
สรุปข่าวประจำในวันที่ 11-13 ม.ีค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: ยึดไม้เถื่อน (เดลินิวส์ 13 มีนาคม 2566 หน้า 1) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จับไม้แปรรูปส่งนายทุน (เดลินิวส์ 13 มีนาคม 2566 หน้า 6) 
- 'มท.1'จ่อไฟเขียวกทม.ให้'เวิร์ก ฟรอม โฮม'เตือนรับมือฟุ้งอีกวันนี้ (ข่าวสด 12 มีนาคม 2566 หน้า 1,11) 
- ภาพข่าว: ไม้ประดู ่(ข่าวสด 14 มีนาคม 2566 หน้า 14) 
- ทั่วไทยข่าวสด: แม่ฮ่องสอน-ลอบตัดประดู่ (ข่าวสด 14 มีนาคม 2566 หน้า 14) 
- ป่าไม้เตรียมนํา "หาดฟรีด้อม" 48ไร่ ทําเป็นป่านันทนาการเปิดให้ท่องเที่ยว  

(ผู้จัดการรายวัน 360o 13 มีนาคม 2566 หน้า 11) 
- ยุทธจักรแปดแฉก (ข่าวสด 12 มีนาคม 2566 หน้า 2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ทส.ชี้ไฟป่าเมืองกาญจน์ทำนักท่องเที่ยวลด 30 เปอร์เซ็นต์ (เดลินิวส์ 11 มีนาคม 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/2086606/ 
ไฟป่าเมืองกาญจน์ทำนักท่องเที่ยวหด 30% อธิบดีเผย จนท.เจอจุดไฟแกล้ง (มติชน 11 มีนาคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3867386 
นายกฯ เห็นชอบใช้เส้นปรับสำรวจแนวเขตปี 2543 แก้ปัญหาที่ดินซ้อนทับ อุทยานทับลาน (มติชน 10 มีนาคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3865910 
คทช. ไฟเขียวใช้แนวเขตปี 43 แก้ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนอุทยานฯทับลาน (ข่าวสด 10 มีนาคม 2566) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7552462 
ป่าไม้เตรียมนำพ้ืนที่ 48 ไร่ “หาดฟรีด้อม” ทำเป็นป่านันทนาการเปิดให้ท่องเที่ยว ระหว่างรอห้ามนำของไปขาย-เก็บค่าผ่าน
ทางเด็ดขาด (ผู้จัดการออนไลน์ 11 มีนาคม 2566) https://mgronline.com/south/detail/9660000022968 
ทหารพราน 36 สนธิกำลังหน่วยป่าไม้ จับกุมลักลอบโค่นไม้ประดู่ส่งจีน (สยามรัฐ 12 มีนาคม 2566) 
https://siamrath.co.th/n/429907 
ลุยต่อ! ถนนฉลอง-ป่าตอง ทำเรื่องขอใช้พ้ืนที่ป่าตัดถนนให้สมบูรณ์ หลัง อบจ.ภูเก็ตทำเสร็จเปิดให้รถวิ่งได้ แต่ยังไม่ปลอดภัย 
(ผู้จัดการออนไลน์ 11 มีนาคม 2566) https://mgronline.com/south/detail/9660000022643 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26814
วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ยึดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-230313035001(12 มี.ค. 66/07:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.73 Ad Value: 33,714 PRValue : 101,142 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26814
วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จับไม้แปรรูปส่งนายทุน

รหัสข่าว: C-230313035025(12 มี.ค. 66/06:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.22 Ad Value: 11,609 PRValue : 34,827 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11792
วันที่: อาทิตย์ 12 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'มท.1'จ่อไฟเขียวกทม.ให้'เวิร์ก ฟรอม โฮม'เตือนรับมือฟุ้งอีกวันนี้

รหัสข่าว: C-230312012039(12 มี.ค. 66/03:42) หน้า: 1/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 144.85 Ad Value: 239,002.50 PRValue : 717,007.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11792
วันที่: อาทิตย์ 12 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'มท.1'จ่อไฟเขียวกทม.ให้'เวิร์ก ฟรอม โฮม'เตือนรับมือฟุ้งอีกวันนี้

รหัสข่าว: C-230312012039(12 มี.ค. 66/03:42) หน้า: 2/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 144.85 Ad Value: 239,002.50 PRValue : 717,007.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11792
วันที่: อาทิตย์ 12 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: 'มท.1'จ่อไฟเขียวกทม.ให้'เวิร์ก ฟรอม โฮม'เตือนรับมือฟุ้งอีกวันนี้

รหัสข่าว: C-230312012039(12 มี.ค. 66/03:42) หน้า: 3/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 144.85 Ad Value: 239,002.50 PRValue : 717,007.50 คลิป: สี่สี(x3)

prforest
Rectangle



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11794
วันที่: อังคาร 14 มีนาคม 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(กลาง)

ภาพข่าว: ไม้ประดู่

รหัสข่าว: C-230314037067(13 มี.ค. 66/07:09) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 16.28 Ad Value: 26,862 PRValue : 80,586 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11794
วันที่: อังคาร 14 มีนาคม 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างขวา)

คอลัมน์: ทั่วไทยข่าวสด: แม่ฮ่องสอน-ลอบตัดประดู่

รหัสข่าว: C-230314037070(13 มี.ค. 66/07:09) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.57 Ad Value: 10,284 PRValue : 30,852 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3907
วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2566
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เตรียมนำ "หาดฟรีด้อม" 48ไร่ ทำเป็นป่านันทนาการเปิดให้ท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-230313040034(13 มี.ค. 66/04:49) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 52.66 Ad Value: 63,192 PRValue : 189,576 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3907
วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2566
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เตรียมนำ "หาดฟรีด้อม" 48ไร่ ทำเป็นป่านันทนาการเปิดให้ท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-230313040034(13 มี.ค. 66/04:49) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 52.66 Ad Value: 63,192 PRValue : 189,576 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11792
วันที่: อาทิตย์ 12 มีนาคม 2566
Section: First Section/รายงาน/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: ยุทธจักรแปดแฉก

รหัสข่าว: C-230312012001(12 มี.ค. 66/02:39) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 47.86 Ad Value: 57,432 PRValue : 172,296 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11792
วันที่: อาทิตย์ 12 มีนาคม 2566
Section: First Section/รายงาน/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: ยุทธจักรแปดแฉก

รหัสข่าว: C-230312012001(12 มี.ค. 66/02:39) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 47.86 Ad Value: 57,432 PRValue : 172,296 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

prforest
Rectangle
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ทส.ชี้ไฟป่าเมืองกาญจน์ทำนักท่องเที่ยวลด 30 เปอร์เซ็นต์ 
อธิบดีอุทยานฯ ระบุไฟป่าเมืองกาญจน์ ทำนักท่องเที่ยวหด 30 เปอร์เซ็นต์ เช่ือวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นหลังฝนหลวงเข้าพื้นที่ ระบุทั่วประเทศมีจุด
ความร้อนกว่า 8 หมื่นจุด สาเหตุหลักเผาในพื้นที่เกษตร 

11 มีนาคม 2566 เวลา 14:23 น. 

 
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าใน จ.กาญจนบุรี ว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ไฟป่าเมื่อวันที่  6 มี.ค.  
ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มอบหมายให้ตนเข้ามาช่วย
บัญชาการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา โดยระดมสรรพกำลัง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และชุดปฏิบัติการพิเศษ
ดับไฟป่าของทั้ง 2 กรม ร่วมผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่น และฝ่ายความมั่นคงของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งวันนี้ค่อนข้างจะสบายใจว่า 
สถานการณ์คลี่คลายลงมาเยอะมาก โดยจุดฮอตสปอตลดลงอย่างมาก แม้มีจุดสะสมค่อนข้างสูงในพื้นที่อุทยานฯ แต่ขณะนี้ที่เขื่อนศรีนครินทร์ 
เหลือ 14  จุด อุทยานแห่งชาติไทรโยค 9 จุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 4 จุด และอุทยานฯ พื้นท่ีข้างเคียงก็มีไม่มาก ไม่เกิน 5 จุด ถือเป็นเรื่องดี 
ที่สถานการณ์คลี่คลายลงไปมาก อีกท้ัง สภาพอากาศวันนี้ (11 มี.ค.) ที่มีความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมท่ีจะทำฝนหลวงได้ ซึ่งวันนี้กรมฝนหลวงฯ  
จะเริ่มบินเข้ามาในพื้นที่ ถ้าสามารถทำฝนหลวงช่วยได้ เชื่อว่าสถานการณ์จะยุติอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กลับเข้ามาใน
พื้นที่ หลังจากท่ีนักท่องเที่ยวลดลงไป 30 เปอร์เซ็นต์  

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า ภาพรวมของสถานการณ์ไฟป่าทั่วประเทศ มีจุดฮอตสปอตสะสมประมาณ 80,000 จุด เริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ท่ี  
จ.เชียงใหม่ ไล่ลงมาจนถึง จ.กาญจนบุรี และกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2 8,000 จุด  
ป่าสงวน 21,000 จุด ที่เหลือประมาณ 20,000 กว่าจุด อยู่ในพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตป่า และพื้นที่เกษตรในเขตป่า    

“อิทธิพลหรือสาเหตุของการทำให้เกิดไฟ ยังเป็นเรื่องของการทำเกษตรในพื้นท่ีป่า การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ การปศุสัตว์หรือเลี้ยงวั ว ถือเป็น
สาเหตุหลักที่เราคงจะต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้น และมีการจัดระเบียบให้มากขึ้น แม้เรามีมาตรการบังคั บใช้กฎหมายก็ตาม แต่ในพื้นที่ป่าลึก 
เจ้าหน้าที่ของเราก็ไปจับกุมผู้ที่ไปลักลอบได้ยาก และยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ คือหลังจากเจ้าหน้ าที่เข้าไป
ปราบปรามและจับกุมการบุกรุก การลักลอบทำไม้ ก็พบว่ามีการจุดไฟกลั่นแกล้งด้วย” นายอรรถพล กล่าว  
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ไฟป่าเมืองกาญจน์ทำนักท่องเที่ยวหด 30% อธิบดีเผย จนท.เจอจุดไฟแกล้ง 
วันท่ี 11 มีนาคม 2566 - 11:53 น.  

 

ไฟป่าเมืองกาญจน์ทำนักท่องเท่ียวหด 30% อธิบดีเผย จนท.เจอจุดไฟแกล้ง 

เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี ว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ไฟป่าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 
ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกรวงทรัพยากรฯ ได้มอบหมายให้ตนเข้ามา
ช่วยบัญชาการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา 

โดยระดมสรรพกำลัง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีดับไฟป่าของกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของทั้ง 2 กรม ร่วมผนึกกำลังกับ
เจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่น และฝ่ายความมั่นคงของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งวันนี้ค่อนข้างจะสบายใจว่าสถานการณ์คลี่คลายลงมาเยอะมาก  โดยจุด
ฮอตสปอตลดลงอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีจุดสะสมค่อนข้างสูงในพื้นที่อุทยานฯ 

“แต่ขณะนี้เขื่อนศรีนครินทร์ เหลือ 14 จุด อุทยานฯไทรโยค 9 จุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 4 จุด และอุทยานฯพื้นที่ข้างเคียงก็มีไม่มาก  
ไม่เกิน 5 จุด ถือเป็นเรื่องดีที่สถานการณ์คลี่คลายลงไปมาก อีกท้ังสภาพอากาศวันนี้ท่ีมีความช้ืน 60% เหมาะสมที่จะทำฝนหลวงได้ ซึ่งวันน้ีกรมฝน
หลวงฯจะเริ่มบินเข้ามาในพ้ืนที่ ถ้าสามารถทำฝนหลวงช่วยได้เชื่อว่าสถานการณ์จะยุติอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กลับ
เข้ามาในพ้ืนท่ี หลังจากท่ีนักท่องเที่ยวลดลงไป 30%” นายอรรถพลกล่าว 

นายอรรถพลกล่าวว่า ในส่วนภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าทั่วประเทศ  มีจุดฮอตสปอตสะสมประมาณ 8 หมื่นจุด เริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ที่  
จ.เชียงใหม่ ไล่ลงมาจนถึง จ.กาญจนบุรี และกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2.8 หมื่นจุด  
ป่าสงวนฯ 2.1 หมื่นจุด ท่ีเหลืออีกประมาณกว่า 2 หมื่นจุด อยู่ในพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตป่าและพื้นท่ีเกษตรในเขตป่า 

“โดยจะเห็นว่าอิทธิพลหรือสาเหตุของการทำให้เกิดไฟก็ยังเป็นในเรื่องของการทำเกษตรในพื้นที่ป่า การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ การปศุสัตว์หรือ
เลี้ยงวัว ถือเป็นสาเหตุหลักที่เราคงจะต้องเอาจริงเอาจังมากข้ึน และมีการจัดระเบียบให้มากข้ึน ถึงแม้เราจะมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายก็ตาม 
แต่ว่าในพื้นที่ป่าลึกเจ้าหน้าที่ของเราก็ไปจับกุมผู้ที่ไปลักลอบได้ยาก และยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็คือหลังจาก
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปปราบปรามและจับกุมการบุกรุกในเรื่องการลักลอบทำไม้ ก็รูปแบบของการจุดไฟกลั่นแกล้งก็มี” นายอรรถพลกล่าว 
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นายกฯ เห็นชอบใช้เส้นปรับสำรวจแนวเขตปี 2543 แก้ปัญหาที่ดินซ้อนทับ อุทยานทับลาน 
วันท่ี 10 มีนาคม 2566 - 14:23 น.  

 

นายกฯ ประชุม คทช.ไฟเขียวแนวทางการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ.2543 เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกัน ใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มีนาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาล คทช. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พยายามดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง แม้ปัญหามีความซับซ้อนหลายเรื่อง แต่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำงานให้เร็วแต่ต้อง
ไม่ผิดพลาด และร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังมีอยู่ 
ให้ประชาชนได้มีที่ทำกินท่ีถูกต้องในการสร้างอาชีพและรายได้ มุ่งให้ประชาชนอยู่รอด ปลอดภัย พอเพียง และยั่งยืน นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ 
ทำให้ประชาชนมีความสุข 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมสรุป ว่า  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ.2543 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และ
เร่งรัดดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจน ส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผดิให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม สำหรับ
การดำเนินงานในพื้นที่ท่ีกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ส่งมอบพ้ืนท่ีให้ ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดิน
ทำกินให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินตามแนวทาง คทช. โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ สำหรับพื้นที่ผนวก
เพิ่มเป็นอุทยานประมาณ 110,000 ไร่ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป  โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอ ครม.ต่อไป 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติ  1.เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืน 
กรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ  75,675 ไร่ ให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ที่คงสภาพป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 12,688 ไร่ ให้กรมป่าไม้เร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ป่าไม้  
รวมทั้งการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจนต่อไป 

2.เห็นชอบการมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่รับมอบจากกรมป่าไม้  ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ 
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การเข้าทำประโยชน์ในท่ีดินราชพัสดุที่รับมอบ ร่วมกับกรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ โดยตรวจสอบและจำแนกกลุ่มราษฎร 
ประกอบด้วย ราษฎรรายเดิมที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  ราษฎรที่อยู่มาก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ และจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง
การอนุรักษ์และรักษาความสมดลุทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 

3.เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นท่ีที่ตรวจยึดดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสิทธิบุคคลในพื้นท่ีที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการ
พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ คทช.กำหนด และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป 
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คทช. ไฟเขียวใชแ้นวเขตปี 43 แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานฯทับลาน  

   
10 มี.ค. 2566 - 16:18 น.  

คทช. ไฟเขียวใช้แนวเขตปี 2543 แก้ปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐซ้อนทับกัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ก่อนเตรียมเสนอ ครม.พิจารณา 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (สคทช.) ทำหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผอ.สคทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผอ.สคทช. คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี สคทช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

ผลการประชุมที่สำคัญสรุป ดังนี้ 

1.เห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ.2543 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ.นครราชสีมา  และ 
จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีที่ไม่ชัดเจนภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และเร่งรัดดำเนินการสำรวจ
เพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจน ส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ที่กันออกจากเขตอุทยานฯ ทับลานให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ดำเนินการจัด
ที่ดินทำกินให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินตามแนวทาง คทช. โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ สำหรับพื้นที่
ผนวกเพิ่มเป็นอุทยานประมาณ 110,000 ไร่ ให้กระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ครม. ต่อไป 

   
2.การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคท่ี 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

– เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 75,675 ไร่ 
ให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ท่ีคงสภาพป่าไม้ เนื้อท่ีประมาณ 12,688 ไร่ ให้กรมป่าไม้
เร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชนท่ีชัดเจนต่อไป 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/03/1100656.jpg
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– เห็นชอบการมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่รับมอบจากกรมป่าไม้ ในพื้นท่ีอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
ราชพัสดุที่รับมอบ ร่วมกับกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ โดยตรวจสอบและจำแนกกลุ่มราษฎร ประกอบด้วย ราษฎรราย
เดิมที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ราษฎรที่อยู่มาก่อนและหลังมติครม. 30 มิ.ย. 41 เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่  และจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ที่ เหมาะสม  โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และรักษาความสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

– เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นท่ีที่ตรวจยึดดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสิทธิบุคคลในพื้นที่ท่ีต้องการเข้าสู่กระบวนการ
พิสูจน์สิทธ์ิการครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ คทช. กำหนด และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป 
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ป่าไม้เตรียมนำพื้นที่ 48 ไร่ “หาดฟรีด้อม” ทำเป็นป่านันทนาการเปิดให้ท่องเที่ยว ระหว่างรอห้ามนำของ 
ไปขาย-เก็บค่าผ่านทางเด็ดขาด 
เผยแพร่: 11 มี.ค. 2566 14:48   ปรับปรุง: 11 มี.ค. 2566 14:48   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป่าไม้ภูเก็ตและสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ เสนอกรมป่าไม้ทำโครงการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาค
เกิด “หาดฟรีด้อม” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและป้องกันการบุกรุก ระหว่างรอกรมป่าไม้อนุญาตห้ามนำของไปขาย ห้ามเก็บค่าผ่านทางเด็ดขาด 

นายวัฒนพงศ์ สุกใส ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้
ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เรือเอกจเด็จ วิชรศรณ์ 
นายกเทศมนตรีตำบลกะรน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ เพ่ือนำเสนอโครงการโครงการพัฒนาพ้ืนที่เตรียมการป่านันทนาการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม”  
ในเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำพ้ืนที่หาดฟรีด้อม ในรูปแบบของป่านันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ กล่าวในที่ประชุมว่า หาดฟรีด้อม
เป็นชายหาดเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างหาดป่าตองกับหาดกะรน โดยก่อนหน้านี้ มีการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินของหาดฟรีด้อม และทางกรมที่ดินได้มีการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าวไปแล้ว เนื่องจากเป็นการออกเอกสารสิทธิในที่ป่าเทือกเขานาคเกิด หลังจากนั้น ผู้ที่อ้างกรรมสิทธ์ิได้มีการต่อสู้กัน
ช้ันศาล ศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ ์ได้ตัดสินให้ป่าไม้ชนะ และทางผู้อ้างสิทธิได้ฟ้องศาลฎีกาต่อ ซึ่งศาลฎีกาน่าท่ีจะตัดสินในเร็วๆ นี้ ทางป่าไม้ภูเก็ต 
และสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ จึงได้ทำโครงการพัฒนาพื้นท่ีเตรียมการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” 
คู่ขนานกันไป 

เพ่ือควบคุมดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่มีความยั่งยืน และเพ่ือ
จัดกิจกรรมนันทนาการให้นักท่องเที่ยว เนื่องจากในปัจจุบันนี้ หาดฟรีด้อม เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางไปพักผ่อน 
นอนอาบแดด เพราะเป็นชายหาดที่มีความสวยงาม  เหมาะสำหรับการผักผ่อนที่สงบและใกล้ชิดธรรมชาติ แต่การเข้าถึงหาดฟรีด้อมนั้น
ค่อนข้างลำบาก นักท่องเที่ยวจะต้องมาโดยทางเรือโดยไปลงเรือที่หาดกะรน  หรือจะเดินทางเข้ามาทางบก จะต้องเดินผ่านทางลาดชันถึง 
1,000 เมตร 

สำหรับป่านันทนาการที่หาดฟรีด้อมนั้น จะมีการดำเนินการในพื้นที่ 48 ไร่เศษ โดยการแบ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เพื่อการ
บริการ ซึ่งในส่วนของพื้นที่บริการนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำ และอื่นๆ แต่จะต้องไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหาย ซึ่งจะมี
อะไรบ้างนั้นทางป่าไม้จะได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากที่ทางกรมป่าไม่เห็นชอบให้นำพื้นที่หาดฟรีด้อมมาจัดทำเป็นป่า
นันทนาการ แต่โดยหลักการจะดำเนินการบริการจัดการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และตามเป้าหมายที่วางไว้จะดำเนินการภายในปี 2566-2567 
นี ้และเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกับการเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานฯ ไม่เกิน 200 บาท 
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการนั้น ทางป่าไม้ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตราพ้ืนที่ทุกวัน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการขายของ
ในบริเวณหาดฟรีด้อม ซ่ึงจะทำให้มีขยะเกิดขึ้น ทำให้หาดสกปรก และเก็บค่าเข้าหาดฟรีด้อมกับนักท่องเท่ียวกรณีที่เดินผ่านที่ดินที่เป็นป่าไม้ 
รวมทั้งจะมีการนำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือขอปรับปรุงทางสำรองในการเข้าถึงหาดฟรีดอมที่ผ่านที่ของกรมป่าไม้ เพ่ือให้อำนวยความ
สะดวกให้นักท่องเที่ยวและใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงขยะออกจากหาดฟรีด้อม กรณีที่นักท่องเที่ยวนำอาหารเข้ามา รวมท้ังจะมีการทำป้าย
แจ้งให้นักท่องเที่ยวนำขยะออกไปจากหาดด้วย เพ่ือให้หาดสวยงาม 

โดยที่ประชุมเห็นด้วยที่จะดำเนินการโครงการป่านันทนาการที่หาดฟรีด้อม เพราะมองว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และป้องกันไม่ให้มีการเข้าไป
บุกรุกพ้ืนท่ี โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบลกะรน และ อบจ.ภูเก็ต พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการของทางป่าไม้ 

สำหรับหาดฟรีด้อม (Freedom Beach) เดิมเรียกว่า “หาดไม้ง้าว” ซ่ึงมีความหมายว่า “ไม้งาม” เป็นหาดเล็กๆ ที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขานาคเกิด อยู่ในหุบเขาระหว่างหาดป่าตองและหาดกะรน มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าใส สวยงาม มีธารน้ำเล็กๆ มีสภาพ
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางไปหาดฟรีดอมนั้นต้องผ่านเนินเขาลงไปลึกพอสมควร ซ่ึงมีความ
ยากลำบากเล็กน้อย แถมยังมีหาดทรายสีขาวละเอียดให้ได้ไปนอนอาบแดด 

การเดินทางไปหาดฟรีด้อมมี 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมุ่งหน้าจากป่าตอง ขับรถไปทางบริเวณหาด
ไตรตรัง เมื่อเห็นป้ายโรงแรม Avista Hideaway ให้เลี้ยวช้ายตรงไป ขับไปอีกสักพักจะถึงที่จอดรถหาดฟรีดอม เดินทางอีกประมาณ  1,000 เมตร 
ซึ่งจะมีความลาดชันจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนการเดินทางโดยทางเรือน้ัน จะต้องไปขึ้นเรือรับจ้างท่ีหาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
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ทหารพราน 36 สนธิกำลังหน่วยป่าไม้ จับกุมลักลอบโค่นไม้ประดู่ส่งจีน 
12 มีนาคม 2566 12:07 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค  

   
เจ้าหน้าที่ทหารพราน  กองร้อยทหารพรานที่  3606 กรมทหารพรานที่  36 ค่ายเทพสิงห์ สนธิกำลังกับหน่วยป่าไม้  อ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน  และ ตชด.ร้อย 336 ปางหมู จับกุมไม้ประดู่แปรรูปในป่าบ้านหนองแดง บ้านแม่สะเป่เหนือ อ.ขุนยวม  ยึดไม้ประดู่แปรรูป 11 
แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรเกือบ 1 ลูกบาศก์เมตร พบมีขบวนการลอบทำมานานแต่ยังลอยนวล 

เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.66 กองร้อยทหารพรานที่ 3606 กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ได้สนธิกำลังกับ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มส.3 (ขุนยวม), 
มว.ตชด.ที่ 3362  ร่วมกันลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ การกระทำผิด พรบ.ป่าไม้ บริเวณป่าบ้านหนองแดง หย่อมบ้านแม่สะเป่เหนือ ม.6 ต.ขุนยวม  
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  ผลการปฏิบัติ ตรวจพบ/ตรวจยึด เลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อสตีล รุ่น เอ็มเอส 382 สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมบาร์ขนาด 22 นิ้ว 
1 อัน การแปรรูปไม้ประดู่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดไม้ประดู่ แปรรูปหน้าขนาดใหญ่ จำนวน 11 แผ่น 
1.บริเวณ พิกัด(LA767913) 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 210  ซม. หนา 10 ซม. กว้าง 40 ซม. จำนวน 3 แผ่นเหลี่ยม 
-ไม้ประดับแปรรูป ขนาดยาว 207 ซม. หนา 8 ซม. กว้าง 40 ซม. จำนวน 2 แผ่นเหลี่ยม 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 207 ซม. หนา 14 ซม. กว้าง 43  ซม. จำนวน 1 แผ่นเหลี่ยม 
2.บริเวณพิกัด(LA764912) 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 213  ซม. หนา 7 ซม. กว้าง 40 ซม. จำนวน 1 แผ่นเหลี่ยม 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 210 ซม.หนา 4 ซม.กว้าง 43 ซม. จำนวน 1 แผ่นเหลี่ยม 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 210 ซม. หนา 8 ซม. กว้าง 40 ซม. จำนวน 1 แผ่นเหลี่ยม 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 213 ซม.หนา 4 ซม.กว้าง 49 ซม.จำนวน 1 เเผ่นเหลี่ยม 
-ไม้ประดู่แปรรูป ขนาดยาว 210 ซม.หนา 9 ซม. กว้าง 56 ซม. จำนวน 1 แผ่นเหลี่ยม 

รวมปริมาตร 0.74  ลูกบาศก์เมตร จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเก็บรักษาไว้ที่ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มส.3 (ขุนยวม) เพื่อส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.ขุนยวม หาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

แหล่งข่าวในพื้นท่ี อ.ขุนยวม ระบุว่า เครือข่ายลักลอบตัดไม้ประดู่ คือกลุ่มของ นาย ซ. อดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้อยู่
เบื้องหลัง และ จ้างราษฎรชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ อ.ขุนยวม ทำการลักลอบตัดโค่นไม้ประดู่ โดยมีการจัดหาเลื่อยยนต์ให้ราษฎรในพื้นที่ ฯ  โดยไม้
ประดู่ที่ลักลอบตัดในพื้นที่ อ.ขุนยวม จะถูกส่งไปยัง จ.เชียงใหม่ เพื่อสวมเป็นไม้ถูกกฎหมายก่อนที่จะส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีน โดยมีกลุ่มคนจีนสี
เทาที่มีอิทธิพลใน เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการในการเคลียร์เส้นทาง และเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ซึ่งการลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มี
มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี แต่ไม่เคยมีการจับกุมกลุมขบวนการดังกล่าวได้แต่อย่างใด 

 

https://siamrath.co.th/n/429907
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230312/aeca44a360ab62bc5c0603cec18b2ba2a7f96ba7d366f0fc8b0840fdfb4070d4.jpg?itok=DF923Pfy
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230312/0a715e560b56fc04f7dcda2c360dd608738c99f8158c20fc3cdb94bf66b1f524.jpg?itok=spyVECGB
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230312/ffe02ddbd1b203c1516c1d457f4e12834dea1e8486f9a7bc7c79f35e363ab349.jpg?itok=buPGtlAV
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ลุยต่อ! ถนนฉลอง-ป่าตอง ทำเรื่องขอใช้พื้นที่ป่าตัดถนนให้สมบูรณ์ หลัง อบจ.ภูเก็ตทำเสร็จเปิดให้รถวิ่งได้  
แต่ยังไม่ปลอดภัย 
เผยแพร่: 10 มี.ค. 2566 13:25   ปรับปรุง: 10 มี.ค. 2566 13:25   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เดินหน้าต่อไป ถนนสายฉลอง-ป่าตองเส้นทางสำรอง ท้องถิ่นทำเร่ืองขอใช้พ้ืนที่ป่าเทือกเขานาคเกิด จากกรมป่าไม้ ตัดถนน
ให้สมบูรณ์ หลัง อบจ.ภูเก็ต สร้างเสร็จเปิดให้รถวิ่งได้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ และปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (10 มี.ค.) นายวัฒนพงศ์ สุกใส ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวัดภูเก็ต (ทสจ.) พร้อมด้วย นายสมชาย นุชนานนท์
เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าท่ีผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนมนตรีเมืองป่าตอง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ กองช่าง อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณถนนเส้นหลังวัดหลวงปู่สุภา (ฉลอง)-ป่าตอง 

เพ่ือตรวจสภาพพ้ืนที่ถนนเส้นดังกล่าว หลังจากที่ อบจ.เข้ามาดำเนินการจนแล้วเสร็จในขณะนี้ และเปิดให้รถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้แล้ว 
รวมท้ังเพ่ือปรึกษาหารือถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีจะเปิดช่องให้ อบจ.ภูเก็ต เข้ามาดำเนินสร้างถนนเส้นนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และ
ให้รถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสูงสุด 

เนื่องจากในปัจจุบันนี้สภาพถนนยังเป็นถนนดินและมีหินคลุกผสม บางช่วงเป็นเนินสูงชัน รถเล็ก และจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย ทำให้ทาง ทสจ.และ อบจ. ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า จักรยานยนต์ของชาวบ้านและนักท่องเท่ียวเกิดอุบัติเหตุ
ล้มขณะลงเนินสูงบ่อยคร้ัง ทำให้ไม่ปลอดภัย 

ทั้งนี ้เนื่องจากการสร้างถนนสายดังกล่าว สร้างในช่วงที่ภูเก็ตเกิดน้ำท่วม ดินถล่มในถนนเส้นหลักที่จะไปป่าตอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย.2563 ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศภัยพิบัติ แต่เมื่อพ้นจากประกาศภัยพิบัติแล้ว อบจ.ภูเก็ต ไม่สามารถสร้างถนน
สายนี้ต่อไปได้ เพราะถนนสายหลักสามารถใช้งานได้แล้ว 

   
อย่างไรก็ตาม จากการหารือในวันนี้ การที่ อบจ.ภูเก็ต จะเข้าไปดำเนินการถนนสายนี้ต่อให้เสร็จสมบูรณ์ ให้รถทุกขนาดสามารถสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัยนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ ในการใช้พื้นที่ป่าสงวนเทือกเขานาคเกิดทำถนน  

ซ่ึงนายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าท่ีผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ แจ้งว่า สำหรับการขอใช้
พ้ืนที่ป่าสงวนเทือกเขานาคเกิดทำถนนเส้นนี้นั้น  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเร่ืองขออนุญาตจากกรมป่าไม้  โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม่ได้สำรวจพ้ืนที่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพ่ือส่งไปสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ เพ่ือทำเร่ืองขออนุญาต
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ไปยังกรมป่าไม้ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะต้องรอกรมป่าไม้อนุญาต ส่วนกรมป่าไม้จะอนุญาตเมื่อไหร่นั้นไม่สามารถ
ให้คำตอบได้ แต่ทางสำนักป่าไม้ 12 กระบี่ จะติดตามเร่ืองนี้ให้อย่างต่อเนื่อง 

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ระบุว่า ถนนสายดังกล่าว อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้ระเบียบที่เป็นมติ ครม.เมื่อวันที่ 
23 มิ.ย.2563 และเปิดให้รถสัญจรไปมาได้แล้ว แต่จะต้องเป็นรถโฟร์วีลถึงจะปลอดภัย เนื่องจากยังเป็นถนนดินผสมกับหินคลุก และเป็นเนินสูงชัน
ในบางช่วง รถเล็กและจักรยานยนต์ยังไม่สามารถใช้ทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 100% การใช้ทางจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง และที่ผ่านมา 
อบจ. ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านถึงความไม่ปลอดภัยของการใช้ถนนสายนี้ จึงอยากจะทำถนนเส้นนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ 

แต่ทาง อบจ.ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะเกรงว่าจะผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกาศภัยพิบัติของจังหวัดภูเก็ต 
กฎหมายของป่าไม้ เพราะพ้ืนที่ที่ตัดถนนเส้นนี้อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต นั้นพร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการสร้างถนนสายนี้ให้เสร็จ
สมบูรณ์ 100% หากได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้กองช่างทำการออกแบบถนนคู่ขนานไปกับการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ซ่ึงต้ังใจที่จะเทคอนกรีตหรือลาดน้ำมันดำ เพ่ือให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะถนนสายนี้มีความสำคัญมาก 
หากถนนสายหลักที่จะเข้าป่าตองต้องปิดการจราจรเหมือนตอนที่เกิดดินสไลด์ 

ขณะที่ นายวัฒนพงศ์ สุกใส ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต กล่าวว่า เพ่ือให้ถนนเส้นนี้มีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน จำเป็น
ที่จะต้องตัดความชันของถนนลงมาอีก แต่ทาง อบจ.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เนื่องจากประกาศพิบัติของจังหวัดภูเก็ตได้หมดลงแล้ว 
ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องให้ท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลเมืองป่าตอง ทำหนังสือไปถึงจังหวัดภูเก็ต เพ่ือขอต่อประกาศภัยพิบัติ
ดังกล่าวออกไปอีก เพ่ือให้ อบจ.ภูเก็ต ได้เข้ามาดำเนินการต่อในบางจุดท่ียังไม่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะในจุดที่เป็นเนินสูง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


