
สรุปข่าวประจำในวันที่ 8 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- 'CPN-กรมป่าไม'้รวมพลังปลูกป่า สร้างพ้ืนที่ดูดซับคาร์บอนทั่วประเทศ (ทันหุ้น 8 พฤศจิกายน 2565 หน้า 15) 
- ทหารบุก'เกาะสมุย' ตรวจบ้านหรูดาราดัง ส่อรุกป่าออกสค.บวม สั่งหยุดสร้าง-เอาผิด  

(มติชน 8 พฤศจิกายน 2565 หน้า 1,15) 
- ห้ามก่อสร้างบ้านดารารุกสมุย (มติชน 8 พฤศจิกายน 2565 หน้า 12) 
- ตรวจบ้านดาราสาวรุกป่าสมุย (ข่าวสด 8 พฤศจิกายน 2565 หน้า 12) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“สุรชัย อจลบุญ” อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมข้าราชการ ร่วมทำบุญ “งานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2565” 
(talknew 7 พฤศจิกายน 2565) https://www.talknewsonline.com/503913/ 
เตรียมออกหนังสือห้าม ‘ดาราสาวชื่อดัง’ ก่อสร้างอาคารบ้านพักบนเกาะสมุย (เดลินิวส์ 7 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1657508/ 
ติดประกาศห้ามก่อสร้าง บ้านพักดาราสาว บนเกาะสมุย ส่งทีมสอบ แต่เจ้าของยังไม่ให้เข้าพ้ืนที่  
(มติชน 7 พฤศจิกายน 2565) https://www.matichon.co.th/region/news_3659934 
ลุยสอบบ้านพักตากอากาศ ดาราสาว บนเกาะสมุย เทศบาลจ่อห้ามก่อสร้าง (ข่าวสด 7 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7352370 
‘วราวุธ’ วางแผนปี 2566 มุ่งนโยบาย ‘3 พ้ืนที่ 7 มาตรการ’ เผยแนวโน้ม ฝุ่นจิ๋วพุ่งสูงขึ้น (มติชน 7 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3660956 
แนวโน้มปี 66 ฝุ่นพุ่งสูงขึ้น 'วราวุธ' เผยรถดีเซลขนาดเล็กต้นตอใหญ่เกิด PM2.5 (ข่าวสด 7 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7353126 
ผลักดันการแก้ปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืนเร่งคืนพ้ืนที่ป่า ต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมาย (มติชน 7 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3660340 
ผลักดันการแก้ปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืนเร่งคืนพ้ืนที่ป่า ต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมาย (ไทยโพสต์ 7 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thaipost.net/hi-light/258245/ 
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“สุรชัย อจลบุญ” อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมข้าราชการ ร่วมทำบุญ “งานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 
2565”  
2 ช่ัวโมง ago  

 
การสร้างบุญสร้างกุศล หลังเทศกาลออกพรรษา คือ งานบุญกฐิน  ทุกองค์กรหน่วยจะกำหนดกิจกรรมร่วมกัน ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในงานกฐิน 
อย่างกรมป่าไม้ ที่มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับข้าราชการ  ร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 นั้น 

ในของจังหวัดแพร่ มี นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  3 สาขาแพร่, นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการส่วน
อำนวยการ, นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า, นายมานะ จิตฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้, นายวีรพล 
กึกก้อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และนายอุทัย โล่ห์ทอง  ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  ร่วมงานกฐิน
พระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2565 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ.
2565 ให้ กรมป่าไม้ นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด , รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารจากทุกสำนักฯ และสำนักฯ
สาขา หน.ส่วนราชการจังหวัดตราด, ข้าราชการและพนักงานตลอดจนบรรดาสาธุชน เข้าร่วมงาน อิ่มบุญกันถ้วนหน้า 
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เตรียมออกหนังสือห้าม ‘ดาราสาวชื่อดัง’ ก่อสร้างอาคารบ้านพักบนเกาะสมุย 
เทศบาลเกาะสมุยเตรียมออกหนังสือห้ามก่อสร้างอาคารบ้านพัก "ดาราสาวช่ือดัง" หลังตรวจสอบพบผู้ครอบครองที่ดินมีความพยายามนำ ส.ค.1 
บวม ไปออกโฉนด แต่ยังออกโฉนดไม่ได้ 

7 พฤศจิกายน 2565 16:47 น. 

 
เมื่อวันท่ี 7 พ.ย. จากกรณีชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ 
4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าท่ีสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุด ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พ้ืนท่ีเกาะสมุย) และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าตรวจสอบตามการร้องเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ลาดชันและเขาสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยทราบว่า 
เจ้าของอาคารและที่ดินดังกล่าวเป็นของดารานักแสดงสาวช่ือดัง กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนเนื้อท่ี 1 ไร่ 
2 งาน ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น 

เจ้าหน้าที่ลุยสอบบ้านพักตากอากาศ ดาราดังบนเกาะสมุยแฉใช้ส.ค.บวมรุกที่  

นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย 
เปิดเผยว่า นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้สั่งการให้เข้าตรวจสอบบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ตอนนี้ได้มอบหมายให้ช่างเขต
เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่เพ่ือเก็บหลักฐานถ่ายภาพสถานที่ก่อสร้างอาคารและตัวอาคารที่กำลังสร้างใหม่ แต่ตอนนี้เจ้าของพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้
เข้าไปในพื้นที่ได้ แต่ในเบื้องต้นตรวจสอบแล้วว่า ยังไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุย ก็จะได้ทำหมายปิดประกาศ
ห้ามก่อสร้างอาคาร จนกว่าเจ้าของอาคารจะไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัยกับทางเทศบาลนครเกาะสมุย จากนั้นนายช่างเขตจะเข้าไป
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ขณะที่การตรวจสอบเอกสารสิทธิท่ีดินในเบื้องต้น ท่ีผู้ครอบครองได้พยายามนำ ส.ค.1 เลขที่ 193 หมู่ 3 ต.บ่อผุด ของนายวอน เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 
นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ ส.ค.1 ท่ีมีขนาดพื้นท่ีเพียง 1 ไร่ 2 งาน แต่ไม่สามารถ
ออกโฉนดได้ และต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ  1 ไร่ 2 งาน ให้
สอดคล้องตาม ส.ค.1 เลขท่ี 193 แต่สำนักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 

ด้าน นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำหรับท่ีดินแปลงนี้ท่ีมี
การปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ทางหน่วยฯ จะทำบันทึกสอบถามถึงสำนักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำ 
ส.ค.1 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ไปยื่นขอออกโฉนดแล้วหรือไม่ แล้วตอนนี้อยู่ในข้ันตอนไหน หากออกโฉนดไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร เพราะสาเหตุ ส.ค.1 
บวม หรือไม่ตรงแปลงที่ระบุ หรือหากออกโฉนดได้ตาม ส.ค.1 ก็ให้ทางสำนักงานที่ดินทำหนังสือตอบกลับมา ส่วนที่เจ้าของที่ดิน มีการนำพื้ นที่
ดังกล่าวไปยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อทำการเกษตร เรื่องดังกล่าวต้องเห็นชอบผ่านทางที่ประชุมสภาเทศบาล
นครเกาะสมุยก่อน แล้วส่งเรื่องต่อไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ และจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ 
ก่อนจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ เป็นข้ันตอนต่อไป... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1657508/ 
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ติดประกาศห้ามก่อสร้าง บ้านพักดาราสาว บนเกาะสมุย ส่งทีมสอบ แต่เจ้าของยังไม่ให้เข้าพ้ืนที่ 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 - 14:30 น.  

 

ป่าไม้ทำบันทึกสอบถาม สนง.ที่ดินสมุยเพ่ือยืนยันการนำ ส.ค.1 ไปออกโฉนดได้หรือไม่ ด้านเทศบาลเกาะสมุยเตรียมออกหนังสือห้ามก่อสร้าง
อาคารบ้านพักดาราสาว 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน จากกรณี ชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุด ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
อาคารและผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าตรวจสอบตามการร้องเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ลาดชัน และเขาสูงเกินกว่ากฎหมาย
กำหนด ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธาน ีโดยทราบว่าเจ้าของอาคารและที่ดิน เป็นดารานักแสดงสาวชื่อดัง กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนเนื้อท่ี 
1 ไร่ 2 งาน ตามที่นำเสนอข่าวไป 

นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  เทศบาลนครเกาะสมุย 
เปิดเผยว่า นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้สั่งการให้เข้าตรวจสอบบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ตอนนี้ได้มอบหมายให้ช่างเขต
เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ เพื่อเก็บหลักฐาน ถ่ายภาพสถานท่ีก่อสร้างอาคาร และตัวอาคารที่กำลังสร้างใหม่ แต่ตอนนี้เจ้าของพ้ืนที่ยังไม่อนุญาต
ให้เข้าไปในพื้นที่ได้ 

“แต่ในเบ้ืองต้นตรวจสอบแล้วว่ายังไม่เคยขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุยก็จะได้ทำหมายปิดประกาศห้ามก่อสร้าง
อาคาร จนกว่าเจ้าของอาคารจะไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัยกับทางเทศบาลนครเกาะสมุย  จากนั้นนายช่างเขตจะเข้าไป
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” 

ขณะที่การตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในเบื้องต้น ที่ผู้ครอบครองได้พยายามนำ ส.ค.1 ของนายวอน เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพ่ือออกโฉนดบน
เนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพ้ืนที่เพียง 1 ไร่ 2 งาน แต่ไม่สามารถออกโฉนดได้ และ
ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้สอดคล้องตาม ส.ค.1 
เลขท่ี 193 แต่สำนักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 

ด้านนายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำหรับที่ดินแปลงนี้ที่มี
การปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ทางหน่วยจะทำบันทึกสอบถามถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำ 
ส.ค.1 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ไปยื่นขอออกโฉนดแล้วหรือไม่ แล้วตอนนี้อยู่ในข้ันตอนไหน หากออกโฉนดไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร บวมหรือไม่ตรงแปลง
อย่างไร หรือออกได้ตาม ส.ค.1 ก็ให้ทางสำนักงานที่ดินทำหนังสือตอบกลับมา ส่วนที่เจ้าของที่ดินมีการนำพ้ืนที่ดังกล่าวไปยื่นขอใช้ประโยชน์
พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพ่ือที่อยู่อาศัยและเพ่ือทำการเกษตร เร่ืองดังกล่าวต้องเห็นชอบผ่านทางที่ประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยก่อน แล้วส่ง
เรื่องต่อไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ และจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ก่อนจะพิจารณาอนุญาต
หรือไม่ เป็นข้ันตอนต่อไป 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/ภป.บ้านสมุยดาราสาว-728.jpg
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ลุยสอบบ้านพักตากอากาศ ดาราสาว บนเกาะสมุย เทศบาลจ่อห้ามก่อสร้าง  

 
7 พ.ย. 2565 - 14:35 น.  

เจ้าหน้าที่ลุยตรวจสอบ บ้านพักตากอากาศ ดาราสาว บนเกาะสุมย ด้าน เทศบาล เตรียมออกหนังสือห้ามก่อสร้างอาคาร ขณะที่ ป่าไม้ ทำ
บันทึกถามสนง.ท่ีดิน 

จากกรณีชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีกองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 
4 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สฏ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11  
(สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุดชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนคร
เกาะสมุย 

เข้าตรวจสอบตามการรอ้งเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ลาดชันและเขาสงูเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีห้ามก่อสร้างตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม บริเวณพื้นท่ี ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยทราบว่า เจ้าของอาคารและที่ดินเป็นดารา
นักแสดงสาวชื่อดัง กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 

ล่าสุดวันที่ 7 พ.ย.2565 นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดเผยว่า นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้สั่งการให้เข้าตรวจสอบบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ตอนนี้
ได้มอบหมายให้ช่างเขตเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ เพื่อเก็บหลักฐาน ถ่ายภาพสถานที่ก่อสร้างอาคาร และตัวอาคารที่กำลังสร้างใหม่ แต่ตอนนี้
เจ้าของพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปในพ้ืนท่ีได้ 

นายสิรภพ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นตรวจสอบแล้วว่ายังไม่เคยขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุยก็จะได้ทำหมายปิดประกาศห้าม
ก่อสร้างอาคาร จนกว่าเจ้าของอาคารจะไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัยกับเทศบาลนครเกาะสมุย  จากนั้นนายช่างเขตจะเข้าไป
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

นายสิรภพ กล่าวอีกว่า ขณะที่การตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินเบื้องต้น ที่ผู้ครอบครองได้พยายามนำ สค.1 เลขที่ 193 ม.3 ต.บ่อผุด ของนายวอน 
เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 ซึ่งขัดแย้งกับ สค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียง 1 ไร่ 2 งาน 
แต่ไม่สามารถออกโฉนดได้ และต่อมาเมื่อประมาณเดือน ก.พ.2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 
ให้สอดคล้องตาม สค.1 เลขท่ี 193 แต่สำนักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 

ด้าน นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สฏ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำหรับที่ดินแปลงนี้ที่มี
การปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ทางหน่วยจะทำบันทึกสอบถามถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำ 
ส.ค.1 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ไปยื่นขอออกโฉนดแล้วหรือไม่ แล้วตอนนี้อยู่ในข้ันตอนไหน 

นายปรีชา กล่าวต่อว่า หากออกโฉนดไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร บวมหรือไม่ตรงแปลงอย่างไร หรือออกได้ตาม ส.ค.1 ก็ให้ทางสำนักงานที่ดินทำ
หนังสือตอบกลับมา ส่วนที่เจ้าของที่ดินมีการนำพื้นที่ดังกล่าวไปยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อทำการเกษตร  เรื่อง
ดังกล่าวต้องเห็นชอบผ่านทางที่ประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยก่อน แล้วส่งเรื่องต่อไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรม
ป่าไม้ และจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบพ้ืนท่ี ก่อนจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่เป็นขั้นตอนต่อไป 
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‘วราวุธ’ วางแผนปี 2566 มุ่งนโยบาย ‘3 พื้นที่ 7 มาตรการ’ เผยแนวโน้ม ฝุ่นจิ๋วพุ่งสูงขึ้น 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 - 20:45 น.  

 

‘วราวุธ’ เผยแนวโน้มปี 66 ฝุ่นจิ๋วพุ่งสูงขึ้น เหตุภาวะแห้งแล้ง ฝนน้อย วางแผนปี 2566 มุ่งนโยบาย “3 พ้ืนที่ 7 มาตรการ” ย้ำตรวจPM2.5 
จาก แอปฯ air4thai 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ท่ีศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. เป็นประธานมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นาย
ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ผ่านระบบ Zoom meeting 

นายปิ่นสักก์ กล่าวรายงานว่า ภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ดีขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมาทั้งในกรุงเทพฯ  ปริมณฑลและ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 
รวมถึงจำนวนจุดความร้อนของประเทศไทยที่มีจำนวนลดลง แต่การคาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 2566 สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา อัน
เนื่องมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เดือนพ.ย. นี้จนถึงปลายเดือนก.พ. 66 จะมีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ 
สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าปรากฎการณ์ “ลานีญา” จะเริ่มน้อยลง หรืออนุมานได้ว่ามีสภาวะแห้งแล้งมากข้ึน 

นายปิ่นสักก์ กล่าวอีกว่า สำหรับการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 โดยในปีนี้ มุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดการดำเนินงานภายใต้หลักการ 3 
พื้นที่ 7 มาตรการ โดย 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่เมือง 2.พื้นที่ป่า และ 3.พื้นที่เกษตรกรรม ส่วน 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับ
ปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” ดังนี้ 
1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพ้ืนท่ี 
2. ยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check) 
4. กำกับดูแลการดำเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวด ติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
5. ลดจุดความร้อน ป้องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating 
System : FDRS) 
6. ผลักดันกลไกระหว่างประเทศ เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7. ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง 

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM2.5 ยังคงมีปริมาณเท่าเดิมต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้จะมีความกดอากาศแผ่
ลงมายังไทย ทำให้ฝุ่นPM2.5 ถูกกดทับและเกิดการสะสมของฝุ่น  ซึ่งถือว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญของการสะสมฝุ่น PM2.5 อีกทั้ง
แหล่งกำเนิดของ PM2.5 ส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก อย่างเช่น รถกระบะ รวมไปถึงรถบรรทุก จึงขอให้ประชาชนช่วยกันบำรุงรักษา
รถยนต์ของท่านให้ดี โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับค่ายรถยนต์ มีโปรโมชั่นในการตรวจสภาพรถยนต์ในราคาพิเศษ ประกอบกับกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้โรงกลั่นน้ำมันท่ีสามารถผลิตน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินท่ีมีกำมะถันต่ำได้ และขอให้ผู้ค้าน้ำมัน

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/S__108380176.jpg
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นำน้ำมันกำมะถันต่ำมาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเช่ือว่าหากประชาชนร่วมมือกันตรวจสภาพรถยนต์และใช้น้ำมันกำมะถันต่ำก็จะ
ช่วยให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 ลดลง 

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ในส่วนของไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ จากสถิติปริมาณจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 
2563 จุดความร้อนมีปริมาณลดลงต่อเนื่องทุกปี ในปี 2566 จึงมีความน่าเป็นห่วงเพราะเช้ือเพลิงสะสมในปริมาณมากขึ้น อย่างไรก็ตามตนได้กำชับ
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ดำเนินการชิงเก็บ ลดเผา และBurn Check รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วย ส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดน ได้มอบหมายให้คพ. ในการประสานกับเลขาธิการอาเชียน เพื่อ
ขอความร่วมมือจากประเทศท่ีมีไฟป่าหรือจุดความร้อน ลดปริมาณหมอกควันหรือป้องกันไม่ให้มีหมอกควันข้ามแดนมายังไทยได้ 

รมว.ทส. ระบุว่า ทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วประเทศ ได้ที่แอปพลิเคช่ัน air4thai เพราะเป็นแอปพลิเคช่ันที่
น่าเชื่อถือที่สุด ไม่อยากให้ดูข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นอ่ืนเพราะอาจทำให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ 
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แนวโน้มปี 66 ฝุ่นพุ่งสูงขึ้น 'วราวุธ' เผยรถดีเซลขนาดเล็กต้นตอใหญ่เกิด PM2.5  

 

7 พ.ย. 2565 - 18:47 น.  

แนวโน้มปี 66 ฝุ่นพุ่งสูงขึ้น ‘วราวุธ’ เผยรถดีเซลขนาดเล็กต้นตอใหญ่เกิด PM2.5 วอนบำรุงรักษารถให้ดี ย้ำตรวจPM2.5 จาก แอปฯ 
air4thai 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 ที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. เป็นประธานมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  ปี 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. 
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ผ่านระบบ Zoom meeting 

นายปิ่นสักก์ กล่าวรายงานว่า ภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ดีขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมาทั้งในกรุงเทพฯ  ปริมณฑลและ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 
รวมถึงจำนวนจุดความร้อนของประเทศไทยที่มีจำนวนลดลง แต่การคาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 2566 สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา อัน
เนื่องมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ จนถึงปลายเดือน ก.พ. 66 จะมีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศท่ีนิ่ง ลมสงบ 

นายปิ่นสักก์ กล่าวต่อว่า สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
คาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าปรากฏการณ์ “ลานีญา” จะเริ่มน้อยลง หรืออนุมานได้ว่ามีสภาวะ
แห้งแล้งมากขึ้น 

นายปิ่นสักก์ กล่าวรายงานอีกว่า สำหรับการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้
ความเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 โดยในปีนี้มุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดการดำเนินงานภายใต้
หลักการ 3 พื้นที่ 7 มาตรการ โดย 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่เมือง 2.พื้นที่ป่า และ 3.พื้นที่เกษตรกรรม ส่วน 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก 
ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” ดังนี้ 
1.เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพ้ืนท่ี 
2.ยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
3.ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check) 
4.กำกับดูแลการดำเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวด ติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
5.ลดจุดความร้อน ป้องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating 
System : FDRS) 
6.ผลักดันกลไกระหว่างประเทศ เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7.ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/ต้นแบบปกข่าว2564แดง_ย่อKS-วราวุธ.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/ต้นแบบปกข่าว2564แดง_ย่อKS-วราวุธ.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/ต้นแบบปกข่าว2564แดง_ย่อKS-วราวุธ.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/ต้นแบบปกข่าว2564แดง_ย่อKS-วราวุธ.jpg
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ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM2.5 ยังคงมีปริมาณเท่าเดิมต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้จะมีความกดอากาศแผ่
ลงมายังไทย ทำให้ฝุ่นPM2.5 ถูกกดทับและเกิดการสะสมของฝุ่น  ซึ่งถือว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญของการสะสมฝุ่น PM2.5 อีกทั้ง
แหล่งกำเนิดของ PM2.5 ส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก อย่างเช่น รถกระบะ รวมไปถึงรถบรรทุก 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนช่วยกันบำรุงรักษารถยนต์ของท่านให้ดี โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับค่ายรถยนต์ มีโปรโมช่ันในการตรวจ
สภาพรถยนต์ในราคาพิเศษ ประกอบกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้โรงกลั่นน้ำมันที่สามารถผลิตน้ำมัน
ดีเซลหรือน้ำมันเบนซินที่มีกำมะถันต่ำได้ และขอให้ผู้ค้าน้ำมันนำน้ำมันกำมะถันต่ำมาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเช่ือว่าหาก
ประชาชนร่วมมือกันตรวจสภาพรถยนต์และใช้น้ำมันกำมะถันต่ำก็จะช่วยให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 ลดลง 

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ในส่วนของไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ จากสถิติปริมาณจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 
2563 จุดความร้อนมีปริมาณลดลงต่อเนื่องทุกปี ในปี 2566 จึงมีความน่าเป็นห่วงเพราะเชื้อเพลิงสะสมในปริมาณมากข้ึน ตนได้กำชับให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ดำเนินการชิงเก็บ ลดเผา และBurn Check รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลด
การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดน ได้มอบหมายให้คพ.ประสานกับเลขาธิการอาเซียน เพื่อขอความร่วมมือจากประเทศที่มีไฟ
ป่าหรือจุดความร้อน ลดปริมาณหมอกควันหรือป้องกันไม่ให้มีหมอกควันข้ามแดนมายังไทยได้ 

“ขอให้ประชาชนตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วประเทศ ได้ที่แอปพลิเคช่ัน air4thai เพราะเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีน่าเชื่อถือท่ีสุด ไม่อยากให้
ดูข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นอ่ืนเพราะอาจทำให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้” นายวราวุธ กล่าว 
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ผลักดันการแก้ปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืนเร่งคืนพื้นที่ป่า ต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมาย 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 - 16:34 น.  

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกเขตเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ 
จึงมีความจำเป็นอย่างมากท่ีจะต้องร่วมกันหาทางรับมือ ซึ่ง “ป่าไม้” เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา ท่ีผ่านมา รัฐบาล
ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและคนรุ่นหลัง โดยให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนา
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของเขตเศรษฐกิจ และบริหารจัดการระบบนิเวศ รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ
เทคโนโลยีการสื่อสารปกป้องการบุกรุกป่า  ภายใต้ระบบปฏิบัติการ “พิทักษ์ไพร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าในพ้ืนท่ีสามารถตรวจตราและเข้าถึงผู้บุกรุกพ้ืนท่ีป่าได้สะดวกรวดเร็วกว่าการสุ่มลาดตระเวน 

นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้าน
ป่าไม้ ครั้งท่ี 5 (5th APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) ระหว่างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
จังหวัดเชียงใหม่ ไทยได้ร่วมหารือและเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการดำเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาค ด้วยการผลักดันการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ของเขตเศรษฐกิจ 

โดยสมาชิกเอเปคได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ภายในภูมิภาคได้ถึง 174.38 ล้านไร่ หรือ 27.9 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การเปลี่ยนข้อได้เปรียบให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน การกระจายรายได้สู่ชุมชนท่ี
พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก BCG Economy 
Model 

ยิ่งไปกว่านั้น ในการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The Meeting of the APEC 
Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade: EGILAT) ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัด
เชียงใหม่ ยังเป็นเวทีให้ไทยผลักดันการจัดทำเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย 

รวมถึงต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรอง (Certificate) การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber 
Legality Assurance System) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เป็นต้น โดยประเด็นที่ไทยมีการผลักดันในการประชุมฯ ทั้งหมด ถือเป็นการสร้างความสมดุล (Balance) 
ระหว่างการบริการทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรป่าไม้ และการบริการทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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ผลักดันการแก้ปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืนเร่งคืนพื้นที่ป่า ต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมาย 
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:42 น.  

 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกเขตเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ 
จึงมีความจำเป็นอย่างมากท่ีจะต้องร่วมกันหาทางรับมือ ซึ่ง “ป่าไม้” เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา ท่ีผ่านมา รัฐบาล
ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและคนรุ่นหลัง โดยให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนา
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของเขตเศรษฐกิจ และบริหารจัดการระบบนิเวศ รวมทั้งอนุรักษ์
ฟื้นฟูโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีการสื่อสารปกป้องการบุกรุกป่า ภายใต้ระบบปฏิบัติการ “พิทักษ์ไพร” ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าในพ้ืนท่ีสามารถตรวจตราและเข้าถึงผู้บุกรุกพ้ืนท่ีป่าได้สะดวกรวดเร็ว
กว่าการสุ่มลาดตระเวน 

 
นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้  ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 
ด้านป่าไม้ ครั้งที่  5 (5th APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) ระหว่างวันที่  23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ  
เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ไทยได้ร่วมหารือและเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการดำเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาค  ด้วยการผลักดัน 
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของเขตเศรษฐกิจ โดยสมาชิกเอเปคได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ภายในภูมิภาคได้ถึง 174.38 ล้านไร่ หรือ 27.9 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเรจ็ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การเปลี่ยนข้อได้เปรียบให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน 
การกระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลัก BCG Economy Model 

ยิ่งไปกว่านั้น ในการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The Meeting of the APEC 
Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade: EGILAT) ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัด
เชียงใหม่ ยังเป็นเวทีให้ไทยผลักดันการจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมในการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย  รวมถึงต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและ
การค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรอง (Certificate) การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber Legality Assurance System) ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
เป็นต้น โดยประเด็นที่ไทยมีการผลักดันในการประชุมฯ ท้ังหมด ถือเป็นการสร้างความสมดุล (Balance) ระหว่างการบริการทางระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมของทรัพยากรป่าไม้ และการบริการทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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