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"ทส."โชว์ผลงานป้องกันรักษาป่า พร้อมส่งมอบขวัญและกําลังใจมอบทุนการศึกษาให้บุตรเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 

วันจันทร์ ท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.56 น. 

 
วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  
ในการแถลงผลการดําเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ
และกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และคณะ ร่วมในพิธี ในโอกาสน้ี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานการ
ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ปี 65 ท่ีสามรถจับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้าถึง 1,043 คดี ดําเนินคดีแล้ว 707 คดี พ ร้อมสกัด Hot Spot เห็นผล 
ป ี65  เกิดเพียง 53,800 จุด ตํ่าสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี แถมป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกกว่า 2 หม่ืนไร่      

ดร. ยุทธพล เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ในการป้องกันรักษาพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าใหม่ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เล็งเห็น
ความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ี จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังครอบครัว พร้อมกันนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ัวประเทศ  จึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรให้แก่กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 ได้มี
การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าท่ี ท้ังสิ้นจํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับปฐมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท สําหรับในวันนี้มีตัวแทนบุตรเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าเข้า
รับมอบทุนจํานวน 8 ราย  ซ่ึงตัวแทนจากบุตรของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจากท่ัวประเทศ 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ ประสบความสําเร็จลดจุดความร้อนสาเหตุของไฟป่าปีนี้ลงต่ําสุดในรอบ 3 ปี 

13 มิ.ย. 2565 

 
กรมป่าไม้ ประสบความสําเร็จลดจุดความร้อน (Hotspot) สาเหตุของไฟป่าปีนี้ลงตํ่าสุดในรอบ 3 ปี พร้อมป้องกันการบุกรุกป่าได้ถึง 20,000 ไร่ 

นายชีวภาพ ชีวธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงผลการดําเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าว่า ปีนี้งานป้องกันการบุกรุกป่า ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 กรมป่าไม้สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดท่ี
เกี่ยวข้องกับป่าไม้ได้มากกว่า 1,000 ราย พบมีสถิติคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในคดีพ้ืนท่ีบุกรุกป่าปีงบประมาณ 2565 รวม 1,043 คดี 
แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 1,002 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 41 คดี เบื้องต้นดําเนินคดีแล้ว 707 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 685 คดี และ
ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 22 คดี ท่ีสําคัญสามารถป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกมากกว่า 20,000 ไร่ ขณะท่ีการควบคุมการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) 
ประสบความสําเร็จอย่างมากในปีนี้สามารถทําได้ตํ่าสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี หรือเกิดจุดความร้อนเพียง 53,800 จุด ซ่ึงมีปริมาณท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2564 มีถึง 114,412 จุด แล้วเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยสะสมท่ัวประเทศ 3 ปี พบปีนี้มีจุดความร้อนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 133,502 จุด หรือร้อยละ 71 ถือ
มีประสิทธิภาพมากจากการดําเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทําให้จุดความร้อนลดลงในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือมีตัวเลข
ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนการจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติปีนี้กรมป่าไม้ได้กําหนดการจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีภาคเหนือไว้รวม 1,500 ตัน 

ด้าน นายยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ผลงานท่ีผ่านมาต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2564 จนถึงปัจจุบัน กรมป่าไม้ สามารถปกป้องป่าไม้ท้ังการบุกรุกและควบคุมไฟป่าได้มีประสิทธิภาพ จึงขอชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีมาโดยตลอด ส่วนในปีงบประมาณ 2565 กรมป่าไม้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปราม ท้ังการ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยลาดตะเวนและสกัดกั้นการบุกรุกป่า ควบคู่กับ
สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมปกป้องผืนป่า ท้ังนี้ กรมป่าไม้ ยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จํากัด มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือช่วยแบ่งเบาและลดภาระให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติรวม 306 ทุน 
ท้ังระดับอุดมศึกษา , มัธยมศึกษา และประถมศึกษา รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท 



 

“กระทรวง ทส.”ปลื้ม ผลงานป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า แถม Hot Spot ต่ําสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี 
พร้อมมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานผู้ปฏิบัติงาน 

06/13/2022 

 
ท่ีปรึกษา รมว.ทส. “ดร. ยุทธพล อังกินันทน์” ปลื้มผลงานกรมป่าไม้ ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าได้สุดยอด ปี 65 จับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้า
ถึง 1,043 คดี ดําเนินคดีแล้ว 707 คดี พ ร้อมสกัด Hot Spot เห็นผล ปี 65 เกิดเพียง 53,800 จุด ตํ่าสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี แถมป้องกันพ้ืนท่ีป่า
ไม่ให้ถูกบุกรุกกว่า 2 หม่ืนไร่ จัดหนักปลุกขวัญ 5,000 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ัวประเทศ แจกทุนการศึกษาบุตร 306 ทุน รวม 1 ล้านบาท 

กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดําเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า โดยมี ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และผู้บริหาร ทส. ร่วมในพิธี และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา รมว.ทส. เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ท่ี
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ในการป้องกันรักษา พ้ืนท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าใหม่ เกิดข้ึน โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากร ป่าไม้และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และนายวราวุธ ศิลปอาชา รวม.ทส. ได้มอบหมายให้กํากับ
ดูแลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการร่วม 
พญาเสือ พยัคฆ์ไพร เหย่ียวดง ฉลามขาว และหน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวผนึกกําลังในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ต้ังแต่ในพ้ืนท่ีป่าจนถึงท้องทะเล 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ป้องกัน และปราบปราม โดยเฉพาะการเร่งดําเนินคดีกับกลุ่มนายทุน
และผู้มีอิทธิพลท่ีบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทําไม้ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย และการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการ
ลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ รวมถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้มาตรการ “ชิงเก็บก่อน” เพ่ือลดการเผา และนําเชื้อเพลิงไป
สร้างรายได้ พร้อมปรับยุทธวิธีดูแลป้องกันรักษาป่าโดยนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาช่วยตรวจสอบพ้ืนท่ีป่า ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล่าว 

ดร.ยุทธพล กล่าวต่อไปว่า จากรายงานของกรมป่าไม้ ถึงผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 ต้ังแต่
ตุลาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 สามารถดําเนินการจับกุมผู้กระทําความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ มากกว่า 1,000 ราย โดยมีสถิติคดีการกระทําผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในคดีพ้ืนท่ีบุกรุกป่า ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 1,043 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 1,002 คดี ผู้กระทําผิดราย



ใหญ่ 41 คดี ในการนี้ กรมป่าไม้ ได้มีการดําเนินคดีแล้ว 707 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 685 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 22 คดี พร้อมกันนี้ยัง
สามารถป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกมากกว่า 20,000 ไร่ 

 
นอกจากนี้ในส่วนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ดร. ยุทธพล กล่าวว่า จากข้อมูล เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 มีจุดความร้อน หรือ Hot Spot 
สะสมท่ัวประเทศ 53,800 จุด ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ท่ีมีถึง 114,412 จุด ขณะท่ีเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยสะสมท่ัวประเทศ 3 ปี ปี 
2565 มีจุด Hot Spot ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 133,502 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.28 ถือว่า ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้จุด Hot Spot ลดลง
ในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ท่ีมีตัวเลขลดลงอย่างชัดเจน ขณะท่ีการดับไฟป่าท่ัวประเทศ มีถึง 1,472 คร้ัง แบ่งเป็น ภาคเหนือ
ตอนบน 1,110 คร้ัง ภาคเหนือตอนล่าง 76 คร้ัง ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 246 คร้ัง และภาคกลาง 40 คร้ัง รวมพ้ืนท่ี 18,675 ไร่ ขณะที่การ
จัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2565 กรมป่าไม้ได้กําหนดการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นท่ีภาคเหนือรวม 1,500 ตัน ซ่ึงผลการเก็บขน
เชื้อเพลิง เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สามารถเก็บขนได้ถึง 1,508.84 ตัน 

ด้าน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมป่าไม้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ในความรับผิดชอบทั่วประเทศมากกว่า 65 ล้านไร่ มี
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากว่า 5,000 คน ท่ีต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลําบากในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
บางคร้ังได้รับภัยอันตราย จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์ จนถึงข้ันได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ทําให้ครอบครัวท่ีอยู่
เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีพ รวมท้ังมีความห่วงใยถึงค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสําคัญของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ี จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
รวมท้ังครอบครัว พร้อมกันนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ัวประเทศ จงึได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรให้แก่กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าท่ี ท้ังสิ้นจํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับปฐมศึกษา 
265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

 
ด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สํานักประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
หน่วยหนึ่งของสังคม ท่ีมุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคมชุมชนท่ีย่ังยืน และ
การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 



โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF ได้มีโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าลุ่มน้ําป่าสัก จ.ลพบุรี ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูก
ต้นไม้ ปกป้อง ฟ้ืนฟูและรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เห็นถึงการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า ท่ีมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ปกป้อง รักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติหลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ จึงอยากท่ีจะมาสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมท้ังกล่าวชื่นชม ยกย่อง ทุกท่านท่ีถือเป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ในด้านการ
ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับประเทศไทย ให้กับสังคมของเราและให้กับลูกหลานของเรา สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระทรวงทรัพย์ปลื้มผลงานป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าปี 65 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน
ผู้ปฏิบัติงาน 

สยามรัฐออนไลน์ 13 มิถุนายน 2565 17:11 น. 

 
ท่ีปรึกษา รมว.ทส. “ดร.ยุทธพล อังกินันทน์” ปลื้มผลงานกรมป่าไม้ ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าได้สุดยอดปี 65 จับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้า
ถึง 1,043 คดี ดําเนินคดีแล้ว 707 คดี พ ร้อมสกัด Hot Spot เห็นผล ปี 65 เกิดเพียง 53,800 จุด ตํ่าสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี แถมป้องกันพ้ืนท่ีป่า
ไม่ให้ถูกบุกรุกกว่า 2 หม่ืนไร่ จัดหนักปลุกขวัญ 5,000 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ัวประเทศ แจกทุนการศึกษาบุตร 306 ทุน รวม 1 ล้านบาท 

กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดําเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า  โดยมี ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เปน็ประธาน และผู้บริหาร ทส. ร่วมในพิธี และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ท่ีห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพลฯ ท่ีปรึกษา รมว.ทส. เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ในการป้องกันรักษาพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าใหม่ เกิดข้ึน โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และนายวราวุธ ศิลปอาชา รวม.ทส. ได้มอบหมายให้กํากับดูแล
การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการร่วม พญา
เสือ พยัคฆ์ไพร เหย่ียวดง ฉลามขาว และหน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวผนึกกําลังในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต้ังแต่ใน
พ้ืนท่ีป่าจนถึงท้องทะเล 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ป้องกัน และปราบปราม โดยเฉพาะ 

การเร่งดําเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลท่ีบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทําไม้ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
และการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ รวมถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้มาตรการ “ชิงเก็บก่อน” 
เพ่ือลดการเผา และนําเชื้อเพลิงไปสร้างรายได้ พร้อมปรับยุทธวิธีดูแลป้องกันรักษาป่าโดยนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาช่วยตรวจสอบพ้ืนท่ีป่า 
ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิด
อย่างเคร่งครัด ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล่าว 

ดร.ยุทธพล กล่าวต่อไปว่า จากรายงานของกรมป่าไม้ ถึงผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 



พ.ศ. 2507 มาตรา 25 ต้ังแต่ตุลาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 สามารถดําเนินการจับกุมผู้กระทําความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ มากกว่า 1,000 ราย 
โดยมีสถิติคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในคดีพ้ืนท่ีบุกรุกป่า ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 1,043 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 
1,002 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 41 คดี ในการนี้ กรมป่าไม้ ได้มีการดําเนินคดีแล้ว 707 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 685 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 
22 คดี พร้อมกันนี้ยังสามารถป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกมากกว่า 20,000 ไร่ 

 
นอกจากน้ีในส่วนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ดร. ยุทธพล กล่าวว่า จากข้อมูล เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 มีจุดความร้อน หรือ  Hot 
Spot สะสมท่ัวประเทศ 53,800 จุด ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ท่ีมีถึง 114,412 จุด ขณะท่ีเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยสะสมท่ัวประเทศ 
3 ปี  ปี 2565 มีจุด Hot Spot ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 133,502 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.28 ถือว่า ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้จุด Hot 
Spot ลดลงในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ท่ีมีตัวเลขลดลงอย่างชัดเจน ขณะท่ีการดับไฟป่าท่ัวประเทศ มีถึง 1,472 คร้ัง แบ่งเป็น 
ภาคเหนือตอนบน 1,110 คร้ัง ภาคเหนือตอนล่าง 76 คร้ัง ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 246 คร้ัง และภาคกลาง 40 คร้ัง รวมพ้ืนท่ี 18,675 ไร่ 
ขณะท่ีการจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2565 กรมป่าไม้ได้กําหนดการจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีภาคเหนือรวม 1,500 ตัน ซ่ึงผลการ
เก็บขนเชื้อเพลิง เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สามารถเก็บขนได้ถึง 1,508.84 ตัน 

ด้าน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม  รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมป่าไม้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ในความรับผิดชอบท่ัวประเทศมากกว่า 65 ล้านไร่ มี
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากว่า 5,000 คน ท่ีต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลําบากในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  
บางคร้ังได้รับภัยอันตราย จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์ จนถึงข้ันได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ทําให้ครอบครัวท่ีอยู่
เบ้ืองหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีพ รวมท้ังมีความห่วงใยถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสําคัญของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ี จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
รวมท้ังครอบครัว พร้อมกันนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ัวประเทศ  จึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรให้แก่กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าท่ี ท้ังสิ้นจํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับปฐมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สํานักประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหน่วย
หนึ่งของสังคม ท่ีมุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคมชุมชนท่ีย่ังยืน และการ
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF ได้มีโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าลุ่มน้ําป่าสัก จ.ลพบุรี ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูก
ต้นไม้ ปกป้อง ฟ้ืนฟูและรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เห็นถึงการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า ท่ีมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ปกป้อง รักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติหลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ จึงอยากท่ีจะมาสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมท้ังกล่าวชื่นชม ยกย่อง ทุกท่านท่ีถือเป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ในด้านการ
ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับประเทศไทย ให้กับสังคมของเราและให้กับลูกหลานของเรา สืบไป 



 

กรมป่าไม้ โชว์ผลงานปี 65 จับบุกรุกป่ากว่า 1 พันคดี สกัดไฟป่าเห็นผล เกิดต่ําสุดในรอบ 3 ปี 

13 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25 น. 

 
ท่ีปรึกษา รมว.ทส.  ปลื้มผลงานกรมป่าไม้ ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าได้สุดยอด ปี 65 จับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้าถึง 1,043 คดี ดําเนินคดี
แล้ว 707 คดี พร้อมสกัด Hot Spot เห็นผล ปี 65 เกิดเพียง 53,800 จุด ตํ่าสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี แถมป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกกว่า 2 หม่ืนไร่ 
จัดหนักปลุกขวัญ 5,000 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ัวประเทศ แจกทุนการศึกษาบุตร 306 ทุน รวม 1 ล้านบาท 

13 มิถุนายน 2565 - กรมป่าไม้ แถลงผลการดําเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า โดยมี ดร .ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน และผู้บริหาร ทส. ร่วมในพิธี และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ณ 
ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นายยุทธพล เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ในการป้องกันรักษาพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าใหม่ เกิดข้ึน โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และนายวราวุธ ศิลปอาชา รวม.ทส. ได้มอบหมายให้กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ซ่ึงประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการร่วม พญาเสือ พยัคฆ์ไพร เหย่ียวดง ฉลามขาว และหน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky 
Ranger) ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวผนึกกําลังในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต้ังแต่ในพ้ืนท่ีป่าจนถึงท้องทะเล 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ป้องกัน และปราบปราม โดยเฉพาะการเร่งดําเนินคดีกับกลุ่มนายทุน
และผู้มีอิทธิพลท่ีบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทําไม้ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย และการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการ
ลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ รวมถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้มาตรการ “ชิงเก็บก่อน” เพ่ือลดการเผา และนําเชื้อเพลิงไป
สร้างรายได้ พร้อมปรับยุทธวิธีดูแลป้องกันรักษาป่าโดยนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาช่วยตรวจสอบพ้ืนท่ีป่า ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด 

นายยุทธพล กล่าวต่อไปว่า จากรายงานของกรมป่าไม้ ถึงผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 ต้ังแต่
ตุลาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 สามารถดําเนินการจับกุมผู้กระทําความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ มากกว่า 1,000 ราย โดยมีสถิติคดีการกระทําผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในคดีพ้ืนท่ีบุกรุกป่า ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 1,043 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 1,002 คดี ผู้กระทําผิดราย
ใหญ่ 41 คดี ในการนี้ กรมป่าไม้ ได้มีการดําเนินคดีแล้ว 707 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 685 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 22 คดี พร้อมกันนี้ยัง
สามารถป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกมากกว่า 20,000 ไร่ 



นอกจากนี้ในส่วนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน นายยุทธพล กล่าวว่า จากข้อมูล เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 มีจุดความร้อน หรือ Hot Spot 
สะสมท่ัวประเทศ 53,800 จุด ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ท่ีมีถึง 114,412 จุด ขณะท่ีเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยสะสมท่ัวประเทศ 3 ปี ปี 
2565 มีจุด Hot Spot ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 133,502 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.28 ถือว่า ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้จุด Hot Spot ลดลง
ในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ท่ีมีตัวเลขลดลงอย่างชัดเจน ขณะท่ีการดับไฟป่าท่ัวประเทศ มีถึง 1,472 คร้ัง แบ่งเป็น ภาคเหนือ
ตอนบน 1,110 คร้ัง ภาคเหนือตอนล่าง 76 คร้ัง ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 246 คร้ัง และภาคกลาง 40 คร้ัง รวมพ้ืนท่ี 18,675 ไร่ ขณะที่การ
จัดการเชื้อเพลิงในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2565 กรมป่าไม้ได้กําหนดการจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีภาคเหนือรวม 1,500 ตัน ซ่ึงผลการเก็บขน
เชื้อเพลิง เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สามารถเก็บขนได้ถึง 1,508.84 ตัน 

ด้าน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมป่าไม้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ในความรับผิดชอบทั่วประเทศมากกว่า 65 ล้านไร่ มี
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากว่า 5,000 คน ท่ีต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลําบากในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
บางคร้ังได้รับภัยอันตราย จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์ จนถึงข้ันได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ทําให้ครอบครัวท่ีอยู่
เบ้ืองหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีพ รวมท้ังมีความห่วงใยถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เล็งเห็นความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตร
เจ้าหน้าท่ี จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งครอบครัว พร้อมกันนี้ บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ัวประเทศ จึงได้มีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรให้แก่กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าท่ี ท้ังสิ้นจํานวน 306 
ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับปฐมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 
1,000,000 บาท” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

ด้านนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สํานักประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
หน่วยหนึ่งของสังคม ท่ีมุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคมชุมชนท่ีย่ังยืน และ
การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF ได้มีโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าลุ่มน้ําป่าสัก จ.ลพบุรี ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูก
ต้นไม้ ปกป้อง ฟ้ืนฟูและรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เห็นถึงการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า ท่ีมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ปกป้อง รักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติหลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ จึงอยากท่ีจะมาสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมท้ังกล่าวชื่นชม ยกย่อง ทุกท่านท่ีถือเป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ในด้านการ
ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับประเทศไทย ให้กับสังคมของเราและให้กับลูกหลานของเราสืบไป 

 
 

 



 

“กระทรวงทรัพย์”ปลื้ม ผลงานป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าปี 65 จับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้าถึง 1,043 
คดี แถม Hot Spot ต่ําสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี 

13 มิถุนายน 2022 

 
“กระทรวงทรัพย์”ปลื้ม ผลงานป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าปี 65 จับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้าถึง 1,043 คดี แถม Hot Spot ตํ่าสุดในรอบ
เฉลี่ย 3 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ 

ท่ีปรึกษา รมว.ทส. “ดร. ยุทธพล อังกนิันทน์” ปลื้มผลงานกรมป่าไม้ ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าได้สุดยอด ปี 65 จับบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้า
ถึง 1,043 คดี ดําเนินคดีแล้ว 707 คดี พ ร้อมสกัด Hot Spot เห็นผล ปี 65 เกิดเพียง 53,800 จุด ตํ่าสุดในรอบเฉลี่ย 3 ปี แถมป้องกันพ้ืนท่ีป่า
ไม่ให้ถูกบุกรุกกว่า 2 หม่ืนไร่ จัดหนักปลุกขวัญ 5,000 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ัวประเทศ แจกทุนการศึกษาบุตร 306 ทุน รวม 1 ล้านบาท 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดําเนินงานด้านการป้องกัน รักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า โดยมี ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และผู้บริหาร ทส. ร่วมในพิธี และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรม
ป่าไม้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
ดร. ยุทธพลฯ ท่ีปรึกษา รมว.ทส. เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ในการป้องกันรักษาพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าใหม่ เกิดข้ึน โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และนายวราวุธ ศิลปอาชา รวม.ทส. ได้มอบหมายให้กํากับดูแล
การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการร่วม พญาเสือ 
พยัคฆ์ไพร เหย่ียวดง ฉลามขาว และหน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวผนึกกําลังในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต้ังแต่ในพ้ืนท่ี
ป่าจนถึงท้องทะเล 



สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ป้องกัน และปราบปราม โดยเฉพาะการเร่งดําเนินคดีกับกลุ่มนายทุน
และผู้มีอิทธิพลท่ีบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทําไม้ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย และการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการ
ลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ รวมถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้มาตรการ “ชิงเก็บก่อน” เพ่ือลดการเผา และนําเชื้อเพลิงไป
สร้างรายได้ พร้อมปรับยุทธวิธีดูแลป้องกันรักษาป่าโดยนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาช่วยตรวจสอบพ้ืนท่ีป่า ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล่าว 

ดร.ยุทธพล กล่าวต่อไปว่า จากรายงานของกรมป่าไม้ ถึงผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 ต้ังแต่
ตุลาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 สามารถดําเนินการจับกุมผู้กระทําความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับปา่ไม้ มากกว่า 1,000 ราย โดยมีสถิติคดีการกระทําผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในคดีพ้ืนท่ีบุกรุกป่า ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 1,043 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 1,002 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 
41 คดี ในการนี้ กรมป่าไม้ ได้มีการดําเนินคดีแล้ว 707 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทําผิดรายย่อย 685 คดี ผู้กระทําผิดรายใหญ่ 22 คดี พร้อมกันนี้ยัง
สามารถป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุกมากกว่า 20,000 ไร่ 

นอกจากนี้ในส่วนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ดร. ยุทธพล กล่าวว่า จากข้อมูล เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 มีจุดความร้อน หรือ Hot Spot 
สะสมท่ัวประเทศ 53,800 จุด ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ท่ีมีถึง 114,412 จุด ขณะท่ีเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยสะสมท่ัวประเทศ 3 ปี ปี 
2565 มีจุด Hot Spot ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 133,502 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.28 ถือว่า ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้จุด Hot Spot ลดลง
ในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ท่ีมีตัวเลขลดลงอย่างชัดเจน ขณะท่ีการดับไฟป่าท่ัวประเทศ มีถึง 1,472 คร้ัง แบ่งเป็น ภาคเหนือ
ตอนบน 1,110 คร้ัง ภาคเหนือตอนล่าง 76 คร้ัง ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 246 คร้ัง และภาคกลาง 40 คร้ัง รวมพ้ืนท่ี 18,675 ไร่ ขณะที่การ
จัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2565 กรมป่าไม้ได้กําหนดการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นท่ีภาคเหนือรวม 1,500 ตัน ซ่ึงผลการเก็บขน
เชื้อเพลิง เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สามารถเก็บขนได้ถึง 1,508.84 ตัน 

 
ด้าน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมป่าไม้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ในความรับผิดชอบทั่วประเทศมากกว่า 65 ล้านไร่ มี
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากว่า 5,000 คน ท่ีต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลําบากในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
บางคร้ังได้รับภัยอันตราย จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์ จนถึงข้ันได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ทําให้ครอบครัวท่ีอยู่
เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีพ รวมท้ังมีความห่วงใยถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสําคัญของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ี จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
รวมท้ังครอบครัว พร้อมกันนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ัวประเทศ จึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรให้แก่กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าท่ี ท้ังสิ้นจํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับปฐมศึกษา 
265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

ด้านนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สํานักประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานภาคเอกชน



หน่วยหนึ่งของสังคม ท่ีมุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคมชุมชนท่ีย่ังยืน และ
การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF ได้มีโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าลุ่มน้ําป่าสัก จ.ลพบุรี ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูก
ต้นไม้ ปกป้อง ฟ้ืนฟูและรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เห็นถึงการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า ท่ีมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ปกป้อง รักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติหลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ จึงอยากท่ีจะมาสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัวโดยการมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

พร้อมท้ังกล่าวชื่นชม ยกย่อง ทุกท่านท่ีถือเป็น“ผู้ปิดทองหลังพระ” ในด้านการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับประเทศไทย ให้กับ
สังคมของเราและให้กับลูกหลานของเรา สืบไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม maiA เดินหน้าฟื้นผืนป่า จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง 
Plant & Protect” 

วันจันทร์ ท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.29 น. 

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA  กรมป่าไม้  และภาคชุมชน ร่วมคืนผืนป่าบนพื้นท่ีรวม 91 ไร่ ในโครงการ Care the 
Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” ท่ี ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแก่พ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา สร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่
ชุมชนในท้องท่ี 390 ครัวเรือน นําไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินโครงการ Care the Wild “ปลูก
ป้อง Plant & Protect” มาต้ังแต่ปี 2563 โดยเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคมและชุมชนเพ่ือสร้างป่าอย่างย่ังยืน 
ด้วยการ “ปลูก” ปลูกไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และ “ป้อง” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลป่าโดยชุมชน และปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาลการ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market 'Work' for Everyone” 

 “ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมระดมทุนปลูกป่า 18,200 ต้น บนพ้ืนท่ีรวม 91 ไร่ ใน
จํานวนนี้เป็นพ้ืนท่ีของตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ และ บจ. ใน mai 53 บริษัทพ้ืนท่ีรวม 65 ไร่ ท่ีป่าชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง ต. บ้านเวียง อ. 
ร้องกวาง จ. แพร่ โดยการปลูกป่าจํานวน 91 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก 162,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ช่วยฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศแก่พ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา ขณะเดียวกัน จะทําให้ชุมชน 390 ครัวเรือน ครอบคลุมประชากรร่วม 1,300 คน ได้รับประโยชน์ในด้านผลิตผลทาง
การเกษตร สามารถเก็บเกี่ยวเพ่ือบริโภคและเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ และยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนในระยะยาว” นายภากรกล่าว 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กล่าวว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai มีความร่วมมือกัน
ต่อเนื่อง ท้ังการเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ขณะเดียวกัน ยังร่วมในโครงการ
สิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือสร้างเป็นโมเดลของภาคธุรกิจ ท่ีไม่ว่าจะกิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขยายผลลัพธ์ท่ีดีในวงกว้าง 

ปัจจุบัน โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ได้ขยายพ้ืนท่ีป่าท่ีใน 6 จังหวัดในภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือท่ีจังหวัด เชียงราย 
และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดมหาสารคาม ภาคกลางท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี องค์กรท่ีสนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.setsocialimpact.com 



 

 

 

SET - สมาคม maiA รุกโครงการ'ปลูกป้อง Plant & Protect' 

    เขียนโดย บลูชิพ online 13/06/2022 19  

SET - สมาคม maiA เดินหน้าฟ้ืนผืนป่า จ. แพร่ โครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA กรมป่าไม้ และภาคชุมชน ร่วมคืนผืนป่าบนพ้ืนท่ีรวม 91 ไร่ ในโครงการ Care the Wild: 
“ปลูกป้อง Plant & Protect” ท่ี ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแก่พ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา สร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน
ในท้องท่ี 390 ครัวเรือน นําไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินโครงการ Care the Wild “ปลูก
ป้อง Plant & Protect” มาต้ังแต่ปี 2563 โดยเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคมและชุมชนเพ่ือสร้างป่าอย่างย่ังยืน 
ด้วยการ “ปลูก” ปลูกไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และ “ป้อง” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลป่าโดยชุมชน และปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาลการ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market 'Work' for Everyone” 

 “ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมระดมทุนปลูกป่า 18,200 ต้น บนพ้ืนท่ีรวม 91 ไร่ ใน
จํานวนนี้เป็นพ้ืนท่ีของตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ และ บจ. ใน mai 53 บริษัทพ้ืนท่ีรวม 65 ไร่ ท่ีป่าชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง ต. บ้านเวียง อ. 
ร้องกวาง จ. แพร่ โดยการปลูกป่าจํานวน 91 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก 162,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ช่วยฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศแก่พ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา ขณะเดียวกัน จะทําให้ชุมชน 390 ครัวเรือน ครอบคลุมประชากรร่วม 1,300 คน ได้รับประโยชน์ในด้านผลิตผลทาง
การเกษตร สามารถเก็บเกี่ยวเพ่ือบริโภคและเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ และยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนในระยะยาว” นายภากรกล่าว 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กล่าวว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai มีความร่วมมือกัน
ต่อเนื่อง ท้ังการเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ขณะเดียวกัน ยังร่วมในโครงการ
สิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือสร้างเป็นโมเดลของภาคธุรกิจ ท่ีไม่ว่าจะกิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขยายผลลัพธ์ท่ีดีในวงกว้าง 

ปัจจุบัน โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ได้ขยายพ้ืนท่ีป่าท่ีใน 6 จังหวัดในภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือท่ีจังหวัด เชียงราย 
และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดมหาสารคาม ภาคกลางท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี องค์กรท่ีสนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.setsocialimpact.com 



 

120 ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะมุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ําและการบริการคุณภาพส่งถึง
ประชาชน 

ฉลองครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา แสดงผลงานและนวัตกรรม
งานชลประทานผ่านนิทรรศการย่ิงใหญ่ นําเทคโนโลยีเสมือนจริง โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต (The Miracle of Water for Life) ท่ี
เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมาย พร้อมจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ‘120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน’ 
ท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 13-15 มิ.ย. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับชม
นิทรรศการท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

13 มิถุนายน 2565     13:50 น. 

 
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 120 ปี แห่งการกําเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศไทย 
นับแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ผู้ก่อต้ังกรมคลอง เปลี่ยนเป็นกรมทดน้ําในรัชกาลท่ี 6 และเป็นกรมชลประทานในรัชกาลท่ี 7 การพัฒนางานชลประทานใน
ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลท่ี 9 ท่ีงานด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาและก่อสร้าง โครงการชลประทานประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม รวมท้ังการบริหารจัดการน้ําเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค 
การเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกพ้ืนท่ีมากกว่า 2,000 โครงการ  

 “ตลอดระยะเวลา 120 ปีท่ีผ่านมา กรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือสนับสนุนการใช้น้ําในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัว
ประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ํารวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมี
เป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 หวังสร้าง
ความม่ันคงด้านน้ําให้กับประเทศไทยให้มากย่ิงข้ึน” นายประพิศ กล่าว 

ในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ระหว่างวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2565 
โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ โดย
วิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ํา เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ํา ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ัวประเทศ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จํานวน 22,930 ต้น สําหรับท่ีส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์จากสาย
งานต่าง ๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยุง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจําหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีชลประทานอีกด้วย 

 



 
นอกจากนี้ กรมชลประทานจัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีท่ีสาม โดยคร้ังนี้จะได้สัมผัสเร่ืองราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต “The 
miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ําตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะได้รับความสนุกและต่ืนเต้น
ไปกับการสร้างตัวละครอวาตารเพ่ือเย่ียมชมนิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพ่ือทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 
หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน 

ท้ังนี้ ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วน
ภูมิภาค 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2565 และร่วมสัมผัสเร่ืองราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต “The miracle of 
water for life”  ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 120 ปี 
กรมชลประทาน ได้ต้ังแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา บริการคุณภาพส่งถึง
ประชาชน 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 - 13:45 น. 

 
ฉลองครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา แสดงผลงานและนวัตกรรม
งานชลประทานผ่านนิทรรศการย่ิงใหญ่ นําเทคโนโลยีเสมือนจริง โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต ท่ีเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมาย พร้อม
จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ‘120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน’ ท่ัวประเทศ ระหว่า 13-15 มิ.ย. โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับชมนิทรรศการท้ังออฟไลน์และออนไลน์ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 120 ปี แห่งการกําเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศไทย 
นับแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ผู้ก่อต้ังกรมคลอง เปลี่ยนเป็นกรมทดน้ําในรัชกาลท่ี 6 และเป็นกรมชลประทานในรัชกาลท่ี 7 การพัฒนางานชลประทานใน
ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลท่ี 9 ท่ีงานด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาและก่อสร้าง โครงการชลประทานประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม รวมท้ังการบริหารจัดการน้ําเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค 
การเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกพ้ืนท่ีมากกว่า 2,000 โครงการ 

“ตลอดระยะเวลา 120 ปีท่ีผ่านมา กรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือสนับสนุนการใช้น้ําในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ 
รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณนํ้ารวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายใน
การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 หวังสร้างความม่ันคง
ด้านน้ําให้กับประเทศไทยให้มากย่ิงข้ึน” นายประพิศ กล่าว 

ในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ระหว่างวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน 2565 
โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ โดย
วิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ํา เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ํา ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ัวประเทศ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จํานวน 22,930 ต้น สําหรับท่ีส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์จากสาย
งานต่าง ๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยุง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจําหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีชลประทานอีกด้วย 

 



นอกจากนี้ กรมชลประทานจัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีท่ีสาม โดยคร้ังนี้จะได้สัมผัสเร่ืองราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต “The 
miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ําตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะได้รับความสนุกและต่ืนเต้น
ไปกับการสร้างตัวละครอวาตารเพ่ือเย่ียมชมนิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพ่ือทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 
หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน 

ท้ังนี้ ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วน
ภูมิภาค 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 13 -15 มิถุนายน 2565 และร่วมสัมผัสเร่ืองราวความมหัศจรรย์แห่งสายนํ้าเพ่ือชีวิต “The miracle 
of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 120 ปี 
กรมชลประทาน ได้ต้ังแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คดีขาดอายุความ คนรวยรอดคุก! ใครรับผิดชอบ? 

13 มิ.ย. 2565 20:11 น. 

จากกรณีท่ีเป็นข่าวครึกโครม คดี “โกทร” หรือ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี บิดานางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ผู้ต้องหา
ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ท่ี จ.33/2565 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 65 ข้อหา “สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีซ้ือ ทํา จัดการ 
รักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล” หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ใน จ.ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีกว่า 150 ไร่ ท่ียังอยู่ระหว่างการหลบหนีและคดีจะขาดอายุความในวันท่ี 12 มิ.ย. 2565 คือวันนี้ ซ่ึงตํารวจก็
ได้กระจายกําลังเข้าตรวจค้นบ้านพักถึง 5 จุดเพ่ือค้นหา แต่..ก็คว้าน้ําเหลว! 

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ มีโอกาสพูดคุยกับ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) 
กล่าวถึงปัญหา “คดีขาดอายุความ” ว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการทุจริตประพฤติมิชอบของตํารวจผู้ใหญ่แทบท้ังสิ้น เนื่องจากตามข้อเท็จจริง 
ตํารวจผู้น้อยคือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ไม่ว่าคนแรกท่ีรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษหรือคนท่ีรับสํานวนต่อมาหลังจากที่คนแรกย้ายไป 
จะ “ไม่กล้า” ปล่อยให้ “คดีขาดอายุความ” เป็นอันขาด ไม่ว่าคดีนั้นจะมีโทษสูงหรือน้อยเพียงใด เกิดมานานแค่ไหน เนื่องจากแม้ไม่มีพฤติกรรม
ทุจริตท่ีจะถือเป็นความผิดอาญาชัดเจน แต่ก็ถือว่าเป็น “ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง” มีโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ เพราะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง รัฐไม่สามารถนําตัวผู้กระทําผิดอาญามาลงโทษตามกฎหมายได้ 

โดยการนับอายุความ จะเริ่มนับต้ังแต่วันวันท่ีกระทําความผิด เช่น บางคดียังอาจจะยังไม่รู้ตัวผู้กระทําผิด แต่ก็ต้องสอบสวนและหาตัวคนร้ายนํามา
ส่งให้อัยการย่ืนฟ้องต่อศาล ซ่ึงอายุความต่างๆ กัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และสูงสุด 20 ปี 

“พนักงานสอบสวนในชั้นต้น” บางคน อาจจะไม่ดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอะไรส่งให้อัยการสั่งฟ้องคดี ไม่ว่าจะเป็นกรณีไม่รู้ตัว
ผู้กระทําผิด หรือรู้แล้วแต่ไม่ไปเสนอศาลออกหมายจับ หรือศาลออกหมายจับแล้ว ก็ไม่ได้ทําหนังสือส่งหมายจับนั้นให้ตํารวจฝ่ายสืบสวนตามจับตัว
มา เพราะคิดว่าอีกไม่นานก็จะย้ายแล้ว คดีถูกส่งให้คนอ่ืนรับผิดชอบไป 

ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้ นอกจากเกิดจากปัญหาความเกียจคร้านของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ รวมท้ังไม่มีระบบการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาท่ี
กระทําด้วยความสุจริตและมีประสิทธิภาพแล้ว เบื้องหลังแท้จริงก็คือคําสั่งของตํารวจผู้ใหญ่ท่ีไม่มีการบันทึกอะไรเป็นหลักฐาน ท้ังระดับสถานี กอง
บังคับการ หรือกองบัญชาการ ท่ี “ส่งสัญญาณ” ให้ “ดองคดี” ไว้ หรือแม้แต่ศาลออกหมายจับแล้ว ก็ส่งสัญญาณให้ตํารวจฝ่ายสืบสวนผู้รับผิดชอบ
ไม่ต้องไปสืบจับตัว และ ตร.ผู้ใหญ่ท่ีรับผิดชอบงานสืบสวน ก็ไม่ได้สนใจในการตรวจสอบการติดตามจับหมายศาลในคดีต่างๆ แต่อย่างใด 

โดยปกติ คดีไกล้ขาดอายุความ ถือเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับพนักงานสอบสวนและอัยการ ทันทีท่ีรับคดีมาอยู่ในมือ จะรีบดําเนินการก่อนคดีอ่ืน ถึงแม้
จะมีความร้ายแรงกว่า เพราะคดีท่ีหมดอายุความ จะไม่สามารถนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อีกต่อไป ถือเป็นเร่ืองท่ีสําคัญของเจ้า
พนักงานพนักงานยุติธรรมชั้นตํารวจและอัยการ ต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก...เป็นท่ีทราบกันดี 
 “พ.ต.อ.วิรุตม์” ผู้ครํ่าหวอดในวงการตํารวจและระบบยุติธรรมไทยตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่า “คดีขาดอายุความ” มักมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 3 
ข้อ คือ 



1. ส่วนใหญ่จะเป็นคดีท่ีคนรวยหรือคนมีอํานาจเป็นผู้ต้องหา 
2. คดีท่ีมีหลักฐานเป็นเอกสารหลักฐานทางราชการ ซ่ึงผู้ต้องหาแม้จะมีเงินก็ไม่สามารถต่อสู้เพ่ือให้ชนะคดี หรือติดสินบนให้ตํารวจ “สอบสวน
ทําลายพยานหลักฐาน” หรือ “ล้มคดี” ด้วยวิธีอ่ืนได้ 
3. ส่วนมากจะเป็นคดีประเภท “กระทําความผิดต่อรัฐ” และหน่วยท่ีงานท่ีรับผิดชอบกฎหมายนั้นเป็นผู้ไปแจ้งความกล่าวโทษ ไม่มีประชาชนเป็น
ผู้เสียหายในคดีด้วย 

เลขาธิการสถาบันเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขยายความ 3 ประเด็นนี้ต่อไปว่า 
1. คดีท่ีหมดอายุความเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องเป็นคนรวย เพราะต้องใช้เงินมาก และมีความสัมพันธ์อันดีกับตํารวจผู้ใหญ่ในการสั่งให้พนักงาน
สอบสวน “ดองคดี” หรือสอบสวนเป็นคดีไม่รู้ตัวผู้กระทําผิด หรือสั่งให้หัวหน้าสถานีไม่ต้องสืบจับตามหมายจับของศาล 
2. ส่วนใหญ่เป็นคดีท่ีมีหลักฐานเป็นเอกสารราชการ หรือรายงานผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจเขตท่ีดิน ป่าไม้ ทะเล เพราะหลักฐาน
เหล่านี้ไม่มีทางโต้แย้ง หรือว่ิงเต้นให้หน่วยงานรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงรายงานได้ 
3. เป็นคดีท่ีกระทําความผิดต่อรัฐ หากเป็นคดีท่ีประชาชนเป็นผู้เสียหาย เช่น คดีฆาตกรรม ก็จะมีการติดตามคดี แต่หากเป็นการกระทําความผิดต่อ
รัฐ เช่น คดีเหมืองแร่ ป่าไม้ หรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ บางคร้ังหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้ติดตาม มอบอํานาจให้เจ้าพนักงานไปแจ้งความกล่าวโทษกับ
ตํารวจแล้ว ตํารวจจะสอบสวนหรือไม่เม่ือใด หรือดองไว้ อ้างว่างานเยอะ หน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่สามารถกระทําอะไรได้ 

พ.ต.อ.วิรุตม์ กล่าวต่อว่า “การปล่อยให้คดีขาดอายุความ” ถือเป็นเทคนิคหนึ่ง ในการช่วยผู้กระทําผิดไม่ให้รับโทษอาญา โดยท่ีผู้บังคับบัญชาผู้สั่งไม่
ต้องรับผิดชอบอะไร เพราะไม่มีหลักฐานการสั่งดังกล่าว แต่คนท่ีต้องรับผิดชอบคือพนักงานสอบสวน หรือตํารวจฝ่ายสืบสวนท่ีไม่ติดตามจับตัว แต่
หากมีเร่ืองราวข้ึนมา ก็หาหลักฐานเรื่องการทุจริตนําไปสู่การดําเนินคดีอาญาไม่ได้ และการสอบสวนทางวินัยก็อาจย้ือไปเรื่อยๆ และในท่ีสุด ก็อาจ
ลงโทษใครไม่ได้ด้วยซํ้า เพราะมีการทําหลักฐานการสืบจับไว้แทบทุกเดือน แต่ไม่รู้ว่าอยู่ท่ีไหน ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริง ผู้ต้องหาก็อยู่หรือไปๆ มาๆ ท่ี
บ้านเดิมหลังนั่นแหละ! 

 
พ.ต.อ.วิรุตม์ นิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนพูดว่า นอกจากนั้น ก็ยังมีวิธีไม่ให้พนักงานสอบสวนถูกดําเนินคดีสําหรับการสอบสวนท่ีไม่ได้ออกหมายจับ คือ การ
ปล่อยให้คดีไปหมดอายุความในมือหน่วยงานอื่น เช่น อัยการ หรือ ป.ป.ช. ซ่ึงหากเป็นแบบนี้ พนักงานสอบสวนจะไม่มีความผิด เช่น คดีอยู่ใมมือ
พนักงานสอบสวน ส่งต่อกันไปมารวม 8 ปี แต่คนสุดท้ายสรุปส่งให้อัยการเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี หน่วยงานท่ี อายุความขาดขามือ ก็บอกว่า ได้
ทํางานเต็มท่ีเพราะคดีมีความยุ่งยากซับซ้อน ซ่ึงระบบการสอบสวนประเทศไทยก็เป็นแบบนี้มาตลอด! 

ปฏิรูปตํารวจ ต้อง “กระจายอํานาจสอบสวน” ไม่ปล่อยให้ตํารวจผูกขาดแต่เพียงหน่วยเดียว 

สําหรับแนวทางการแก้ปัญหา พ.ต.อ.วิรุตม์ ให้ความเห็นว่า ต้องปฏิรูประบบตํารวจและงานสอบสวนคร้ังใหญ่ โดยในคดีท่ีมีปัญหาหรือคดีสําคัญ
ตามท่ีกําหนดไว้ พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้พนักงานอัยการทราบเพ่ือเข้าตรวจสอบการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และสั่งการสอบสวนได้
เช่นเดียวกับระบบการสอบสวนในประเทศท่ีเจริญท่ัวโลก 

ต่อปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับคดีท่ีเกิดข้ึน ก็ต้องถาม ผบ.ตร. ให้ตอบหรืออธิบาย ส่วนการแก้ปัญหาในเชิงระบบอย่างจริงจัง ก็ต้องปฏิรูปงาน
สอบสวนไม่ให้ตํารวจ “ผูกขาด” ดังท่ีกล่าวไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานเร่ิมสอบสวนคดีท่ีตนเป็นเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็น
กรมทางหลวง กรมขนส่ง กรมป่าไม้ กรมประมง กรมเจ้าท่า ประมง สาธารณสุข เทศกิจ กทม. และหน่วยงานอีกมากมาย ต้องมีอํานาจสอบสวน
ความผิดท่ีรับผิดชอบได้อีกทางหนึ่ง หากคดีเห็นว่าไม่จําเป็นหรือไม่พร้อม ก็สามารถกล่าวโทษให้ตํารวจดําเนินการสอบสวนเช่นเดิม 



ต้องเข้าใจว่า “ตํารวจ” แท้จริงไม่ได้หมายถึงตํารวจแห่งชาติเท่านั้น แต่ถือเป็น “บทบาท” ในการตรวจตรารักษากฎหมายตาม ป.วิ อาญา หลาย
หน่วยก็มีบทบาทเป็นตํารวจ แต่ประเทศไทยไม่เรียกผู้หน่วยงานอื่นว่าตํารวจท้ังท่ีทําหน้าท่ีตํารวจ และเป็นตํารวจท่ีไม่มียศซ่ึงมีมานานแล้วด้วย ทํา
ให้ผู้คนเข้าใจผิดกันมาตลอด “ท่ัวโลก งานสอบสวนไม่ได้อยู่ในมือตํารวจฝ่ายเดียว ทุกหน่วยมีอํานาจเริ่มคดีของตัวเองได้ และในความเป็นจริง 
หน่วยงานเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของเขามากกว่า พงส.ตํารวจแห่งชาติด้วยซํ้า” 

เลขาธิการ สป.ยธ. ท้ิงท้ายอย่างน่าสนใจว่า ท่ีพ่ึงของประชาชนแท้จริงก็คือ อําเภอและจังหวัด ซ่ึงเป็น “หน่วยการปกครองพ้ืนฐานของประเทศ” 
ประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ทุกคนต้องพ่ึงนายอําเภอและผู้ว่าฯ ได้ในทุกปัญหา โดยเฉพาะเร่ืองอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย 
รวมท้ังการสอบสวนต้นทางกระบวนการยุติธรรม ตํารวจต้องทํางานตามนโยบายเป็นมือไม้ให้ผู้ว่าฯ นายอําเภอ ประชาชนไม่ควรต้องเสียเงินและ
เสียเวลาเดินทางมากรุงเทพฯ มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อหน่วยตํารวจหน่วยนั้นหน่วยนี้ แม้แต่ตํารวจกองปราบ ตํารวจเทคโนโลยี หรือแม้แต่ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ จะไปทําอะไรได้ เพราะอยู่ห่างไกลจากพยานหลักฐานและสถานท่ีเกิดเหตุท้ังสิ้น! 

ถ้าประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียหายต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เม่ือไหร่ นั่นต้องหมายความว่า เขาพึ่งหน่วยงานในพื้นท่ีไม่ได้ หรือไม่ยอมทําหน้าท่ี 
หัวหน้าหน่วยผู้รับผิดชอบต้องถูกดําเนินคดีหรือมีความผิดอย่างน้อยทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแต่ต้องคิดแบบน้ี จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตีตรงจุด : ส่องคนโตรุกป่าเกือบหมื่นไร่ จัดการได้แค่ไหน 

วันท่ี 13 มิ.ย. 2565 

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ปิดท้ายตีตรงจุด ชวนท่านผู้ชมไปปักหมุดกันท่ีสถานการณ์การรุกพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงมีการปราบปรามกันต่อเนื่อง เป็นข่าว
ครึกโครมก็ในปี 2560 ซ่ึงเป็นท่ีมาของคดีรุกป่าเขาใหญ่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับพ่อและพวก ท่ีเรารายงานไปเมื่อสักครู่ 

มาย้อนดูเส้นทางคดีรุกป่าเขาใหญ่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันก่อน ปี 60 ชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศปป.) ท่ี 4 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภายใต้การอํานวยการของอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับแจ้งว่ามีการนํารถแบ็กโฮ 3 คัน 
เข้าไปขุดปรับพ้ืนท่ีบนเนินเขาและใช้รถดันต้นไม้ล้มเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงบริเวณท่ีเกิดเหตุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี และ
จากการตรวจสอบตําแหน่งท่ีต้ังของโฉนดท่ีดิน มีชื่อของนายสุนทร และนางสาวกนกวรรณ เป็นผู้ครอบครอง จากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งความกับ
ตํารวจ ก่อนท่ีต่อมามีการส่งเร่ืองมาให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อในปี 2563 เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ซ่ึงพฤติกรรมกระทําความผิด ถือเป็นการกระทําท่ีฮั้วแบบเป็นขบวนการ 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าชุดพญาเสือ ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลพบว่ามีคนใหญ่คนโตในบ้านเมือง คนมีสี มีตํานาน เข้าไปรุกท่ีป่า 
ครอบครองพ้ืนท่ีเขตอุทยาน นิคมสร้างตนเอง หรือท่ีดินของรัฐจํานวนไม่น้อย และอาจเข้าไปรุกมากกว่า 10,000 ไร่ ยกตัวอย่างเช่นบริเวณ 2 ฝั่ง
ของนํ้าตกนางรอง ในจังหวัดนครนายก ปัจจุบันพบว่ามีเจ้าของท้ังหมด ท้ัง ๆ ท่ีพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และผู้ท่ีครอบครอง
ไม่ใช่ชาวบ้านตาสีตาสา แต่เป็นนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ท่ีผ่านมาได้มีการร้องเรียนไปยังสํานักบริหารอนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบุรี มีการดําเนินการ
อย่างไร เพราะได้มีการร้องเรียนไปแล้วมากกว่า 8,000 ไร่ 

ดังนั้นสิ่งท่ีฝากไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ให้ดําเนินการกับผู้ท่ีบุกรุกป่าอย่างจริงจัง เพราะแผนท่ีต้ังเป้าว่าประเทศไทยจะต้องมีพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือการอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2579 แต่หากยังมีคนใหญ่คนโต ผู้มีอิทธิพลเข้าไปรุกท่ีป่าแบบนี้ เกรงว่าเป้าหมายที่วางไว้จะ
เป็นแค่ตัวอักษร เพราะจากข้อมูลพบว่ายังมีพ้ืนท่ีของรัฐอีกจํานวนไม่น้อย ถูกออกเอกสารสิทธ์ิทับซ้อน ท้ัง ๆ ท่ีพ้ืนท่ีอุทยานไม่สามารถออกเอกสาร
ครอบครองได้ 

 


