทน มีแนวโน้มคงท่ี แต่สารเบนซีน มี
แนวโน้มสูงข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากแหล่งกําเนิดมลพิษหลักในพ้ืนท่ีคือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีท่ีมีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายออก
สู่บรรยากาศ การจัดการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย มีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง จํานวน 
11 สถานี และสื่อสารข้อมูลให้จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดําเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และกํากับดูแลสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดทําร่างกฎหมายและคู่มือแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น
น้ํามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงานปิโตรเคมี ทบทวนการดําเนินงานแก้ไขปัญหา และจัดทําแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง 

ด้านสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและไฟป่าพรุภาคใต้ ปี 2564 ภาพรวมมีสถานการณ์ท่ีดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา พบจํานวนจุดความร้อนในพ้ืนท่ีป่า
พรุเล็กน้อย และพบฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (ค่าสูงสุดเท่ากับ 58 มคก./ลบ.ม. ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต) การดําเนินงานเพื่อ
จัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคใต้ มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีภาคใต้ เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีภาคใต้ และ
เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ ผ่านเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ Facebook ศกพ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
จัดทําแนวกันไฟ รวมท้ังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรมป่าไม้โดยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11-12 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ตรวจเช็คระดับน้ําผิวดินอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเครือข่าย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน รักษาป่า
และควบคุมไฟป่า รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเครือข่ายภายใต้โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  คพ.ประสานการ
ดําเนินงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิด ดําเนินงานภายใต้กลไกขับเคลื่อนข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันต้ังเป้าหมายในการลดจุดความร้อนในภูมิภาคลงร้อยละ 
20 ตาม Roadmap ฉบับใหม่ ซ่ึงอยู่ระหว่างปรับปรุงเพ่ือเป็นเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอย่างย่ังยืนต่อไป 



 

'ลําปาง' แย่สุด - 'นครศรีฯ' ดีสุด คพ.สรุป สถานการณ์คุณภาพอากาศปี 64 

 
4 ก.พ. 2565 - 14:08 น. 

คพ. สรุป สถานการณ์คุณภาพอากาศปี 2564 แนวโน้มดีข้ึนกว่าปี 63 เผย ‘นครศรีฯ’ ดีสุด ‘ลําปาง’ แย่สุด พ้ืนท่ีกทม.-ปริมณฑล ฝุ่นPM2.5 เกิน
มาตรฐาน 67 วัน 

วันท่ี 4 ก.พ.65 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์
คุณภาพอากาศ ปี 2564 มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 
โดยการจัดต้ังศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละออง 

ภาพรวมคุณภาพอากาศดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเฉลี่ยรายปีท่ัวประเทศ 21 มคก./ลบ.ม. (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 9) 
ฝุ่นละออง PM10 มีค่าเฉลี่ยรายปีท่ัวประเทศ 40 มคก./ลบ.ม. (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 7) 

สําหรับก๊าซโอโซน มีค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยท้ังประเทศ 84 มคก./ลบ.ม. (เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 2) มลพิษหลักท่ียังเป็นปัญหาในพื้นท่ีเดิม 
คือ ฝุ่นละออง PM2.5 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นท่ีภาคเหนือ) ฝุ่นละออง PM10 (ตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี) และก๊าซโอโซน 
(พ้ืนท่ีท่ัวไปในท่ัวประเทศท่ีไม่ใช่บริเวณริมถนน) 

ปี 2564 จังหวัดท่ีมีคุณภาพอากาศดีท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ตามลําดับ ซ่ึงไม่มีจํานวนวันท่ี
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

ส่วนจังหวัดท่ีมีปัญหาคุณภาพอากาศมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลําปาง เชียงราย สระบุรี ตาก และพิษณุโลก ตามลําดับ โดยมีจํานวนวันท่ีฝุ่น
ละอองเกินค่ามาตรฐาน 70 68 66 60 และ 57 วัน ตามลําดับ 

สําหรับมาตรการและแนวทางจัดการคุณภาพอากาศในภาพรวม คือ การลดมลพิษท่ีแหล่งกําเนิด ควบคุมไม่ให้มีการเผาในท่ีโล่งช่วงท่ีมีฝุ่นละอองสูง 
นโยบายส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหม่ันบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ไม่ให้ก่อควันดํา 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ในช่วงท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีวิกฤต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2564 ภาพรวมท้ังพ้ืนท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน จํานวนวันท่ีฝุ่นละออง PM2.5 เกิน
ค่ามาตรฐาน 67 วัน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 9) การดําเนินงานมีการขับเคลื่อนมาตรการตามแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น
ละออง 12 ข้อ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ภายใต้การ
บริหารจัดการของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) 

 


