
สรุปข่าวประจำในวันที่ 9 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ร้องแก้ไขทุบรื้อรีสอร์ทม่อนแจ่ม (เดลินิวส์ 9 กันยายน 2565 หน้า 6) 
- ปัญหารุก'ม่อนแจ่ม' จะจบอย่างไร? (มติชน 9 กันยายน 2565 หน้า 5) 
- โค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนยะลา (มติชน 9 กันยายน 2565 หน้า 12) 
- ข่าวสั้นทันโลก: สั่งฟ้อง "ปารีณา" (ไทยรัฐ 9 กันยายน 2565 หน้า 12) 
- สคทช.ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ผลักดันเป็นพ้ืนที่ต้นแบบขับเคลื่อน (เดลินิวส์ 9 กันยายน 2565 หน้า 10) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า (เดลินิวส์ 9 กันยายน 2565 หน้า 6) 
- ข่าวสดทั่วไทย: โคราช-จับแก๊งมอดไม้ (ข่าวสด 9 กันยายน 2565 หน้า 11) 

ข่าวเว็บไซต์ 

‘ชีวะภาพ’ ยอมรับภูทับเบิกถูกรายใหม่รุกที่ จวก จนท.ไม่ใส่ใจ จ่อเปิดยุทธการเข้มข้นกว่าเดิม (มติชน 8 กันยายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3551320 
ทวงคืนผืนป่า ภารกิจสำคัญที่รัฐบาลต้องเดินหน้าต่อ (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/articles/1445672/ 
ปัญหารุกม่อนแจ่ม จะจบอย่างไร? (มติชน 9 กันยายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3552597 
ทส. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานของมูลนิธิภูบดินทร์ (บ้านเมือง 8 กันยายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/295416 
ช้างป่าทับลายนับร้อย บุกยึดป่าชุมชน กัดกินผลผลิต ชาวบ้านกระทบหนัก (ไทยรัฐ 8 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2494846 
ระทึก!ช้างป่านับร้อยยึดป่าชุมชน อาละวาดกัดกินพืชผลนานกว่าสัปดาห์ (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1445434/ 
'ปารีณา' เดือด! ประกาศฟ้องสื่อ (สยามรัฐ 8 กันยายน 2565)  
https://siamrath.co.th/n/380589 
สผ.จับมือกรมป่าไม้และเอกชน ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่า ลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1448538/ 
สผ.-กรมป่าไม-้ปตท. ร่วมปลูกป่า ลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (ข่าวสด 8 กันยายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7255395 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26629
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ร้องแก้ไขทุบรื้อรีสอร์ทม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-220909035073(8 ก.ย. 65/08:02) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 22.55 Ad Value: 21,422.50 PRValue : 64,267.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16252
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: ปัญหารุก'ม่อนแจ่ม' จะจบอย่างไร?

รหัสข่าว: C-220909020048(9 ก.ย. 65/05:49) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 71.50 Ad Value: 85,800 PRValue : 257,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16252
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: ปัญหารุก'ม่อนแจ่ม' จะจบอย่างไร?

รหัสข่าว: C-220909020048(9 ก.ย. 65/05:49) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 71.50 Ad Value: 85,800 PRValue : 257,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16252
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: โค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนยะลา

รหัสข่าว: C-220909038079(8 ก.ย. 65/07:34) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.61 Ad Value: 25,932 PRValue : 77,796 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23607
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: สั่งฟ้อง "ปารีณา"

รหัสข่าว: C-220909039148(8 ก.ย. 65/08:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.87 Ad Value: 7,870 PRValue : 23,610 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26629
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: สคทช.ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ผลักดันเป็นพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อน...

รหัสข่าว: C-220909035014(8 ก.ย. 65/08:21) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 73.95 Ad Value: 133,110 PRValue : 399,330 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26629
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: สคทช.ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ผลักดันเป็นพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อน...

รหัสข่าว: C-220909035014(8 ก.ย. 65/08:21) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 73.95 Ad Value: 133,110 PRValue : 399,330 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26629
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

รหัสข่าว: C-220909035080(8 ก.ย. 65/07:58) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 13.37 Ad Value: 12,701.50 PRValue : 38,104.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11608
วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: โคราช-จับแก๊งมอดไม้

รหัสข่าว: C-220909012104(9 ก.ย. 65/04:28) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 6.97 Ad Value: 8,364 PRValue : 25,092 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

‘ชีวะภาพ’ ยอมรับภูทับเบิกถูกรายใหม่รุกที่ จวก จนท.ไม่ใส่ใจ จ่อเปิดยุทธการเข้มข้นกว่าเดิม 
วันท่ี 8 กันยายน 2565 - 14:37 น.  

  

‘ชีวะภาพ’ ยอมรับภูทับเบิกถูกรายใหม่รุกที่ จวกเจ้าหน้าที่อ่อนแอไม่ใส่ใจ หากไม่พร้อมให้คนอื่นไปทำแทน จ่อเปิดยุทธการเข้มข้นกว่าเดิม 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวช้ีแจงกรณีผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ จี้ให้ป่าไม้ตรวจจับรีสอร์ตบนภูทับเบิก ที่ฝ่าฝืน
คำสั่ง คสช.ที่ 35/2559 ที่ผุดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังกำชับให้ป่าไม้รายงานให้ตรงกับข้อเท็จจริงอีก ว่าเจ้าหน้าท่ีป่าไม้น่าจะทำงานไม่
เต็มที ่ไม่มีความพร้อมที่จะสานงานต่อจากเดิมที่เคยทำไว้ ตามแผนการแก้ปัญหาภูทับเบิก กรมป่าไม้ร่วมกับ พม.และ จ.เพชรบูรณ์ โดยเริ่มสตาร์ต
กันมาดีตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมาย การคัดกรอง รวมทั้งการรื้อถอนกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติ มีการดำเนินคดีจำนวนหลายสิบราย และทำ
กันต่อเนื่องทั้ง 3 ฝ่าย 

แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น ผอ.หน่วย, ผอ.ศูนย์ป่าไม้, ผอ.สจป. ถ้าจังหวัดรายงานแบบน้ีก็ต้องพิจารณาตัวเอง ยังไง
ก็ตามเรื่องนี้จะนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ต้องติดตามและกำชับให้ทำตามแผนงานอย่างเข้มข้น และหากไม่มีความพร้อมจริงๆ ก็ให้คนอ่ืนไปทำแทน 

“ผมรู้เรื่องภูทับเบิกดีที่สุดแล้ว และผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ท่านนี้ก็รู้เรื่องดี เราทำอะไรกันมาขนาดไหน แต่มาวันนี้ฝ่ายป่าไม้มาอ่อนแอแบบนี้ก็ถือว่าจะไม่
เป็นไปตามแผนงาน และยิ่งตรวจเช็กลงไปมีการปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างรีสอร์ตขึ้นมาใหม่กันเยอะมาก  พูดง่ายๆ คงจะต้องมีการเปิด
ยุทธการ หรือเปิดอะไรให้เข้มข้นกว่าเดิม” นายชีวะภาพกล่าว 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ยังกล่าวถึงกรณีพื้นที่เดิมที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาแล้ว แต่ปัจจุบันมีนายทุนกลับเข้าไปทำประโยชน์ว่า จริงๆ แล้วถือว่าเสียของ 
อุตส่าห์เหนื่อยยาก โดยทำกันมาทั้ง 3 ฝ่าย แต่มาวันนี้มีส่วนท่ีผิดพลาดก็ยอมรับว่าไม่ได้นำพา หรือใส่ใจ ไม่รายงาน ไม่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่
จะมารับผิดชอบ ติดตามสอดส่องตรวจตรา อันนี้ถือเป็นความผิดพลาด หรือเสียของ อย่างไรก็ตาม คิดว่าต้องมีแผนดำเนินการกันต่อไป และอาจ
ต้องดูฐานข้อมูลเดิมเพราะเรายังมีอยู่ว่า ใครควรจะอยู่ได้หรือไม่ได้  รายใหม่รายเก่าหรือกลุ่มทุน อันนี้มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีแผน
ดำเนินการให้ชัดเจน 

“ผมจำได้ว่าขึ้นไปภูทับเบิกครั้งสุดท้ายได้ไปกำชับไว้ ตั้งแต่มีเรื่องผาหัวสิงห์ โดยนำเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งจะต้องทำ
ต่อเนื่องกัน แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าท่ีเราอ่อนแอ และหากไม่มีความพร้อมก็ต้องเปลี่ยนตัวกันไป อย่างไรก็ตาม ก็จะนำเรียนอธิบดีให้พิจารณา
ในเรื่องนี้” นายชีวะภาพกล่าว 

ข่าวแจ้งว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ระหว่างการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขการครอบครองและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าภูทับเบิก นายกฤษณ์ 
คงเมือง ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ จี้ให้ปา่ไม้โดยเฉพาะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 4 (สจป.4) สาขาพิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เจ้าพนักงานตามคำสั่ง คสช.
ที่ 35/2559 การแก้ไขพื้นที่ภูทับเบิก ให้บังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ตที่ผู้ประกอบการเป็นคนนอกพื้นที่ หลังจากมีรายงานด้านการข่าวว่าปัจจุบันมี
ผุดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามป่าไม้ในพื้นท่ีกลับรายงานว่าไม่มีการบุกรุก ไม่มีการจับกุม ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงกำชับให้ป่าไม้
ทำการตรวจจับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำผิดกฎหมาย และให้มีการรายงานให้ตรงกับข้อเท็จจริงด้วย 
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ทวงคืนผืนป่า ภารกิจสำคัญที่รัฐบาลต้องเดินหน้าต่อ 
เมื่อปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายทวงคืนผืนป่าและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือ
ลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

8 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. 

 
ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยปี 2551 ระบุว่า มีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐทั่วประเทศรวม 370,000 ราย เนื้อที่กว่า 6 ล้านไร่ จำแนกเป็นการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 58,000 ราย เนื้อที่ 1.5 ล้านไร่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 37,000 ราย เนื้อท่ีกว่า 6 แสนไร่ ที่ดินราชพัสดุ 190,000 ราย เนื้อที่ 2.1 
ล้านไร่ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 55,000 ราย เนื้อท่ี 1.1 ล้านไร่ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เช่น ที่ดิน ส.ป.ก. 25,000 ราย เนื้อท่ี 490,000 ไร่ 

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่ดินของรัฐระบุว่า พ้ืนท่ีป่าภาคเหนือเป็นพ้ืนท่ีที่มีการบุกรุกรุนแรงที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง พื้นที่วิกฤตรุนแรงมี 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย น่าน ลำปาง 
อุบลราชธานี นครราชสีมา เลย กระบี่ เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ในแผนแม่บทดังกล่าว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กำหนดเป้าหมายไว้ คือ การพิทักษ์รักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้มีสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ป ี

เมื่อปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายทวงคืนผืนป่าและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือ
ลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 

จากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาลในยุคนั้น เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2560 กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื ช กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกันจัดการแถลงข่าว “จากผืนป่าสู่ผืนน้ำ 3 กรม ผนึกกำลังพิทักษ์เกาะ” ได้แถลงผลการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่า 
และแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบนเกาะของกลุ่มนายทุน ภายใต้การทำงานบูรณาการ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ชุดพยัคฆ์ไพร 
ชุดพญาเสือ และชุดฉลามขาว 

 
นายอรรพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557-2560 ของชุด
ปฏิบัติการพิเศษทั้ง 3 หน่วยงาน กรมป่าไม้สามารถดำเนินคดีและยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้ 322,891 ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
สามารถดำเนินคดีและยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้ 85,288 ไร่ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดำเนินคดีและยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
ได้ 27,552 ไร่ รวม 435,731 ไร่ โดยเป็นคดีที่บุกรุกหลังปี 2557 ประมาณ 80,000 ไร่   



จากผลการตรวจสอบรีสอร์ทท่ีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ เมื่อปี 2559 พบว่ามีรีสอร์ทบุกรุกจำนวน 1,939 แห่ง แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 
2,212 แห่ง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว 761 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1,266 แห่ง และรอการตรวจสอบอีก 185 แห่ง ส่วนพื้นที่ป่า
บนเกาะต่างๆ จำนวน 936 เกาะ ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า 8 แสนไร่ พบว่ามีการบุกรุกเพื่อนำไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจท่องเที่ยว 

ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญมั่นคง รัฐบาลจึง
ต้องเดินหน้านโยบายทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์เท่าที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ โดยทุ่มเท
สรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ อัตรากำลัง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีภารกิจปฏิบัติการทวงคืนผืน
ป่าได้เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการทำงานบรรลุผลตามเป้าหมาย มิเช่นน้ันแล้วหากทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์ถูกบุกรุก
และทำลายจากน้ำมือของนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจนายทุน ฯลฯ แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของ
ประชาชนทั่วประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ทุพภิกขภัย ฯลฯ ที่นับวันจะเกิดถี่ข้ึนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหายนภัยอันใหญ่หลวงของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปัญหารุกม่อนแจ่ม จะจบอย่างไร? 
วันท่ี 9 กันยายน 2565 - 07:22 น.  

 

ปัญหารุกม่อนแจ่ม จะจบอย่างไร? 

ปะทุข้ึนมาอีกระลอก เมื่อกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากพ้ืนท่ี ม่อนแจ่ม กว่า 100 คนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ ในฐานะผู้ประสานงาน รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือถึง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินบนดอยมอ่นแจ่ม ภายหลังถูกสั่ง
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พักรีสอร์ตหลายแห่งเมื่อวันท่ี 5 กันยายนที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเตรียมเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายตลอด
ทั้งวันท่ี 4 กันยายน แต่ไม่สามารถทำได้เพราะถูกกลุ่มชาวบ้านร่วมกันต่อต้าน 

นายเอกรินทร์กล่าวว่า ชาวบ้านยื่นข้อเรียกร้องคือ ขอให้เจ้าหน้าที่ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหยุดการจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้านม่อนแจ่ม  
พร้อมทั้งให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินให้ชาวบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเฉพาะภาคเหนือ เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2542 โดยใช้ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สิทธิ เพราะชาวบ้านกังวลเกี่ยวกับการออกแผนที่ปลอม และหากตรวจสอบ
พบว่า ชาวบ้านรุกล้ำทำผิดกฎหมายจริง ก็พร้อมถูกดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเกิดปัญหาขึ้น เพราะวัตถุประสงค์หลักของความเติบโตของม่อนแจ่ม แต่เดิมคือการขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย จากป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม เพื่อทำการเกษตร ทั้งการปลูกพืชล้มลุกและยืนต้น อาทิ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด องุ่น  ผักเมืองหนาว 
กะหล่ำปลี และดอกไม้ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ีเมื่อประมาณปี 2540 

แต่ด้วยความสวยงามของผืนป่าโดยรอบ โครงการหลวงหนองหอยจึงปรับพื้นท่ีราบบนสันเนินเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เรียกว่าม่อนแจ่ม ปลูก
ไม้ดอกเมืองหนาวสลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มองเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศ ม่อนแจ่มจึงกลายเป็น ไข่แดง มีการตั้ง
แผงขายสินค้า ท่ีพักแรมผุดขึ้นราวดอกเห็ด จากท่ีพักขนาดเล็กก็ขยายเป็นรีสอร์ตใหญ่และมากข้ึน 

เกิดปัญหาตามมาทั้งเรื่องความสะอาด แหล่งน้ำ ระบบบำบัด ขยะ การตัดโค่นต้นไม้ใหญแ่ละการบุกรกุผืนป่า รอบทิศกลายเป็นดอยหัวโล้น ไร้ต้นไม้ 

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) เชียงใหม่  บอกว่า ปัญหาเริ่มต้นขึ้นประมาณปี 2561-
2562 หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการทำผิดกฎหมายคือ การบุกรุกพื้นที่ป่าของประชาชนในพื้นท่ีอำเภอแม่ริม โดยการตรวจสอบท่ีพักรีสอร์ตพื้นท่ี
บนดอยม่อนแจ่ม 122 แห่ง พบมีการเปลี่ยนช่ือผู้ถือครองท่ีดิน มีลักษณะนอมินี เปลี่ยนมือถ่ายโอนให้กับนายทุน 36 แห่ง ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ มี
ความผิดตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ ดำเนินคดีแล้ว 10 ราย 5 รายยอมรื้อถอนเอง ส่วนอีก 5 ราย เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการรื้อถอน จึง
คงเหลือ 26 รายอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนอีกกลุ่มคือ 86 ราย ถือครองตามการขอใช้ประโยชน์ของโครงการหลวงหนองหอย เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 ก็ต้องดำเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิในท่ีดินทำกินของชาวบ้าน 

สิ่งที่ชาวบ้านกลัวคือการถูกดำเนินคดี เสียประโยชน์ เพราะมีการนำพื้นที่ทางการเกษตรไปปรับเปลี่ยนทำธุรกิจที่พัก อยากให้แยกทั้งสองส่วนออก
จากกัน ใครไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่หากผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน ทุกอย่างพิสูจน์ได้เพราะพื้นที่ขอใช้
ประโยชน์ของโครงการหลวงมีทั้งหมด 11,000 ไร่ ก็ต้องมาดูกันในสามส่วนคือ พ้ืนที่ทำกินมาก่อน 30 มิถุนายน 2541 ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ตรวจสอบก่อนปี 2545-2557 และการบุกรุกหลังปี 2557 นายอิสระกล่าว 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ดอยม่อนแจ่มไม่ใช่พื้นที่
เอกชน ซื้อ ขาย เปลี่ยนมือไม่ได้ ยืนยันดำเนินคดี รื้อรีสอร์ต เฉพาะคนไม่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ และไม่กระทบกับคนอยู่เดิม 

ภาครัฐไม่ได้มีปัญหากับชาวบ้านที่มีสิทธิอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม แต่เง่ือนไขต้องเป็นไปตามกติกาคือใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเป็นหลัก ส่วนการ
ดำเนินคดีไปกว่า 30 รายนั้น เป็นการดำเนินคดีกับผู้ไม่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ นายวราวุธกล่าว 

ขณะที่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำว่า จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสจูน์พยานและหลักฐาน 36 คดี เพื่อให้ความ
เป็นธรรมแก่ชาวบ้าน เน้นประนีประนอม หาคนกลางที่น่าเช่ือถือเข้ามาช่วยประสาน สร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชน หากทั้งสองฝ่ายยอมถอย
คนละก้าว พร้อมรับฟังข้อมูลปัญหาร่วมกัน จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากความรุนแรง 

ด้าน นายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหอยเก่า หมู่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีนายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ น้องชายแกน
นำกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม  ไปยื่นหนังสือถึง นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ผ่าน นายภูมินทร์  บุญบันดาล 
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ที่กรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านการรื้อถอนรีสอร์ตและสิ่งปลูกสร้างบนม่อนแจ่ม  เมื่อวันที่ 6 
กันยายนที่ผ่านมาว่า ประเด็นที่ยื่นหนังสือมี 2 เรื่อง เรื่องแรก ขอให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ครบถ้วนและเป็นธรรม เนื่องจากยังมีกองกำลังและเจ้าหน้าที่ไล่จับกุมชาวบ้านเพื่อดำเนินคดีอยู่ 
เรื่องที่สอง ยังมิได้สำรวจรังวัดที่ดิน หรือพิสูจน์สิทธิครอบครองดังกล่าว แต่ได้ประกาศแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริมปี 2507 ทับซ้อนกับท่ีอยู่และ
ที่ทำกินชาวบ้าน ดังนั้นอยากให้รังวัดและพิสูจน์การครอบครองที่ดินก่อน เนื่องจากมีประชากรกว่า 3,800 คน แต่มีที่ดินครอบครองเพียง 2,500 ไร่ 
เฉลี่ยครอบครองไม่ถึง 1 ไร่ต่อคน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 2 ครั้งแล้ว ก่อนมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ชะลอรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ มาตรวจสอบแล้วพบว่านับตั้งแต่ปี 2545 มี
ชาวบ้านบุกรุกหรือขยายพื้นที่เดิมออกไปเพียง 310 ตารางวา ไม่ถึง 1 ไร่ แต่กลับถูกกรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีผู้บุกรุก36 ราย พร้อมสั่งรื้อรี
สอร์ตและสิ่งปลูกสร้าง 5 รายทันที ทำให้ชาวบ้านมองว่าถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว นายสุรินทร์กล่าวและว่า ล่าสุดนาย
วราวุธสั่งกรมคุณภาพสิ่งแวดลอ้มลงพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม เพื่อติดตามเรื่องขยะ น้ำเสีย คุณภาพอากาศ โดยอ้างว่าเป็นผลจากการสร้างรีสอร์ตดังกล่าว เพื่อ
ใช้ดำเนินคดีกับชาวบ้านอีก ดังนั้นอยากให้องค์กร หรือหน่วยงานที่เป็นกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อทำรายงานและใช้เป็นหลักฐาน
ต่อสู้คดี ทั้งนี้ ชาวบ้านมีแผนไปยื่นหนังสือต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมด้วย 

นายสุรินทร์กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นแกนนำและชาวบ้านได้ไปถวายฎีกาที่สำนักพระราชวัง กรุงเทพฯ ทำให้แกนนำและชาวบ้านมีความสบายใจมาก
ขึ้น และพร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอย่างไม่มีเง่ือนไขใดๆ 

แม้วันนี้ปัญหา ดอยม่อนแจ่ม ยังคงไม่มีความแน่ชัดว่าจะจบลงอย่างไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วก็คือ ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติพังย่อยยับแบบไร้
ความรับผิดชอบจากน้ำมือมนุษย์ นับจากน้ีจะแก้ไขและเยียวยาอย่างไร เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทส. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานของมูลนิธิภูบดินทร์  
วันพฤหัสบดี ท่ี 08 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.33 น. 

 
ทส. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานของมูลนิธิภูบดินทร์  

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม 
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตามแผนงานของมูลนิธิภูบดินทร์ ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ บ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ช้ัน 17 อาคารกระทรวงฯ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม  

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้ร่วมขับเคลือ่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ (หมู่บ้านสาละ
วะ และหมู่บ้านไล่โว่) จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งในแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำ อาทิ การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำ
เพื่อการเกษตร โดยการสร้างระบบกระจายน้ำ ระบบถังเก็บน้ำ ฝาย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  แผนการปลูกป่า อาทิ การปลูกเสริมป่าใน
พื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าและส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ การจัดกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของ
ราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง อีกทั้งเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล และรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช้างป่าทับลายนับร้อย บุกยึดป่าชุมชน กัดกินผลผลิต ชาวบ้านกระทบหนัก 
8 ก.ย. 2565 14:14 น. 

ช้างป่าทับลานนับร้อยตัว บุกเข้ายึดป่าชุมชน อาละวาดกัดกินผลผลิตชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก เจ้าหน้าที่ต้องนำโดรนขึ้นบินเพื่อสำรวจและ
เฝ้าดู พร้อมเร่งวางแผนบล็อกพื้นที่แต่ละจุด เพื่อผลักดันออกจากพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 ที่ จ.นครราชสีมา กรณีโขลงช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ามาหลบอาศัย ตอนกลางคืนจะออกมาหากินและทำลาย
ผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเสียหาย มานานกว่า 1 สัปดาห์ รวมความเสียหายไม่น้อยกว่า 60 ไร่แล้ว 

โดยชาวบ้านเห็นช้างไม่น่าจะต่ำกว่า 100 ตัว มารวมตัวกัน เพื่อเตรียมออกมาหากิน จึงรีบแจ้งรายงานไปยังอำเภอครบุรี ให้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยว เข้าให้ความช่วยเหลือ ซึ่งนายสิทธิกร หาญละคร ปลัดอำเภอครบุรี  ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยาน
แห่งชาติทับลานที่ 5 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม. 6 และผู้นำชุมชน ลงสำรวจป่าชุมชนเขาประดู่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
ภายหลังจากได้รับแจ้ง พร้อมกับประสานทีมอาสาตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และทีมมูลนิธิพุทธธรรม ฮุก 31 
นำโดรนจับภาพความร้อน มาช่วยบินหาโขลงช้าง ซึ่งพบ ว่ามีโขลงช้างป่าขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะมีนับร้อยตัว รวมโขลงอยู่บริเวณป่าชุมชนเขาประดู่ 
ห่างจากแหล่งชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร และเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนกันออกมาหากินในพ้ืนท่ีทำกินของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงได้วาง
กำลังเฝ้าซุ่มดูและบินโดรนตรวจสอบตลอดทั้งคืน 

ล่าสุดช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเร่งผลักดันช้างป่ากลุ่มนี้ออกจากพื้นที่โดยเร็ว แต่จะต้องวางแผน  จะเข้า
ผลักดัน บล็อกพื้นที่แต่ละจุดอย่างไร เนื่องจากฝูงช้างน่าจะยังตื่นตกใจ และระแวงภัย เพราะมีโดรนบินตรวจตลอดทั้งคืน จึงไม่ยอมเคลื่อนฝูงออก
จากพื้นที่ดังกล่าว แต่หากยังปล่อยเวลาให้เนิ่นช้า ช้างป่าทั้งโขลงก็จะยกพลออกมาทำลายผลผลิตของชาวบ้านและสร้างความเสียหายอย่างหนัก 
รวมทั้ง อาจเกิดอันตรายต่อชาวบ้านได้ด้วย เจ้าหน้าที่ฯ จึงต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังสูงสุด โดยยังคงใช้โดรนจับความร้อนเข้าสำรวจ
ตรวจสอบโขลงช้างก่อนเข้าพื้นที่ผลักดัน ซึ่งช้างป่าโขลงใหญ่และมีความดุร้าย หากบุกเข้าไปโดยไม่เตรียมเส้นทางหลบหนี หรือวางแผนป้องกัน
เอาไว ้ก็อาจถูกฝูงช้างล้อมกรอบ เข้าทำร้ายได้รับอันตรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระทึก!ช้างป่านับร้อยยึดป่าชุมชน อาละวาดกัดกินพืชผลนานกว่าสัปดาห์ 
ตะลึง! พบช้างป่านับร้อย ยึดป่าชุมชนตั้งหมู่บ้านห่างจากชุมชนเพียง 4 กิโลเมตร ออกอาละวาดกัดกินผลผลิตมานานกว่าสัปดาห์ เสียหายกว่า 60 ไร่ 

8 กันยายน 2565 เวลา 3:00 น. 

 
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิกร หาญละคร ปลัดอำเภอครบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยาน
แห่งชาติทับลานที่ 5 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 และผู้นำชุมชน ลงสำรวจป่าชุมชนเขาประดู่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นคร ราชสีมา 
หลังรับรายงานมีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน เข้ามาหลบอาศัย และตอนกลางคืนจะออกมาหากิน และทำลายผลผลิตของชาวบ้าน ในพื้นที่
ใกล้เคียงมานานกว่า1 สัปดาห์แล้ว พร้อมประสานทีมอาสาตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยประจำจุดเขาใหญ่ และทีมมูลนิธิพุทธรรม ฮุก 31 นำโดรน
จับภาพความร้อนมาช่วยบินหาโขลงช้าง ท่ีเชื่อกันว่ามีไม่ต่ำกว่า 40 ตัว 

โดยผลจากการบินโดรนสำรวจในช่วงเย็น ก็พบโขลงช้างป่าขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีนับร้อยตัวรวมโขลง อยู่บริเวณป่าชุมชนเขาประดู่ ห่างจาก
แหล่งชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร และเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนกันออกมาหากิน ในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งก่อนหน้านี้
ช้างป่าส่วนหนึ่งของโขลงนี้ได้เข้าไปกัดกิน และเหยียบย่ำผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายแล้วหลายหมู่บ้านไม่น้อยกว่ า 60 
ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าว อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้เตรียมกำลงัที่จะป้องกันผลักดนัช้างป่ากลุ่มนี้เป็นการเบือ้งต้นก่อน เพราะหาก
ปล่อยไว้ ช้างป่าท้ังโขลงนี้จะยกพลออกมาทำลายผลผลิตของชาวบ้านและสร้างความเสียหายหนักแน่นอน 

น.ส.ออระยา เหลืองกระโทก กำนันตำบลจระเข้หิน กล่าวว่า ตอนนี้ในพื้นที่มีปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน ออกมาหากินผลผลิตของ
ชาวบ้าน ได้รับความเสียหายมานานกว่าสัปดาห์แล้ว สร้างความเสียหายให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้าน รวมความเสียหายไม่น้อยกว่า 60 ไร่แล้ว และ
วันนี้เมื่อมาเห็นจำนวนของช้าง ท่ีคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 100 ตัว มารวมตัวกัน เพื่อเตรียมออกมาหากินอีก ก็ยิ่งกังวลว่าจะสร้างความเสียหายให้
ชาวบ้านอย่างหนัก จึงได้ประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยกันเข้าระวังไว้ก่อน และจากนี้จะรีบวางแผนการผลักดันช้างโขลงนี้อย่างจริงจัง โดยจะ เรียน
ปัญหาไปยังนายอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป ซึ่งตอนนี้กำลังขาดแคลนกำลัง อุปกรณ์ในการดำเนินการ จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันดำเนินการในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'ปารีณา'เดือด!ประกาศฟ้องสื่อ  
สยามรัฐออนไลน์ 8 กันยายน 2565 07:54 น. การเมือง  

 
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า #แจ้งความสื่อมวลชน 

มีคนบอกว่า หากสื่อนำเสนอข่าวสารผิดๆนักการเมืองเค้าจะไม่ฟ้อง แต่ปารีณาไม่ใช่นักการเมืองแล้ว ไม่ใช่ดาราหนัง และวันนี้หมดความอดทน 

ครั้งแรกมีหนังสือพิมพ์ 3 สื่อหลักทุกฉบับ หน้า1 ปารีณาถูกปลดผิดจริยธรรมร้ายแรงบุกรุกป่า ทั้งที่สื่อก็นั่งฟังคำพิพากษากัน  ไม่มีพิพากษาผิด
จริยธรรมบุกรุกป่า 

ครั้งท่ีสองพอแจ้งทรัพย์สินกับปปชเสร็จ สื่อนำเสนอเรื่องทรัพย์สินถูกต้องแต่ดันไปแถมว่าเป็นอดีต ส.ส. ที่ถูกปลดผิดจริยธรรมร้ายแรงบุกรุกป่า 

และวันนี้ พาด...หัว... ข่าว... ว่า "อัยการ..สั่งฟ้อง" ทั้งที่อัยการยังไม่ได้มีการสั่งฟ้อง แถมเขียนด้านในเหมือนกันทุกสื่ออย่างกับลอกกันมาว่า สำนัก
อัยการจังหวัดราชบุรีได้ตั้งองค์คณะรวมกันพิจารณาคดีนี้ ทั้งที่อัยการราชบุรีเป็นเพียงไปรษณีย์ส่งเอกสารที่มีการสอบเพิ่ม เพราะที่ผ่านมา บก.ปทส. 
ได้สั่งสอบพยานเพียงฝ่ายเดียวของกรมป่าไม้ เป็นการสอบพยานที่ไม่เป็นธรรมและไม่ครบถ้วน พอเรื่องมาถึงอัยการ อัยการให้ความยุติธรรมและ
เปิดโอกาสให้ปารีณาได้ร้องขอความเป็นธรรมสอบพยานเพิ่มจำนวนหลายปาก พร้อมมีการส่งคำพิพากษาศาลฏีกาประกอบไปด้วย เพราะในเมื่อ
ศาลฏีกาเป็นศาลสูงสุด ได้พิพากษาลงโทษปารีณาครอบครองท่ีดิน สปก เท่านั้น ไม่มีป่าซักประโยค จึงไปเอามาจากไหนกัน 

และล่าสุดวันนี้มีสื่อบางฉบับได้ดัดแปลงคำพิพากษาศาลว่า ปารีณาผิดจริยธรรมครอบครองที่ดินป่าสงวนและไม่ยอมคืนให้ปฏิรูป คือมั่ว ถ้าเป็นป่าก็
ต้องคือให้กรมป่าไม้ จะไปคืนหน่วยงานอื่นไม่ได้ ปารีณาไม่เคยทำหนังสือส่งมอบที่ดินคืนให้กรมป่าไม้ แต่ปารีณาได้ทำหนังสือส่งมอบที่ดินให้ สปก 
ไปหมดแล้ว ในข้อเท็จจริง ปารีณาสู้ว่าปารีณาไม่รู้ว่าเป็นที่ สปก. แต่พอรู้ ปารีณาก็คืนทันที ซึ่งศาลพิพากษาว่า ไม่เชื่อว่าไม่รู้เพราะเป็น ส.ส. มา
หลายสมัยย่อมรู้ และถึงแม้จะเป็นที่ดินท่ีบิดาให้มา วันท่ีรับมอบจากบิดาต้องส่งคืนให้รัฐทันที ผิดจริยธรรม 

ดังนั้น การนำเสนอข่าวควรทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช่ไปลอกกันมาเสนอ เจอกันท่ีศาล พรุ่งนี้แจ้งความค่ะ หลายครั้งแล้วค่ะ 

ส่วน กรรมาธิการที่ดินสอบถามเรื่องคดีปารีณาไปแล้ว อย่าลืมสอบถามเรื่องคดีแม่ธนาธรด้วยได้ไหม ที่ดินธนาธรด้วย ซึ่งแม่ธนาธรมิได้ส่งมอบคืน
ที่ดินคืนแบบปารีณา กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิที่ดินท่ีออกโดยมิชอบ แล้วยึดคืนให้กรมป่าไม้ ย้ำนะคะ ยึดคืนให้ป่าไม้ ไม่ได้ยึดคืนให้สปก ตามดู
หน่อยซิคะ ส่วนเจตนาที่ครอบครัวธนาธรพยายามยึดถือครอบครองป่านั้น ดูได้จาก ทด. 16 เป็นลายเซ็นแม่ธนาธร เซ็นยอมรับว่าเป็นที่ป่าและ
สามารถเพิกถอนได้ตลอด ยังเซ็นยินยอมเพื่อจะครอบครอง มันมีความแตกต่างกับท่ีดินปารีณาอย่างสิ้นเชิง ไปตามดูหน่อยซิ ท่านอภิชาติ ศิริสุนทร 
ท่านประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน สังกัดพรรคก้าวไกล 
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สผ.จับมือกรมป่าไม้และเอกชน ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่า ลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคม และกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลดวิกฤติสภาวะโลกรอ้น ลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

8 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น. 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  เลขาธิการ สผ. กล่าวว่า สผ. ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตามวิสัยทัศน์ในการสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง  ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการฟื้นฟู  เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว  และกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
ตะเคียน  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี ด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกป่าในพื้นท่ีต้นน้ำจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพพ้ืนที่แหล่งต้นน้ำ  และช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาโลกร้อนท่ีเป็นวาระสำคัญระดับโลก  รวมถึงช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
และคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพด้วย อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำครั้งน้ี  

 
นอกจาก สผ. จะมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ยังคิดเป็นโอกาสในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็น
อย่างดี  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน 
นอกจากกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำแล้ว สผ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม  ณ โรงแรมอักษร จังหวัดระยอง  โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ทิศทางการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมพื้นท่ีจังหวัด
ระยองและจังหวัดชลบุรี กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม” และเรื่อง การปลูกป่าเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งดูดซับและกัก
เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสผ. กรมป่าไม้ และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 
เรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย การให้ความรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสใน
ตลาดคาร์บอน เร่งลดการปล่อยคาร์บอน สร้างโอกาสธุรกิจสีเขียว แปลงคาร์บอนเครดิตเป็นรายได้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันให้อยู่รอ ด 
พัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน  และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ในอนาคตต่อไป    

อย่างไรก็ตามพื้นที่ อ บ่อทอง จ ชลบุรี  เป็นพื้นที่เคยออกใบอนุญาตให้สัมปทานปลูกไม้ยูคาลิปตัส  แต่ ปัจจุบันไม่มีการต่อใบอนุ ญาตสัทปทาน
ดังกล่าว  กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จึงต้องดำเนินการฟื่นฟู พื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเร็วทั้งนี้พื้นที่ดังกล่ าวยังพบว่า  เป็น
เส้นทางเดินของช้างป่า ท่ีมาจากเขาอ่างฤๅไน อีกด้วย 



 

สผ.-กรมป่าไม้-ปตท. ร่วมปลูกป่า ลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  

 
8 ก.ย. 2565 - 16:31 น.  

สผ. จับมือกรมป่าไม้- ปตท. ร่วมปลูกป่า ลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หวังปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์-หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า สผ. ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
วิสัยทัศน์ในการสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมาได้
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการฟื้นฟู เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

ดังนั้นสผ. จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมปลูกป่าพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ ลดวิกฤติสภาวะโลกร้อน ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
ร่วมกับกรมป่าไม้ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. 65 ในพื้นที่จ.ชลบุรี – ระยอง 

นอกจากน้ีได้จัดกิจกรรมปลูกปา่ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกป่าในพ้ืนท่ีต้นน้ำจะสามารถช่วยเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่แหล่งต้นน้ำ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาโลกร้อนที่เป็นวาระสำคัญระดับโลก 
รวมถึงช่วยรักษาฟ้ืนฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ และคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพด้วย 

 
อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำครั้งนี้ นอกจาก สผ. จะมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ยังคิดเป็นโอกาสในการสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

นายพิรุณ  กล่าวอีกว่า นอกจากกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำแล้ว สผ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม  ที่โรงแรมอักษร จ.ระยอง โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ทิศทางการเติบโต
ทางด้านอุตสาหกรรมพ้ืนที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม”  และ “เร่ืองการปลูกป่า
เพ่ือให้เป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต” 
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โดยได้รับเกียรตจิากวิทยากรของสผ. กรมป่าไม้ และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย การให้ความรู้ในเรื่องนี้จึง
เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสในตลาดคาร์บอน เร่งลดการปล่อยคาร์บอน สร้างโอกาสธุรกิจสีเขียว 
แปลงคาร์บอนเครดิตเป็นรายได้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันให้อยู่รอด พัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย 
ไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคตต่อไป 

อย่างไรก็ตามพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่เคยออกใบอนุญาตให้สัมปทานปลูกไม้ยูคาลิปตัส  แต่ปัจจุบันไม่มีการต่อใบอนุญาตสัทปทาน
ดังกล่าว กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จึงต้องดำเนินการฟื่นฟู  พื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวยังพบว่าเป็น
เส้นทางเดินของช้างป่า ที่มาจากเขาอ่างฤไน ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


