
สรุปข่าวประจำในวันที่ 30 ธ.ค. 65-3 ม.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ลูกจ้างป่าไม้ โวยลดเงินเดือน อธิบดียันจ่าย 1 มค. ไม่ซ้ํารอยอุทยานฯ (เดลินิวส์ 1 มกราคม 2566 หน้า 1,13) 
- ท็อปยันเคลียร์อธิบดีป่าไม้จ่ายจบ (เดลินิวส์ 2 มกราคม 2566 หน้า 1,6) 
- โฉ่อีกป่าไม้หักเดือน 9 พัน (มติชน 1 มกราคม 2566 หน้า 1,16) 
- 'ป่าไม'้แจง 3 ข้อหา-'โกง'ไม่มีมูล ปมหั่นเงินเดือนปรับคืนให้แล้ว ชู้สาว (มติชน 2 มกราคม 2566 หน้า 1,16) 
- กรมป่าไม้แจงวุ่น 3 ข้อหา โกงเงินไม่มีมูล (มติชน 3 มกราคม 2566 หน้า 1,16) 
- ปูดอีก'กรมป่าไม้'ลดเงิน (มติชน 2 มกราคม 2566 หน้า 1,16) 
- ป่าไม้ยะลาแจงเรียกเงินชมสกายวอล์ก (มติชน 31 ธันวาคม 2565 หน้า 3) 
- ดรามา! เก็บค่าเข้า 'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' เบตง (ผู้จัดการรายวัน 360o 3 มกราคม 2566 หน้า 1,18) 
- ภาพข่าว: กําลังใจ (มติชน 30 ธันวาคม 2565 หน้า 6) 
- จ่อสอบ 16 สํานักโยงส่วยอธิบดี (ไทยรัฐ 30 ธันวาคม 2565 หน้า 1,19) 
- 'บิ๊กท็อป'ลั่นไม่ช่วยคนผิด เช็กโปร่งใส ผอ.-หน.อุทยานทั่วประเทศ (เดลินิวส์ 31 ธันวาคม 2565 หน้า 1,14) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ป่าไม้เสนอร่างระเบียบแบ่งปันคาร์บอนเครดิต (ไทยรัฐ 29 ธันวาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2589811 
‘วราวุธ’ เฉลยแล้วปมหักเงินลูกจ้างป่าไม้ด้วยเหตุผลนี้! (เดลินิวส์ 1 มกราคม 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/1851176/ 
พนักงานทีโออาร์ ‘กรมป่าไม้’ โวยถูกหักเงินเดือน ‘อธิบดี’ แจงงบไม่พอจ่าย! (เดลินิวส์ 31 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1848684/ 
พนักงานทีโออาร์กรมป่าไม้โวย หลังถูกหักเงินเดือนไร้สาเหตุ อธิบดีแจง ยันไม่ซ้ำรอยกรมอุทยานฯ  
(มติชน 31 ธันวาคม 2565) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3751319 
กรมป่าไม้ แจง หลังพนง.ทีโออาร์ร้องถูกลดเงินเดือน ยืนยัน มีการปรับให้ใกล้เคียงของเดิมแล้ว  
(มติชน 1 มกราคม 2566) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3752205 
สอบแล้วไม่มีมูลทุจริต! กรมป่าไม้ แจงปมถูกแฉลดเงินเดือนจ้างพนง.TOR ผี-แก้ปัญหาเรียบร้อย  
(สำนักข่าวอิศรา 2 มกราคม 2566)  
https://www.isranews.org/article/isranews-news/114925-inves00963963.html 
ปี 2566 ทส.ตั้ง "กรม Climate Change" รับมือ "โลกร้อน-โลกรวน" (ไทยรัฐ 2 มกราคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2591980 
ป่าไม้ แจง ปมเรียกเก็บค่าเข้าสกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต่างชาติแพงเวอร์ (มติชน 30 ธันวาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3749588 
แจงดราม่าเก็บเงิน เข้าชมสกายวอล์กทะเลหมอกฯ นักท่องเที่ยวโอดแพงเกินไป (ข่าวสด 30 ธันวาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7437368 
Care the Wild ปลูกป้องผืนป่าบ้านชัฎหนองยาว (ประชาชาติธุรกิจ 29 ธันวาคม 2565) 
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1159725 
ภาวะโลกร้อนทำพ้ืนที่ชนบทของแคลิฟอร์เนีย 85% เสี่ยงไฟป่า (โพสต์ทูเดย์ 29 ธันวาคม 2565) 
https://www.posttoday.com/international-news/689014 
เปิดใช้ ม.ค.นี้ ถนนฉลอง-ป่าตอง เส้นทางสำรองไปหาดป่าตอง (ผู้จัดการออนไลน์ 2 มกราคม 2566) 
https://mgronline.com/south/detail/9660000000301 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26743
วันที่: อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 13

หัวข้อข่าว: ลูกจ้างป่าไม้ โวยลดเงินเดือน อธิบดียันจ่าย1มค. ไม่ซ้ำรอยอุทยานฯ
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วันที่: จันทร์ 2 มกราคม 2566
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หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ท็อปยันเคลียร์อธิบดีป่าไม้จ่ายจบ

รหัสข่าว: C-230102004067(2 ม.ค. 66/03:23) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 33.22 Ad Value: 59,796 PRValue : 179,388 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16366
วันที่: อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: โฉ่อีกป่าไม้หักเดือน9พัน

รหัสข่าว: C-230101020022(1 ม.ค. 66/03:34) หน้า: 1/1
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Ad Rate: 1,200
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16367
วันที่: จันทร์ 2 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'ป่าไม้'แจง3ข้อหา-'โกง'ไม่มีมูล ปมหั่นเงินเดือนปรับคืนให้แล้ว ชู้สาวกับลูก...

รหัสข่าว: C-230102020029(2 ม.ค. 66/04:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 37.63 Ad Value: 45,156 PRValue : 135,468 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16368
วันที่: อังคาร 3 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้แจงวุ่น3ข้อหา โกงเงินไม่มีมูล

รหัสข่าว: C-230103038033(2 ม.ค. 66/06:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 52.70 Ad Value: 63,240 PRValue : 189,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16367
วันที่: จันทร์ 2 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: ปูดอีก'กรมป่าไม้'ลดเงิน

รหัสข่าว: C-230102038046(1 ม.ค. 66/07:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 41.39 Ad Value: 49,668 PRValue : 149,004 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16365
วันที่: เสาร์ 31 ธันวาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ยะลาแจงเรียกเงินชมสกายวอล์ก

รหัสข่าว: C-221231020041(31 ธ.ค. 65/03:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.89 Ad Value: 27,468 PRValue : 82,404 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3858
วันที่: อังคาร 3 มกราคม 2566
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: ดรามา! เก็บค่าเข้า 'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' เบตง

รหัสข่าว: C-230103040063(3 ม.ค. 66/04:09) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 187.45 Ad Value: 281,175 PRValue : 843,525 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3858
วันที่: อังคาร 3 มกราคม 2566
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: ดรามา! เก็บค่าเข้า 'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' เบตง

รหัสข่าว: C-230103040063(3 ม.ค. 66/04:09) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 187.45 Ad Value: 281,175 PRValue : 843,525 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3858
วันที่: อังคาร 3 มกราคม 2566
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: ดรามา! เก็บค่าเข้า 'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' เบตง

รหัสข่าว: C-230103040063(3 ม.ค. 66/04:09) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 187.45 Ad Value: 281,175 PRValue : 843,525 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3858
วันที่: อังคาร 3 มกราคม 2566
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: ดรามา! เก็บค่าเข้า 'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' เบตง

รหัสข่าว: C-230103040063(3 ม.ค. 66/04:09) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 187.45 Ad Value: 281,175 PRValue : 843,525 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3858
วันที่: อังคาร 3 มกราคม 2566
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: ดรามา! เก็บค่าเข้า 'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' เบตง

รหัสข่าว: C-230103040063(3 ม.ค. 66/04:09) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 187.45 Ad Value: 281,175 PRValue : 843,525 คลิป: สี่สี(x3)
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วันที่: ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: กำลังใจ

รหัสข่าว: C-221230020043(30 ธ.ค. 65/04:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.36 Ad Value: 16,032 PRValue : 48,096 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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วันที่: ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
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หน้า: 1(ซ้าย), 19

หัวข้อข่าว: จ่อสอบ16สำนักโยงส่วยอธิบดี

รหัสข่าว: C-221230009099(30 ธ.ค. 65/04:27) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 71.34 Ad Value: 142,680 PRValue : 428,040 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23719
วันที่: ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 19

หัวข้อข่าว: จ่อสอบ16สำนักโยงส่วยอธิบดี

รหัสข่าว: C-221230009099(30 ธ.ค. 65/04:27) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 71.34 Ad Value: 142,680 PRValue : 428,040 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26742
วันที่: เสาร์ 31 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 14

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กท็อป'ลั่นไม่ช่วยคนผิด เช็กโปร่งใส ผอ.-หน.อุทยานทั่วประเทศ
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หัวข้อข่าว: 'บิ๊กท็อป'ลั่นไม่ช่วยคนผิด เช็กโปร่งใส ผอ.-หน.อุทยานทั่วประเทศ
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29 ธ.ค. 2565 09:13 น. 

ป่าไม้เสนอร่างระเบียบแบ่งปันคาร์บอนเครดิต 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้เตรียมเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน โดยกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตให้แก่คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนประจำป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียน ร้อยละ 90 เป็นของรัฐโดยกรมป่าไม้ ร้อยละ 10 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการที่กรมป่าไม้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ เช่น การพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เทศบาลตำบล 512 แห่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างป่าพัฒนาเมือง 167 รุ่น ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ 80 แห่ง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและบทบาทของต้นไม้ที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 6 แห่ง 600 ไร่ ดำเนินโครงการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมพื้นที่ศึกษา 61 ป่าชุมชน เพื่อประเมินและส่งเสริมป่าชุมชนให้
เป็นแหล่งกักเก็บปริมาณคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น กรมป่าไม้ จึงขอเชิญชวนชุมชนและหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ สามารถประสานหน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อสอบถามรายละเอียดและกรมป่าไม้จะได้เร่งรัดขยายพื้นที่ดำเนินการให้
ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศต่อไป 
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‘วราวุธ’ เฉลยแล้วปมหักเงินลูกจ้างป่าไม้ด้วยเหตุผลนี้! 
'วราวุธ ศิลปอาชา' รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยพูดคุยลูกจ้างป่าไม้แล้วหลังร้องเงินเดือนถูกลด ช้ีปัญหาอยู่ที่ช่วงคาบเกี่ยว
งบประมาณ 

1 มกราคม 2566 เวลา 17:55 น. 

 
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกรณี
เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาช่ัวคราว หรือเจ้าหน้าที่ทีโออาร์ สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ยื่นหนังสือเรียกร้องหลังถูกลด
เงินเดือนจากเดิม 15,000-18,000 บาท เหลือเดือนละ 9,000 บาท ว่า นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ช้ีแจงรายละเอียดทั้งหมดแล้วว่า ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 66 ให้จ่ายเงินพนักงานทีโออาร์ สำนักไฟป่าเท่ากับจำนวนเดิมที่เคยจ่ายไป ซึ่งทุกอย่างพูดคุยเจรจากันแล้วว่าสาเหตุเกิดจาก
งบประมาณที่ไม่ตรงกัน ซึ่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ก็ได้ช้ีแจงไปหมดแล้ว 

เมื่อถามว่า เงินเดือนที่ถูกตัดไปจะได้คืนกลับมาหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า การบริหารประมาณ ในช่วงต้นปีงบประมาณของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
มักจะมีปัญหาทุกครั้ง ดังนั้นจึงต้องมาเคลียร์กัน เพราะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้น ไม่ใช่เงินเดือนข้าราชการที่เป็นลักษณะจ้างเห มา บางครั้งการ
เบิกจ่ายจึงมีปัญหาตอนช่วงคาบเกี่ยวปีงบประมาณเหมือนทุกๆปีที่มีมา ทั้งนี้ตนได้เร่งให้ปลัด ทส. ดำเนินการไปแล้วยืนยันว่าทุกฝ่ายก็เข้าใจกัน
เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดในการโยกย้ายงบประมาณส่วนใดนั้น ต้องไปถามปลัด ทส. กับอธิบดีกรมป่าไม้ จะได้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่า 
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พนักงานทีโออาร์ ‘กรมป่าไม้’ โวยถูกหักเงินเดือน ‘อธิบดี’ แจงงบไม่พอจ่าย! 
พนักงานทีโออาร์ "กรมป่าไม้" โวยหลังถูกหักเงินเดือนไร้สาเหตุ ด้าน "อธิบดี" แจงงบไม่พอจ่าย แต่สั่งการให้จ่ายเท่าเดิมแล้ว เริ่ม 1 ม.ค. 66 ยันไม่
ซ้ำรอยส่วยกรมอุทยานฯ แน่นอน 

31 ธันวาคม 2565 เวลา 17:13 น. 

 
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. จากกรณีตำรวจ ปปป. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับกุมนายรัชฎา สุริย กุล  
ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในห้องทำงาน พบธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อรวม
เงินสดในโต๊ะกว่า 5 ล้านบาท จึงแจ้งข้อหา เป็นพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง เพื่อกระทำการ  
หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ และเป็นพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบนั้น 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กลุ่มพนักงานจ้างเหมาช่ัวคราว หรือเจ้าหน้าท่ี
ทีโออาร์ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้รวมตัวกัน เขียนจดหมายร้องเรียนถึง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. มีเนื้อหาโดย
สรุปว่า พนักงานทีโออาร์ ของสำนักไฟป่า กรมป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานมาคนละไม่ต่ำกว่า 10 ปี เคยได้รับเงินเดือนคนละ 15,000 -18,000 บาท 
แต่เวลานี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะผู้อำนวยการสำนักให้ลดเงินเดือนเหลือเดือนละ 9,000 บาท ครั้นจะลาออกก็ไม่รู้จะไปทำงานท่ีไหน 
เพราะเศรษฐกิจไม่ดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งของหนังสือร้องเรียนนั้น ผู้ร้อง ระบุว่า “อยู่ๆ มาลดเงินเดือนพวกหนู บอกว่าทีโออาร์ ทำงานแบบนี้ไม่ ได้ เพราะเป็น
เรื่องเอกสารความลับของทางราชการ หนูอยากถามว่า เมื่อก่อนทำไมทำได้ แล้วนี่สำนักอื่นทำไมยังให้ทำกันได้ ทำไมสำนักป้องกันถึงทำไม่ได้ มี
ความลับอะไรนักหนา และงานท่ีทำไม่ใช่ความลับอะไรเลย หรือว่า ผอ.สำนักจะเอาส่วนต่างไปทำอะไร เข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า ทำไมต้องแกล้งกัน
แบบนี้ด้วย ยังไงๆ พวกหนูก็ทำงานให้สำนักป้องกันมาตั้งนานแล้ว ทำไมไม่เห็นใจกั นบ้าง หรือว่าพวกหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่า ท่านปลัดใส่ใจ
คนทำงานแบบพวกหนู แต่ ผอ.สำนัก อธิบดีกรมป่าไม้ มาทำแบบนี้ ถามว่าพวกหนูรู้ไหมว่า ผอ.สำนักเป็นคนยังไง เก็บเงินจากตรงไหนพวกหนูรู้หมด 
เพราะเห็นมานานตั้งแต่เป็น ผอ.ส่วนไฟป่า” 

“จริงๆ คนสำนักป้องกัน ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ ทีโออาร์แบบหนู รู้หมดว่า ผอ.กินงบประมาณอย่างไรบ้าง งบไฟป่ากินมาเท่าไหร่แล้ว 
เก็บเปอร์เซ็นต์ตามศูนย์ไฟป่ามาเท่าไหร่ แล้วท่ีนี้จะเอาเงินส่วนต่าง ที่ได้จากพวกหนู ไปจ้างทีโออาร์ผี ที่ส่วนไฟป่าไปเข้ากระเป๋าตัวเองอีก (หรือจะ
ใหพ้วกหนูเอาหลักฐานท่ี ผอ.ร่วมมือกับ ผอ.ไฟป่ากินงบมาให้ดู อยากฝากบอก ผอ.ว่าอย่านึกว่า คนอ่ืนไม่มีหลักฐาน” 

ทั้งนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเห็นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 และได้ตรวจสอบแล้ว ทาง
สำนักป้องกันไฟป่า ช้ีแจงมาว่า ที่ต้องปรับลด เป็นเพราะงบประมาณเงินเดือนพนักงานทีโออาร์ไม่พอจ่าย อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการไปแล้วว่า 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 66 ให้จ่ายเงินพนักงานทีโออาร์ สำนักไฟป่า เท่ากับจำนวนเดิมที่เคยจ่ายไป 

เมื่อถามว่า ที่ต้องหักเงินเดือนพนักงานทีโออาร์ เป็นเพราะต้องเอาเงินไปส่งให้ใคร เหมือนกับของกรมอุทยานฯ หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ไม่
เหมือน กรมป่าไม้มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่เมื่อจัดการลงตัวแล้ว ก็จะคืนเงินตามปกติให้เจ้าหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว 
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พนักงานทีโออาร์กรมป่าไม้โวย หลังถูกหักเงินเดือนไร้สาเหตุ อธิบดีแจง ยันไม่ซ้ำรอยกรมอุทยานฯ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 - 16:43 น.  

 

พนักงานทีโออาร์กรมป่าไม้โวย หลังถูกหักเงินเดือนไร้สาเหตุ อธิบดีแจง ยันไม่ซ้ำรอยกรมอุทยานฯ 

ความคืบหน้าคดี ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จับกุมนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในห้องทำงาน พบธนบัติที่ใช้ล่อซื้อรวมเงินสดในโต๊ะกว่า 5 ล้านบาท จึงแจ้งข้อหา เป็นพนักงานเรียกรับ 
หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเอง เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ และเป็น
พนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบนั้น 

วันที่ 31 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กลุ่มพนักงานจ้างเหมาช่ัวคราว 
หรือเจ้าหน้าที่ ทีโออาร์ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้รวมตัวกัน เขียนจดหมายร้องเรียนถึง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. 
มีเนื้อหาโดยสรุปว่า พนักงาน ทีโออาร์ ของสำนักไฟป่า กรมป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานมาคนละไม่ต่ำกว่า 10 ปี เคยได้รับเงินเดือนคนละ 15,000-
18,000 บาท แต่เวลานี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะผู้อำนวยการสำนักให้ลดเงินเดือนเหลือเดือนละ 9,000 บาท ครั้นจะลาออกก็ไม่รู้จะ
ไปทำงานท่ีไหน เพราะเศรษฐกิจไม่ดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งของหนังสือร้องเรียนนั้น ผู้ร้อง ระบุว่า “อยู่ๆมาลดเงินเดือนพวกหนู บอกว่า ทีโออาร์ ทำงานแบบนี้ไม่ได้ เพราะเป็น
เรื่องเอกสารความลับของทางราชการ หนูอยากถามว่า เมื่อก่อนทำไมทำได้ แล้วนี่สำนักอื่นทำไมยังให้ทำกันได้ ทำไมสำนักป้องกันถึงทำไม่ได้ มี
ความลับอะไรนักหนา และงานที่ทำก็ไม่ใช่ความลับอะไรเลย หรือว่า ผอ.สำนักจะเอาส่วนต่างไปทำอะไร เข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า ทำไมต้องแกล้ง
กันแบบนี้ด้วย ยังไงๆพวกหนูก็ทำงานให้สำนักป้องกันมาตั้งนานแล้ว ทำไมไม่เห็นใจกันบ้าง หรือว่าพวกหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่า ท่านปลัดใส่ใจ
คนทำงานแบบพวกหนู แต่ผอ.สำนัก อธิบดีกรมป่าไม้ มาทำแบบนี้ ถามว่าพวกหนูรู้ไหมว่า ผอ.สำนักเป็นคนยังไง เก็บเงินจากตรงไหนพวกหนูรู้หมด 
เพราะเห็นมานานตั้งแต่เป็นผอ.ส่วนไฟป่า” 

“จริงๆคนสำนักป้องกัน ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ ทีโออาร์แบบหนู รู้หมดว่า ผอ…กินงบประมาณอย่างไรบ้าง งบไฟป่ากินมาเท่าไหร่แล้ว 
เก็บเปอร์เซ็นตามศูนย์ไฟป่ามาเท่าไหร่ แล้วที่นี้จะเอาเงินส่วนต่าง ที่ได้จากพวกหนู ไปจ้าง ทีโออาร์ผี ที่ส่วนไฟป่าไปเข้ากระเป๋าตัวเองอีก(หรือจะให้
พวกหนูเอาหลักฐานท่ีผอ…ร่วมมือกับผอ.ไฟป่ากินงบมาให้ดู อยากฝากบอกผอ…ว่าอย่านึกว่า คนอ่ืนไม่มีหลักฐาน” 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเห็นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน และได้ตรวจสอบแล้ว 
ทางสำนักป้องกันไฟป่า ช้ีแจงว่ามา ท่ีต้องปรับลด เป็นเพราะงบประมาณเงินเดือนพนักงาน ทีโออาร์ไม่พอจ่าย อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการไปแล้วว่า 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2566 ให้จ่ายเงินพนักงานทีโออาร์ สำนักไฟป่าเท่ากับจำนวนเดิมที่เคยจ่ายไป 

เมื่อถามว่า ที่ต้องหักเงินเดือนพนักงานทีโออาร์ เป็นเพราะต้องเอาเงินไปส่งให้ใคร เหมือนกับของกรมอุทยานฯหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ไม่เหมือน 
กรมป่าไม้มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่เมื่อจัดการลงตัวแล้ว ก็จะคืนเงินตามปกติให้เจ้าหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว 
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กรมป่าไม้ แจง หลังพนง.ทีโออาร์ร้องถูกลดเงินเดือน ยืนยัน มีการปรับให้ใกล้เคียงของเดิมแล้ว 
วันท่ี 1 มกราคม 2566 - 12:47 น.  

 

กรมป่าไม้ แจง หลังพนง.ทีโออาร์ร้องถูกลดเงินเดือน ยืนยัน มีการปรับให้ใกล้เคียงของเดิมแล้ว 

จากกรณีที่มีข่าวว่า กลุ่มพนักงานจ้างเหมาชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ ทีโออาร์ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้รวมตัวกัน เขียน
จดหมายร้องเรียนถึง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า พนักงาน ทีโออาร์ ของสำนักไฟป่า กรมป่า
ไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานมาคนละไม่ต่ำกว่า 10 ปี เคยได้รับเงินเดือนคนละ 15,000-18,000 บาท แต่เวลานี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะ
ผู้อำนวยการสำนักให้ลดเงินเดือนเหลือเดือนละ 9,000 บาท  

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มกราคม กรมป่าได้ ได้ออกมาช้ีแจงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า เมื่อได้รับเรื่องจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบโดยด่วน แม้การกล่าวหาไม่ได้ระบุช่ือผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือช่ือ 
ผู้กล่าวหาก็ตาม ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และมติ
ของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด รวมทั้งเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน อย่างเป็นธรรมและไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งผล
การสืบสวน สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม ้ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ เพื่อให้ถ้อยคำพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ให้ถ้อยคำว่า  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้ถูกปรับลดงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานลงทำให้กระทบต่อการจ้างพนักงาน 
จ้างเหมาบริการ จึงมีการปรับลดค่าจ้างลงบางส่วน แต่ในปัจจุบันสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สอบทานงบประมาณแล้ว 
ประกอบกับได้จัดโครงสร้างการปฏิบัติงานใหม่ ทำให้มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น จึงได้ปรับการจ้างพนักงานจ้าง
เหมาบริการให้ใกล้เคียงกับการจ้างงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จ่ายเงิน
เดือนพนักงานจ้างเหมาบริการตามเดิม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป และพนักงานจ้างเหมาบริการมีความพึงพอใจจึงได้ทำหนังสือขอบคุณ
อธิบดีกรมป่าไม้แล้ว 

2. ตามข้อกล่าวหาว่าผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้มีพฤติการณ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที ่ใน
การเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จากเงินงบประมาณมีการสนับสนุนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการไปราชการอันเป็นเท็จ  ข้อเท็จจริงได้ความว่า 
งบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้จัดสรรให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา เป็นหน่วยปฏิบัติและเบิกจ่าย อำนาจการบริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากร จึงเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ดังนั้น การกล่าวหาว่าผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กระทำความผิดทางอาญา พฤติการณ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่น้ัน จึงไม่มีมูล 

3. ข้อกล่าวหาผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ มีความสัมพันธ์กับลูกน้องในเชิงชู้สาว จากการตรวจสอบปรากฏว่า 
บุคคลที่ได้รับการกล่าวอ้าง เป็นภรรยาโดยชอบ ตามกฎหมายของผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  ซึ่งได้มีการจด
ทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรด้วยกัน 1 คน แต่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ไม่ได้บอกให้บุคคล
อื่นทราบ 
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สอบแล้วไม่มีมูลทุจริต! กรมป่าไม้ แจงปมถูกแฉลดเงินเดือนจ้างพนง.TOR ผี-แก้ปัญหาเรียบร้อย   
วันจันทร์ ท่ี 02 มกราคม 2566 เวลา 12:12 น.  

 
กรมป่าไม้ ทำหนังสือแจ้งอิศรา เป็นทางการ ปมถูกแฉลดเงินเดือนจ้างพนง.TOR  ยันผู้ตรวจการสอบสวนแล้วไม่พบมีมูลทุจริต เผยแก้ไข
ปัญหาเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว จ่ายยอดตามเดิม เร่ิม ม.ค.66 นี้ ส่วนกรณีชู้สาว ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าควบคุมไฟป่าแท้จริงเป็นภรรยา
ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนสมรส แค่ไม่ได้บอกใคร   

กรณีสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำเสนอข่าวข้อร้องเรียน พนักงานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รายหนึ่ง ที่ทำ
หนังสือขอความช่วยเหลือไปยัง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ถึงความเดือนร้อนจากการถูกลด
เงินเดือนพนักงานTOR ลงเหลือเดือนละ 9,000 บาท จากท่ีเคยได้รับเงินเดือนคนละ 15,000 -18,000 บาท ทำให้เกิดความเดือดร้อนหนัก เพราะ
ทำงานอยู่ที่นี่มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี จะลาออกไปหางานอื่นทำก็ไม่ค่อยมีงานทำ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนต่างเงินที่ถูกลดไป เอาไปทำอะไร เข้า
กระเป๋าใครหรือไม่ มีการนำเงินส่วนต่างจากเงินการลดเงินเดือนของพวกตนไปจ้างพนักงานผี เพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือไม่ นอกจากนี้ ยัง
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเมียน้อยของ ผู้บริหารกรมฯ รายหนึ่ง ที่มีการนำช่ือมาเบิกเงินในส่วนของพนักงาน TOR แต่ไม่เคยมาเซ็นช่ือเข้าทำงานที่สำนัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าด้วย  

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2566 กรมป่าไม้ โดยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ทำหนังสือช้ีแจงสำนักข่าวอิศรา 
ถึงกรณีนี้โดยยืนยันว่า มีการแก้ไขปัญหาจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเดิมแล้ว ข้อกล่าวหาเรื่องใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีมูล ส่วน
กรณีเมียน้อยของ ผู้บริหารกรมฯ รายหนึ่ง ตรวจสอบพบว่า เป็นภรรยาโดยชอบตามกฎหมาย แต่ไม่ได้บอกให้บุคคลอื่นรับทราบเท่าน้ัน  

โดยมีรายละเอียดคำชี้แจงดังต่อไนี้  

กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เมื่อได้รับเรื่องจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ดำเนินการ
ตรวจสอบโดยด่วน แม้การกล่าวหาไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้กล่าวหาก็ตาม  

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ และมติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด รวมทั้งเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน อย่างเป็นธรรมและไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งผลการ
สืบสวน สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อให้ถ้อยคำพร้อมพยานหลักฐานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ให้ถ้อยคำว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้ถูกปรับลดงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานลงทำให้กระทบต่อการจ้างพนักงานจ้าง
เหมาบริการ จึงมีการปรับลดค่าจ้างลงบางส่วน  

แต่ในปัจจุบันสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สอบทานงบประมาณแล้ว ประกอบกับได้จัดโครงสร้างการปฏิบัติงานใหม่ ทำให้
มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น  จึงได้ปรับการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการให้ใกล้เคียงกับการจ้างงานใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการตามเดิม ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2566  เป็นต้นไป และพนักงานจ้างเหมาบริการมีความพึงพอใจจึงได้ทำหนังสือขอบคุณอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว 

2. ตามข้อกล่าวหาว่าผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ มีพฤติการณ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าท่ี ใน
การเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จากเงินงบประมาณมีการสนับสนุนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการไปราชการอันเป็นเท็จ  ข้อเท็จจริงได้ความว่า 
งบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้จัดสรรให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา เป็นหน่วยปฏิบัติและเบิกจ่าย อำนาจการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากร จึงเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา  

ดังนั้น การกล่าวหาว่าผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กระทำความผิดทางอาญา พฤติการณ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่น้ัน จึงไม่มีมูล 

3. ข้อกล่าวหาผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ มีความสัมพันธ์กับลูกน้องในเชิงชู้สาว จากการตรวจสอบปรากฏว่า 
บุคคลที่ได้รับการกล่าวอ้าง เป็นภรรยาโดยชอบตามกฎหมายของผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้ ซึ่งได้มีการจด
ทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรด้วยกัน 1 คน แต่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ ไม่ได้บอกให้บุคคล
อื่นทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของกรมป่าไม้ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ (ดูหนังสือช้ีแจงประกอบท้ายเรื่อง) 

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เกี่ยวกับประเด็น ข้อมูลเมียน้อยของ ผู้บริหารกรมฯ รายหนึ่ง ตามหนังสือข้อร้องเรียน นั้น มีการระบุว่า มีการนำช่ือมา
เบิกเงินในส่วนของพนักงาน TOR แต่ไม่เคยมาเซ็นชื่อเข้าทำงานท่ีสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าด้วย แต่กรมป่าไม้ยังไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่วนน้ีแต่อย่างใด  
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2 ม.ค. 2566 05:39 น. 

ปี 2566 ทส.ตั้ง "กรม Climate Change" รับมือ "โลกร้อน-โลกรวน" 
ปีเถาะหรือปีกระต่าย นักษัตรสัญลักษณ์ของความหวัง 

ปีเถาะ 2566 ยังเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.) เพื่อรับมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนและประเทศชาติในการรับมือกับภาวะ 
“โลกร้อน” หรือ “โลกรวน” 

ด้วยการจัดตั้งหน่วยราชการใหม่ขึ้นมาช่ือ “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Department of Climate Change and 
Environment)” หรือ “กรม Climate Change” เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระสำคัญของโลกและเป็น
การตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

“กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” จะนำเอากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กับบางส่วนของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มารวมกัน มีภารกิจหลักและหน้าที่ คือ การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และลดก๊าซเรือนกระจก ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยน  แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดำเนินการและเสนอแนวทางตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ รวมถึงวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

นี่ถือเป็นการปฏิรูประบบราชการคร้ังสำคัญ โดยกรมใหม่ จะเห็นเป็นรูปธรรมภายในเดือน เม.ย.2566 แต่เร่ิมทำงานในวันที่ 1 ม.ค.2566 เพ่ือ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่ีน้องประชาชน 

“โลกร้อนเป็นวาระสำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญและทำให้กรม Climate Change เกิดขึ้นทั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กรม Climate Change ขณะนี้ผ่านขั้นตอนของกระทรวง จะเข้า
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว สำหรับอาเซียน ไทยแทบจะเป็นประเทศท้ายๆที่มีกรม Climate Change ดังนั้น ปี 2566 ทส.จะเน้นเรื่องโลก
ร้อนท่ัวประเทศ ขณะนี้ได้ขอเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมมาแล้วเกือบ 90 ล้านบาท เพื่อท่ีจะเอางบประมาณนี้ลงไปในทุกพ้ืนท่ีทุกจังหวัด... 

...ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า การทำงานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหมือนทำกันเฉพาะข้างบนที่ได้รับนโยบายมา แต่มีเสียงสะท้อนว่า
ลงไปในพื้นที่แล้วชาว บ้านไม่ค่อยเข้าใจ ท้องถิ่นท้องที่ยังต่อไม่ติด ดังนั้น จะนำงบประมาณไปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) ไปทำงานร่วมกับจังหวัด เพื่อให้จังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ และทำแผนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยน แปลงสภาพ
ภูมิอากาศของแต่ละจังหวัดให้ชัดเจน เช่น แต่ละจังหวัดต้องมีข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบ  มีพื้นที่ป่าเท่าไหร่ มีพื้นที่
อุตสาหกรรมเท่าไหร่ จังหวัดต้องรู้หมด ถึงจะมีทิศทาง มีแผนที่จะเข้าไปแก้ไขอย่างไรบ้าง และโครงการแต่ละจังหวัดก็สามารถทำได้เลย โดยที่เอา
ตัวพื้นที่เป็นตัวตั้งไม่ต้องมารอโครงการจากส่วน กลาง เราต้องการมีแผนแม่บทในการแก้ปัญหาระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดก็จะรู้ว่าต้องทำยังไง เหตุผล
เพราะว่าถ้าเราไม่มีแผนรองรับเวลาเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะทำให้แกว่ง ถ้ามีแผนที่ชัดเจนใครจะมาเป็นผู้บริหาร เป็นผู้ว่าฯ เป็น ทสจ. ก็จะเดินตาม
แผนนี้ ท่ีสำคัญขณะนี้ ได้เปิดตัวโครงการ ทสจ.ลงในพื้นที่ทำงานเรื่องโลกร้อนกับผู้ว่าฯ ไปแล้ว และได้มอบนโยบายให้ ทสจ.ไปแล้ว โดยได้ให้ปลัดฯ 
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มหาดไทย มาร่วมมอบนโยบายในส่วนของมหาดไทยด้วย  เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะต้องทำงานร่วมกันกับจังหวัด” นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
ปลัด ทส.ฉายภาพการทำงานของกรม Climate Change 

นั่นหมายความว่าปี 2566-2567 เราจะได้เห็นแผนโลกร้อนของทุกจังหวัด และแผนโลกร้อนของแต่ละจังหวัดจะถูกนำเข้าการประชุมภาคีการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) หรือ TCAC ซ่ึงเป็นเวที
การประชุมที่จำลองรูปแบบของการจัดประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ซ่ึงเป็น
เวทีระดับโลก แต่ย่อส่วนลงมาเป็นเวทีระดับประเทศในการนำเสนอเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาโลกร้อนจากแต่
ละจังหวัดของประเทศไทยและผลจากการประชุม TCAC จะนำเข้าท่ีประชุม COP แต่ละคร้ังด้วย 

 
“การประชุม COP ครั้งที่ 28 จะประชุมที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทยจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดมาประมวลเพื่อเป็นภาพรวมของประเทศไป
นำเสนอ เพราะถ้าเราสามารถผลักดนัลงไปถึงในจังหวัดได้หรอืในพ้ืนท่ีอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จะชี้ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องโลกร้อนลง
ไปถึงระดับพื้นที่เลย เพราะที่ผ่านมาก็จะมีแต่เอกชนรายใหญ่ๆทำ แต่วันนี้เรากำลังจะยึดโยงไปถึงพื้นที่ข้างล่างด้วย เอาข้างล่างข้างบนมาชนกัน ผม
คิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยประสบผลสำเร็จอย่างมากและการแก้ปัญหาโลกร้อนจะกลายเป็นวงจรการทำงาน เป็นระบบการทำงานที่ขับเคลื่อน
ไปแบบเป็นอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นปีหน้าจะทำงานในเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มข้นมากกว่าเดิม และจะใช้การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนทุกองคาพยพรวมทั้งภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมมาร่วมกันทำงาน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทุกองคาพยพ และ ทส.จะเข้าไป
เป็นจุดศูนย์รวมในการเข้าไปร่วมกับแต่ละภาคส่วน” นายจตุพร กล่าว 

พร้อมกันนี้ ยังมีงานอื่นที่จะไปเสริมเป้าหมายเรื่องโลกร้อน เช่น  การปลูกป่า โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ให้ได้พื้นที่สีเขียว 55% เพื่อดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ว่าที่จริงแล้วทุกส่วนราชการต้องช่วยกัน  ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม  เพราะการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไทยค่อนข้างสูง การปลูกป่าก็มีจำนวนจำกัด ท่ีสำคัญ ขณะนี้ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปศึกษาดูว่าการดูดซับของ
ต้นไม้แต่ละประเภทที่เราทำไว้ เช่น ไม้สัก ป่าโกงกาง ดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ได้เท่าไหร่ โดยผลการศึกษาน่าจะเสร็จเร็วๆนี้ แล้วก็จะเอามาทบทวน
ใหม่ อาจจะได้ตัวเลขปริมาณการดูดซับมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราเข้าสู่นโยบายหรือเจตจำนงที่ประเทศไทยประกาศในที่ประชุม COP26 คือการก้าว
เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2065 แน่นอนว่า ถ้าเราสามารถทำทุกมิติ จะทำให้การ
เข้าไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ในระดับโลกได้เร็วข้ึน 

ทั้ง ทส.ยังมีการหารือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีภาควิชาโลกร้อนตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นมา เพื่อฝึกคน เพื่อรับมือกับโลกร้อนด้วย และยังมีการคุยกับอธิการบดีในอีกหลายมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการจัดกลุ่มวิชาโลกร้อน
ดว้ย 

“ถ้าทำเรื่องโลกร้อนพร้อมๆกันทุกองคาพยพ เช่ือว่า ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องโลกร้อนจะมีมากขึ้น  เพียงแต่ว่าเราต้องให้ทุกคนเข้าใจ 
เหมือนว่าวันนี้ตื่นข้ึนมาต้องมีจิตสำนึกแล้วว่าการจะกระทำอะไรบางอย่างมันกระทบตอ่โลกอย่างไร โลกมีใบเดียว ถ้าเราทำอะไรลงไปสิ่งท่ีเกิดขึ้นจะ
ไปกระทบกับลูกหลานเรา ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ วันนี้เราเห็นทั้งดินโคลนถล่ม  น้ำท่วม แผ่นดินไหว เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความไม่สมดุลหรือท่ีเรียกว่า โลกรวน เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตื่นมาแล้วรู้สึกกลัวว่าถ้าเราไม่ทำอะไร ลูกหลานเราจะอยู่ยังไง แล้วทุก
คนก็จะกลับเข้ามาดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น การคัดแยกขยะ การไม่ทานอาหารเหลือท้ิง การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน ซึ่งจะทำให้
ทุกคนเข้ามาสู่ในจุดที่ทุกคนต้องร่วมกันทำ นี่คือสิ่งที่กรม Climate Change ต้องทำ” ปลัด ทส. ระบุ 

จากนี้ คงต้องจับตาดูบทบาทกรม Climate Change ของ ทส.ว่าจะรับมือกับสถานการณ์โลกร้อน-โลกรวนและเป็นความหวังให้ประเทศได้
มากน้อยเพียงใด. 
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ป่าไม้ แจง ปมเรียกเก็บค่าเข้าสกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต่างชาติแพงเวอร์ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 - 10:12 น.  

 

ป่าไม้ แจง ปมเรียกเก็บค่าเข้าสกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต่างชาติแพงเวอร์ 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ป่านันทนาการ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ประชาสัมพันธ์แจ้งการเรียกเก็บค่าบริการเข้าชม 
สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตามประกาศของกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่า
นันทนาการ พ.ศ.2565 อัตราค่าบริการบุคคลชาวไทย ค่าขึ้นชมสกายวอล์ก 40 บาทต่อคน ชาวต่างชาติ 200 บาทต่อคน 

นอกจากนี้ ยังมีค่าจอดยานพาหนะ ตรงจุดจอดยานพาหนะซึ่งแบ่งตามประเภทรถ ดังนี้ รถจักรยาน 10 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล 40 บาท รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน (4 ล้อ) 40 บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง 60 บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 24 ที่นั่ง 
100 บาท รถยนต์โดยสารขนาดตั้งแต่ 25 ที่น่ังขึ้นไป 150 บาท โดยจะเริ่มเก็บค่าบริการในวันท่ี 1 มกราคม 2566 

ทั้งนี้ หลังจากมีประกาศดังกล่าว เกิดกระแสดราม่าในสื่อโซเชียลมีเดียว่า อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะมีราคาที่แพงเกินไปสำหรับ
นักท่องเที่ยว ยิ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นทั้งค่ารถรับจ้างขึ้น-ลง จากจุดจอดรถถึงจุดชมวิวสกายวอล์ก โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขาขึ้น 20 บาท ขา
ลง 10 บาท รถยนต์รับจ้าง ขาขึ้น 30 บาท ขาลง 20 บาท ค่าถุงหุ้มรองเท้าป้องกันรองเท้าทำพื้นกระจกแตก ราคาคู่ละ 30 บาท จึงอยากให้
เจ้าหน้าท่ีป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พิจารณาแนวทางการเก็บค่าบริการต่างๆ ใหม่อีกครั้ง 

ด้าน นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กล่าวว่า สำหรับกระแสข่าว อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและ
ยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ ทางกรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้
บริการในป่านันทนาการ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และข้อ 4 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทน
สำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ทดลองเปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าบริการต่างๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการ
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยังคงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ พร้อมจัดระเบียบและคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานของ
การควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ รวมถึงค่าบำรุงสถานท่ี และค่าสาธารณูปโภค ส่วนเรื่องการจะปรับลดอัตราค่าบริการ หลัง
มีกระแสดราม่าหรือไม่นั้น ต้องรอประเมินอีกครั้งหลังวันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป 

ด้าน นายอนุรักษ์ ฟูมณีโชค มัคคุเทศก์ กล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่าทางป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จะมีอัตราค่าบริการ  เก็บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็น 200 บาท ซึ่งตนมองว่าราคาสูงเกินไป จะส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงในอนาคตได้ จากเมื่อก่อนที่
ไม่เคยมีการเก็บค่าบริการ เสียค่าบริการเฉพาะรถโดยสารเท่านั้น จึงอยากให้มีประชุมหารือใหม่เพื่อปรับลดการเก็บค่าบริการอีกครั้ง 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-01.jpg
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แจงดราม่าเก็บเงิน เข้าชมสกายวอล์กทะเลหมอกฯ นักท่องเที่ยวโอดแพงเกินไป  

 
30 ธ.ค. 2565 - 11:00 น.  

หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แจงเรียกเก็บค่าบริการเข้าชมสกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  หลังเกิดดราม่าเรียกเก็บ
ต่างชาติ 200 บาทต่อคน 

วันที่ 30 ธ.ค. 65 ภายหลังจากที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แจ้งการเรียกเก็บค่าบริการเข้าชมสกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตาม
ประกาศของกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ พ.ศ. 2565 อัตราค่าบริการ
บุคคลชาวไทย ค่าขึ้นชมสกายวอล์ก 40 บาทต่อคน ชาวต่างชาติ 200 บาทต่อคน 

นอกจากนี้ยังมีค่าจอดยานพาหนะ ตรงจุดจอดยานพาหนะซึ่งแบ่งตามประเภทรถ ดังนี้ รถจักรยาน 10 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล 40 บาท รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน(4ล้อ) 40 บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง 60 บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 24 ที่
นั่ง 100 บาท รถยนต์โดยสารขนาดตั้งแต่ 25 ที่น่ังขึ้นไป 150 บาท โดยจะเริ่มเก็บค่าบริการในวันท่ี 1 มกราคม 2566 

หลังมีจากมีประกาศดังกล่าว ก็เกิดกระแสดราม่าในสื่อโซเชียลว่า อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่มีราคาที่แพงเกินไปสำหรับ
นักท่องเที่ยว ยิ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นทั้งค่ารถรับจ้างขึ้น-ลง จากจุดจอดรถถึงจุดชมวิวสกายวอล์ก โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขาขึ้น 20บาท ขา
ลง 10บาท รถยนต์รับจ้าง ขาขึ้น 30บาท ขาลง 20บาท ค่าถุงหุ้มรองเท้าป้องกันรองเท้าทำพ้ืนกระจกแตก ราคาคู่ละ 30บาท จึงอยากให้เจ้าหน้าที่
ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พิจารณาแนวทางการเก็บค่าบริการต่างๆ ใหม่อีกครั้ง 

ด้าน นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กล่าวว่า สำหรับกระแสข่าว อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและ
ยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ ทางกรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้
บริการในป่านันทนาการ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559 และข้อ 4 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ 

นายสรธร กล่าวว่า ด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัย
เยอร์เวง ได้ทดลองเปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าบริการต่างๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยังคงอำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ พร้อมจัดระเบียบและคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานของการควบคุมโรคดควิด -19 อย่าง
ต่อเนื่อง 

จะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ให้บริการหรือให้ความสะดวก
ต่าง ๆ รวมถึงค่าบำรุงสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค ส่วนเรื่องการจะปรับลดอัตาค่าบริการ หลังมีกระแสดราม่าหรือไม่นั้น ต้องรอประเมินอีกครั้ง
หลังวันท่ี 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป 

ด้าน นายอนุรักษ์ ฟูมณีโชค มัคคุเทศก์ กล่าวว่า หลังจากท่ีทราบว่าทางป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จะมีอัตราค่าบริการ เก็บนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เป็น 200 บาท ซึ่งตนมองว่าราคาสูงเกินไป จะส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงในอนาคตได้ จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีการ
เก็บค่าบริการ เสียค่าบริการเฉพาะรถโดยสารเท่านั้น จึงอยากให้มีประชุมหารือใหม่เพื่อปรับลดการเก็บค่าบริการอีกครั้ง 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/12/ปกดราม่าเก็บเงิน.jpg
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Care the Wild ปลูกป้องผืนป่าบ้านชัฎหนองยาว 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2565 - 20:03 น.  

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม  ตามวิสัยทัศน์ To 
Make the Capital Market “Work” for Everyone ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการเติบโตทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

โดยในมิติของสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง “Plant & Protect” ที่สอดคล้องกับกรอบของสหประชาชาติเร่ืองการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน (UNSDG Goal) ในข้อ 13 Climate Action และขับเคลื่อนด้วยการทำงานด้วย ข้อ 17 Partnership for the Goal 

หนึ่งในพื้นท่ีปลูกป่าของโครงการนี้ คือป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นับเป็นแปลงปลูกแรกของโครงการ ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 
7 กันยายน 2562 บนพื้นที่  10 ไร่ ต้นไม้ 2,000 ต้น โดยร่วมกับทีมงานกรมป่าไม้และชุมชน ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรภาคตลาดทุน 
ประกอบด้วยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ชมรมคัสโตเดียน  ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ภายใต้
งบประมาณรวม 400,000 บาท นับเป็น success case ของโครงการ 

“ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร” ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของประเทศไทย ที่นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในการประชุม COP 26 โดยมีการกล่าวถึงการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยขับเคลื่อน 

โครงการ Care the Wild ปลูกป้อง“Plant & Protect” เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนเพ่ือสร้างป่า ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม  และ
ส่งเสริมการดูแลป่าโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งสร้างระบบนิเวศให้สมดุลตั้งแต่ต้นทาง 

“การสร้างป่าจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ และระยะเวลา ดังนั้น พื้นที่เป้าหมายที่เราเลือกจะเป็นพ้ืนที่ท่ีสามารถสร้างป่าได้จริง มีผู้ดูแล
ต้นไม้ มีการจัดการเรื่องแหล่งน้ำที่ดี เหตุผลที่เราเลือกป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว เนื่องจากสภาพป่าในอดีตเป็นเขาหัวโล้น ขาดความอุดมสมบูรณ์ 
แต่ชุมชนมีจุดเด่นท่ีความเข้มแข็ง และต้องการทุ่มเทเพื่อพัฒนาผืนป่า สร้างระบบนิเวศป่าไม้ พัฒนาเขตชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว” 

ภายใต้โครงการ Care the Wild ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรรวม 81 
องค์กรเพิ่มผืนป่าไปแล้ว 11 ป่าชุมชน ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นท่ีปลูกท้ังสิ้น 312.5 ไร่ รวมต้นไม้กว่า 65,000 ต้น ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกจะช่วยดูด
ซับก๊าซเรือนกระจกได้ 585,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

“ประเสริฐ ม่วงอยู่” ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเสริมว่า ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาวในอดีตมีปัญหาเรื่องการไหลของหน้าดิน
และแห้งแล้ง ชาวบ้านทำการเกษตรแล้วไม่ประสบความสำเร็จ 

“สำหรับพันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก เป็นพันธ์ไม้ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ เช่น กระบก ขี้เหล็กบ้าน น้อยหน่า มะขามป้อม สะเดา พะยอม พะยูง สัก มะม่วงหิม
พานต์ เป็นต้น ซึ่งการเติบโตของต้นไม้ที่ดำเนินการปลูกไปเมื่อปี 2562 ปัจจุบันพบว่าต้นไม้มีอัตรารอดตายกว่า 95% เติบโตแข็งแรง มีความสูงเฉลีย่
อยู่ท่ีประมาณ 150 เซนติเมตร และวงรอบเติบโตประมาณ 15 เซนติเมตร อันเป็นผลมาจากการติดตั้งระบบน้ำหยดที่ทำให้ต้นไม้สามารถเติบโตได้ดี
ในช่วงฤดูแล้ง” 
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“สุชาติ ศิลปหัสดี” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น กล่าวว่า การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ประสบความสำเร็จมาจากความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการระดมทุนจากองค์กรภาคตลาดทุน ทั้งยังให้อุปกรณ์จัดการการให้น้ำแก่ต้นไม้, กรมป่าไม้
จัดการเรื่องการเตรียมต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่, อบต.ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และชาวบ้านช่วยออกแรงปลูกต้นไม้ 

“การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลอย่างเต็มกำลัง โดยตลอด 3 ปีไม่เคยเกิดไฟป่า ท้ังนี้ ชุมชนจะดูแลต่อเนื่องตลอด 6 ปี ตามเป้าหมาย
ของโครงการที่มุ่งปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าอย่างแท้จริง” 

“สวอง บุตรทะวงษ์” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านชัฎหนองยาว กล่าวว่า เมื่อก่อนชุมชนบ้านชัฎหนองยาวมีพื้นท่ีปลูกแห้งแล้งมาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เงา
ฝน ประกอบกับดินคุณภาพไม่ดีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน ก่อนทวงคืนเป็นป่าชุมชน ในอดีตชุมชนพยายามปลูกต้นไม้หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ 
จากรูปแบบของโครงการ Care the Wild ทำให้ชุมชนมีงบประมาณดูแลจัดการ รวมถึงการวางระบบน้ำแบบน้ำหยด ต้นไม้จึงรอดตายและเติบโตดี 
เป็นต้นแบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

“ผมต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันให้สิ่งดี ๆ กับหมู่บ้าน ทำให้ป่าที่เคยแห้งแล้งกลับมาเขียวขจีอีกคร้ัง และ
ชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์จากผืนป่านี้ด้วย” 
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ภาวะโลกร้อนทำพ้ืนที่ชนบทของแคลิฟอร์เนีย 85% เสีย่งไฟป่า 

29 ธันวาคม 2565 

วิกฤติสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พ้ืนที่มากกว่า 85% ในเขตชนบทและไม่มีเจ้าของในแคลิฟอร์เนีย 
อยู่ในเขตความรุนแรง "สูง" หรือ "สูงมาก" สำหรับอันตรายจากไฟป่า 

กรมป่าไม้และป้องกันอัคคีภัยของรัฐ (Cal Fire) ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี ้ว่าแผนที่เขตอันตรายจากไฟไหม้ที่จัดทำข้ึนใหม่ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งวิเคราะห์
เฉพาะที่ดินท่ีหน่วยงานรับผิดชอบและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประกันภยัเป็นหลกั โดยมีพื้นฐานมาจากการเก็บข้อมูลระยะยาว และจัดทำขึ้นในรอบ
ทศวรรษหรือมากกว่านั้น ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าท่ีทำในปี 2007 ถือว่าล้าสมัยไปแล้ว พบว่าจำนวนท่ีดินในเขตท่ีมีความรุนแรง "สูงมาก" เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 14.6% ในการวิเคราะห์ใหม่  

หากแผนท่ีที่จัดทำขึ้นใหม่นี่ได้รับการอนุมัติ จะทำให้พื้นท่ีเกือบ 17 ล้านเอเคอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่ใหญ่กว่ารัฐเวสต์เวอร์จิเนีย จะอยู่ในรายชื่อท่ีแย่ที่สุด
ในความรับผิดชอบของ Cal Fire 

จากรายงานของ US Dryest Monitor ระบุว่า ประมาณ 98% ของแคลิฟอร์เนียอยู่ในสภาวะภัยแลง้ในสัปดาหน์ี้ เนื่องจากรัฐยังคงมีปริมาณน้ำฝนที่
ลดลงในรอบหลายปีจากอุณหภูมิที่ร้อนข้ึนและสภาพอากาศที่แห้งแล้งกว่าเดิม 

ในปี ค.ศ. 2018 แคลิฟอร์เนียเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุด อันตรายที่สุด และรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ และในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา แคลิฟอร์เนีย
ได้เกิดไฟป่าโดยเฉลี่ยมากกว่า 7,000 ครั้งในแต่ละปี ซึ่งกินพ้ืนท่ีโดยเฉลี่ยมากกว่า 2 ล้านเอเคอร์  

ตามข้อมูลจากสำนักงานผู้ว่าการรัฐ แผนที่เสนอใหม่นี้ จะมีเฉพาะพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของ โดยเมืองและเขตเมืองขนาดใหญ่จะถูก
ยกเว้น แต่คาดว่าจะเพิ่มในเวอร์ชันท่ีปรับปรุงในปีหน้า 

จะมีการประชุมอีกหลายครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนที่ฉบับใหม่นี้ ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนก่อนท่ี
แผนที่จะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการ  

"นักวิทยาศาสตร์ด้านอัคคีภัยและผู้เช่ียวชาญด้านการบรรเทาไฟป่าของ  CAL FIRE ได้พัฒนาแผนที่โดยใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และ
แบบทดสอบภาคสนามซึ่งกำหนดคะแนนอันตรายตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นของไฟไหม้  และพฤติกรรมของไฟไหม้ มีการพิจารณา
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประวัติไฟไหม้, เช้ือเพลิงที่มีอยู่และศักยภาพ (พืชธรรมชาติ), ขนาดของเปลวไฟที่คาดการณ์ไว้, ภูมิประเทศ, และสภาพ
อากาศไฟไหม้ทั่วไปสำหรับพ้ืนท่ีหนึ่ง. โดยจะมีการแบ่งโซนออกเป็นประเภทต่อไปนี้ - ปานกลาง สูง และสูงมาก"  

CAL FIRE กล่าวว่าแผนที่ใหม่นี้จะช่วยให้ชุมชนปรับเปลี่ยนแผนรับมือกับไฟป่า และความพยายามในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปยังสถานที่ที่มี
ความเสี่ยงมากที่สุด โซนเหล่านี้ยังถูกใช้เพื่อกำหนดว่ามาตรฐานพื้นท่ีที่สามารถป้องกันได้ รหัสการสร้างอินเตอร์เฟซระหว่างพื้นที่กับเมืองป่า และ
กฎระเบียบความปลอดภัยไฟไหม้ขั้นต่ำของรัฐนั้นเพียงพอแค่ไหน 
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เปิดใช้ ม.ค.นี้ ถนนฉลอง-ป่าตอง เส้นทางสำรองไปหาดป่าตอง 
เผยแพร่: 2 ม.ค. 2566 15:59   ปรับปรุง: 2 ม.ค. 2566 15:59   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นายก อบจ.ภูเก็ต เผยเปิดใช้ ม.ค.นี้ ถนนเส้นสำรองฉลอง หลังวัดหลวงปู่สุภา-ป่าตอง เป็นถนนสำรองไปป่าตองหากสายหลัก
ไม่สามารถใช้สัญจรได้เหมือนกรณีที่เกิดเหตุดินสไลด์  

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงถนนสายหลังวัดหลวงปู่สุภา-ป่าตอง ว่า อบจ.ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
ภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ระยะทางประมาณ 3 กม.เพื่อให้เป็นเส้นทางสำรอง
กรณีที่เกิดเหตุถนนสายหลักในการเดินทางเข้าป่าตองไม่สามารถใช้งานได้ โดยทางเทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลเมืองป่าตองได้ยื่นขอไปยังกรม
ป่าไม้ และ อบจ.ภูเก็ตได้ใช้ มติ ครม.เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย.63 ในการทำเส้นทางนี ้

"จากวันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลานานพอสมควรในการปรับปรุงถนนเส้นนี้ เนื่องจากเรามีอุปสรรคในการทำงาน คือ ฝนที่ตกลงมาตลอด และใน
บริเวณทางขึ้นทั้งสองด้านมีหินก้อนใหญ่ ที่ทางเราไม่ได้มีเคร่ืองมือในการเคลียร์หินขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นถนนที่ประชนชนให้ความสนใจ
ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด เพราะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางได้จริง ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการเดินทางจากฉลองไปป่าตอง" 
นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวและว่า  

การปรับปรุงถนนมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ผมจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวภูเก็ตในเดือน ม.ค.66 นี ้เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตใช้สัญจร
จากฉลองไปป่าตอง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำถนนเส้นนี้ อบจ. ยังต้องรอหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ ในการอนุญาตให้เทศบาลตำบลฉลอง 
และเทศบาลเมืองป่าตองใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ หลังจากนั้นทั้ง 2 เทศบาลจะทำหนังสือถึง อบจ. ให้ทาง อบจ.เข้ามาดำเนินการสร้างถนนเส้นนี้ต่อ 
เนื่องจากเกินศักยภาพของเทศบาลทั้ง 2 แห่ง” นายเรวัต กล่าวและว่า  

หลังจากนั้น จะได้มอบหมายให้สำนักช่างทำการออกแบบการทำถนนเส้นนี้ มีการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมไปถึงขอ
ความเห็นชอบจากสภา อบจ. เพ่ือขอใช้งบประมาณ 40-50 ล้านบาท ในการลาดยางมะตอย หรือลาดยางแอสฟัลต์ เพ่ือให้การสัญจรไปมา
ของพ่ีน้องประชาชนสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด 

 
 

 

 


