
สรุปข่าวประจำในวันที่ 22 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ถอนหมุดข่าว: งัดไม้แข็งรื้อ 300 รีสอร์ตรุกป่า แยกDNAม้งภูทับเบิก (ผู้จัดการรายวัน 360o 22 กันยายน 2565 
หน้า 10) 

- ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: โล่เกียรติยศ (มติชน 23 กันยายน 2565 หน้า 4) 
- CSR ACTIVITIES: 'ศุภาลัย' ชวนพันธมิตรธุรกิจ 'สร้างด'ี รุกเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน (ทันหุ้น 22 กันยายน 2565 หน้า 14) 

ข่าวเว็บไซต์ 

งัดไม้แข็ง รื้อ 300 รีสอร์ตรุกป่าแยก DNA ม้งภูทับเบิก (ผู้จัดการออนไลน์ 21 กันยายน 2565) 
https://mgronline.com/crime/detail/9650000090864 
รายงานพิเศษ : ‘รมว.ทส.’ ร่วมรำลึกวีรชนป่าไม้-เชิดชูเกียรติผู้ทำความดี วันสถาปนา 126 ปี กรมป่าไม้ ‘รักษ์ป่า รักษา
สรรพชีวิต’ (แนวหน้า 22 กันยายน 2565) 
https://www.naewna.com/local/681555 
 
 
 
 

https://mgronline.com/crime/detail/9650000090864
https://www.naewna.com/local/681555


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3785
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ถอนหมุดข่าว: งัดไม้แข็งรื้อ 300 รีสอร์ตรุกป่า แยกDNAม้งภูทับเบิก

รหัสข่าว: C-220922040059(22 ก.ย. 65/04:29) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 87.61 Ad Value: 131,415 PRValue : 394,245 คลิป: สี่สี(x3)
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Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16266
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: โล่เกียรติยศ

รหัสข่าว: C-220923038047(22 ก.ย. 65/07:43) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 19.22 Ad Value: 31,713 PRValue : 95,139 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 4559
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/CSR ACTIVITIES

หน้า: 14(กลาง)

คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: 'ศุภาลัย' ชวนพันธมิตรธุรกิจ 'สร้างดี' รุกเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จ....

รหัสข่าว: C-220922016038(22 ก.ย. 65/05:27) หน้า: 1/2

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Col.Inch: 113.45 Ad Value: 90,760 PRValue : 272,280 คลิป: สี่สี(x3)
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รหัสข่าว: C-220922016038(22 ก.ย. 65/05:27) หน้า: 2/2

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Col.Inch: 113.45 Ad Value: 90,760 PRValue : 272,280 คลิป: สี่สี(x3)



 

งัดไม้แข็ง รื้อ 300 รีสอร์ตรุกป่าแยก DNA ม้งภูทับเบิก 
เผยแพร่: 21 ก.ย. 2565 18:44   ปรับปรุง: 21 ก.ย. 2565 18:44   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม  

 
รายการ “ถอนหมุดข่าว” เผยแพร่ทางแอปพลิเคช่ัน SONDHI APP และสถานีโทรทัศน์ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและ
กระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นำเสนอรายงานพิเศษ งัดไม้แข็ง ร้ือ 300 รีสอร์ตรุกป่าแยก DNA ม้งภูทับเบิก 

สถานการณ์รีสอร์ตบุกรุก “ภูทับเบิก” จ.เพชรบูรณ์ กำลังวนกลับมาที่เก่า สิ่งที่ราชการเคยดำเนินการไป เพื่อปกป้องผืนป่าไว้ กลายเป็นการลงแรง
อันสูญเปล่า 

“ม้งทับเบิก” ในปัจจุบัน ไม่ใช่ชาวเขาชาวดงห่างไกลอีกต่อไป แต่สามารถเข้าต่อต้านรัฐอย่างสอดประสาน ทั้งการใช้มวลชนปิดถนน และทั้งใช้ที่
ปรึกษากฎหมาย เอาข้อกฎหมายมางัดกับเจ้าหน้าท่ี 

เรียกร้องให้ตรงนั้นเป็น “นิคมชาวเขา” เพื่อปลดล็อกตัวเองจาก “พื้นที่ป่าที่หวงห้ามการเข้าครอบครองทำกิน” 

ล่าสุด นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการในท่ีประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาบุกรุกภูทับเบิก ให้เอา “ดาบเล่มเดิม” มาฟาด
ฟันรีสอร์ตทั้งหลาย นั่นคือ คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 35/2559 

เพราะพิจารณาแล้ว พ้ืนท่ีปัญหาตรงนั้น ก็ยังเป็นพ้ืนท่ีป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 การบุกรุกใดๆ ผิดกฎหมายแน่นอน 

คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 35/2559 ให้อำนาจกรมป่าไม้ สามารถจับกุมผู้บุกรุก และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ โดยพุ่งเป้าไปที่รีสอร์ตรายใหม่ที่บุกรุกเข้ามา 
ด้วยคำสั่งเดียวกันนี้ ทางการเคยใช้จัดการปัญหาภูทับเบิกจน “เอาอยู่” มาแล้ว 

เพียงแต่การแก้ปัญหาไม่ยั่งยืน  อันเนื่องจากกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นคนดูแลพื้นที่  ดันใส่เกียร์ว่าง  คราวนี้ เลยวุ่นวาย เหมือนจะ “เอาไม่อยู่” 
เผลอแผลบเดียว ก็มีรีสอร์ต ร้านอาหาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ผุดเป็นดอกเห็ดหน้าฝนร่วม 300 แห่ง หรือหนักกว่าเดิมถึง 3 เท่าตัว เป็นการเร่ง
ก่อสร้างให้ทันกับฤดูท่องเที่ยว ที่กำลังจะมาถึงตอนหน้าหนาวนี้ 

ขณะเดียวกัน ราษฎรชาวม้ง ทั้ง “ม้งแท้” ในพื้นที่ และ “ม้งเทียม” คือนายทุนจากพื้นราบ  ก็กลับมาใหม่อย่างเข้มแข็งกว่าเก่า ยิ่งลงทุนไปมาก
เท่าไร แรงต้านต่อรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น 

ย้อนอดีตภูทับเบิก ประมาณ50 กว่าปีก่อน รัฐจัดสรรที่ดินในเขตดูแลของกรมป่าไม้ ให้แก่ชาวม้งที่ทำความดีความชอบ เป็นแนวร่วมในยุทธการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์จนได้รับชัยชนะ 

พื้นที่ป่าที่ตัดให้ชาวม้งครอบครองมีจำนวนถึง 4 หมื่นไร่ แต่ก็มีเง่ือนไข ให้ชาวม้งครอบครองทำกินเพื่อการดำรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิม ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนมือ หรือใช้ที่ดินทำธุรกิจอื่นเช่นท่องเที่ยว 

แต่ความวินาศมาเยือนภูทับเบิก เพราะดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2548 ที่ต้องการ “ปั้น” ภูทับเบิก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของจังหวัด 

แล้วแผนการนี้  ก็ประสบผลสำเร็จ “สมใจนึก” เพราะภูทับเบิกแจ้งเกิดได้จริง แถมมาแรงเหนือแหล่งท่องเที่ยวภู เขาอีกหลายแห่ง  
จากจุดเริ่มต้น มีแค่ลานกางเต็นท์บริการ ก็กลายที่พักรีสอร์ตถาวร เพราะนักท่องเที่ยวต้องการความสะดวกสบายกว่าเดิม ต้องการความเป็นส่วนตัว
กว่าเดิม 



รีสอร์ตภูทับเบิกจึงบูมอย่างแรง เพ่ือรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีแห่เข้ามาตามกระแสความโด่งดัง 

พอดีมีการรัฐประหาร รัฐบาลประยุทธ์ใช้ความเด็ดขาดตามคำสั่ง คสช. ลุยจัดระเบียบความเละเทะที่สะสมกันไว้นาน และพวกบุกรุกภูทับเบิกก็ไม่
รอด โดนจัดการด้วย มีการรื้อถอนรีสอร์ตไปมากมาย 

มวลชนม้งที่ต่อต้าน ณ ขณะนั้น ก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเวลานี้ ครั้นพอเปลี่ยนจากรัฐบาล คสช. เป็นรัฐบาลเลือกตั้ง การจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
จึงยุติไป ฝ่าย “ม้งแท้-ม้งเทียม” จึงฟ้ืนตัวกลับมา มีความพร้อมกว่าเดิม 

ที่ผ่านมา การพูดจากันดีๆ หรือ “ไม้นวม” ดูแล้วไม่ได้ผล ล่าสุด ทางจังหวัดจึงมีมติ ต้องหันมาใช้ “ไม้แข็ง” เข้าจัดการ 

หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ถือคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 35/2559 เข้ารื้อถอนรีสอร์ตผิดกฎหมาย ก็คือกรมป่าไม้ 

ก็ต้องมาติดตามกันอีก กรมป่าไม้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ จะมีน้ำยา “แก้ไขในสิ่ งผิด” มากน้อยแค่ไหน อย่าให้คนขุดมาด่า ฉายาเก่าแก่  
“กรมป่าม้วย” ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วย 

หากภารกิจนี้ เกินกำลังของกรมป่าไม้ ก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือมา ทางคณะกรรมการของจังหวัด พร้อมจะสนับสนุน 

อีกคำสั่งจากผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ รีสอร์ตภูทับเบิก จะต้องถูกจำกัดขนาดให้เป็นแค่โฮมสเตย์ คือ มีห้องพักแห่งละไม่เกิน 4 ห้อง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่
เกิน 20 คน 

พร้อมกันนี้ ต้องเร่งสำรวจแปลงท่ีดินที่โดนบุกรุก ให้มีความอัพเดตทันเหตุการณ์ 

โจทย์การปัญหาภูทับเบิก เป้าหมายสุดท้ายก็คงไม่แคล้ว ให้ม้งทับเบิกอยู่ได้ และพื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรก็อยู่ได้ด้วย โดยไม่ถูกบุกรุกทำลายมากไปกว่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานพิเศษ : ‘รมว.ทส.’ ร่วมรำลึกวีรชนป่าไม้ -เชิดชูเกียรติผู้ทำความดี วันสถาปนา 126 ปี กรมป่าไม้ 
‘รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต’ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 126 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กันยายน ของทุกปี พร้อมวาง
พวงมาลารำลึกคุณความดีบรรพชนและวีรชนป่าไม้ ณ  อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  นาย
ชีวะภาพชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตลอดจนอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารระดับสูง ทส. เข้าร่วมพิธ ี 

จากนั้น นายวราวุธ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” แก่ผู้ทำคุณความดีด้านป่าไม้ รางวัล
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า รางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกรฯ รางวัล
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 และประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่น 

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวถึงความสำคัญของกรมป่าไม้ที่ได้สานต่อภารกิจต่างๆ มาถึงวันนี้ จนสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่ 126 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และบทบาทการทำงานด้านป่าไม้ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมามากมาย และในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับท้ัง ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะต้องพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวคิดคาร์บอนเครดิต เพื่อ
ร่วมกันแกป้ัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้ภาระหน้าที่ของกรมป่าไม้ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น 

นอกเหนือจากภารกิจหลักในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของไทยที่จะต้องประสานความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนท่ัวประเทศ และการช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีสิทธิในการใช้พื้นที่ป่าไม้ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้อย่างเคร่งครัดตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพือ่ให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดความยั่งยืน และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี
กรมป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนท่ีได้ร่วมกันทำงานด้วยความอดทน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกัน
ปกปักรักษาทรัพยากรของแผ่นดินให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป 

 


