
สรุปข่าวประจำในวันที่ 23 ธ.ค.65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- สดจากสนามข่าว: ผ่าคดีจับรีสอร์ตรุกป่าโพสต์รูปดาราโปรโมตทำงานเข้าสาวใบเฟิร์น (ข่าวสด 24 ธันวาคม 2565 หน้า 2) 
- ภาพข่าว: Care the Wild (บางกอกทูเดย์ 23-29 ธันวาคม 2565 หน้า 24) 
- 'เซ็นทรัล ทำ'นำร่องโมเดลพ้ืนที่สีเขียว (กรุงเทพธุรกิจ 23 ธันวาคม 2565 หน้า 5) 
- บทความพิเศษ: ข้อคิดการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ PM2.5 เชิงบูรณาการ  

(สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24-30 ธันวาคม 2565 หน้า 8,9) 

ข่าวเว็บไซต์ 
เด้งฟ้าผ่า! หน.หน่วยรักษาป่าเพชรบุรี 1 เซ่นปล่อยผู้ต้องหาย้ายของกลางหนี (เดลินิวส์ 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1818532/ 
พยัคฆ์ไพร ขยายผลเหตุ จนท.ไม่ยึดแบ๊กโฮ-ลักลอบบุกรุกตักดินไปขาย เขตป่าสงวนเพชรบุรี (มติชน 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3738190 
“ยุทธพล” ทปษ.รมว.ทส. สั่งการชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่ขยายผล จนท.ป่าไม้เพชรบุรี ไม่ตรวจยึดรถแบ๊คโฮและรถบรรทุก 
ลักลอบบุกรุกตักดินไปขาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเมือง 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/309667 
นายกฯ มอบนโยบาย 5 ป. ให้ กอ.รมน. เป็นแนวทางการทำงานในปีหน้า (ไทยรัฐ 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2584495 
'รมว.วราวุธ' จัดเต็มของขวัญปีใหม่ สร้างสุขให้คนไทย เที่ยวฟรีอุทยานทั่วประเทศ (ข่าวสด 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7426376 
‘วราวุธ’ กางโรดแมป Net Zero เร่งขับเคลื่อนสู่ COP 28 (ฐานเศรษฐกิจ 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.thansettakij.com/pr-news/sustainable/zero-carbon/550986 
สั่งปิดแล้ว รีสอร์ตดราม่า "หมูกระทะ" ตรวจพบรุกป่าสงวน ห้ามเข้าพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 63 (ไทยรัฐ 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/society/2584208 
‘น่าน’สนธิกำลังค้นแหล่งมั่วยา ยึดไม้-ปืน ผู้ต้องหาโกยอ้าว (แนวหน้า 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/699957 
'3 นอภ.'เชียงใหม-่แม่ฮ่องสอน ลงนาม MOU แก้ไฟป่า-ฝุ่นPM2.5 (แนวหน้า 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/699963 
รวบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมพวกตระเวนลักตัดไม้ประดู่ ส่งออกจีน (พิมพ์ไทย 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.pimthai.co.th/133581 
“เซ็นทรัล ทำ” นำร่องโมเดลพ้ืนที่สีเขียว พัฒนาชุมชน มุ่งสู่องค์กร Net Zero (กรุงเทพธุรกิจ 23 ธันวาคม 2565) 
https://www.bangkokbiznews.com/environment/1044410 
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11714
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: สดจากสนามข่าว: ผ่าคดีจับรีสอร์ตรุกป่าโพสต์รูปดาราโปรโมตทำงานเข้าสาวใบเฟิร์น

รหัสข่าว: C-221224037006(23 ธ.ค. 65/08:15) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 87.70 Ad Value: 105,240 PRValue : 315,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11714
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: สดจากสนามข่าว: ผ่าคดีจับรีสอร์ตรุกป่าโพสต์รูปดาราโปรโมตทำงานเข้าสาวใบเฟิร์น

รหัสข่าว: C-221224037006(23 ธ.ค. 65/08:15) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 87.70 Ad Value: 105,240 PRValue : 315,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 332348
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 24(ซ้าย)

ภาพข่าว: Care the Wild

รหัสข่าว: C-221223017040(23 ธ.ค. 65/06:08) หน้า: 1/1

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 11.80 Ad Value: 11,800 PRValue : 35,400 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12278
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/SUSTAINABILITY

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'เซ็นทรัล ทำ'นำร่องโมเดลพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-221223011012(23 ธ.ค. 65/04:35) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 105.23 Ad Value: 168,368 PRValue : 505,104 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12278
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/SUSTAINABILITY

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'เซ็นทรัล ทำ'นำร่องโมเดลพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-221223011012(23 ธ.ค. 65/04:35) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 105.23 Ad Value: 168,368 PRValue : 505,104 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 70 ฉบับที่: 15
วันที่: เสาร์ 24 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(เต็มหน้า), 9

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ข้อคิดการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ PM2.5 เชิงบูรณาการ

รหัสข่าว: C-221224034016(23 ธ.ค. 65/05:27) หน้า: 1/4

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 189.42 Ad Value: 75,768 PRValue : 227,304 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 70 ฉบับที่: 15
วันที่: เสาร์ 24 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(เต็มหน้า), 9

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ข้อคิดการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ PM2.5 เชิงบูรณาการ

รหัสข่าว: C-221224034016(23 ธ.ค. 65/05:27) หน้า: 2/4

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 189.42 Ad Value: 75,768 PRValue : 227,304 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 70 ฉบับที่: 15
วันที่: เสาร์ 24 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(เต็มหน้า), 9

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ข้อคิดการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ PM2.5 เชิงบูรณาการ

รหัสข่าว: C-221224034016(23 ธ.ค. 65/05:27) หน้า: 3/4

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 189.42 Ad Value: 75,768 PRValue : 227,304 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 70 ฉบับที่: 15
วันที่: เสาร์ 24 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(เต็มหน้า), 9

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ข้อคิดการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ PM2.5 เชิงบูรณาการ

รหัสข่าว: C-221224034016(23 ธ.ค. 65/05:27) หน้า: 4/4

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 189.42 Ad Value: 75,768 PRValue : 227,304 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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เด้งฟ้าผ่า! หน.หน่วยรักษาป่าเพชรบุรี 1 เซ่นปล่อยผู้ต้องหาย้ายของกลางหนี 
"อธิบดีกรมป่าไม้" สั่งย้าย หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีเพชรบุรี 1 (ยางชุม) ปล่อยผู้ต้องหาย้ายรถของกลางหลบหนีไปได้ หลังเข้าจับกุมขณะลักลอบ
บุกรุกตักดินไปขายในเขตป่าสงวน พร้อมสั่งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

22 ธันวาคม 2565 เวลา 18:27 น. 

   
สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และกอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เพชรบุรี ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ หลังพบมีการลักลอบขุดดินลูกรัง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเข าถ้ำเสือ
และป่าเขาโป่งแย้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 0-1-52 ไร่ ไปขาย โดยในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ พบผู้กระทำ
ความผิดเป็นชาย 2 ราย พร้อมอุปกรณ์กระทำความผิด คือ รถแบ๊กโฮ 1 คัน และรถบรรทุกดิน 1 คัน ซึ่งระหว่างการนำตัวผู้กระทำความผิด และ
อุปกรณ์การกระทำความผิด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภธูรท่าไมร้วกนั้น ได้เกิดเหตุการณผ์ู้กระทำความผดิ 1 ราย หลบหนีไปพร้อมกับรถ
แบ๊กโฮ และรถบรรทุกดินของกลางนั้น 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการชุดพยัคฆ์ไพร กรม
ป่าไม้ ให้มีการติดตามกรณีการจับกุมดังกล่าว ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจยึดรถแบ๊กโฮ และรถบรรทุกดินได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
กระทำความผิดในครั้งนี้ ซึ่งนายทองทศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) รายงานช้ีแจงเข้ามาว่า ขณะดำเนินการจับกุม 
ผู้ต้องหาได้พาคนมาล้อมเจ้าหน้าที่และนำเครื่องจักรหลบหนีไปได้ 

ดร.ยุทธพล เปิดเผยต่อว่า จากกรณีดังกล่าวปรากฏภาพเป็นหลกัฐานชัดเจนว่า มีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดจริง จำนวน 2 ราย รวมทั้งรถแบ๊กโฮ
และรถบรรทุกดิน จึงได้แจ้งเรื่องไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที หากพบว่ามีกลุ่มนายทุนใช้กำลังค นเข้ามา
ล้อมเจ้าหน้าที่และนำเครื่องจักรที่ใช้ในการกระทำความผิดหลบหนี ก็ให้ติดตามนำกลับมาดำเนินคดีให้ได้ และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่า
ไม้ ร่วมกระทำความผิดด้วยการปล่อยให้มีการนำเครื่องจักรดังกล่าวออกไปโดยไม่ดำเนินคดี อันเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก็ให้ตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยและอาญาทันที 

ล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งย้าย นายทองทศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (สาขา
เพชรบุรี) ไปประจำศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร พร้อมทั้งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 
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พยัคฆ์ไพร ขยายผลเหตุ จนท.ไม่ยึดแบ๊กโฮ-ลักลอบบุกรุกตักดินไปขาย เขตป่าสงวนเพชรบุรี 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 - 14:46 น. 

   

พยัคฆ์ไพร ลงพ้ืนท่ีขยายผล ป่าไม้เพชรบุรี ไม่ตรวจยึดรถแบ๊กโฮ-ลักลอบบุกรุกตักดินไปขาย เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และ 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ลักลอบขุดดินลูกรัง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาถ้ำเ สือและ 
ป่าเขาโป่งแย้ หมู่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0-1-52 ไร่ โดยในพื้นที่เกิดเหตุ มีผู้กระทำความผิด
จำนวน 2 ราย พร้อมอุปกรณ์กระทำความผิด คือ รถแบ๊กโฮ 1 คัน และรถบรรทุกดิน 1 คัน 

ซึ่งระหว่างการนำตัวผู้กระทำความผิด และอุปกรณ์การกระทำความผิด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี นั้น ได้เกิดเหตุการณ์ผู้กระทำความผิด 1 รายหลบหนีไปพร้อมกับรถแบ๊กโฮและรถบรรทุกดิน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้กระทำความผิด 1 ราย 
คือนายภูมิพันธ์ สุขสม ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และให้ติดตามผู้กระทำความผิดอีก 1 ราย รวมทั้งรถแบ๊กโฮและรถบรรทุกดิน มาดำเนินคดี
ตามกฎหมาย นั้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มีการรายงานไปยัง ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้สั่งการ ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ให้มีการติดตามกรณีการจับกุมดังกล่าว ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจยึดรถแบ๊กโฮและ
รถบรรทุกดินได้ เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการกระทำความผิดในคร้ังนี้ ซ่ึงนายทองทศ แซ่เอ้ียว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  พบ.1 
(ยางชุม) รายงานชี้แจงเข้ามาว่า ขณะดำเนินการจับกุม ผู้ต้องหาได้พาคนมาล้อมเจ้าหน้าที่และนำเคร่ืองจักรหลบหนีไปได้ 

ดร.ยุทธพลกล่าวว่า กรณีดังกล่าวปรากฏภาพเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย รวมทั้งรถแบ๊กโฮและรถบรรทุก
ดิน จึงได้แจ้งเรื่องไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที หากพบว่า มีกลุ่มนายทุนใช้กำลังคนเข้ามาล้อมและนำ
เครื่องจักรที่ใช้ในการกระทำความผิดหลบหนี ก็ให้ติดตามนำกลับมาดำเนินคดีให้ได้ และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมกระ ทำ
ความผิดด้วยการปล่อยให้มีการนำเครื่องจักรดังกล่าว ออกไปโดยไม่ดำเนินคดีอันเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก็ให้ตั้งกรรมการสอบสวนทาง
วินัยและอาญาทันที ล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งย้าย นายทองทศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (สาขาเพชรบุรี) ไปประจำศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร พร้อมทั้งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
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“ยุทธพล” ทปษ.รมว.ทส. สั่งการชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่ขยายผล จนท.ป่าไม้เพชรบุรี ไม่ตรวจยึดรถแบ๊คโฮ
และรถบรรทุก ลักลอบบุกรุกตักดินไปขาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 17.35 น. 

 
 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและรักษาป่า 
ที่ พบ.1 (ยางชุม) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ลักลอบขุดดินลูกรัง ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาถ้ำเสือและป่าเขาโป่งแย้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0-1-52 ไร่  โดยในพื้นที่เกิดเหตุ  
มีผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย พร้อมอุปกรณ์กระทำความผิด คือ รถแบ็คโฮ 1 คัน และรถบรรทุกดิน 1 คัน ซึ่งระหว่างการนำตัวผู้กระทำ
ความผิด และอุปกรณ์การกระทำความผิด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นั้น ได้เกิดเหตุการณ์
ผู้กระทำความผิด 1 รายหลบหนีไปพร้อมกับรถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้กระทำความผิด 1 ราย คือนายภูมิพันธ์ สุขสม  
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และให้ติดตามผู้กระทำความผิดอีก 1 ราย รวมทั้งรถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน มาดำเนินคดีตามกฎหมาย นั้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มีการรายงานไปยังดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้สั่งการ ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ให้มีการติดตามกรณีการจับกุมดังกล่าว ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจยึ ดรถแบ็คโฮและรถบรรทุกดินได้ 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำความผิดในครั้งนี้ ซึ่งนายทองทศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) รายงานช้ีแจง
เข้ามาว่า ขณะดำเนินการจับกุม ผู้ต้องหาได้พาคนมาล้อมเจ้าหน้าที่และนำเครื่องจักรหลบหนีไปได้ 

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวปรากฏภาพเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย รวมทั้งรถแบ๊คโฮและ
รถบรรทุกดิน จึงได้แจ้งเรื่องไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที หากพบว่า มีกลุ่มนายทุนใช้กำลังคนเข้ามาล้อม
และนำเครื่องจักรที่ใช้ในการกระทำความผิดหลบหนี ก็ให้ติดตามนำกลับมาดำเนินคดใีห้ได ้และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมกระทำ
ความผิดด้วยการปล่อยให้มีการนำเครื่องจักรดังกล่าว ออกไปโดยไม่ดำเนินคดีอันเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก็ให้ตั้งกรรมการสอบสวนทาง
วินัยและอาญาทันที ล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งย้าย นายทองทศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (สาขาเพชรบุรี) ไปประจำศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร พร้อมทั้งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
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22 ธ.ค. 2565 16:34 น. 

นายกฯ มอบนโยบาย 5 ป. ให้ กอ.รมน. เป็นแนวทางการทำงานในปีหน้า 
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย กอ.รมน.-ส่วนราชการด้านความมั่นคง หวังผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงยิ่งขึ้นในงานรักษาความมั่นคง และงานพัฒนา โดย “ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” ทำให้ประเทศไทยปลอดภัย 

วันที่ 22 ธ.ค. 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ 
เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2565 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานและ
แถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อให้ผู้บริหาร กอ.รมน. (ส่วนกลาง) กอ.
รมน.ภาค กอ.รมน.จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รับทราบผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำนโยบายนายกรัฐมนตรียึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความมั่นคง คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการการทหารและความ
มั่นคงของรัฐวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด และผู้บริหารของ กอ.รมน. เข้าร่วมงาน 

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายหน่วยงาน กอ.รมน. และหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวในฐานะนายกรัฐมนตรี และ 
ผอ.รมน.ว่า มีความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ที่สูงยิ่งขึ้นไป ทั้งในงานรักษาความมั่นคง เพื่อสนับสนุนแผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และงาน
พัฒนา ที่สอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยที่
จะต้อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีมอบแนวทางการทำงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2566 ด้วยหลักการ “5 ป” ได้แก่ 

(1) “ป 1” คือ ขอให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เช่น เรื่อง “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การทำงาน
ใกล้ชิดกับประชาชน และรับฟังเสียงของประชาชน แล้วแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติ ท้ังใน มิติการพัฒนา มิติความมั่นคง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน รวมทั้ง กอ.รมน. ต้องสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และความไว้เนื้อเช่ือใจต่อสาธารณชน โดยการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ เป็นรูปธรรม
เชิงประจักษ์ ตลอดจนใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ โดยเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า 
ตรวจสอบได้ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ “ITA” (ไอ-ที-เอ) 

(2) “ป 2” คือ ต้องปฏิรูปการทำงาน ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
การแก้ปัญหา และการให้บริการประชาชน ทั้งยกระดับการทำงานภายใน กอ.รมน. เอง และการสนับสนุนงานของรัฐบาลในภาพรวมด้วย เช่น การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนนั้น รัฐบาลได้พัฒนา “ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า” หรือ TPMAP (ที-พี-แม็ป) ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมๆ กันทั้ง 5 ด้าน คือ รายได้ การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ตลอดจน
นโยบายอื่นๆ เช่น การแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน โครงการเพชรในตมที่เน้นพัฒนาคน -เด็กด้อยโอกาสด้วยการศึกษา เป็นต้น โดยขอให้ทุกส่วน
ราชการให้ความสำคัญ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลัก “อยู่รอด ปลอดภัย พอเพียง ยั่งยืน” เพื่อการเดินหน้าไปสู่อนาคตที่
ดีกว่า 
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(3) “ป 3” คือ การทำงานอย่างประสานสอดคล้อง และเช่ือมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไร้รอยต่อ มุ่งขยายเครือข่ายประชาชน และกระชับ
กลไก “ประชารัฐ” ทั่วประเทศ ตลอดจนเช่ือมสัมพันธ์กับประเทศเพื่ อนบ้านและมิตรประเทศ ในฐานะ  “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” 
โดยเฉพาะ “เครือข่ายข่าวภาคประชาชน” จะมีส่วนสำคัญในการ “ต่อหู เพ่ิมตา” ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ตลอดจนเติมเต็มฐานข้อมูลด้าน
การข่าวให้เป็นปัจจุบัน พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการข่าวให้ทันสมัย และบูรณาการหน่วยในประชาคมข่าว รวมถึงปัญหาที่ประเทศไทยไม่
สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากชาติพันธมิตรด้วย เช่น การฉ้อโกงข้ามชาติ ยาเสพติดข้ามชาติ การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ และบุคคลสองสัญชาติ เป็นต้น 

(4) “ป 4” คือ ขอให้ประยุกต์หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา และหลักวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานได้เหมาะสมกับแต่ละภารกิจและ
สถานการณ์ เช่น เผยแพร่องค์ความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ในการปลูกพืช
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่-น้ำ-ดิน การสำรวจและจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำ ท้ังบนดินและใต้ดิน เพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่ควรจะปลูกพืชชนิดใด เป็นต้น 
โดยปัจจุบัน รัฐบาลได้ริเริ่ม “โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model” ที่มุ่งปฏิรูปกระบวนการปลูกข้าวของไทย ให้มีต้นทุนลดลง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อยากให้ช่วยกันปลูกป่าในใจคน ผ่านโครงการ “ป่าชุมชน” ช่วยให้คนรักป่า -อยู่กับป่า เป็น Food Bank เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว เพ่ิมคาร์บอนเครดิต ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะไม้มี
ค่า ท่ีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วย 

   
(5) “ป 5” คือ ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งสร้างการตระหนักรู้ ทำความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้
ช่องทางสื่อสารดั้งเดิม วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ควบคู่เพิ่มช่องทางออนไลน์ สื่อโซเชียล บนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย เพื่อเข้ าถึงคนรุ่น
ใหม่ และกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีการปลูกฝังและถ่ายทอดแนวความคิดที่ไม่ดี และไม่เหมาะสมให้กับเยาวชนไทย ทั้ง
ด้านการเมือง สถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ Fake News ในสื่อโซเชียล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความแตกแยก รวมถึงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีลักษณะคล้ายกัน โดยฝ่ายตรงข้ามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยเพิ่มการปลุกระดมเยาวชน แทนการใช้กำลังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ 
ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องเร่งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกแพลตฟอร์ม ใช้น้ำดี ไล่น้ำเสีย และสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมให้เข้มแข็ง 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงกุญแจสู่ความสำเร็จ สำหรับ กอ.รมน. ว่า นอกจากการยึดหลัก  “5 ป” ข้างต้น เป็นแนวทางในการทำงานแล้ว 
การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของ กอ.รมน. ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ และคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกระดับ อีกทั้งมีทัศนคติ
ที่ดีในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น ภาคส่วนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันทำงานทุกภารกิจ รวมทั้งด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ส่งผลให้สถานการณ์การคา้มนุษย์ในไทยไดร้ับการยกระดับที่ดีขึ้น และ
พยายามยกระดับให้เป็นระดับท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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'รมว.วราวุธ' จัดเต็มของขวัญปีใหม่ สร้างสุขให้คนไทย เที่ยวฟรีอุทยานทั่วประเทศ 

 
22 ธ.ค. 2565-14:57 น. 

 ‘วราวุธ’ เผย ทส. จัดเต็มของขวัญปีใหม่ สร้างสุขให้คนไทย เท่ียวฟรีอุทยานทั่วประเทศ พบงานมหกรรม ทส.4ภาค เสริมความรู้สิ่งแวดล้อม 
อุ่นใจการเดินทางเทศกาล แวะพักศูนย์ช่วยเหลือนทท. 

22 ธ.ค. 65 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2566 
สร้างสุขให้กับพี่น้องคนไทย ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกกระทรวงเสนอมาตรการ-โครงการ เป็นของขวัญปีใหม่ ช่วยค่าครองชีพ
และให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น โดยของขวัญปีใหม่ของ ทส. จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
ของขวัญปีใหม่ ตลอดปี 2566 

สำหรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย มหกรรม ทส. พบประชาชน ใน 4 ภาค โดยจัดให้มีคลินิก ทส. ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ การรับสมัคร CSR โครงการปลูกป่า ตลาดสินค้าและบริการ 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

อีกทั้งเดินทางอุ่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยบริการจุดแวะพักบนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวมทั้งมีศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช.1-10) 35 แห่ง และอากาศยาน อีก 5 ศูนย์ ตลอดจนตรวจวัดควันดํา ณ ถนนพหลโยธิน หน้าศูนย์โตโยต้า 
ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต และคลินิกรถลดฝุ่น PM2.5 จำนวนไม่น้อยกว่า 250,000 คัน ณ ศูนย์บริการรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ พี่น้องประชาชนที่วางแผนท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถเข้าชมฟรี-บริการฟรี ทั้งค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า 62 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 6 แห่ง กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลเกาะมันใน 
จ.ระยอง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) จ.ภูเก็ต 

รวมทั้งรับส่วนลด 10% ค่าเข้าสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง และส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์ ท้ัง 6 แห่ง โดยมา 4 คน จ่าย 3 คน พร้อมสุขสนุก
ไปกับกิจกรรมป่าในเมืองในพื้นที่ 24 จังหวัด 31 แห่ง และเข้าใช้บริการสวนสาธารณะ ในโครงการฟื้นฟูป่า เพ่ือการเรียนรู้เชิงนิเวศ จ.สมุทรปราการ 
ตลอดจนรับบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้น ได้ฟรี 

ทั้งนี้ ยังมีการส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อประชาชน จํานวน 17 แห่ง ทั้ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 500 ไร่ และ 300 ไร่ รวมทั้ง โครงการน้ำบาดาลระยะไกล อีกทั้งเตรียมแจกกล้าไม้มีค่า 
เมล็ดไม้ ต้นไม้ และกล้วยไม้ ให้กับพ่ีน้องประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ 

ตลอดจน ช็อป ใช้ ได้คูปองส่วนลด ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ร้านฟ้าใสแกลอรี่ และงานมหกรรม ทส.พบประชาชน รวมทั้ งส่วนลดราคา
ผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน และส่วนลดราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ลดสูงสุด 20% ณ FIO.SHOP ทุกสาขา 

สำหรับของขวัญปีใหม่ ตลอดปี 2566 ประกอบด้วย การจัดที่ดินอยู่อาศัย ที่ทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เนื้อที่ 3.66 
ล้านไร่ และพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า 3,400 ไร่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/12/S__9519110.jpg
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โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ ปี 66 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 44 จังหวัด 114 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
9,135 ครัวเรือน จำนวนปริมาณน้ำต้นทุน 16.44 ล้าน ลบ.ม. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ปี 66 ในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 50 จังหวัด 298 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 55,082 ครัวเรือน 

รวมทั้งการแจกสมุดความรู้สร้างจิตสำนึกด้านป่าชุมชน คู่มือประชาชนด้านการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม นิทรรศการน้ำบาดาลพบประชาชน 
นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ งานสัมมนาฉลากคาร์บอน และการให้บริการตรวจสอบข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ 
www.greenarea.deqp.go.th ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ e – Learning เป็นต้น 

“ของขวัญทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรฯ ท่ีต้องการสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทย เพื่อพี่น้องคนไทยมีคุณ ภาพ
ชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน” รมว.ทส. กล่าว 
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‘วราวุธ’ กางโรดแมป Net Zero เร่งขับเคลื่อนสู่ COP 28 

   
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  

22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:20 น. 

‘วราวุธ’ เร่งขับเคลื่อน Net Zero กางโรดแมปลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่  COP 28 ที่ดูไบ จี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน กระตุ้น
ภาคธุรกิจ รับมือกำหนดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ เป็นภาคบังคับ ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขัน พร้อมเร่งผลักดันป่าเศรษฐกิจ หวังเพ่ิมรายได้ให้
ประชาชน สรา้งพ้ืนที่ดูดซับก๊าซ CO2 

  ในเวทีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) จัดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนในเวทีดังกล่าวอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาว ฉบับปรับปรุง ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon Neutrality) ในปี 2050 และบรรลุการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสิทธิเป็นศูนย ์
( Net-zero Emission) ในปี  2065 รวมทั้ งยกระดับ เป้ าหมายการมี ส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด หรือ NDC (Nationally Determined 
Contribution) เป็น 40% บนพ้ืนฐานของการสนับสนุนจากต่างประเทศ 

รวมถึงการเพิ่มการผลิต Zero-emission vehicles เป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2030 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 50% ภายในปี 2050 และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูดกลับก๊าซ CO2 ในเชิงพาณิชย์ก่อนปี 2040 รวมทั้งเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ทุกประเภทเป็น 55% ของพื้นที่ประเทศ เพื่อเพ่ิมแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2037 

อีกทั้ง การผลักดันส่งเสริมโมเดล BCG เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว อย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเวที COP 
27 ไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ก้าวต่อไปไทยจะต้องเตรียมความพร้อม ก่อนจะก้าวเข้าสู่การประชุม COP 28 ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ช่วงปลายปี 2023 จะต้องมีแนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ 
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การจัดทำแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด ที่มีความสำคัญไม่แพ้ระดับประเทศ โดยทางกองทุนสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุน
เงินงบประมาณระหว่างปี 2566-2567 รวม 90 ล้านบาท มีการเร่งปรับแผนลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลังงานขนส่งการเกษตร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  NDC ที่จะลดการปลดปล่อยให้ถึง 40% ภายในปี 2030 

อีกทั้ง การขับเคลื่อนนโยบายด้าน BCG ที่ต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับเกษตรกรทั่วประเทศหลาย 10 ล้านคน ซึ่งจากนี้ไป
ภาคการเกษตรจะต้องปรับตวัทำนาวิถีใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Rice NAMA แบบเปียกสลับแห้ง จะทำให้ใช้ทรัพยากรน้ำลดลง ใช้พลังงาน
สูบน้ำเข้านาลดลง เพิ่มผลผลิต 20-30% ลดปล่อยก๊าซมีเทน 70% 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS มาใช้เชิงพาณิชย์ ภายในปี 2040 ที่จะต้องปรับปรุง
ระเบียบกฎหมาย คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สิทธิประโยชน์ทางภาษี การส่งเสริมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ท่ีมีการออกระเบียบเรียบร้อยแล้ว การเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก จากการปลูกต้นไม้ รวมถึงการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …  ที่คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีได้ในต้นปี 2023 

นอกจากนี้ จะจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม(กรม Climate Change) ที่จะแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความตั้งใจ 
และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อรับมือความท้าทายด้าน Climate Change อย่างเต็มรูปแบบ 

นายวราวุธ ย้ำว่า ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ โดยเฉพาะการเร่งพัฒนา
ศักยภาพของภาคธุรกิจ ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะจากนี้ไปประเทศไทยจะต้องมีการกำหนด Carbon Footprint ให้เป็น
ภาคบังคับ การขับเคลื่อนจากนี้ไปทุก 1 ตันของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมานั้น จะต้องมีการสำรวจ และจำกัดการปล่อย การทำธุรกิจ หรือ
ดีลซื้อขายกับต่างประเทศน้ัน จะเริ่มมีมาตรการทางภาษีมากข้ึน เริ่มมีการกีดกันเข้ามามากข้ึน ซึ่งกฎหมายอย่าง Climate Change Act จะเข้ามามี
ส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทาง ว่าภาคเอกชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องไม่เสียเปรียบในการดีลหรือการทำการค้ากับต่างประเทศ 

ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจัง ว่าแต่ละองค์กรจะมีการจัดการปัญหาอยา่งไร จะปรับตัวอย่างไร ทุกภาคส่วนไม่ว่ารัฐหรือเอกชนต้อง
เดินหน้าไปพร้อมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การแก้ไขปัญหากต้องเป็นองคาพยพไปพร้อม ๆ กัน 

รวมไปถึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคม  องค์การพัฒนาเอกชน(NGO) ประชาชนทุกคน ทุก ๆ ฝ่าย ในทุก ๆ เรื่อง เป็นภาคบังคับที่
อยากให้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ เชื่อว่าเวลามีไม่มาก แต่ถ้าร่วมมือกันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ 

นอกจากนี้ ที่สำคัญอีกสิ่ง เป็นเรื่องของการผลักดันการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทุกประเภทเป็น 
55% ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2037 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ 35% ป่าเศรษฐกิจ 15% และพื้นที่สีเขียวใน
เมืองอีก 5% ซึ่งป่าเศรษฐกิจขณะนี้มีอยู่ 32-33 ล้านไร่ จากเป้าหมาย 50 ล้านไร่ เท่ากับว่าวันน้ียังขาดอีกเกือบ 16 ล้านไร่ 

ทั้งนี้ การผลักดันป่าเศรษฐกิจ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในพื้นที่ป่าและในเมืองให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ   
ตามพระราชดำริของ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทาน 
ความคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ท่ีให้ทุกท่าน ได้กิน ได้ใช้ ได้ขาย สามารถรักษาต้นน้ำ รักษาระบบนิเวศ และยังสามารถแปรสภาพ
ออกมาเป็นคาร์บอนเครดิตได้ 

“ป่าเศรษฐกิจมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าป่าสมบูรณ์ หรือว่าป่าธรรมชาติหลายเท่าตัว เนื่องจากเป็นไม้โตเร็วกว่า  ยกตัวอย่าง
เช่น ไม้ยาง หรือว่าไม้ในเขตป่าเศรษฐกิจท่ีเป็นไม้โตเร็ว ยิ่งโตเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเท่านั้น” 

เมื่อสามารถเพิ่มพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ำท่วม น้ำแล้ง ดินถล่ม และอีกหลาย ๆ สิ่ง 
หลาย ๆ อย่าง ที่ล้วนแล้วเกิดมาจากมนุษย์ การที่จะส่งเสริม การปลูกป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าเศรษฐกิจ หรือพื้นที่สีเขียวใด  จะเป็นการบรรเทาความ
รุนแรงของภัยพิบัติ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ฟื้นฟูระบบนิเวศ ได้ในอนาคต 
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22 ธ.ค. 2565 10:52 น. 

สั่งปิดแล้ว รีสอร์ตดราม่า "หมูกระทะ" ตรวจพบรุกป่าสงวน ห้ามเข้าพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 63 

พักกิจการไม่มีกำหนด รีสอร์ตดราม่าด่าลูกค้าหิ้ว "หมูกระทะ" มากิน ตำรวจสอบพบถูกตั้งข้อหารุกพื้นที่ป่าสงวนตั้งแต่ปี 63 พร้อมที่พักอื่นอีก 3 
แห่ง ล่าสุดสั่งปิดทั้งหมด จนกว่าจะดำเนินคดีแล้วเสร็จ 

จากกรณี ดราม่าเจ้าหน้าที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในสะปัน ด่ากราดนักท่องเที่ยวที่หิ้วหมูกระทะร้านข้างนอกมากิน ถึงขั้นแจ้งความเอาผิด จนกลายเป็น
ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ดังท่ีนำเสนอข่าวไปก่อนหน้าน้ี  

ล่าสุด เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2565 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สนธิกำลัง ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ พร้อมหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ สะปันซีวิวรีสอร์ตดังกล่าว ตรวจยึดสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นของกลางรวม 16 รายการ และติดป้ายประกาศ "ห้ามใช้สถานที่ เนื่องจากถูกตรวจสอบดำเนินคดี" หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม
กฎหมาย 

พร้อมตั้งข้อกล่าวหา ร่วมกันสร้าง แผ้วถาง เผาป่าและยึดถือครอบครองหรือกระทำการด้วยประการใดๆ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มใีบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ทั้งนี้ยังได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปท่ี สภ.บ่อเกลือ เพื่อสอบสวนขยาย
ผลการกระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมาย 

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นท่ีของรีสอร์ต สะปันซีวิว ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าดอยภูคา-ป่าผาแดง พื้นที่จำนวน 4-0-74 ไร่ ซึ่งเคยได้ถูกตรวจยึดรี
สอร์ตที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ต้องหา 1 คน ช่ือนายป๋อน ชาวยอง อายุ 57 ปี ทั้งนี้ยังได้ตรวจยึดที่พักอีก 3 แห่ง ในข้อหา
เดียวกัน ได้แก่ 

1. บ้านพักรีสอร์ตสายหมอกบอกฮัก เลขที่ 351 ต.ดงพญา ไม่พบตัวเจ้าของ จึงได้ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก 2-1-37 ไร่ สิ่งปลูก
สร้างจำนวน 19 รายการ 

2. บ้านพักรีสอร์ตไทรวารี เลขท่ี 354 ม.1 ต.ดงพญา ไม่พบตัวเจ้าของจึงได้ยึดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก 3-2-57 ไร่ สิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 
รายการ 

3. บ้านพักรีสอร์ทดอยอิงดาว@ดงพญา เลขท่ี 360 ม.1 ต.ดงพญา ผู้ต้องหา 1 คน ช่ือนายวิชชากร เชื้อหมอ อายุ 40 ปี ตรวจยึดพื้นที่ป่าไม้ถูกบุก
รุก 17-3-09 ไร่ สิ่งปลูกสร้างจำนวน 31 รายการ 

เบื้องต้นพบว่า ทั้ง 4 ราย เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่บ้านเรือนพักอาศัย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน แต่มีขออนุญาตขอบ้านเลขที่เพื่อทำการขอไฟฟ้าได้ แม้
จะมีการเข้าตรวจยึดจับกุม ตั้งแต่ต้นปี 2563 และมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากพ้ืนท่ีเมื่อมิถุนายน 2564 แล้ว แต่ปัจจุบันยังพบว่า ผู้ประกอบการ
ทั้ง 4 แห่งยังเปิดกิจการโรงแรม โดยอ้างว่าอยู่ยังในข้ันตอนการพิจารณาคดีในช้ันศาล 

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายห้ามรีสอร์ตทั้ง 4 ที่ ให้หยุดดำเนินการกิจการที่พัก จนกว่าจะดำเนินคดีแล้วเสร็จ 
หากยังดำเนินการให้มีการเข้าพัก จะดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน. 
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‘น่าน’สนธิกำลังค้นแหล่งมั่วยา ยึดไม้-ปืน ผู้ต้องหาโกยอ้าว 
วันพฤหัสบดี ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 17.54 น. 

‘น่าน’สนธิกำลังค้นแหล่งมั่วยา ยึดไม้-ปืน ผู้ต้องหาโกยอ้าว 

22 ธันวาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน , นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา , นายจวน จันเครื่อง 
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเวียงสา , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเวียงสาที่ 5 ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน สภ.เวียงสา ตำรวจ
ชุดด่านส้าน ตำรวจ นปพ.ภว.จ.น่าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.แพร่ สาขาแพร่ ที่ 3 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.น่าน  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.13 (น้ำสา) 
ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นบ้านนายวิชัย ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 

ทั้งนี้ เนื่องจากสืบทราบว่ามีพฤติการณ์เป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด จำหน่ายยาเสพติด ลักลอบแปรรูปไม้หวงห้าม และผลิตอาวุธปืน เมื่อไปถึง
เจ้าหน้าท่ีได้เรียกผู้อยู่ในบ้านและแสดงหมายค้น นายวิชัยได้วิ่งหนี เจ้าหน้าที่ได้วิ่งตามเพื่อจะจับกุมแต่ไม่ทัน เนื่องจากนายวิชัยชำนาญเส้นทางกว่า
หลบหนีไปได้ 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทำการตรวจค้นบริเวณใต้ถุนบ้าน ในบ้าน และบริเวณรอบๆบ้าน พบของกลาง 1.อาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก 2.เครื่องกระสุนปืน
ลูกซอง 3 นัด 3.เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง พร้อมโซ่ บาร์เลื่อย 4.ลูกกระสุนปืน 9 มม. จำนวน 18 ลูก 5.ลูกกระสุนปืน .38 จำนวน 7 ลูก 6.ยาบ้า 84 เม็ด  
7.สิ่งเทียมอาวุธปืนจำนวนหนึ่ง 8.ไม้หวงห้ามแปรรูปแล้ว(ไม้ชิงชัง) จำนวนหนึ่ง จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมได้นำของกลางทั้งหมดส่ง  
สภ.เวียงสา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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‘3 นอภ.’เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ลงนาม MOU แก้ไฟป่า-ฝุ่นPM2.5 
วันพฤหัสบดี ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 18.09 น. 

‘3 นอภ.’เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ลงนาม MOU แก้ไฟป่า-ฝุ่นPM2.5 

22 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ นายนิรัตน์ พงษ์
สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 1 (ลำปาง เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ลำพูน) ลง
นามบันทึกความร่วมมือ MOU แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 75 วัน ตั้งแต่ 15 ก.พ.-30 เม.ย. 2566 นั้น 

อำเภอกัลยานิวัฒนา ได้เป็นเจ้าภาพประสานเชิญ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย  หัวหน้า 
ส่วนราชการ หน่วยงานป่าไม้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่เขตติดต่อ ทั้ง 2 จังหวัด ร่วมประชุมหารือแนว
ทางแก้ไขไฟป่าหมอกควัน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5  ณ ห้องประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมี ผู้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่  ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีแนวเขตติดต่อกับอำเภอกัลยา 
ณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย พร้อม นายดวงฤทธิ์ พรมรัตน์ ผู้แทนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 (อำเภอปาย) 
นางมัณฑนา พรหมพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง นายสยุมภู สุขก๋า กำนันตำบลเมืองแปง นายพยนต์ อนันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ตำบลเมืองแปง นายอภิสิทธิ์ แซ่วะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา นายสมบัติ เราเท่า กำนันตำบลโป่งสา  นายจันทร์ธร ดวงสมหวัง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ตำบลโป่งสา 

สำหรับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ในเขต อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวรศักดิ์ 
พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ จี๋โปทา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 12 (วัดจันทร์) นายวีระยิ่งลักษณ์เพ็ญ
จันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ นายชัยรัตน์ ม่วงคีรีคาม กำนันตำบลบ้านจันทร์ นายพรชัย พิริยะวรคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านจันทร์ นายภูวนัตถ์ เด่นคีรีรตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านจันทร์ นายชุมพล วิเศษชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด นายตัวะ 
แสงเท้าวิวัฒน์ กำนันตำบลแม่แดด นายบริสุทธ์ิ อานุภาพทรงกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ตำบลแม่แดด 

ทั้งสองฝ่าย มีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการเช้ือเพลิง
การพัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านพื้นที่รอยต่อ พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่าง อำเภอและประชาชน 
ในพื้นที ่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการไฟป่ามลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ห้วงที่ผ่านมาทุกปี การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไม่เคยมีการพูดคุย หารือกัน
ระหว่าง ผู้นำของอำเภอและจังหวัด ที่มีแนวเขตติดต่อกันทำให้ต่างฝ่ายต่างทำงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง  ขาดความร่วมมือระหว่าง
หมู่บ้าน ตำบลหรืออำเภอ ที่มีแนวเขตติดต่อกัน โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 1 มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยเฉพาะพื้นที่
เขตติดต่อระหว่างแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกันและร่วมมือกันโดยเฉพาะความร่วมมือในระดับประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลหมู่บ้าน 
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รวบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมพวกตระเวนลักตัดไม้ประดู่ ส่งออกจีน 
22 ธันวาคม 2565  

   
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม., สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ต.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ 
พ.ต.ต.ณัฐพล พลอยท้วม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.3 บก.ปคม. สนธิกำลังร่วมกับ สภ.หนองเรือ จับกุมขบวนการ
ลักลอบตัดไม้ประดู่ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายชัยเวศน์ อายุ 29 ปี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ นายพุทธา (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี นายสุริยา (สงวน
นามสกุล) อายุ 41 ปี นายอภิญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี นายเสวียน (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชุมแพ ข้อหา 
“ร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะ และ รับของโจร”  

สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ บก.ปคม. นำกำลังลงพื้นที่กงาดล้างจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่เพื่อเป็นแรงงานรับจ้างตัด
อ้อยในพื้นที ่จ.ขอนแก่น กลับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ของชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ 
จึงประสานข้อมูลร่วมกับ สภ.หนองเรือ สืบสวนจนทราบตัวกลุ่มขบวนการดังกล่าว  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง จึงรวบรวม
พยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ จนนำมาสู่การตามจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5รายได้ดังกล่าว  

จากการสอบสวน นายพุทธา นายสุริยา นายอภิญญา และ นายเสวียน ให้การภาคเสธอ้างว่า ได้รับการติดต่อจาก นายชัยเวศน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้  
ให้มาตัดต้นประดู่ตามจุดต่างๆที่นายขัยเวศน์กำหนดไว้ แล้วนำไปขายให้กับโรงเลื่อยในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เงินมา 130,000 บาท จากน้ันจึงนำ
เงินมาแบ่งให้กับนายชัยเวศน์ จำนวน 65,000 บาท ส่วนที่เหลือกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ก็นำมาแบ่งกัน โดยไม่ทราบว่าผิดกฎหมายเพราะเห็นว่าคน
ที่มาติดต่อเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ส่วนการสอบปากคำนายชัยเวศน์ เบื้องต้นให้การภาคเสธเช่นเดียวกันอ้างว่ามีผู้ติดต่อให้มาตัดไม่ทราบว่าทางเจ้าของ
ไม่อนุญาต แต่ทางเจ้าหน้าท่ียังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดเบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สภ.หนองเรือ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากแนวทางสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการดงักล่าวจะออกตระเวนลกัลอบตดัไม้ประดู่ ไม้พยุงตามเขตพื้นท่ีป่า และ พื้นที่ไร่สวน
ของชาวบ้าน ซึ่งหากเป็นไม้ที่ข้ึนอยู่ในพื้นท่ีของชาวบ้านก็จะมีการส่งตัวแทนเข้าไปติดต่อขอซื้อหากเจ้าของไม่ยอมขายให้ กลุ่มขบวนการดังกล่าวก็
จะแอบเข้าไปขโมยตัดแล้วนำส่งขายต่อให้กับโรงเลื่อยท่ีมีเจ้าของเป็นคนจีน เพื่อส่งออกไปยังปลายทางประเทศจีนต่อไป 
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“เซ็นทรัล ทำ” นำร่องโมเดลพื้นที่สีเขียว พัฒนาชุมชน มุ่งสู่องค์กร Net Zero 
23 ธ.ค. 2565 เวลา 7:45 น. 

 
“เซ็นทรัล ทำ” นำร่องโมเดลพ้ืนที่สีเขียว พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ฟ้ืนฟูสภาพผืนป่า เพ่ือให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตทางธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การอยู่ดีกินดี มุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero 

“Central Tham Love the Earth” ภายใต้โครงการหลัก “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกันทำด้วยใจ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้า
เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศกว่า 50,000 ไร่ภายในปี 2030 โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ตอกย้ำการเป็นบริษัทด้านค้าปลีก ศูนย์การค้า และโรงแรมที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก 

ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล  ประเทศไทย (WWF Thailand), มูลนิธิ
และส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF - Thailand Organic Foundation), บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) และภาครัฐโดยมี กรมป่าไม้ 
และหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น นำกรอบการพัฒนา BCG และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 “เซ็นทรัล ทำ” ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ฟ้ืนฟูป่า สร้างอาชีพยั่งยืน 

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า โครงการฯ ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมา
ส่งเสริมสู่การปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นำร่อง ตำบลกองแขก อำเภอเเม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 300 ครัวเรือนในพ้ืนที่ 700 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับ
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

จึงมีการขยายผลไปยังพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือเขตป่าสงวนฯ ในภาคเหนือท่ีประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน จากการเริ่มต้นลงมือทำในภารกิจฟื้นฟูป่า สร้าง
อาชีพยั่งยืน ความสำเร็จได้ขยายผลสู่การเป็น MODEL นำร่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ร่วมกับ กรมป่าไม้  ผ่าน
บันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมี กลุ่มเซ็นทรัล ภาคีเครือข่าย ภาคธุรกิจและองค์การพัฒนาเอกชน ประกอบด้วย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF) องค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำช้ันท่ี 
1 และ 2 ส่งเสริมเกษตรกรให้เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเคมีมาพัฒนาทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พร้อม
พัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

อีกทั้ง ยังส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาท่ีหลากหลายภายใตชุ้มชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอาหารท้องถิ่น (local food) 
อาหารปลอดภัย การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเปิด
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำ ด้วยอาชีพทางเลือก การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนว
พระราชดำริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และผู้บริโภคก็จะได้อาหารจากพ้ืนท่ีเหล่านี้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เป็นห่วงโซ่โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว
ระดับชุมชน ที่สามารถต่อยอดปรับใช้กับพ้ืนท่ีอื่น ๆ ท่ัวประเทศ 

 

 



-15- 
 

BCG แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

“โครงการ Central Tham Love the Earth” ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกันทำด้วยใจ ได้มีการนำรูปแบบการพัฒนาแบบ BCG มา
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ หรือป่าต้นน้ำ ซึ่ง BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) การใช้ทรัพยากรชีวภาพ หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ วัสดุและผลผลิตทางการเกษตร 
(Nature-based) ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ ที่ได้จากแปลงเกษตร เช่น การเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตร
และของเสียเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน เป็นอาหารสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ ภายใต้ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการ
พัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม คือ ส่งเสริมความรู้ด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรต่อธรรมชาติ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมไดอ้ย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน และจะเป็นกลไกท่ีมีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตอย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำจากรายได้และโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฟ้ืนผืนป่า ช่วยไทยพ้นวิกฤต 

ปัจจุบัน โครงการ Central Tham Love the Earth ได้ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ น่าน เชียงราย ตาก 
เพชรบูรณ์ เป็นต้น รวมถึงป่าชายเลน ในพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลของประเทศไทย เช่น บางขุนเทียน กรุงเทพฯ บางกะเจ้า สมุทรปราการ ส่วนใน
ภาคใต้ เช่น เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การอยู่ดีกินดี ก้าวหน้าและมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกลุ่มเซ็นทรัล และ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ขับเคลื่อนการการพัฒนาและการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสากล อย่างยั่งยืนสืบไป 

  

 


