
สรุปข่าวประจำในวันที่ 20 ธ.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- 'ชวน'กรีดสภาล่มส.ส.ไม่กดบัตร (ไทยรัฐ 20 ธันวาคม 2565 หน้า 1,6,7,10) 

ข่าวเว็บไซต์ 
เผย "ใบเฟิร์น" เข้าให้ปากคำตำรวจสายไหม ปมรีวิวรีสอร์ตหรู บุกรุกป่าน่าน (ไทยรัฐ 19 ธันวาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/crime/2581890 
‘ใบเฟิร์น’ ย่องเงียบพบตร. แล้ว หลังโดนหมายเรียกเข้าพัก ‘รีสอร์ทหรู’ รุกป่าสงวนน่าน (เดลินิวส์  19 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1807115/ 
พสกนิกรลงนามถวายพระพร'พระองค์ภาฯ' ขอให้ทรงหายประชวร (แนวหน้า 19 ธันวาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/699166 
สจป.ที่ 3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า (สยามรัฐ 19 ธันวาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/408681 
พช.ชงคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้ (ไทยรัฐ 19 ธันวาคม 2565)  
https://www.thairath.co.th/news/politic/2581976 
กรมทะเลและชายฝั่ง สั่ง!! ฉลามขาวร่วมสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน บินลาดตระเวนทางอากาศ พบสภาพป่าชายเลนถูกบกุรุกกว่า 
117 ไร่ เสียหายกว่า 13 ล้านบาท (บ้านเมือง 19 ธันวาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/309086 
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19 ธ.ค. 2565 19:13 น. 

เผย "ใบเฟิร์น" เข้าให้ปากคำตำรวจสายไหม ปมรีวิวรีสอร์ตหรู บุกรุกป่าน่าน 
พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน เผย "ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก" เข้าให้ปากคำท่ี สน.สายไหม กรณีโพสต์รูปถ่ายรีวิวเข้าพักรีสอร์ตหรูบ้าน
สะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

กรณีตำรวจนำหมายศาล จังหวัดน่าน บุกรีสอร์ตหรู “ไร่กำแพงดาว starwall sapan” แยกห้วยหมีห้วยโทน บ้านนาโป่ง หมู่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน ฝ่าฝืนเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก หลังถูกคำสั่งอายัดห้ามเข้าใช้พื้นที่เพราะบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูคา-ผาแดงป่าต้นน้ำน่าน 
ในเฟซบุ๊กรีสอร์ตมีรูปดารานางเอกสาวช่ือดัง ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ รีวิวเข้าพักรีสอร์ตดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวอยากตามรอยดาราสาว
จำนวนมาก ทำให้ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกดาราสาวคนดังมาให้ปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการรีสอร์ตแห่งนี้หรือไม่  ด้านผู้จัดการส่วนตัว
ดาราสาวยันไปเที่ยวกันเองไม่ได้รับงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ ยินดีเข้าพบพนักงานสอบสวนเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริง 

ความคือหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน ว่า  
ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก จะเข้าให้ปากคำที่ สน.สายไหม ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 18.00 - 19.00 น. 
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‘ใบเฟิร์น’ ย่องเงียบพบตร. แล้ว หลังโดนหมายเรียกเข้าพัก ‘รีสอร์ทหรู’ รุกป่าสงวนน่าน 
"ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก" ดาราสาวช่ือดัง ย่องเงียบให้ปากคำกับตำรวจ สน.สายไหม หลังถูกตำรวจน่านออกหมายเรียกมาสอบสวน กรณีเข้าพักในรีสอร์
ทหรูบุกรุกป่าสงวน บ่อเกลือ จ.น่าน ก่อนปัดตอบสื่อ 

19 ธันวาคม 2565 เวลา 22:35 น. 

   
จากกรณี น.ส.ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ดาราสาวช่ือดัง โพสต์รูปภาพรีวิวรีสอร์ทไร่กำแพงดาว “starwall sapan” แยกห้วยหมีห้วยโทน บ้านนาโป่ง หมู่ 
1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. ท่ีผ่านมา หลังตำรวจนำหมายค้นศาลจังหวัดน่าน และมีคำสั่งอายัดห้ามเข้าใช้พื้นที่เพราะรุกป่า
สงวนแห่งชาติภูคา-ผาแดงป่าต้นน้ำน่าน ซึ่งปรากฏภาพของนางสาวใบเฟิร์น อยู่ภายในเฟซบุ๊กของรีสอร์ทดังกล่าว ต่อมาจึงถูกตำรวจภูธรจังหวัด
น่านออกหมายเรียกเพื่อมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าสงวนหรือไม่ ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ล่าสุดเมื่อเวลา 22.00 น .วันท่ี 19 ธ.ค. ท่ี สน.สายไหม น.ส.ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ดาราสาวช่ือดัง พร้อมผู้จัดการและทนายความเดินทางเข้าให้ปากคำ
ต่อพนักงานสอบสวน ที่ห้องประชุมชั้น 3 สน.สายไหม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการสอบปากคำ กว่า 1 ชม. นางสาวใบเฟิร์น ได้เดินลงจากห้องสอบสวนโดยโบกมือทักทายกับสื่อมวลชนที่มารอทำ
ข่าว ก่อนที่ทางทนายความจะเอ่ยปากว่า “ไม่สะดวกให้สัมภาษณ”์ โดยไม่มีการตอบคำถามกับสือ่มวลชนแต่อย่างใด จากนั้นได้พาขึ้นรถยนต์ส่วนตัว
ออกจากโรงพักทันที. 
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พสกนิกรลงนามถวายพระพร'พระองค์ภาฯ' ขอให้ทรงหายประชวร 
วันจันทร์ ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 16.49 น. 

นายกฯเลโซโท-ทูตต่างประเทศ-กะเหร่ียงบ้านไล่โว่-สาละวะ ลงนามถวายพระพร"พระองค์ภาฯ"ขอให้ทรงหายประชวร 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ช้ัน 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นวันท่ี  4 ตลอดวันนี้ได้มีบุคคลสำคัญ 
คณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  รวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ  
มาทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ นายแซม มาเตกาเน 
นายกรัฐมนตรีประเทศเลโซโท, นายนาเกช ซิงห์ (Nagesh Sing) เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย, นายฟาน จิ ฮาน (Phan Chi Thanh) 
เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย, นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์, เคานต์เจรัลด์ 
แวน เดอ สตาเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ, 

หม่อม บงกชปรียา ยุคล, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมคณะ, นายวราวุธ ศิลประอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม,  อธิบดีกรมทรัพยากรทสงทะเลและชายฝั่ง, ศาลอุธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กระทรวงมหาดไทย, สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรมป่าไม้ , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธ ิณภาฯ พร้อมสโมสรกีฬา บีบีจี 

คณระทำงานเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, พล.อ.สุรเชษฐ หักพาล รองผู้บัญชาการ
ตำรวจ และนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ, สมาคมชาวสงขลา, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน), กลุ่มบริษัทแอ๊บโซลูท คลีน  เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน), สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในนพระบรมราชูปถัมภ์ , นายกสมาคม
สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย), บริษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน
กฏหมายและคดี, กรมการสัตว์ทหารบก, บริษัทสยามพิวรรณ์ จำกัด, 

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยูธยา ประธาน โครงการอาสาสมัครทุนการศึกษา  พร้อมคณะกรรมการฯ, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ 
แห่งประเทศไทย ,  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนท์บุรี , โรงเรียนบ้านสวย  
(จั่นอนุสรณ์), โรงเรียนสาธิต บางนา, กศน.เขตบางพลัด และ กศน.เขตภาษีเจริญ , ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ชมรมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง, ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ, 
มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์, 

พล.อ.ท.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ นายทหารถวายความปลอดภัยประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นำ
คณะนายทหารถวายความปลอดภัยฯ นายทหารเสนาฯ และนายตำรวจอารักขาประจำพระองค์ฯ, นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า, 



-4- 
 

คณะผู้บริหาร แบรนด์ SIRIVANNAVARI, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู , ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมหน่วยราชการ และชาวชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ต.ไล่โว่ ต.สาระวะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นต้น 

โดย นายคมสันต์ พิทักษ์ชาติคีรี กำนัน ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อชาวชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ เป็นอย่างมาก พอทราบ
ว่าพระองค์ท่านประชวรก็ตกใจมาก พวกเราก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือช่วยคุ้มครองให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวร และกลับมา
ทรงงานช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะเมื่อก่อนชาวชาติพันธุ์มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีถนนหนทางและ 
น้ำ ไฟใช้ ลูกหลานเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่พอพระองค์เสด็จพระดำเนินด้วยระยะทาง 13 กิโลเมตร เพื่อไปทรงช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เป็น
ประจำ อีกทั้งพระราชทานความรู้รวมถึงพาคณะชาวบ้านไปศึกษาเรียนรูง้านด้านการเกษตรตามจังหวัดต่างๆ และภาคเหนือเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
นำความรู้มาพัฒนาพ้ืนท่ีให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ 

"ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯพระองค์ภาหลายครั้งมากและทุกครั้งที่ท่านเสด็จไปจะทรงเป็นกันเองกับชาวกะเหรี่ยงอย่างพวกเราซึ่งตัวเล็ก ๆท่านจะทรง
ทักทายชาวบ้านทุกคน เมื่อก่อนหมู่บ้านเราช่วงหน้าฝนเดินทางไปไหนไม่ได้เลย เพราะถนนถูกตัดขาดญาติพี่น้องเจ็บป่วยทีก็แสนลำบาก แต่พอมี
โครงการของพระองค์เข้ามา พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานสามารถเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั้งปี ทรงตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านสาละวะ ไล่โว่ การอบรมทอผ้ากระเหรี่
ยงให้มีลวดลายสวยงามและการย้อมผ้า เพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆ และส่งเสริมเรื่องการปลูกป่า
สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และปลูกข้าวนาปี ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกผักผลไม้เพื่อรับประทานในครัวเรือนและขาย หลังจากที่พระองค์ท่านเข้าไป
ช่วยพัฒนาทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ตอนนี้ชาวบ้านกะเหรี่ยงไล่โว่ทุกคนรอให้พระองค์ภาหายจากพระอาการประชวรแล้วกลับไปช่วยเหลือพวกเรา
ชาวชาติพันธ์ุ" นายคมสันต์ กล่าว 

อน่ึง ชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต.ไล่โว่ และ ต.สาละวะ จ.กาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความ
เป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเณี ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ  ส่งเสริมชุมชนให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา
วัชรราชธิดา ณ ช้ัน 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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สจป.ที่ 3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า 
สยามรัฐออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23:20 น. ข่าวทั่วไทย  

   
วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์  สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3  (ลำปาง) กรมป่าไม้ พร้อม
ด้วย นายจิตรกร ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเอนก ตาตระกูล หัวหน้าฝ่ายควบคุมไฟป่า นายประคอง ปัญโญ 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นายวรรณวัฒน์ รอดเมือง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบปราบ และคณะทำงาน จัดทำ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่อปท.และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน 

โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม บ้านปงกา ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/408681
https://siamrath.co.th/kaotuathai
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221219/51cdee327e5cad3d8f06d89add989b527c75ad48bc09467598c7980072b40e16.jpg?itok=i3-osSg-
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221219/4e40433bcf6c39c90c149df95d041c9d9e9f9f49089a433ba9b30e40e93cc18f.jpg?itok=s943jijT
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221219/1ef6ffd099d3be10e75d1dce6b090e1eeb8307581481b517e541ed32d0fa38df.jpg?itok=yxUyinuL
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221219/5c92587e8ee6e782c8e86d5a1490e019ba061e31aa50ad6f99a78f48e502f8c2.jpg?itok=5T9Hqmtg
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พช.ชงคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้ 
เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ (พช.) นำโดย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ร.อ.จารุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรค นพ.วิชัย 
ทวีปวรเดช โฆษกพรรค พร้อมนายคณาฤทธิ์ สุภาคุณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรค พช.ลงพื้นที่บ้านดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ รับฟังและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและพื้นที่ทับซ้อนในพ้ืนที่สูง โดย นพ.วิชัยกล่าวว่า พรรคพช.มีนโยบายคนอยู่กับป่าต้อง
อยู่ด้วยกันได้และเอื้อต่อกัน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในป่า จะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมถ่ายภาพพื้นที่ป่า ทำข้อตกลงต้องทำพื้นที่ป่าให้
เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมกดขี่ขับไล่ชาวบ้านพ้นจากป่าอย่างเดียว โดยนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีต รมว.ทรัพยากรฯได้บรรยายพิเศษว่า
ชาวบ้านที่เกิด เติบโตและอยู่อาศัยอยู่ในป่ามาหลายรุ่น ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกป่า ทั้งที่เป็นบ้านของเขา กฎหมายบางฉบับต่างหากที่ไปปรักปรำพวกเขา 
ข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีคดีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมากกว่า 30,000 คดี เป็นพื้นที่ร่วมล้านไร่ บางส่วนเป็นคดีที่ถูกยัด
เยียดความผิดให้ชาวบ้าน เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนท่ีหากินและอยู่ร่วมกับป่ามาโดยตลอด 
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กรมทะเลและชายฝั่ง สั่ง!! ฉลามขาวร่วมสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน บินลาดตระเวนทางอากาศ พบสภาพป่า
ชายเลนถูกบุกรุกกว่า 117 ไร่ เสียหายกว่า 13 ล้านบาท 
วันจันทร์ ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 11.47 น. 

 
กรมทะเลและชายฝ่ัง สั่ง!! ฉลามขาวร่วมสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน บินลาดตระเวนทางอากาศ พบสภาพป่าชายเลนถูกบุกรุกกว่า 117 ไร่ 
เสียหายกว่า 13 ล้านบาท 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) ตนได้มอบหมายให้นายวิชัย สมรูป 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 4 หน่วยปฎิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.11 (กงตาก) 
เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กก.5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก ลงพื้นที่โดยการบินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อตรวจติดตามและสำรวจ
พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวถูกไถปรับล้มต้นไม้ดว้ยเครือ่งจักรขนาดใหญ ่สังเกตได้จากร่องรอย
รถตีนตะขาบ มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โค่นล้มกระจายทั่วบริเวณ ยกเว้นไม้ขนาดใหญ่บางส่วนไว้ ได้แก่ ลำพู แสม เป็นต้น ซึ่ง
ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกไถดันล้ม มีลักษณะกิ่งแห้ง เนื้อไม้แตกฉีกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยพื้นท่ีบางส่วนถูกปรับสภาพให้โล่งเตียน และมีการ
ทำคันดิน สูง 1.4 เมตร กว้าง 4 เมตร ทั้งนี้ พ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2530 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 จึงได้ตรวจยึดพื้นที่จำนวนเนื้อท่ี 117.20 ไร่ ความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 13,868,276 บาท (อัตราไร่ละ 
118,330บาท) โดยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 (30)   

จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ใดในที่เกิดเหตุหรือมีบุคคลใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การกระทำผิดในพ้ืนที่แต่อย่างใด จึงมอบหมายให้นายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสืบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป สำหรับ
การสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน เป็นหนึ่งใน
นโยบายสำคัญของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และป่าชายเลน 
โดยมุ่งผลลัพธ์ให้การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้และป่าชายเลนลดลง อย่างไรก็ตาม การดูแลทรัพยากรป่าไม้หรือป่าชายเลนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง 
แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ คนที่ต้องช่วยกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำผิดหรือพบผู้บุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้หรือป่าชายเลน 
ให้รีบแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อกรม ทช. จะเร่งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
และดำเนินการตรวจสอบต่อไป "นายอรรถพล กล่าวในท่ีสุด" 

 


