
สรุปข่าวประจำในวันที่ 10-12 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ทส.ขานรับ มติ ครม. 9 ส.ค.65 สะสางปัญหาสํานักสงฆ์ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าไม ้(ไทยรัฐ 13 กันยายน 2565 หน้า 7) 
- โสมชบาเชิญสัมผัสของว่างวันอาทิตย์ (ไทยรัฐ 11 กันยายน 2565 หน้า 16) 
- ป่าไม้เล็งใช้'กม.เข้ม' สกัดที่พักภูทับเบิกผุด (มติชน 12 กันยายน 2565 หน้า 1,12) 
- รายงาน: ปมรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่ม ความจริงสองด้าน (ผู้จัดการรายวัน 360o 12 กันยายน 2565 หน้า 11) 

ข่าวเว็บไซต์ 
เรื่องสร้างสรรค์ของเด็กไทย กับกลุ่ม “The Youth Fund” นำโดย ปีย์ ภักดีจิตต์ (ไทยรัฐ 11 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2496732 
“The Youth Fund” จัดงาน “TYF Charity Night” ประมูลสิ่งของจากการนำเอาขยะมาแปรรูป เพ่ือระดมเงินทุนต่อยอด
กิจกรรมเพ่ือสังคม (ผู้จัดการออนไลน์ 10 กันยายน 2565)  
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000087013 
‘วราวุธ’มอบนโยบายบูรณาการงานป่าไม้-อุทยานฯ (เดลินิวส์ 10 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1455625/ 
"วราวุธ" มอบนโยบายกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ผนึกกำลังดูแลป้องกันรักษาป่าร่วมกัน (บ้านเมือง 9 กันยายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/295596 
รมว.ทส.มอบนโยบายและลงนามความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติฯ (สยามรัฐ 9 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/381189 
"วราวุธ" ให้กรมป่าไม้กับกรมอุทยานฯ ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยการถ่ายโอนงานและอัตรากำลังพล เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การทำงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลป้องกันรักษาผืนป่าของประเทศ (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
9 กันยายน 2565) https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220909183710886 
“วราวุธ” มอบนโยบายให้ ปม. และ อส. ผนึกกำลังช่่วยกันในการดูแลป้องกันรักษาป่า  
(THAILAND PLUS+ 9 กันยายน 2565) https://www.thailandplus.tv/archives/602559 
รีสอร์ตผุด ‘ภูทับเบิก’ 300 แห่ง ‘พ.อ.พงษ์เพชร’ แฉ จนท.ใส่เกียร์ว่าง ปล่อยคนมาถอนทุน (มติชน 10 กันยายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3554981 
เพชรบูรณ์- “พ.อ.พงษ์เพชร” แฉเหตุจนท.ใส่เกียร์ว่าง ทำให้ภูทับเบิกมีรีสอร์ตใหม่บุกรุกกว่า 300 แห่ง จนปัญหาวนลูป
กลับมาอีก เห็นด้วยหากกรมป่าไม้จะเปิดยุทธการใหม่ (77 ข่าวเด็ด 10 กันยายน 2565) 
https://www.77kaoded.com/news/soontorn/2338363 
กมธ.แก้จนฯวุฒิสภาถกปมปัญหาประชาชนทำกินในพ้ืนที่ป่าไม้เลย "สังศิต"แนะทุกฝ่ายใช้หลักเมตตาธรรมอภัยทาน 
(บ้านเมือง 11 กันยายน 2565) https://www.banmuang.co.th/news/politic/295724 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและทำกินในพ้ืนที่ป่าไม้ร่วมกับประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 11 กันยายน 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220911084016255 
จนท.บูรณาการร่วม บุกจับแก๊งขบวนการลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนที่ สปก.และป่าเขา (topnews 9 กันยายน 2565) 
https://www.topnews.co.th/news/423153 
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หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ถูกเผาทำลาย (สยามรัฐ 9 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/381060 
ลุยปฏิบัติการพาโขลงช้างป่ากลับอุทยาน วันที่ 5 (ไทยโพสต์ 9 กันยายน 2565) 
https://www.thaipost.net/district-news/217838/ 
ผลักดันต่อเนื่อง! ปฏิบัติการพาโขลงช้างป่านับร้อยกลับทับลานยังไม่สำเร็จ ฝนตกหนักเป็นอุปสรรค  
(ผู้จัดการออนไลน์ 9 กันยายน 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000086605 
พ่อเฒ่าวัย 80 หลงป่า "ภูพานน้อย" เชื่อเดินข้าม "เครือเขาหลง" (amarintv 9 กันยายน 2565) 
https://www.amarintv.com/news/detail/147484 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3ฯ สนธิกำลังยึด รีสอร์ทบ้านสะปัน (เชียงใหม่นิวส์ 9 กันยายน 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/news/2728097/ 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23611
วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.ขานรับ มติ ครม. 9 ส.ค.65 สะสางปัญหาสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้

รหัสข่าว: C-220913039153(12 ก.ย. 65/04:54) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 117.71 Ad Value: 117,710 PRValue : 353,130 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23609
วันที่: อาทิตย์ 11 กันยายน 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่าง)

หัวข้อข่าว: โสมชบาเชิญสัมผัสของว่างวันอาทิตย์

รหัสข่าว: C-220911009039(11 ก.ย. 65/02:18) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 62.55 Ad Value: 125,100 PRValue : 375,300 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23609
วันที่: อาทิตย์ 11 กันยายน 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่าง)

หัวข้อข่าว: โสมชบาเชิญสัมผัสของว่างวันอาทิตย์

รหัสข่าว: C-220911009039(11 ก.ย. 65/02:18) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 62.55 Ad Value: 125,100 PRValue : 375,300 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16255
วันที่: จันทร์ 12 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เล็งใช้'กม.เข้ม' สกัดที่พักภูทับเบิกผุด

รหัสข่าว: C-220912038039(11 ก.ย. 65/06:21) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 47.23 Ad Value: 56,676 PRValue : 170,028 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3777
วันที่: จันทร์ 12 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ปมรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่ม ความจริงสองด้าน

รหัสข่าว: C-220912040064(12 ก.ย. 65/04:34) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 82.72 Ad Value: 99,264 PRValue : 297,792 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3777
วันที่: จันทร์ 12 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ปมรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่ม ความจริงสองด้าน

รหัสข่าว: C-220912040064(12 ก.ย. 65/04:34) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 82.72 Ad Value: 99,264 PRValue : 297,792 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

เร่ืองสร้างสรรค์ของเด็กไทย กับกลุ่ม “The Youth Fund” นำโดย ปีย์ ภักดีจิตต์ 
11 ก.ย. 2565 04:10 น. 

ถูกใจคนที่อยากเห็นเด็กไทยคิดและทำในเรื่องสร้างสรรค์ เมื่อกลุ่ม  “The Youth Fund” (TYF) นำโดย ปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และน้องชาย 
กฤษฎิ์ (ปันนา) รวมตัวเพื่อนๆ อายุ 15-17 ทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันตั้งแต่ปี 2563 เช่น จัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนโรงเรียนวัดนาคปรก ปรับปรุง
อาคารเรียน บริจาคของ สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก จัดกิจกรรมพุทธศาสนา และกิจกรรมรักษาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
โดยดำน้ำเก็บขยะ ปลูกปะการัง ปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ในปีนี้ เด็กๆได้จัดงานระดมทุนอีกครั้ง ซึ่ง วราวุธ ศิลปอาชา รับเชิญทันที ไปเปิดงาน โดยมีระดับบิ๊กกระทรวงทรัพย์ฯ ตั้งแต่ ปลัดตุ๋ม–จตุพร บุรุษพัฒน์ 
รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานฯ สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พิรุณ สัยยะสิทธิ์
พานิช เลขาฯสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรฯ รองเพชร บุญช่วยดี แห่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกไปร่วมงาน ซึ่งเป็นงานแรกท่ี
มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

 
พอไปถึงงานท่ีโรงแรมคาเพลลา ผู้ใหญ่ใจดี 200 คนท่ีซื้อโต๊ะดินเนอร์ฯ 50,000 ซึ่งครึ่งงานเป็นคนคุ้นเคยกัน อาทิ พล.อ.พงศ์พิพัฒน์–กรองกาญจน์ 
ชมะนันทน์ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ นิติ โอสถานุเคราะห์ สรชน บุญสอง จันทนา ปางพุฒิพงศ์ พินทุพร นีดแฮม แคทลีน มาลีนนท์ นันทมาลี 
ภิรมย์ภักดี พสุ ลิปตพัลลภ วราภรณ์ ศิริบุญมา ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ หลุยส์ เตชะอุบล ฯลฯ ทึ่งมาก ที่เด็กๆจัดได้ดี ทำให้งานสนุกอบอุ่นเป็น
กันเองมีวงออเคสตรา ที่ได้ เป้ Vitrio คอนดัก และเด็กๆทีมงานแต่งตัวสวยหล่อเดินแฟช่ันและขึ้นเวทีร้องเพลง ซึ่งหลายคนร้องได้ดีมาก โดยเฉพาะ 
น้องเจ็ม–สลิล นิลสุวรรณากุล หนึ่งในแกนนำ TYFและ น้องปีเตอร์ ยังเดี่ยวเปียโนด้วย 

ตอนประมูลก็แข่ง bid อย่างเฮฮา ซึ่งคุณลุงรูปหล่อใจดี ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ที่ทำตัวเข้าธีมงานสิ่งแวดล้อมสุดๆ เพราะเลือกขับลัมโบร์กินี สีเขียว
ป๋อมางาน และประมูลโคมไฟ ที่ น้องภีม–ภคภณ จิวะวัฒนาศักดิ์ ลูกชายวัย 15 ของ คุณป๋อง แห่ง Bellitas นำซากขยะอวนผีที่เก็บจากใต้ทะเลมา
ประดิษฐ์เป็นโคมไฟรูปปลาวาฬ ประดับคริสตัล Swarovski โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำอยู่เป็นเดือน ส่วน ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ได้เก้าอ้ีทำ
จากวัสดุ recycle ของ Motif จาก คุณโอ๊ค–อัครรัฐ วรรณรัตน์ และ Jewelry แบรนด์เก๋ Raven ที่มีช้ินส่วนจากวัสดุเหลือใช้ ถูกประมูลโดย โกวิท 
รุ่งวัฒนโสภณ ภาพวาดของ ชนิดา อรุณรังษี ประมูลโดย คุณบาส–ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล โดยมี กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ เป็นกองเชียร์ให้บิดแข่งกับ 
กรณ์–ศรีริต้า ณรงค์เดช 

งานประสบความสำเร็จมาก ทำให้ วินท์ ภักดีจิตต์ ยิ้มหุบไม่ลงกับคำชมที่ปลูกฝังให้ลูกๆเป็นเด็กจิตใจดีงาม แต่คนที่ปลื้มสุดคือ คุณแม่คนสวย   
ดร.ยี–่ชญานันท์ ที่ลูกๆจัดงานตรงกับสายงานคุณแม่ ซึ่งอยู่กระทรวงทรัพย์ฯ 



 

 

“The Youth Fund” จัดงาน “TYF Charity Night” ประมูลสิ่งของจากการนำเอาขยะมาแปรรูป เพื่อระดม
เงินทุนต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม 
เผยแพร่: 10 ก.ย. 2565 14:10   ปรับปรุง: 10 ก.ย. 2565 14:10   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
กลุ่มเยาวชน The Youth Fund นำโดยนายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) พร้อมด้วยนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) และนายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ 
(ปันนา) จัดงานกาลาดินเนอร์ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร เพ่ือระดมเงินทุนต่อยอดกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีนาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายรัชฎา 
สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม และนายรองเพชร บุญ
ช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นเกียรติในงานคร้ังนี้ 

กิจกรรมภายในประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตรา นำโดย ดร.เป้  แห่ง Vietrio และการประมูลสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้มีอุปการคุณ เช่น เก้าอี้ทำจากวัสดุ Recycle ของ Motif ประมูลโดยคุณปอ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ โคมไฟปลาวาฬทำจากซากอวนผีที่
เก็บกู้จากใต้ทะเล ประดับเพิ่มเติมด้วยคริสตัล Swarovski จาก Bellitas ประมูลโดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ Jewelry ที่มีส่วนผลิตจากวัสดุเหลือ
ใช้จาก Reven ประมูลโดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ภาพวาดฝีมือคุณชนิดา อรุณรังษี ประมูลโดยคุณทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล เป็นต้น ซึ่งนับเป็นส่วน
หนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ในสังคมที่จะต่อยอดและสร้างความตระหนักรู้ต่อการทำงานเพื่อ
ส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เด็กรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา
และสังคมส่วนรวม 

โดยการจัดงานครั้งน้ี เป็นการจัดอีเวนต์ประเภทงานกาลาดินเนอร์แรกของประเทศไทยท่ีเป็น “คาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ (Carbon Neutral Event)” 
ที่ผู้จัดงานฯ มีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น จึงได้คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน ตั้งแต่การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องจัดงานเลี้ยง การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การจัดแสดงดนตรีวงออร์เคสตรา และแฟช่ันโชว์ การเดินทางของแขกผู้มี
เกียรติ นักดนตรี และ Staff รวมทั้งขยะและของเสียที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นแบบอนุมาน พบว่า การจัดงานครั้งนี้ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

สำหรับ The Youth Fund เกิดจากการริเริ่มของเยาวชน นายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) ในปี 2563 เพื่อทำ
กิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งปี
เตอร์ได้ชักชวนน้องชาย นายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ (ปันนา) ให้เข้ามาช่วยเป็นแม่งาน โดยได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ 
การปลูกปะการัง การปลูกป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
การทำกิจกรรม อีกท้ังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อนำขยะมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำออกประมูลในงานนี้เพื่อ
ระดมเงินทุนต่อยอดกิจกรรม เพื่อสังคมของทางกลุ่มฯ อีกด้วย 



 

‘วราวุธ’มอบนโยบายบูรณาการงานป่าไม้-อุทยานฯ 
‘วราวุธ’ รมว.ทรัยากรฯ มอบนโยบายบูรณาการงานป่าไม้-อุทยานฯ พุ่งเป้าสร้างความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน 

10 กันยายน 2565 เวลา 18:27 น. 

 
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอนภา รกิจ หน่วยงาน พื้นที่และ
ทรัพยากรการบริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.
ทรัพยากรฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเข้าร่วม 

นายวราวุธ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพราะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท้ังกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ 
จะได้ผสานความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ระดับ ท้ังในเรื่องของการถ่ายโอนพ้ืนท่ี หน่วยงาน 
และอัตรากำลัง เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้ขอให้ทั้ง 2 
หน่วยงาน รักษามาตรฐานในการทำงาน และขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงาน เพื่อผนึกกำลังในการ
ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์สืบไป 

ขณะที่นายจตุพร ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทั้ง 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึง
การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในทุกพ้ืนที่ ผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่ งสร้าง
การรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชนในการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อไป ท้ังนี้ ขอให้ทั้ง 2 หน่วยงานทำงานร่วมมือกันอย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากร โดยขอให้
ใช้ทั้งใจและแรงในการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"วราวุธ" มอบนโยบายกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ผนึกกำลังดูแลป้องกันรักษาป่าร่วมกัน 
วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2565, 17.52 น. 

 
“วราวุธ” ยกทัพผู้บริหาร มอบนโยบายให้ กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานฯผนึกกำลังกันในการดูแลป้องกันรักษาป่าร่วมกัน 

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งเป็น
ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื การโอน ภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย
ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน 

ทั้งนี้กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับสองหน่วยงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลง การส่งมอบ - รับ
มอบ ภารกิจ หน่วยงาน พื้นท่ีและทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ 
อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

เป็นการลงนามในการดำเนินการระหว่างสองหน่วยงานให้ถูกต้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ และ
พิจารณาในการดำเนินการ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการโอนพื้นที่และหน่วยงาน อัตรากำลังให้กับกรมป่าไม้ อาทิ 
สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ อาคารหอพรรณไม้ และหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ 
เช่น ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า โครงการพระราชดำริ หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565  

สำหรับการส่งมอบดังกล่าว กรมป่าไม้วางแผนที่จะนำอาคารสถานที่ดังกล่าวที่ได้รับมอบ  อย่างเช่นสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ ใน
อนาคตจะได้นำมาใช้เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร ให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้
เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ นอกจากนี้อาคารบางส่วนที่มีอายุกว่า 117 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 3 หลัง กรมป่าไม้ได้ขอให้กรมศิลปากรเข้ามาช่วยใน
การดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและจะขอข้ึนทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน และใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การป่าไม้ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการทำ
ไม้ในจังหวัดแพร่ นอกจากนี้หน่วยงานที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงอัตรากำลัง กรมป่าไม้ได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมได้ทำงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการป้องกันรักษาป่าในพื้นท่ียิ่งข้ึน 

 

 



 

รมว.ทส.มอบนโยบายและลงนามความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
สยามรัฐออนไลน์ 9 กันยายน 2565 18:37 น.  

 
วันท่ี 9 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้  มอบหมายให้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 
ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจงานท่ี
สำคัญ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในของ ทส. 

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริม
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
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"วราวุธ" ให้กรมป่าไม้กับกรมอุทยานฯ ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยการถ่ายโอนงานและอัตรากำลังพล เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการทำงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลป้องกันรักษาผืนป่าของประเทศ  
09 ก.ย. 2565 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
การถ่ายโอนงานและอัตรากำลังพล เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลป้องกันรักษาผืนป่าของ
ประเทศ  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยเฉพาะเกิดความคล่องตัวในการทำงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอน ภารกิจ หน่วยงาน 
พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ถูกต้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้กำชับให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาการดำเนินการด้านป่าไม่และสัตว์ป่า คือ  ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโอนพื้นที่ 
หน่วยงาน และอัตรากำลังให้กรมป่าไม้ เช่น สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ , อาคารหอพรรณไม้ และหน่วยงานของกรมอุทยานฯที่อยู่นอก
เขตป่าอนุรักษ์ อย่างฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า โครงการพระราชดำริ  หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ จะ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนกันยายนนี้ สิ่งสำคัญประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งการขอใช้พื้นที ่การเข้าสำรวจพื้นที่ การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ  

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ จะนำอาคารสถานท่ีดังกล่าวมาใช้เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรให้กับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ 
เครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ฝึกอบรมให้ความรู้  ส่วนอาคารบางส่วนที่มีอายุกว่า 117 ปี รวม 3 หลัง ได้ขอให้กรม
ศิลปากรเข้ามาช่วยบูรณะซอ่มแซมพรอ้มจะขอข้ึนทะเบียนให้เป็นโบราณสถานและใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การป่าไมท้ี่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการ
ทำไม้ในจังหวัดแพร่ ด้านหน่วยงานท่ีอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์และอัตรากำลังวางแผนให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เดิมได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกรม
ป่าไม้ เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เข้มแข็งขึ้น 

 
 

 

 

 



 

“วราวุธ” มอบนโยบายให้ ปม. และ อส. ผนึกกำลังช่่วยกันในการดูแลป้องกันรักษาป่า 
9 กันยายน 2022 Thailandplus  

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงาน ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมท้ังเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การโอน ภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชโดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน 

 
วันท่ี 9 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุม รับมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน
ให้กับสองหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสามารถปฏบิัติงานตามแผนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด สำหรบัการลงนามในบันทึกข้อตกลง 
การส่งมอบ – รับมอบ ภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลง
นามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการลงนามในการดำเนินการระหว่างสองหน่วยงานให้ถูกต้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
แต่ละหน่วยงาน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกัน
ดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาในการดำเนินการ 

โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการโอนพื้นที่และหน่วยงาน อัตรากำลังให้กับกรมป่าไม้ อาทิ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า 
จังหวัดแพร่ อาคารหอพรรณไม้ และหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ เช่น ฐานปฏิบัติการป้องกัน
รักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า โครงการพระราชดำริ หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
กันยายน 2565 

สำหรับการส่งมอบดังกล่าว กรมป่าไม้วางแผนที่จะนำอาคารสถานที่ดังกล่าวที่ได้รับมอบ อย่างเช่นสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ ใน
อนาคตจะได้นำมาใช้เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร ให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้
เป็นสถานท่ีฝึกอบรมให้ความรู้ นอกจากน้ีอาคารบางส่วนท่ีมีอายุกว่า 117 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 3 หลัง 

กรมป่าไม้ได้ขอให้กรมศิลปากรเข้ามาช่วยในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและจะขอขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน และใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การป่า
ไม้ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการทำไมใ้นจังหวัดแพร่ นอกจากนี้หน่วยงานท่ีอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงอัตรากำลัง กรมป่าไม้ได้วางแผนให้
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เดิมได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ยิ่งขึ้น 

 

https://www.thailandplus.tv/archives/602559/167392-2
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รีสอร์ตผุด ‘ภูทับเบิก’ 300 แห่ง ‘พ.อ.พงษ์เพชร’ แฉ จนท.ใส่เกียร์ว่าง ปล่อยคนมาถอนทุน 
วันท่ี 10 กันยายน 2565 - 12:31 น.  

 

“พ.อ.พงษ์เพชร” ปูดภูทับเบิกมีรีสอร์ตบุกรุกใหม่กว่า 300 แห่ง ชี้ต้นเหตุเจ้าหน้าที่ใส่เกียร์ว่าง เห็นด้วยกรมป่าไม้เปิดยุทธการใหม่ 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวถึงกรณีพื้นที่ภูทับเบิก กลับมามีกระแสถูกกลุ่มทุนและ
ผู้บุกรุกรายใหม่ บุกรุกยึดครองพื้นที่พร้อมผุดรีสอร์ตเป็นจำนวนมากว่า จริงๆในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิกตั้งแต่ปี 2558 ได้รับการแก้ไข
จนเกอืบจะเรียกได้ว่าสุดๆ แล้ว ทำกันถึงขนาดว่าบังคับใช้กฎหมายถึงขั้นการรื้อถอน หากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างจริงจัง และตามอำนาจ
หน้าท่ี รวมทั้งปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ปัญหาภูทับเบิก ถ้าทุกฝ่ายจริงใจในการแก้ปัญหาเชื่อว่าก็น่าจะจบ แต่สาเหตุที่ปัญหาการบุกรุกพื้นที่กลับมา
อีก และดูค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าเดิม เนื่องเพราะการปล่อยปละละเลยหรือการใส่เกียร์ว่างของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งนอกจากปัญหาไม่จบแล้ว ยังทำ
ให้เกิดปัญหางอกเงยขึ้นมาใหม่อีกเพียบ 

“ทุกวันนี้หากย้อนกลับไปมองในอดีตจะเห็นว่า หลังจากที่เราทุ่มเท ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณลงไป เพื่อแก้ปัญหาภูทับเบิก มีการทุบรื้อ
จนกระทั่งเหลือรีสอร์ตเพียงไม่กี่แห่ง ในขณะที่สภาพแวดล้อมในบางแห่งเริ่มไดร้ับฟื้นฟู กระทั่งเริ่มฟื้นคืนมาได้บ้างแล้ว แต่พอมาช่วงต้นปี 2565 ผม
มีโอกาสขึ้นไปทำงานด้านการข่าวบนภูทับเบิก เห็นแล้วก็น่าตกใจและใจหายเนื่องจากพบว่า มีรีสอร์ตกำลังเร่งก่อสร้างกันขนานใหญ่ โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่รัฐหรือใครเข้าไปทำอะไรเลย จนทำให้ระยะเวลาแค่ 4-5 ปี กลับกลายเป็นว่ามีรีสอร์ตผุดใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 แห่ง” พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวอีกว่า ตนได้พยายามส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเฉพาะทาง สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
เพชรบูรณ์ และศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นท่ี ซึ่งส่งข้อมูลให้หมด ก็น่าเสียดายว่านอกจากไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดสนใจจะแก้ปัญหา 
ในทางตรงกันข้ามยังปล่อยให้มีการบุกรุกผุดรีสอร์ตขึ้นใหม่กันอีกเพียบ 

จนวันนี้ก็ยังพบมีการก่อสร้างอาคารที่พักรีสอร์ตกันไม่หยุดหย่อน  แม้แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่มีหยุด และช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวยิ่งเร่ง
ก่อสร้างกันมาก ตนก็ได้รับแจ้งค่อนข้างบ่อย ก็พยายามส่งข้อมูลให้ทาง สจป.ที่ 4 บางเคสก็ได้รับตอบสนองบ้าง แต่ในภาพรวมแล้วถือว่าไม่ได้ผล 
ทำให้กลุ่มทุนได้ใจเพราะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ใส่เกียร์ว่าง จึงฝ่าฝืนดำเนินการโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งก็น่าแปลกใจกระทั่งถูกชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า 
เจ้าหน้าท่ีรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า 

พ.อ.พงษ์เพชร ยังกล่าวถึงกรณีที่นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมหารืออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อจะเปิดยุทธการบังคับใช้กฎหมายใน
พื้นที่ภูทับเบิกอีกครั้งว่า ก็เห็นดีด้วยส่วนจะถามว่าช้าไปหรือไม่ ก็ดีกว่าไม่ทำอะไร ถ้าทำตอนนี้ก็อย่างที่บอกต้นเหตุปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ระดับ
พื้นที่หย่อนยานใส่เกียร์ว่าง ก็จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาดำเนินการ หรือระดมจากทุกภาคส่วนเข้ามาดำเนินการ และเห็นด้วยกับ
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเข้าใจปัญหาภูทับเบิกเป็นอย่างดี เพราะในอดีตเคยร่วมปฏิบัติการทุบรื้อแก้ปัญหาภูทับเบิกมา
ด้วยกัน ที่จะขันน๊อตให้เจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกวดขันตรวจจับผู้บุกรุกรายใหม่บนภูทับเบิก 

“เวลานี้รีสอร์ตที่ผุดขึ้นใหม่กว่า 300 แห่ง มีทั้งผู้ประกอบการ หรือนายทุนชุดเดิม ท่ีเคยมาลงทุนและถูกรื้อถอนไปกลับเข้ามาถอนทุนคืนอีก กับอีก
ส่วนคนเดิมเอาไปขายเปลี่ยนมือให้นายทุนรายใหม่ ซึ่งเราตรวจสอบได้เพราะรถจนวัสดุก่อสร้างวิ่งขึ้นลงภูทับเบิกค่อนข้างมาก จนธุรกิจขายวัสดุ
ก่อสร้างในพื้นท่ีเฟื่องฟู โดยขณะนี้แค่มองจากตีนดอยข้ึนไปจะเห็นว่า ตั้งแต่กลางดอยคือบริเวณบ้านน้ำเพียงดินยาวไปถึงยอดดอยภูทับเบิก จะเห็น
แสงไฟสว่างไสวเพิ่มขึ้นมาก จนแลดูไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ ขนาดย่อม” พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 
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หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวถึงเสียงสะท้อนถึงการเปิดปฏิบัติการที่ภูทับเบิก จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวว่า หาก
ต้องการให้การท่องเที่ยวของ จ.เพชรบูรณ์เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะที่ภูทับเบิกซึ่งมีจุดขายเรือ่งวิวทิวทัศน์ ทะเลหมอกและสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
เพราะเป็นพื้นที่สูงและมีสภาพป่าต้นน้ำ แต่ ณ วันนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาแล้วผิดหวังไม่อยากมาอีกเลย เนื่องจากสภาพที่เขาเคยเห็นภูทับเบิก
ก่อนมีการเปิดยุทธการปี 2553-2554 ยังเห็นทุ่งกะหล่ำปลีสีเขียวสุดลูกหูลูกตา แต่ปัจจุบันไปยืนตรงจุดไหนบนภูทับเบิก มองไปพื้นที่สีเขียวก็
เฉพาะที่เป็นพ้ืนท่ีอุทยาน แต่ถ้ามองบนดอยจะเห็นสิ่งปลูกแถมเป็นสีลูกกวาดแทบเกือบหมด 

“ผมถึงเปรียบเทียบแออัดเหมือนสลัม ซึ่งสภาพไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ แน่นขนัดจนถึงขนาดที่ผมเปรียบเปรยว่า เป็นสลัมที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ต้อง ก็ต้องถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ทางภาครัฐพยายามแก้ปัญหาต้องการให้เข้าสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  มีการจัดโซนนิ่ง การคัดกรองและ
กำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะครอบครองทำประยชน์ในพื้นที่ภูทับเบิก แต่วันนี้นอกจากไม่มีการรักษากติกากันแล้ว ยังละเมิดกติกาโดยไม่หวั่นเกรง
กฎหมายอีกด้วย ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีจำกัดเวลานี้ถูกรุมทึ้งไปหมด แม้แต่น้ำเวลานี้ก็ถึงกับแย่งกันแล้ว และยังมีปัญหาสิ่งปฏิกูลต่างๆ ปัญหาขยะ
จากการท่องเที่ยว ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะวนลูปกลับมาแล้ว ยังเพิ่มพูนสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นอีก” พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 
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เพชรบูรณ์- “พ.อ.พงษ์เพชร” แฉเหตุจนท.ใส่เกียร์ว่าง ทำให้ภูทับเบิกมีรีสอร์ตใหม่บุกรุกกว่า 300 แห่ง  
จนปัญหาวนลูปกลับมาอีก เห็นด้วยหากกรมป่าไม้จะเปิดยุทธการใหม่ 
เพชรบูรณ์-“พ.อ.พงษ์เพชร”แฉเหตุจนท.ใส่เกียร์ว่าง ทำให้ภูทับเบิกมีรีสอร์ตใหม่บุกรุกกว่า 300 แห่ง จนปัญหาวนลูปกลับมาอีก เห็นด้วย
หากกรมป่าไม้จะเปิดยุทธการใหม่ 

วันท่ี 10 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีมีรายงานว่าพ้ืนท่ีภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ กลับมามีกระแสถูกกลุ่มทุนและผู้บุกรุกรายใหม่ บุกรุก
ยึดครองพ้ืนท่ีพร้อมผุดรีสอร์ตขึ้นอีกเพียบ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จี้ป่าไม้ในพื้นที่ตรวจจับผู้ฝ่าฝืน ในขณะที่รองอธิบดีกรมป่าไม้ยอมรับ
ว่าเจ้าหน้าที่ละเลยเป็นเหตุให้การยึดครองพื้นที่ป่าภูทับเบิกกลับมาเป็นปัญหาอีก และเตรียมหารืออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อเปิดยุทธการอีกครั้ง ล่าสุด 
พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวว่า จริงๆในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิกตั้งแต่ปี 2558 ได้รับการ
แก้ไขจนเกือบจะเรียกได้ว่าสุดๆแล้ว ทำกันถึงขนาดว่าบังคับใช้กฎหมายถึงขั้นการรื้อถอน หากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างจริงจังและตาม
อำนาจหน้าที ่รวมทั้งปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ปัญหาภูทับเบิก ถ้าทุกฝ่ายจริงใจในการแก้ปัญหาเช่ือว่าก็น่าจะจบ 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า แต่สาเหตุที่ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีกลับมาอีก และดูค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าเดิม เนื่องเพราะการปล่อยปละละเลยหรือการ
ใส่เกียร์ว่างของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งนอกจากปัญหาไม่จบแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหางอกเงยขึ้นมาใหม่อีกเพียบ ทุกวันนี้หากย้อนกลับไปมองในอดีตจะเห็น
ว่า หลังจากท่ีเราทุ่มเททั้งกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณลงไป เพื่อแก้ปัญหาภูทับเบิก มีการทุบรื้อจนกระทั่งเหลือรีสอร์ตเพียงไม่กี่แห่ง ในขณะที่
สภาพแวดล้อมในบางแห่งเริ่มได้รับฟื้นฟู กระทั่งเริ่มฟื้นคืนมาได้บ้างแล้ว แต่พอมาช่วงต้นปี 2565 ผมมีโอกาสขึ้นไปทำงานด้านการข่าวบนภูทับเบิก 
เห็นแล้วก็น่าตกใจและใจหายเนื่องจากพบว่า มีรีสอร์ตกำลังเร่งก่อสร้างกันขนานใหญ่ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือใครเข้าไปทำอะไรเลย จนทำให้
ระยะเวลาแค่ 4-5 ปี กลับกลายเป็นว่ามีรีสอร์ตผุดใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 แหง่ 

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.กล่าวอีกว่า ตนได้พยายามส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะทาง สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ซึ่ง
รับผิดชอบพื้นที่เพชรบูรณ์ และศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ ซึ่งส่งข้อมูลให้หมด  ก็น่าเสียดายว่านอกจากไม่มีเจ้าหน้าที่คนใด
สนใจจะแก้ปัญหา ในทางตรงกันข้ามยังปล่อยให้มีการบุกรุกผุดรีสอร์ตขึ้นใหม่กันอีกเพียบ จนวันนี้ก็ยังพบมีการก่อสร้างอาคารที่พักรีสอร์ตกันไม่
หยุดหย่อน แม้แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่มีหยุด และช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวยิ่งเร่งก่อสร้างกันมาก ตนก็ได้รับแจ้งค่อนข้างบ่อย ก็พยายามส่ง
ข้อมูลให้ทาง สจป.ที่ 4 บางเคสก็ได้รับตอบสนองบ้าง แต่ในภาพรวมแล้วถือว่าไม่ได้ผล ทำให้กลุ่มทุนได้ใจเพราะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ใส่เกียร์ว่าง จึงฝ่าฝืน
ดำเนินการโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งก็น่าแปลกใจกระทั่งถูกชาวบ้านตั้งข้อสังเกตุว่า เจ้าหน้าท่ีรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า 

พ.อ.พงษ์เพชรยังกล่าวถึงกรณีที่นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมหารืออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อจะเปิดยุทธการบังคับใช้กฎหมายใน
พื้นที่ภูทับเบิกอีกครั้งว่า ก็เห็นดีด้วยส่วนจะถามว่าช้าไปหรือไม่ ก็ดีกว่าไม่ทำอะไร ถ้าทำตอนนี้ก็อย่างที่บอกต้นเหตุปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ระดับ
พื้นที่หย่อนยานใส่เกียร์ว่าง ก็จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาดำเนินการ หรือระดมจากทุกภาคส่วนเข้ามาดำเนินการ และเห็นด้วยกับ
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเข้าใจปัญหาภูทับเบิกเป็นอย่างดี เพราะในอดีตเคยร่วมปฏิบัติการทุบรื้อแก้ปัญหาภูทับเบิกมา
ด้วยกัน ที่จะขันน๊อตให้เจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกวดขันตรวจจับผู้บุกรุกรายใหม่บนภูทับเบิก 



 
“เวลานี้รีสอร์ตที่ผุดขึ้นใหม่กว่า 300 แห่ง มีทั้งผู้ประกอบการหรือนายทุนชุดเดิมที่เคยมาลงทุนและถูกรื้อถอนไปกลับเข้ามาถอนทุนคืนอีก กับ
อีกส่วนคนเดิมเอาไปขายเปลี่ยนมือให้นายทุนรายใหม่ ซ่ึงเราตรวจสอบได้เพราะรถจนวัสดุก่อสร้างวิ่งขึ้นลงภูทับเบิกค่อนข้างมาก จนธุรกิจ
ขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่เฟ่ืองฟู โดยขณะนี้แค่มองจากตีนดอยขึ้นไปจะเห็นว่า ต้ังแต่กลางดอยคือบริเวณบ้านน้ำเพียงดินยาวไปถึงยอดดอยภู
ทับเบิก จะเห็นแสงไฟสว่างไสวเพ่ิมขึ้นมาก จนแลดูไม่แพ้เมืองใหญ่ๆขนาดย่อม”พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 

หัวหน้าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวถึงเสียงสะท้อนถึงการเปิดปฏิบัติการที่ภูทับเบิกจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวว่า หาก
ต้องการให้การท่องเที่ยวของ จ.เพชรบูรณ์เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะที่ภูทับเบิกซึ่งมีจุดขายเรือ่งวิวทิวทัศน์ ทะเลหมอกและสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
เพราะเป็นพื้นที่สูงและมีสภาพป่าต้นน้ำ แต่ ณ วันนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาแล้วผิดหวังไม่อยากมาอีกเลย เนืองจากสภาพที่เขาเคยเห็นภูทับเบิก
ก่อนมีการเปิดยุทธการปี 2553-2554 ยังเห็นทุ่งกระหล่ำปลีสีเขียวสุดลูกหูลูกตา แต่ปัจจุบันไปยืนตรงจุดไหนบนภูทับเบิก มองไปพื้นที่สีเขียวก็
เฉพาะที่เป็นพื้นที่อุทยาน แต่ถ้ามองบนดอยจะเห็นสิ่งปลูกแถมเป็นสีลูกกวาดแทบเกือบหมด 

“ผมถึงเปรียบเทียบแออัดเหมือนสลัม ซ่ึงสภาพไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ แน่นขนัดจนถึงขนาดท่ีผมเปรียบเปรยว่า เป็นสลัมที่สวยที่สุดในประเทศ
ไทยต้อง ก็ต้องถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ทางภาครัฐพยายามแก้ปัญหาต้องการให้เข้าสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีการจัดโซนนิ่ง การคัด
กรองและกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะครอบครองทำประยชน์ในพ้ืนที่ภูทับเบิก แต่วันนี้นอกจากไม่มีการรักษากติกากันแล้ว ยังละเมิดกติกาโดยไม่
หวั่นเกรงกฎหมายอีกด้วย ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีจำกัดเวลานี้ถูกรุมทึ้งไปหมด แม้แต่น้ำเวลานี้ก็ถึงกับแย่งกันแล้ว และยังมีปัญหาสิ่งปฎิกูล
ต่างๆ ปัญหาขยะจากการท่องเท่ียว ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะวนลูปกลับมาแล้ว ยังเพ่ิมพูนสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นอีก”พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กมธ.แก้จนฯวุฒิสภาถกปมปัญหาประชาชนทำกินในพื้นที่ป่าไม้เลย "สังศิต"แนะทุกฝ่ายใช้หลักเมตตาธรรม
อภัยทาน 
วันอาทิตย์ ท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2565, 09.29 น. 

 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและทำกินในพ้ืนที่ป่าไม้ร่วมกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ณ วัดบ้านน้ำพุพัฒนา 
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ส.ต.ท.สมเกียรติ พาหะ ปลัดอาวุโสอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอด่านซ้าย ปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านน้ำพุ และชาวบ้านน้ำพุ ให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ  สมาชิก
วุฒิสภา นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า
ไม้ร่วมกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ วัดบ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ’ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แก้ปัญหาได้บรรลุโดยป่าไม้เปิดทางชาวบ้านน้ำพุเข้าทำกินท่ี
เดิมได้ ตำรวจ เป็นเกษตรกรจริง ไม่ฟ้อง โดยเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ชาวบ้านน้ำพุที่
ถูกดำเนินคดีกรณีรุกป่าประมาณ 30 คน เพื่อเข้ารับฟังคำช้ีแจงแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินคดีและโอกาสกลับเข้าทำกินในท่ีดินเดิมได้อีกครั้ง 

การประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นนัดชี้ชะตาชาวบ้านน้ำพุ ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนำตัดสินใจได้ ดังนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันเอก  สมหมาย บุษบา รอง
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร พันตำรวจโท บุญชู มีศรี รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย 
พร้อมพี่น้องชาวบ้านน้ำพุ 30 คน นั่งฟังคำช้ีแจง 

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวเปิดประชุมว่า การแก้ปัญหาให้
ตกไปจริงๆ หากใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะแก้ได้ยากมากหรือแก้ไม่ได้เลย จึงจำเป็นต้องใช้หลักเมตตาธรรม หลักอภัยทานและการใช้กฎหมาย
ให้อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงที่ประชาชนสมควรได้รับ
จากภาครัฐ (outcome) แก้ปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอย่างมีเมตตาธรรมต่อประชาชนเป็นพื้นฐานแก้ปัญหาร่วมกัน จากนั้นนายสังศิตได้เชิญ นาย
ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาที่ทำกิน 

บ้านน้ำพุเป็นผืนป่าต้นน้ำป่าสัก ขั้นตอนก็คือให้พี่น้องประชาชนขอให้ข้อมูลกับคณะทำงาน 4 ฝ่าย ที่ได้ตั้งไว้แล้ว (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. และตำรวจ) ให้มากท่ีสุด อันนี้เป็นขั้นตอนแรก เป็นการแก้ปัญหาเรื่องคดีความก่อนจะแบ่งเป็นตามการแก้ไขปัญหาประมาณ 
3 ขั้นตอน คือ 

1. เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนท่ีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสามารถไม่ถูกดำเนินคดีโดยใช้ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่มาช่วยตรงนี้ 

2. พี่น้องประชาชนที่เคยทำกินอยู่ตรงไหนก็กลับไปทำกินที่เดิม  ต้องที่เดิม ต้องจำให้ได้ว่าเดิมของเราอยู่ตรงไหน อย่าไปทำกินเกินกว่าที่เราเคย
ครอบครอง ถ้าตรวจสอบเจอช่วยไม่ได้แล้ว อ.สังศิต ก็ช่วยไม่ได้ ผมก็ช่วยไม่ได้เพราะไปทำเกินไปปลูกใหม่ และจะไม่มีกติกาอะไรมาช่วยได้เลย 



หลังจากปี 2557 ต้องมีกติกา พี่น้องประชาชนต้องมีกติกา กลับไปทำกินท่ีเดิม ’จะมีการพิจารณาที่ดินประมาณ 100 กว่าไร่ ต้องคุยกับฝ่ายปลูกป่า 
ฝ่ายป่าไม้ในรายละเอียด เพราะทราบว่าไปปลูกป่าซ้อนทับกันอยู่กับท่ีทำกินของพี่น้อง ตรงนั้นไม่เป็นไร จะหาพื้นท่ีหรืออาจจะขยับนิดหน่อย หรือ
อาจไม่ขยับเลย จะดูในรายละเอียด’ นี่คือขั้นตอนท่ีสอง คือเข้าไปทำกินเพื่อไม่ให้เดือดร้อน อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นก่อน ในช่วง
ที่ต่อสู้คดี’ รองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำ และชี้แจงอีก 

3. ต้องจัดพื้นที่ทำกินให้จบในกระบวนการ หมายถึงตอนคดีจบ  แต่ต้องมาขั้นตอนที่ 3 จะต้องได้รับการจัดเข้า คทช. เราจะเอา คทช. ไปใช้  
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติที่จะได้ที่ทำกินตามนโยบายรัฐ ก็คือ คทช. ก็ต้องได้ ทั้งหมดต้องทำคู่ขนานกัน ’และขอแจ้งว่า วันนี้พื้นที่
ตรงนี้ต้องปลอดคดี ทราบว่ามีคดีที่พ่ีน้อง 4-5 ราย ไปร้องเรียนทนายท่านหนึ่งฟ้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐอยู่ คือคดีตรงนี้ ถ้ามันมาซ้อนอยู่ มันก็จะเดินต่อ
ไม่ได้ ต้องปลดล็อคทีละอย่าง เพราะทั้งหมดทั้งปวงนี้ถือว่าเป็นของกลางในคดี ถ้าฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยท่านใดท่านหนึ่ง อย่างเช่น ผมบอกให้พี่
น้องประชาชนกลับเข้าไปทำกิน ฝ่ายจำเลยคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐท่ีถูกฟ้องอยู่ เขาอุทธรณ์มาบอกว่า ผมไม่ยอม เพราะตรงนี้มันเป็นของกลางในคดีใคร
จะไปแตะต้องอะไรไม่ได้ พี่น้องประชาชนก็กลับเข้าไปทำกินไม่ได้ ซึ่งอาจารย์สังศิตจะได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคที่พี่น้องจะ
กลับเข้าไปทำกิน’ นายชีวะภาพ กล่าวในที่สุด 

นายสังศิตได้เชิญ พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเลย ช้ีแจงเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อมาว่า เรียนให้ทราบว่า ตอนนี้มี
อยู่ 27 คน ที่ยังถูกดำเนินคดีอยู่ จะหายไปไม่ได้ จะต้องมีความเห็นและส่งอัยการ อัยการจะเป็นคนสุดท้ายที่จะมีความเห็นว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่’ 

’ในส่วนของตำรวจ เมื่อฟังจากท่านประธาน ที่บอกว่ามีคณะกรรมการที่จะดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าเมื่อไรคุณสมบัติ
ถูกต้อง หมายถึงว่าเป็นเกษตรกรจริง เพราะผมจะต้องเป็นคนเซ็นสำนวนคนสุดท้ายของตำรวจเพื่อที่จะส่งอัยการ’ 

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวขอบคุณนายณรงค์ จีนอ่ำ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร  จังหวัดเลย พันเอก 
สมหมาย บุษบา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร  และพี่น้องชาวบ้านน้ำพุผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนปิดการประชุม 
ภายหลังปิดการประชุมแล้ว นายสังศิตได้เชิญเกษตรกรสี่ท่านที่ไปลงช่ือเป็นพยานให้มีการฟ้องร้องข้าราชการในข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ร่วมกันหารือถึงทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ข้อยุติร่วมกันว่ายินดีที่จะถอนตัวจากการเป็นพยานในการฟ้องร้อง 

ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ (9 ก.ย.65) ได้รับแจ้งจากผู้การจังหวัดว่าได้มีคำสั่งถึงผู้กำกับว่าสำหรับสำนวนของเกษตกรทั้ง  27 รายนั้น ท่านจะเป็นผู้ตรวจ
สำนวนและพิจารณาเห็นชอบก่อนส่งสำนวนให้อัยการด้วยตัวท่านเอง และตอนบ่ายได้นัดกับเกษตรกรเพื่อให้พบกับ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ที่
ปรึกษาของคณะอนุกรรมการด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์และพืชที่สมควรปลูกที่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้
และจะช่วยดูแลเรื่องการตลาดในระยะยาวให้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกันเสวนา
เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและทำกินในพ้ืนที่ป่าไม้ร่วมกับ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  
11 ก.ย. 2565   

  

   
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและทำกินในพ้ืนที่ป่าไม้ร่วมกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ณ วัดบ้านน้ำพุพัฒนา 
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ส.ต.ท.สมเกียรติ พาหะ ปลัดอาวุโสอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านซ้าย ปลัดอำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านน้ำพุ และชาวบ้านน้ำพุ  ให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา 
ร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีอาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน ณ วัดบ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ’ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาได้บรรลุโดยป่าไม้เปิดทางชาวบ้านน้ำพุเข้าทำกิน
ที่เดิมได้ ตำรวจ เป็นเกษตรกรจริง ไม่ฟ้อง โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ชาวบ้านน้ำพุ
ที่ถูกดำเนินคดีกรณีรุกป่าประมาณ 30 คน เพื่อเข้ารับฟังคำช้ีแจงแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินคดีและโอกาสกลับเข้าทำกินในท่ีดินเดิมได้อีกครั้ง 

การประชุมคร้ังนี้ถือได้ว่าเป็นนัดชี้ชะตาชาวบ้านน้ำพุ ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนำตัดสินใจได้ ดังนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันเอก  สมหมาย บุษบา รอง
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร พันตำรวจโท บุญชู มีศรี รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย 
พร้อมพี่น้องชาวบ้านน้ำพุ 30 คน นั่งฟังคำช้ีแจง 

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวเปิดประชุมว่า การแก้ปัญหา
ให้ตกไปจริงๆ หากใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะแก้ได้ยากมากหรือแก้ไม่ได้เลย  จึงจำเป็นต้องใช้หลักเมตตาธรรม หลักอภัยทานและการใช้
กฎหมายให้อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงที่ประชาชน



สมควรได้รับจากภาครัฐ (outcome) แก้ปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอย่างมีเมตตาธรรมต่อประชาชนเป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาร่วมกัน จากนั้นนายสังศิต
ได้เชิญ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาที่ทำกิน 

บ้านน้ำพุเป็นผืนป่าต้นน้ำป่าสัก ขั้นตอนก็คือให้พี่น้องประชาชนขอให้ข้อมูลกับคณะทำงาน 4 ฝ่าย ท่ีได้ตั้งไว้แล้ว (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. และตำรวจ) ให้มากท่ีสุด อันนี้เป็นขั้นตอนแรก เป็นการแก้ปัญหาเรื่องคดีความก่อนจะแบ่งเป็นตามการแก้ไขปัญหาประมาณ 
3 ขั้นตอน คือ 

1. เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนท่ีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสามารถไม่ถูกดำเนินคดีโดยใช้ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่มาช่วยตรงนี้ 

2. พี่น้องประชาชนที่เคยทำกินอยู่ตรงไหนก็กลับไปทำกินที่เดิม ต้องที่เดิม  ต้องจำให้ได้ว่าเดิมของเราอยู่ตรงไหน อย่าไปทำกินเกินกว่าที่เราเคย
ครอบครอง ถ้าตรวจสอบเจอช่วยไม่ได้แล้ว อ.สังศิต ก็ช่วยไม่ได้ ผมก็ช่วยไม่ได้เพราะไปทำเกินไปปลูกใหม่ และจะไม่มีกติกาอะไรมาช่วยได้เลย 
หลังจากปี 2557 ต้องมีกติกา พี่น้องประชาชนต้องมีกติกา กลับไปทำกินท่ีเดิม ’จะมีการพิจารณาที่ดินประมาณ 100 กว่าไร่ ต้องคุยกับฝ่ายปลูกป่า 
ฝ่ายป่าไม้ในรายละเอียด เพราะทราบว่าไปปลูกป่าซ้อนทับกันอยู่กับท่ีทำกินของพี่น้อง ตรงนั้นไม่เป็นไร จะหาพื้นท่ีหรืออาจจะขยับนิดหน่อย หรือ
อาจไม่ขยับเลย จะดูในรายละเอียด’ นี่คือขั้นตอนท่ีสอง คือเข้าไปทำกินเพื่อไม่ให้เดือดร้อน อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นก่อน ในช่วง
ที่ต่อสู้คดี’ รองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำ และชี้แจงอีก 

3. ต้องจัดพื้นที่ทำกินให้จบในกระบวนการ หมายถึงตอนคดีจบ แต่ต้องมาขั้นตอนที่ 3 จะต้องได้รับการจัดเข้า คทช. เราจะเอา คทช. ไปใช้ 
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติที่จะได้ที่ทำกินตามนโยบายรัฐ ก็คือ คทช. ก็ต้องได้ ท้ังหมดต้องทำคู่ขนานกัน ’และขอแจ้งว่า วันนี้พื้นที่
ตรงนี้ต้องปลอดคดี ทราบว่ามีคดีที่พ่ีน้อง 4-5 ราย ไปร้องเรียนทนายท่านหนึ่งฟ้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐอยู่ คือคดีตรงนี้ ถ้ามันมาซ้อนอยู่ มันก็จะเดินต่อ
ไม่ได้ ต้องปลดล็อคทีละอย่าง เพราะทั้งหมดทั้งปวงนี้ถือว่าเป็นของกลางในคดี ถ้าฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยท่านใดท่านหนึ่ง อย่างเช่น ผมบอกให้พี่
น้องประชาชนกลับเข้าไปทำกิน ฝ่ายจำเลยคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐท่ีถูกฟ้องอยู่ เขาอุทธรณ์มาบอกว่า ผมไม่ยอม เพราะตรงนี้มันเป็นของกลางในคดีใคร
จะไปแตะต้องอะไรไม่ได้ พี่น้องประชาชนก็กลับเข้าไปทำกินไม่ได้ ซึ่งอาจารย์สังศิตจะได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคที่พี่น้องจะ
กลับเข้าไปทำกิน’ นายชีวะภาพ กล่าวในที่สุด 

นายสังศิตได้เชิญ พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเลย  ช้ีแจงเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อมาว่า เรียนให้ทราบว่า 
ตอนนี้มีอยู่ 27 คน ที่ยังถูกดำเนินคดีอยู่ จะหายไปไม่ได้ จะต้องมีความเห็นและส่งอัยการ อัยการจะเป็นคนสุดท้ายท่ีจะมีความเห็นว่าสั่งฟ้องหรือสั่ง
ไม่’ 

’ในส่วนของตำรวจ เมื่อฟังจากท่านประธาน ที่บอกว่ามีคณะกรรมการที่จะดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าเมื่อไรคุณสมบัติ
ถูกต้อง หมายถึงว่าเป็นเกษตรกรจริง เพราะผมจะต้องเป็นคนเซ็นสำนวนคนสุดท้ายของตำรวจเพื่อที่จะส่งอัยการ’ 

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวขอบคุณนายณรงค์ จีนอ่ำ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเลย พันเอก 
สมหมาย บุษบา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร  และพี่น้องชาวบ้านน้ำพุผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนปิดการประชุม 
ภายหลังปิดการประชุมแล้ว นายสังศิตได้เชิญเกษตรกรสี่ท่านที่ไปลงช่ือเป็นพยานให้มีการฟ้องร้องข้าราชการในข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ร่วมกันหารือถึงทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ข้อยุติร่วมกันว่ายินดีที่จะถอนตัวจากการเป็นพยานในการฟ้องร้อง 

ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ (9 ก.ย.65) ได้รับแจ้งจากผู้การจังหวัดว่าได้มีคำสั่งถึงผู้กำกับว่าสำหรับสำนวนของเกษตกรทั้ง 27 รายนั้น ท่านจะเป็นผู้ตรวจ
สำนวนและพิจารณาเห็นชอบก่อนส่งสำนวนให้อัยการด้วยตัวท่านเอง และตอนบ่ายได้นัดกับเกษตรกรเพื่อให้พบกับ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ที่
ปรึกษาของคณะอนุกรรมการด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์และพืชที่สมควรปลูกที่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้
และจะช่วยดูแลเรื่องการตลาดในระยะยาวให้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 



 
จนท.บูรณาการร่วม บุกจับแก๊งขบวนการลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่ สปก.และป่าเขา 

เผยแพร่ : 09/09/2022 13:30  

 
นครราชสีมา-เจ้าหน้าท่ีทลายแก๊งจับขบวนการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ สปก.และป่าเขา ได้ผู้ต้องหา 7 รายพร้อมของกลาง ท้องที่ อำเภอวังน้ำ
เขียว จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 8 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมป่าไม้ หน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้ปากช่อง,วังน้ำเขียว และสูงเนิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการสายตรวจประจำจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันวางแผนจับกุมขบวนการลักลอบตัดฟันไม้มีค่าในพื้น ที่ ส.ป.ก. และได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า
จะมีขบวนการลักลอบตัดฟันไมเ้ข้ามาในท้องที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งไม้ไปขายในโซนภาคกลาง จึงได้วางแผนและบูรณาการ
ร่วมกันทำซุ่มดูพฤติการณ์มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 คืน 2 วัน และก่อนเที่ยงวันนี้ได้กระจายกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ และทำการจับกุมผู้ต้องหาได้
ทั้งหมด 7 คน พร้อมอุปกรณ์ในการตัดไม้ และไม้ที่ถูกแปรรูปแล้ว รวมทั้ง อาวุธ เครื่องกระสุน และยาบ้า บริเวณพื้นท่ีหมู่บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6 ต.
วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

 
ในที่เกิดเหตุเป็นบริเวณป่าข้าวโพดล้อมรอบ เป็นอาคารวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ พบกระเป๋าสัมภาระเสื้อผ้าอุปกรณ์ยังชีพ ท่างออกไป 50 
เมตร บริเวณปากข้าวโพดพบ ไม้ประดู่จำนวน 6 ต้นใหญ่ ถูกโค่นและแปรรูปเป็นท่อนขนาดใหญ่ จำนวนหลายท่อน แต่ละท่านมีขนาด ยาว
ประมาณ 2 เมตรสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 6 คนเป็นผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 1 คน ตรวจสอบค้นในตัวพบ
ปืนขนาด 357 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืน 6 นัดและยาบ้าจำนวนหลายเม็ด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้กระทำความผิดตัดไม้ทั้งหมด พร้อม
ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว เพื่อดำเนินคดีต่อไป 

ด้านนายนายธีรศักดิ์ คำทวี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ จังหวัด นครราชสีมากล่าวว่าเจ้าหน้าท่ีทราบข่าวว่ามีกระบวนการตัดไม้เคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีจึงเฝ้า
จับตาดูและส่งสาย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่คอยตรวจสอบพบว่ามีกระบวนการตัดไม้เข้ามาในพ้ืนท่ีจริงและมีการเลื่อยไม้ ไม้ประดู่ขนาดใหญ่จำนวนมาก
จากข่าว ที่ได้รับรายงานกระบวนการนี้จะส่งไม้ที่แปรรูปทั้งหมดเข้าไปที่ ภาคกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อไป และ
อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี อย่าตัดไม้ทำลายป่าแม้แต่อยู่ในพ้ืนท่ี สปก ก็มีความผิดโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ขบวนการตัดไม้คิดว่าเจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่ยากลำบากจึงลงมือ กางเต็นท์นอน และตัดไม้ในป่าท้ังวันท้ังคืน แต่เจ้าหน้าที่ เราไม่ท้อครับลงพื้นที่ได้ตลอดเวลาด้วย. 



 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ถูกเผาทำลาย 
สยามรัฐออนไลน์ 9 กันยายน 2565 13:52 น. ข่าวทั่วไทย  

 
วันที่ 9 ก.ย.65 ภายใต้การสังการอำนวยการของ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์ สวญ.สภ.ปะแต พร้อมด้วย 
จนท.ตร.สภ.ปะแต ประสานงานกับ จนท.ร้อย.ทพ.4716, ชปข.บก.ตชด.ภาค 4 และ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกันตรวจสอบข่าวสาร การ
กระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่ง ข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางป่า เผาป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านดือลง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้ง-ยับยั้ง การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อ
ปกป้องรักษาป่า อนุรักษ์ป่า พิทักษ์ป่า คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว ในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณ
ท้องที่ บ้านดือลง ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางโดยรถยนต์ ถึงจุดส่งลงสุดถนนดิน กลุ่มบ้านดือลง แล้วเท้าขึ้นตามแนว
เชิงเขา ตามทาง จยย.และเดินเท้า เดินตามรอยไปผ่านสวนยางพารา ผ่านป่าสมบูรณ์ เดินเท้าประมาณ 1.5 กม.จนถึงป่าไม้สมบูรณ์ แล้วตรวจพบ
การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการเจาะกลางป่า ท่ีประมาณพิกัด 47 N QG 38837 01689 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 216 เมตร เป็น
การใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ตัดต้นไม้มีค่า ขนาดกลางและขนาดต่างๆ ล้มคาตอ บางต้นถูกบั่นทอนเป็นท่อน และแผ้วถางตัดฟันไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง แล้ว
เผาทำลายทั้งแปลง ตรวจพบมีการขุดหลุมปลูกต้นทุเรียนขนาดเล็กและต้นผลไม้อื่น ตามแนวเชิงเขา พื้นท่ีป่าไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 10 ไร่ 
คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” 

ขณะ เข้าตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใดในพื้นที่  พบแต่ป่าถูกทำลาย  คาดว่าผู้กระทำความผิดลักลอบตัดไม้รู้ตัวก่อน  เนื่องจากมีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแนวสันเขาสูง และไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด  การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำความผิดตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  สถานท่ีเกิดเหตุท้องที่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านดือลง 
ม.4  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ต้นน้ำคลองดือลง ในระยะเดินเท้าประมาณ 1.5 กม.ไม่มีบ้านเรือนปลูกอยู่อาศัยอยู่ประจำแต่อย่างใด 

 
ต่อมา หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูก
ทำลายเสียหาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้ ที่ถูกตัดล้มคาตอ แล้วจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.
ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20220909/b8e24f17e475307d08304c9f248111b211e8f69c63850474e38cf07f29a11ba4.jpg?itok=kaqWTjDz
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220909/7e40b8b1a6cc22e08359d002c702693aef903a4fa9e24ad16111555d0909720e.jpg?itok=moXSA6HM
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220909/0c86c9006b773da0863aa5d768675527f8c97812eb1429b5a0b8d0927a96c66a.jpg?itok=dbJrmBHS
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220909/688c25aba238e0c6e02385380e7fc3c057ca45113596b378be570c1168f942a3.jpg?itok=Daal683F


 

ลุยปฏิบัติการพาโขลงช้างป่ากลับอุทยาน วันที่ 5 
9 กันยายน 2565 เวลา 10:21 น.  

 
9 ก.ย. 2565 – ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมารายงานว่า ปฏิบัติการพาโขลงช้างป่านับร้อยตัวท่ีพากันมาอาศัยอยู่ภายในบริเวณป่าชุมชนเขาประดู่ที่
ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ห่างจากแหล่งชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อให้กลับเข้าสู่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเริ่มดำเนินการมา
ตั้งแต่วันท่ี 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดเป็นเวลากว่า 4 วันแล้ว ก็ยังไม่สามารถท่ีจะพาช้างทั้งหมดที่มีนับร้อยตัวกลับเข้าสู่ป่าได้ 

โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ท่ีผ่านมา ทางทีมเจ้าหน้าที่ประสานกำลังร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 (ป่าครบุรี), เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพุทธธรรม ฮุก 31, ทีมอาสาสมัครสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดเขา
ใหญ่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ กว่า 50 นาย ช่วยกันเดินหน้ากระดานใช้เสียงโห่ต้อนช้างให้กลับเข้าสู่ป่าอุทยานแห่งชาติ แต่ก็ยังไม่สามารถต้อนช้าง
กลับเข้าป่าได้ และช้างยังคงวนเวียนอยู่บริเวณใกล้เคียงและไม่ยอมกลับเข้าสู่ป่า ท่ามกลางสายฝนท่ีโปรยปรายลงมาตลอดทั้งช่วงบ่าย 

จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 16.00 น. เกิดฝนตกอย่างหนักทำให้ปฏิบัติการต้องหยุดชะงักลง เพราะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้ ทางนายสิทธิกร 
หาญละคร ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องสั่งยกเลิกภารกิจ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งบรรยากาศฝนที่ตกหนักทำให้กำลัง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างยากลำบาก 

ต่อมาเวลาประมาณ 17.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาฝนเริ่มซา ทีมอาสาสมัครสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดเขาใหญ่ ได้นำโดรนจับภาพ
ความร้อนขึ้นบินสังเกตการณ์ติดตามดูโขลงช้างป่าในพ้ืนท่ีโดยรอบ แต่ก็ยังไม่เห็นตัว หรือร่องรอยของช้างป่าว่าจะออกจากพ้ืนที่ท่ีเคยอยู่แต่อย่างใด 
ทั้งนี้คาดว่าช้างป่าน่าจะพากันกระจายไปหลบอยู่ในส่วนต่างๆของป่า จึงยุติการค้นหา และได้มีการวางแผนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจใหม่ในเช้าวันน้ี ( 9 
ก.ย.65) โดยจะมีทางนายอำเภอครบุรีและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานมาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้
ทางเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน ไปตั้งจุดสังเกตการณ์และเฝ้าระวังบริเวณจุดที่มีการพบเห็นช้างตลอด 24 ช่ัวโมงด้วย 
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ผลักดันต่อเนื่อง! ปฏิบัติการพาโขลงช้างป่านับร้อยกลับทับลานยังไม่สำเร็จ ฝนตกหนักเป็นอุปสรรค 
เผยแพร่: 9 ก.ย. 2565 09:11   ปรับปรุง: 9 ก.ย. 2565 09:11   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผลักดันต่อเนื่อง! ปฏิบัติการพาโขลงช้างป่านับร้อยกลับอุทยานฯ ทับลานยังไม่สำเร็จ ฝนตกหนักเป็นอุปสรรคการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ ล่าสุดใช้โดรนบินสำรวจยังไม่พบร่องรอยช้างออกจากพ้ืนที่ คาดกระจายตัวอยู่ตามป่าชุมชนเขาประดู่เช่นเดิม 

วันน้ี (9 ก.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าปฏิบัติการผลักดันพาโขลงช้างป่าทับลานนับร้อยตัวท่ีพากันมาปักหลักอาศัยอยู่ภายในบริเวณป่าชุมชน
เขาประดู่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ห่างจากแหล่งชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อให้กลับเข้าสู่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากออกอาละวาดเหยียบย่ำทำลาย กัดกินพืชผลในสวนไร่นาของชาวบ้าน  ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี 
เสียหายเป็นจำนวนมากนั้น 

ล่าสุดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 4 วันแล้วยังไม่สามารถที่จะผลักดันช้างทั้งหมดที่มีนับร้อยตัวกลับเข้าสู่ป่าได้  โดยเมื่อวานนี้ (8 ก.ย.) ทางทีม
เจ้าหน้าท่ีประสานกำลังร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 (ป่าคร
บุรี) เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ทีมอาสาสมัครสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดเขาใหญ่ และผู้นำชุมชน
ในพื้นที่กว่า 50 นาย ช่วยกันเดินหน้ากระดานใช้เสียงโห่ร้องต้อนช้างป่าให้กลับเข้าสู่ป่าอุทยานแหง่ชาติ แต่ยังไม่สามารถต้อนช้างกลับเข้าป่าได ้และ
ช้างยังคงวนเวียนอยู่บริเวณใกล้เคียงและไม่ยอมกลับเข้าสู่ป่าอุทยานฯ ท่ามกลางสายฝนท่ีโปรยปรายลงมาตลอดทั้งช่วงบ่าย 

 
จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 16.00 น. เกิดฝนตกอย่างหนักทำให้ปฏิบัติการต้องหยุดชะงักลง เพราะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้ ทาง นายสิทธิกร 
หาญละคร ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องสั่งยกเลิกภารกิจ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งบรรยากาศฝนที่ตกหนักทำให้กำลัง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างยากลำบาก 



 
ขณะเดียวกัน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาฝนเริ่มซา ทีมอาสาสมัครสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดเขาใหญ่ ได้
นำโดรนจับภาพความร้อนขึ้นบินสังเกตการณ์ติดตามดูโขลงช้างป่าในพื้นที่โดยรอบ แต่ก็ยังไม่เห็นตัวหรือร่องรอยของช้างป่าว่าจะออกจากพื้นที่ที่
เคยอยู่แต่อย่างใด ทั้งนี้คาดว่าช้างป่าน่าจะพากันกระจายไปหลบอยู่ในส่วนต่างๆ ของป่าชุมชนเขาประดู่ จึงยุติการค้นหา และได้มีการวางแผนที่จะ
เริ่มปฏิบัติภารกิจใหม่ในวันนี้ โดยจะมีทางนายอำเภอครบุรีและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานมาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเอง  
ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปตั้งจุดสังเกตการณ์และเฝ้าระวังบริเวณจุดที่มีการพบเห็นช้างตลอด 24 ช่ัวโมง 
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https://delivery.adnuntius.com/c/E_VmWeJl9QCzJbolA78rhRacuOTIvn0958ou0zf9aE8AAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLDo-oo62XUEXUabmNKNmkpExWNADyXJraxvy5QChDnVDUKkE42xy16VLzxTYPkLnw2QxPYIa9rzI3RE6wi2x19FwEvrQ7fgGZMp5uED5zCMERBcdI_EE2rbiXVLnbsbyfRFYxWFndNBedChkmxabooE1VXrKJaLJ_BKBsdpPKHXcr9LQUV3eqqsw-3PNxZlZP_IhetOkvEId6FTCo4PzA_0SXs7ivqytSd91pT_EkPtupvbuETqq3iSua6zHT_fuUQs6O1r7aBV-zfA4bpoy7LGS2WyyeILtispqAEilh79fILvrR2KmlPHJT1xBlzknhTOLb7wj_i_COkYN1Nucdb5eU_G8cAl07vY-Zgdk?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fwww.ais.th%2Freview%2Fproduct%2Fmove-to-ais-by-telesales.html%3Fcid%3Dthan-movetoais-by-telesales-sep22-blog


 

พ่อเฒ่าวัย 80 หลงป่า "ภูพานน้อย" เชื่อเดินข้าม "เครือเขาหลง" 

 
9 ก.ย. 65 

เขาภูพานน้อย ขึ้นลงต้ังแต่ยังหนุ่มๆ ไม่มีทางหลง เฒ่าวัย 80 โวกับเพ่ือนก่อนขึ้นไปหาหน่อไม้ สุดท้ายหลงป่า จนท.-ชาวบ้านคร่ึงร้อย ระดม
ค้นหาจนพบ เจ้าตัวเชื่อ "เครือเขาหลง" เป็นเหตุ 

วันท่ี 8 ก.ย.65 เวลา 19.00 น. นายชาตรี สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งว่านายเลื่อม รัตนหน อายุ 80 ปี อยู่
บ้านเลขที่13หมู่7 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีขึ้นไปหาหน่อไม้บนป่าอนุรักษ์เทือกเขาภูพานน้อย บริเวณวัดภูทองเทพนิมิต บ้านโนนเชียงค้ำ ต.
ทับกุง อ.หนองแสง คนเดียวตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. ยังไม่กลับบ้านคาดว่าจะหลงป่า ไม่สามารถหาทางกลับลงมาได้ หลังจากได้รับแจ้งจึงประสาน
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.6 หนองแสง หน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านตาด อาสากู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรมและชาวบ้าน รวม 50 คน ออกไปติดตามค้นหา 

นางบุษบารัตนหน อายุ 75 ปี ภรรยานายเลื่อมเล่าว่าตนและนายเลื่อมอยู่บ้านด้วยกัน 2 คนส่วนลูกสาวไปทำงานและพักอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีเมื่อ
เช้านี ้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนายเลื่อมบอกตนว่าจะขึ้นไปหาหน่อไม้บนภูเขา ตนก็ห้ามไม่ให้ไปเพราะกลัวจะไปหลงป่า แต่นายเลื่อมก็บอก
ว่าไปหาของป่าประจำไม่เคยหลงสักครั้ง 

ในเวลา 08.00 น. ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจนมืดค่ำนายเลื่อมก็ยังไม่กลับมา ตนจึงได้โทรศัพท์ไปหานายเลื่อมบอกว่ากำลังหาทางออก คิดว่าหลงป่า
หาทางออกจากป่าไม่ได้ ตนจึงโทรไปบอกลูกสาวให้กลับมาบ้านและแจ้งผู้ใหญ่บ้านขอความช่วยไปทางนายกเทศมนตรีแล้วก็พาลูกบ้านกันออก
ติดตาม แต่ก็ยังไม่พบ 

ต่อมาเวลา 21.00 น.ชาวบ้านได้นำนางบุษบาและลูกสาวไปจุดธูปไหว้ศาลปู่ผาแดง ซึ่งเป็นศาลประจำหมู่บ้านขอให้ช่วยคุ้มครองและให้คนที่ค้นหา
อยู่ได้พบตัวนายเลื่อมแล้วนำกลับมาบ้าน 

นางบุษบาและลูกสาวได้โทรศัพท์ไปหานายเลือ่มไดซ้ึ่งนายเลือ่มบอกว่าหลงป่าและนั่งอยู่ตรงโขดหนิริมทางน้ำ ลูกสาวจึงสอบถามไปถึงสิ่งที่น่าสังเกต
ได้ง่ายว่าพักตรงไหนแล้วก็บอกให้นายเลื่อมนั่งพักอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเดินไปไหนโดยเด็ดขาด  เดี๋ยวจะมีคนขึ้นไปรับตัวลงมา เมื่อทราบจุดที่อยู่
เจ้าหน้าท่ีจึงเดินเท้าขึ้นไปบนภูเพื่อไปรับนายเลื่อมลงมา 

ต่อเวลา 22.00 น.เจ้าหน้าที่ได้ประครองนายเลื่อมลงมาจากภูเขาซึ่งนายเลื่อมมีท่าทางอิดโรย เจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นรถและนำส่งบ้านโดยนายเลื่อม
เล่าว่าเมื่อเช้าได้ขึ้นไปหาหน่อไม้บนภูเขา ซึ่งตนคุ้นเคยตนขึ้นมาหาของป่าบนภูนี้ประจำ 

จากนั้นก็ได้เดินหาหน่อไม้และของป่าไปเรื่อยๆ จนเพลินจึงบ่ายจึงได้เดินออกจากป่าแต่ยิ่งเดินไปก็หาทางออกจากป่าไม่เจอเดินวกไปวนมาหลาย
รอบจึงโทรศัพท์บอกภรรยากำลังหลงป่าหาทางออกไม่เจอจนเวลา 21.30 น. พบสัญญาโทรศัพท์จึงได้โทรมาหาภรรยาอีกครั้ง ซึ่งก็มีลูกสาวได้สั่งให้
ตนบอกจุดที่อยู่ท่ีสังเกตได้และให้หยุดอยู่กับท่ีจะมีคนขึ้นไปรับ 

การหลงทางครั้งนี้คิดว่าตนเดินข้ามเถาวัลย์ต่างๆ รวมทั้งเครือเขาหลงด้วย ซึ่งคนโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าเข้าป่าแล้วเดินข้ามเครือเขาหลงก็จะทำให้
หลงทางออกจากป่าไม่ได้ ซึ่งปกติป่าแถวนี้ตนก็เคยขึ้นไปหาของป่าเป็นประจำมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มแล้วและก็ไม่เคยหลงป่าแต่อย่างใด ในครั้งนี้ท่ีหลงป่า
ตนก็แปลกใจมากเดินวกไปวนมาเจอท่ีเก่าอีกจนหาทางออกไม่เจอ คิดว่าน่าจะมาจากเครือเขาหลงท่ีตนเผลอไปเดินข้ามมา 

อย่างไร ตนก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่าน นายกเทศมนตรี ชาวบ้านทุกคน จนท.ป่าไม้ ท่ีให้ความช่วยเหลือ 

 

 

 



 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3ฯ สนธิกำลังยึด รีสอร์ทบ้านสะปัน 

9 Sep 65  

 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สนธิกำลังตรวจยึด รีสอร์ทบ้านสะปัน เมื่อวันท่ี 8-9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการสั่งการของนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  3 
สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่  

นำโดยนายพิษณุพันธุ์ วงค์ขันธ์ กับพวกนายลอย ใจจูน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน และชุดปฏิบัติการพิเศษ
ป่าไม้ศูนย์ป่าไม้น่าน ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.1(เฉลิมพระเกียรติ) นน.2 (ทุ่งช้าง) นน.3 (สองแคว) นน.4 (ท่าวังผา) นน.6 
(ปัว) และ นน.5 (เชียงกลาง) , นายเจษฎา เอนกคณา หัวหน้าชุดกับพวก เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ , จนท.
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน , จนท.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา , จนท.ตร. ศปทส. ประจำจังหวัดน่าน , 
จนท.ตร.สภ.บ่อเกลือ , จนท.ตร.ตชด.325 อ.เชียงกลาง , จนท.ตร. ศปทส. ประจำจังหวัดน่าน จนท.ปกครองบ่อเกลือ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนท้องที่
ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จนท.กก.4 บก.ปทส. ,  

 
พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนท้องที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกันตรวจยึด/ดำเนินคดีรีสอร์ท จำนวน 3 แห่งประกอบด้วย  
1.ขุนเขาโฮมสเตย์ เนื้อท่ี 0-0-48 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ 
2.ต่อเวลา ณ สะปัน เนื้อที่ 4-1-10 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 17 หลัง ผู้ต้องหา 1 คน ช่ือนายเชาวลิต สำอาง ราษฎรตำบลปากน้ำสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทร์บุรี 
3.แปลงท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิติดรีสอร์ทดอยอิงดาว เนื้อที่ 0-3-99 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 5 รายการ  

เหตุเกิดท้องที่ป่า บ้านสะปัน ม.1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง/ป่าไม้ 2484 พร้อมได้ความคุม
ตัว นายชวลิต สำอาง อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในฐานะเจ้าของสถานประกอบการ 
พร้อมทำการตรวจยึด พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายทั้งหมด จำนวนเนื้อท่ี 4 – 1 – 10 ไร่  

แยกเป็นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จำนวน 1 – 0 – 58 ไร่ (สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 หลัง) และอยู่ในพื้นที่ป่าพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 3 – 0 – 52 ไร่ (สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10 หลัง) คิดมูลค่าความเสียหายของรัฐเบื้องต้นในอัตราไร่ ละ 68,244.22 
บาท เป็นเงิน จำนวน 291,744.04.บาท ตามมูลค่า ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สิ่งปลูกสร้างถาวร ประกอบด้วย สำนักงาน,บ้านพัก
นักท่องเที่ยว,ห้องสุขา,โรงซักล้าง,โกดังเก็บของ,ลานชมวิว และบ้านพักคนงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 หลัง สูญหาย หรือเสียหายโดยละเอียด จะได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทำการประเมิน และแจ้งเพิ่มเติมต่อไป 

 



 
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด  
1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
- มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
- มาตรา 55 ฐาน “ผู้ใดครอบครองป่าท่ีได้ถูกแผ้วถางโดยฝา่ฝนืต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น” 
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
- มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
3.ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 – มาตรา 9 มาตรา 108 ทวิ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วย
ประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 
4.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- มาตรา 21 ฐาน ประกอบมาตรา 65 ฐาน “ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ” 
5.พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
- มาตรา 15 ประกอบมาตรา 59 ฐาน “เปิดดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

 
สืบเนื่องจากคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ที่  50/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบบ้านพัก/รีสอร์ท พื้นที่บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ และบ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างบ้านพัก/รีสอร์ท เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ในพ้ืนท่ีบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ และบ้าน
สกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในเรื่องการใช้ที่ดิน  การปลูกสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง การบุกรุกลำน้ำตลอดจนผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นนายทุนมาจากนอกพื้นที่ และคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ท่ี 32/2565 ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังไปตรวจสอบบ้านพัก/รีสอร์ทพื้นที่บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ และบ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ต่อมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบบ้านพัก/รีสอร์ท พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเบื้องต้นในพื้นที่บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลการ
ครอบครองพื้นที่ของราษฎรในพื้นท่ีซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ของสถานประกอบการราย “ต่อเวลา ณ สะปัน” เลขท่ี 
392 หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

 
 
 



โดยมีนายชวลิต สำอาง อายุ 35 ปี บ้านเลขท่ี 22/3 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มาให้การต้อนรับพร้อมทั้งแสดงตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าของสถานประกอบการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้นายชวลิตฯ ทราบ 
นายชวลิตฯ รับทราบพร้อมทั้งมีความยินดีและยินยอมให้ความร่วมมือในการนำคณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบจากการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางที่ดินปรากฏว่า ผู้ครอบครองไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่
อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินของราษฎรตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และมติครม. 26 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่า
มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือครองที่ดินรายเดิมเป็นผู้ถือครองท่ีดินรายใหม่จริง 

จากการสอบถามนายส่ง อินสุด ได้ให้การว่าพื้นที่บริเวณสถานประกอบการ  “ต่อเวลา ณ สะปัน”เดิมเป็นของปู่ย่าของตนเองซึ่งได้มอบต่อให้กับ
มารดาตนเองเพื่อทำประโยชน์ด้านเกษตรกรรมมาโดยตลอด จนกระทั่งมารดาได้มอบให้ตนเองทำประโยชน์ และเมื่อประมาณปี พ.ศ.2563 ตนเอง
ได้ให้นายชวลิต สำอาง ซึ่งเป็นบุตรเขย เข้าไปทำประโยชน์ประกอบกิจการเปิดบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่มี
หลักฐานเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด พร้อมนี้นายส่งฯ ได้มอบเอกสารให้คณะเจ้าหน้าท่ีเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบ 

จากการสอบถามนายชวลิต สำอาง ได้ให้การว่า เดิมตนเองเป็นคนพื้นเพ จังหวัดจันทบุรี ต่อมาได้มีภรรยาเป็นบุตรสาวของนายส่งฯ แต่ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสเป็นทางการ ต่อมานายส่งได้ยกพื้นที่แปลงดังกล่าวให้ตนเองใช้ทำประโยชน์  ตนจึงนำเงินที่ได้จากการค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัว
ประมาณ 2 ล้านบาท มาลงทุนเปิดสถานบริการที่พักสำหรบันักท่องเที่ยว “ต่อเวลา ณ สะปัน” เมื่อประมาณปีพ.ศ.2564 โดยได้จดทะเบียนพาณชิย์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม  

ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นตนเองได้เคยยื่นคำขอที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต สำหรับอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักแรม ตนเองจะคิดค่าบริการ หลังละ 3,500 – 4,000 บาทต่อหนึ่งคืนรวมบริการอาหารและบริการรถรับ-ส่ง ส่วนการชำระ
เงินส่วนใหญ่เก็บเป็ยเงินสด พร้อมนี้นายชวลิตฯ ได้มอบเอกสารให้คณะเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบประกอบคดีดังกล่าวนี้ด้วย โดย
มอบให้นายภานุ ชมภูมิ่ง จพป.ชำนาญงาน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.7 (บ่อเกลือ) นำเรื่องราวส่งให้พนักงาน สภ.บ่อเกลือ ดำเนินคดีตาม
กฎหมายแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเอกสารอ้างอิงจำนวน 2 แห่ง 

 

 
 


