สรุปขาวประจำในวันที่ 27 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป$าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ*
- ภาพขาว: สวล.ติวเขม ( แนวหนา 27 พ.ย. 63 หนา 9 )
- บุกคนแก!งไอซ& 13จุด ( ขาวสด 27 พ.ย. 63 หนา 1,7 )
- ประจวบฯเรงจัดที่ทำกิน700ไร ( ขาวสด 27 พ.ย. 63 หนา 6 )
ขาวเว็บไซต*
จนท.หลายหนวยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังรวมตรวจสอบพื้นที่ป9าใน อ.หางฉัตร หลังพบกลุมมอดไม
แอบลอบแผวถางทำลาย ( สำนักประชาสัมพันธ&เขต3 เชียงใหม 27 พ.ย. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/20838
จนท.หลายหนวยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังรวมตรวจสอบพื้นที่ป9าใน อ.หางฉัตร หลังพบกลุมมอดไม
แอบลอบแผวถางทำลาย ( NNT สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ& 27 พ.ย. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127094551850
เจาหนาที่หลายฝ9ายบุกเขาตรวจสอบ กลุมทุนเขารุกป9าสงวนแหงชาติ จับจองพื้นที่ป9าตัดตนไมทำลายป9า
เหี้ยน 9 จุด ป9าเสียหายกวา 100 ไร จับกุมตัวผูตองหาได 2 คน ( เชียงใหมนิวส& 26 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1512039/
เรงลานายทุนชั่ว! จางชาวบานรุกป9าลำปาง ตัดไมหวงหาม-ลอมรั้ว-สรางกระทอม รอซื้อตอ
( ผูจัดการออนไลน& 26 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/local/detail/9630000121877
พบอีกป9าโดนรุก 100 ไร แรงงานตัดไม สรางหลักป\กฐานอยูยาว ( ขาวสด 26 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406951
สำนักจัดการทรัพยากรป9าไมที่ 3 สาขาแพร ผนึกกำลัง ศปม.แพร จับขบวนการไมเถื่อน อ.สอง
( เชียงใหมนิวส& 26 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1512157/
มาชาไป 5 เดือน! ขบวนการรุกป9า ลักตัดไมไป 60 ไร ทิ้งไวแตเลื่อยยนต& ( ขาวสด 26 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406264

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14458
Col.Inch: 23.25 Ad Value: 20,925
ภาพข่าว: สวล.ติวเข้ม

รหัสข่าว: C-201127005033(27 พ.ย. 63/06:09)

หน้า: 9(ซ้าย)
PRValue (x3): 62,775

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10956
Col.Inch: 63.43 Ad Value: 98,316.50
หัวข้อข่าว: บุกค้นแก๊งไอซ์ 13จุด

รหัสข่าว: C-201127037073(26 พ.ย. 63/07:56)

หน้า: 1(ล่างขวา), 7
PRValue (x3): 294,949.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10956
Col.Inch: 63.43 Ad Value: 98,316.50
หัวข้อข่าว: บุกค้นแก๊งไอซ์ 13จุด

รหัสข่าว: C-201127037073(26 พ.ย. 63/07:56)

หน้า: 1(ล่างขวา), 7
PRValue (x3): 294,949.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10957
Col.Inch: 9.77
Ad Value: 10,747
หัวข้อข่าว: ประจวบฯเร่งจัดที่ทำกิน700ไร่

รหัสข่าว: C-201127012043(27 พ.ย. 63/06:08)

หน้า: 6(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 32,241

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

27 พ.ย. 63 จนท.หลายหนวยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังรวมตรวจสอบพื้นที่ป#าใน อ.ห$างฉัตร หลังพบกลุมมอดไม$แอบลอบแผ$วถางทำลาย
สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ที่ 3 (ลำปาง) ภายใต$การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ4 ผู$อำนวยการสำนักฯ
และนายเรวัตร เวียงทอง ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผู$อำนวยการสวนป:องกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า
สงกำลังเจ$าหน$าที่ในสวนงานฝ#ายป:องกันและรักษาป#า นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หัวหน$าฝ#ายฯ ลงพื้นที่รวมปฏิบัติการสนธิกำลัง
กับเจ$าหน$าที่จากหนวยตางๆ อาทิ เจ$าหน$าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง เจ$าหน$าที่หนวยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร
ลป.5 (แมยาว) รวมถึ ง เจ$ า หน$ า ที่ ต ำรวจจากกองกำกั บ การ 4 กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล$ อ มจั งหวัด ลำปาง สายที่ 1, เจ$ าหน$ า ที่ ตำรวจกองกำกั บ การตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
เชียงใหม, เจ$าหน$าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว และเจ$าหน$าที่ฝ#ายปกครองอำเภอห$างฉัตร รวมกวา 50 นาย เดินทางเข$าไปยัง
พื้นที่ป#าสงวนแหงชาติป#าแมยาม ในเขตท$องที่บ$านแมยามเหนือ หมูที่ 8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห$างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อทำ
การรวมตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป#าในเขตป#าสงวนแหงชาติแมยาม หลังได$รับแจ$งมีพื้นที่ป#าถูกทำลายลักลอบแผ$วถางเสียหายเปIน
บริเวณกว$าง
โดยจากการเข$าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได$รับแจ$ง เจ$าหน$าที่ฯ พบวาบริเวณพื้นที่ป#าแมยามจำนวนหลายสิบไรได$ถูกแผ$วถาง และ
ต$นไม$หวงห$ามจำนวนมากได$ถูกตัดนำออกไปจากป#า ซึ่งพื้นที่ป#าที่เสียหายดังกลาวอยูหางจากชุมชนหมูบ$านไปเพียงประมาณ 3-4
กิโลเมตรเทานั้น และยังเปIนพื้นที่ป#าติดเชิงเขาใกล$เขตติดตอระหวาง ป#าสงวนแหงชาติ กับ ป#าอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล โดย
พื้ น ที่ ป# าที่ เสี ย หายมีทั้ งพื้ น ที่ ที่ถูกแผ$ วถางบุ กรุ กมากอนแตเดิ ม และพื้ น ที่ ที่ถูกบุ กรุ กแผ$ วถางใหมขยายเพิ่ มเติ ม และจากการ
กระจายกำลังของเจ$าหน$าที่เข$าทำการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบยังพบพื้นที่ป#าถูกบุกรุกแผ$วถางอีกหลายแหงรวมๆ แล$วมี
กวา 9 จุด บางแหงมีการล$อมรั้วรวดหนามทำประตูเข$าออก บางแหงมีการปลูกสร$างเพิงพักแบบมั่นคงแข็งแรงมีการล$อมรั้วทำสวน
และเลี้ยงวัว
สำหรับในสวนของไม$ที่ถูกตัดโคน พบวาสวนใหญเปIนไม$ห$วงห$าม เชน ประดูป#า ไม$พลวง หรือที่ทางภาคเหนือเรียกวา "ต$นตองตึง"
ซึ่งจากการสำรวจตรวจนับพบต$นไม$ถูกโคนล$มเหลือแตตอมากกวา 100 ต$น ขณะที่ไม$ที่ถูกตัดโคนได$มีการเคลื่อนย$ายออกไปจาก
พื้นที่ป#าเกือบทั้งหมดเหลืออยูเพียงไมกี่สิบทอน โดยทางเจ$าหน$าที่ได$กระจายกำลังทำการตรวจสอบและตรวจยึดไม$ที่เหลือไว$
ทั้งหมด สวนตัวผู$กระทำผิดบุกรุกพื้นที่ป#าเบื้องต$นทางเจ$าหน$าที่สามารถควบคุมตัวชาย 2 คน ไว$ได$ในบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุ

สอบสวนแล$วทราบวาเปIนชาวบ$านที่อาศัยอยูในพื้นที่ แตได$เข$ามาจับจองพื้นที่ป#าทำการแผ$วถางกอนจะสร$างเพิงพักและทำสวน
ทำไร โดยทางเจ$ าหน$ าที่ ได$ ทำการควบคุ มตั วผู$ กระทำผิ ด สงร$ อยเวรสอบสวนสถานี ตำรวจภู ธรเมื องยาว เพื่ อดำเนิ น คดี ตาม
กฎหมายในหลายข$อหา ทั้งคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ป#าไม$, พ.ร.บ.รุกป#าสวนแหชาติ และ พ.ร.บ.ครอบครองไม$หวงห$ามโดยไมได$รับอนุญาต
ทั้งนี้ ในการเข$าตรวจสอบเขตพื้นที่ป#าดังกลาว สืบเนื่องจากเจ$าหน$าที่ได$สืบทราบวา มีขบวนการกลุมทุนได$วาจ$างให$ชาวบ$านเข$า
ไปบุกรุกจับจองพื้นที่ป#าไว$ โดยให$ทำการล$อมรั้วลวดหนามจากนั้นจึงคอยขยับขยายพื้นที่รุกเขตป#าไปเรื่อยๆ ทีละน$อยแปลงละ 5-10 ไร
และให$ทำการตัดต$นไม$ขนาดใหญกอนทยอยขนย$ายออกจากป#า แล$วจึงจะมีการซื้อขายพื้นที่ที่บุกรุกในราคาถูก ซึ่งทางเจ$าหน$าที่
ได$มีการสืบหาขาวจนทราบจุดพิกัดและจับตาดูพฤติกรรมคนกลุมนี้มานานกวา 2 วัน แตในการบุกเข$าตรวจ คาดวากลุมนายทุน
นาจะทราบความเคลื่อนไหว จึงไมมีการเข$ามาในจุดพื้น ที่ดังกลาวพบเพี ยงชาวบ$ านที่เข$าไปบุกรุกพื้นที่ ป#า อยางไรก็ตามทาง
เจ$าหน$าที่จะได$มีการสืบสวนหาไม$ทอนที่ถูกชักลากออกไปวาขณะนี้ไปอยูที่ไหน และจะเรงติดตามหากลุมทุนที่อยูเบื้องหลังตอไป
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สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ที่ 3 (ลำปาง) ภายใต$การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ4 ผู$อำนวยการ
สำนักฯ และนายเรวัตร เวียงทอง ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผู$อำนวยการสวนป:องกันรักษาป#าและควบคุม
ไฟป#า สงกำลังเจ$าหน$าที่ในสวนงานฝ#ายป:องกันและรักษาป#า นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หัวหน$าฝ#ายฯ ลงพื้นที่รวมปฏิบัติการ
สนธิกำลัง กับเจ$าหน$าที่จากหนวยตางๆ อาทิ เจ$าหน$าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง เจ$าหน$าที่หนวยป:องกันและพัฒนา

ป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 (แมยาว) รวมถึงเจ$าหน$าที่ตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล$ อ มจั งหวัด ลำปาง สายที่ 1, เจ$ าหน$ า ที่ ตำรวจกองกำกั บ การตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
เชียงใหม, เจ$าหน$าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว และเจ$าหน$าที่ฝ#ายปกครองอำเภอห$างฉัตร รวมกวา 50 นาย เดินทางเข$าไป
ยังพื้นที่ป#าสงวนแหงชาติป#าแมยาม ในเขตท$องที่บ$านแมยามเหนือ หมูที่ 8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห$างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อทำ
การรวมตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป#าในเขตป#าสงวนแหงชาติแมยาม หลังได$รับแจ$งมีพื้นที่ป#าถูกทำลายลักลอบแผ$วถางเสียหายเปIน
บริเวณกว$าง
โดยจากการเข$าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได$รับแจ$ง เจ$าหน$าที่ฯ พบวาบริเวณพื้นที่ป#าแมยามจำนวนหลายสิบไรได$ถูกแผ$วถาง
และต$นไม$หวงห$ามจำนวนมากได$ถูกตัดนำออกไปจากป#า ซึ่งพื้นที่ป#าที่เสียหายดังกลาวอยูหางจากชุมชนหมูบ$านไปเพียงประมาณ
3-4 กิโลเมตรเทานั้น และยังเปIนพื้นที่ป#าติดเชิงเขาใกล$เขตติดตอระหวาง ป#าสงวนแหงชาติ กับ ป#าอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล
โดยพื้นที่ป#าที่เสียหายมีทั้งพื้นที่ที่ถูกแผ$วถางบุกรุกมากอนแตเดิม และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ$วถางใหมขยายเพิ่มเติม และจากการ
กระจายกำลังของเจ$าหน$าที่เข$าทำการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบยังพบพื้นที่ป#าถูกบุกรุกแผ$วถางอีกหลายแหงรวมๆ แล$วมี
กวา 9 จุด บางแหงมีการล$อมรั้วรวดหนามทำประตูเข$าออก บางแหงมีการปลูกสร$างเพิงพักแบบมั่นคงแข็งแรงมีการล$อมรั้วทำสวน
และเลี้ยงวัว
สำหรับในสวนของไม$ที่ถูกตัดโคน พบวาสวนใหญเปIนไม$ห$วงห$าม เชน ประดูป#า ไม$พลวง หรือที่ทางภาคเหนือเรียกวา
"ต$นตองตึง" ซึ่งจากการสำรวจตรวจนับพบต$นไม$ถูกโคนล$มเหลือแตตอมากกวา 100 ต$น ขณะที่ไม$ที่ถูกตัดโคนได$มีการเคลื่อนย$าย
ออกไปจากพื้นที่ป#าเกือบทั้งหมดเหลืออยูเพียงไมกี่สิบทอน โดยทางเจ$าหน$าที่ได$กระจายกำลังทำการตรวจสอบและตรวจยึดไม$ที่
เหลือไว$ทั้งหมด สวนตัวผู$กระทำผิดบุกรุกพื้นที่ป#าเบื้องต$นทางเจ$าหน$าที่สามารถควบคุมตัวชาย 2 คน ไว$ได$ในบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุ
สอบสวนแล$วทราบวาเปIนชาวบ$านที่อาศัยอยูในพื้นที่ แตได$เข$ามาจับจองพื้นที่ป#าทำการแผ$วถางกอนจะสร$างเพิงพักและทำสวน
ทำไร โดยทางเจ$ าหน$ าที่ ได$ ทำการควบคุ มตั วผู$ กระทำผิ ด สงร$ อยเวรสอบสวนสถานี ตำรวจภู ธรเมื องยาว เพื่ อดำเนิ น คดี ตาม
กฎหมายในหลายข$อหา ทั้งคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ป#าไม$, พ.ร.บ.รุกป#าสวนแหชาติ และ พ.ร.บ.ครอบครองไม$หวงห$ามโดยไมได$รับ
อนุญาต
ทั้งนี้ ในการเข$าตรวจสอบเขตพื้นที่ป#าดังกลาว สืบเนื่องจากเจ$าหน$าที่ได$สืบทราบวา มีขบวนการกลุมทุนได$วาจ$างให$
ชาวบ$านเข$าไปบุกรุกจับจองพื้นที่ป#าไว$ โดยให$ทำการล$อมรั้วลวดหนามจากนั้นจึงคอยขยับขยายพื้นที่รุกเขตป#าไปเรื่อยๆ ทีละน$อย
แปลงละ 5-10 ไร และให$ทำการตัดต$นไม$ขนาดใหญกอนทยอยขนย$ายออกจากป#า แล$วจึงจะมีการซื้อขายพื้นที่ที่บุกรุกในราคาถูก
ซึ่งทางเจ$าหน$าที่ได$มีการสืบหาขาวจนทราบจุดพิกัดและจับตาดูพฤติกรรมคนกลุมนี้มานานกวา 2 วัน แตในการบุกเข$าตรวจ
คาดวากลุมนายทุนนาจะทราบความเคลื่อนไหว จึงไมมีการเข$ามาในจุดพื้นที่ดังกลาวพบเพี ยงชาวบ$านที่เข$าไปบุกรุกพื้ นที่ป# า
อยางไรก็ตามทางเจ$าหน$าที่จะได$มีการสืบสวนหาไม$ทอนที่ถูกชักลากออกไปวาขณะนี้ไปอยูที่ไหน และจะเรงติดตามหากลุมทุนที่
อยูเบื้องหลังตอไป
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127094551850

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ$าหน$าที่สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ที่ 3 (ลำปาง) โดยการอำนวยการสั่งการของนายสมศักดิ์
สกุลวรรณรักษ4 ผู$อำนวยการสำนักฯ นายเรวัตร เวียงทอง ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผู$อำนวยการสวน
ป:องกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หน.ฝ#ายป:องกันและรักษาป#า เจ$าหน$าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$
ลำปาง เจ$าหน$าที่หนวยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 (แมยาว) เจ$าหน$าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.จังหวัดลำปาง สายที่ 1
เจ$าหน$าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม ตร.สภ.เมืองยาว และฝ#ายปกครอง อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง กวา 50 นาย กระจายกำลังเข$า
ตรวจสอบพื้นที่ป#าสงวนแหงชาติป#าแมยาม ท$องที่เกิดเหตุบ$านแมยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง

ซึ่งจุดดังกลาวหางจากหมูบ$านประมาณ 3-4 กิโลเมตร เข$าไปเชิงเขาเกือบถึงเขตติดตอระหวางป#าสงวนแหงชาติและป#า อุทยาน
แหงชาติดอยขุนตาล ซึ่งกำลังเจ$าหน$าที่ได$เดินทางเข$าตรวจสอบพร$อมๆกันทั้ง 9 จุดพบวา พื้นที่เกิดเหตุทั้ง 9 แหงมีการล$อมรั้ว
ลวดหนาม มีประตูเข$าออก มีการปลูกสร$าง สิ่งปลูกสร$างตาง ๆ เชนบ$านพัก กระทอม โรงจอดรถ คอนข$างมั่นคงแข็งแรง รวมไปถึง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว4ตาง ๆ กระจายทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบมีการปลูกพืชสวน และมีการแผ$วถางป#า ตัดต$นไม$ขนาดใหญซึ่งสวน
ใหญเปIนไม$หวงห$ามเชนประดูป#า ไม$พลวง หรือทางเหนือต$นตองตึง ถูกโค$นล$มเหลือแตตอนับร$อยต$น สวนไม$ทอนที่ถูกตัด พบวามี
การเคลื่อนย$ายออกจากพื้นที่ไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงไมกี่สิบทอนทางเจ$าหน$าที่ได$กระจายกำลังตรวจสอบและตรวจยึดไม$ที่
เหลือทั้งหมด
เบื้องต$นเจ$าหน$าที่สามารถควบคุมตัวชาย 2 คน ได$ในพื้นที่ ที่รุกป#า ทราบวาเปIนชาวบ$านในพื้นที่ ได$เข$ามาจับจองพื้นที่และแผ$ว
ถางป#ากอนจะสร$างสิ่งปลูกสร$างเพื่อพักอาศัยและทำสวนทำไร ทั้งนี้ทางเจ$าหน$าที่ควบคุมตัว สงร$อยเวร สอบสวน สภ.เมืองยาว
อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง ดำเนินคดีหลายข$อหาทันที ทั้ง พรบ.ป#าไม$ พรบ.รุกป#า สวนแหงชาติ พรบ.ครอบครอง ไม$หวงห$าม โดยไมได$
รับอนุญาต
สวนการเข$าตรวจสอบในพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ$าหน$าที่ได$สืบทราบวา มีขบวนการกลุมทุนวาจ$างให$ชาวบ$านเข$าไป รุกป#าจับจอง
พื้นที่ โดยมีการล$อมรั้วลวดหนาวจากนั้นคอยขยับขยายรุกป#าไปเรื่อยๆทีละไมมาก แปลงละ 5-10 ไร และตัดไม$ขนาดใหญกอน
ทยอยขนย$ า ยออกจากป# า จากนั้ น ก็ จะมี การซื้ อขายพื้ น ที่ ที่ รุกป# าในราคาถู ก ๆ ทางเจ$ าหน$ า ที่ จึ งลงพื้ น ที่ ห าขาวและจั บ ตาดู
พฤติ กรรมมานาน 2 วั น แตคาดวากลุ มทุ น ได$ ท ราบความเคลื่ อ นไหวไมเข$ า มาในพื้ น ที่ แตพบเพี ย งชาวบ$ า นที่ เข$ าไปรุ ก ป# า
ทางเจ$าหน$าที่จึงได$เข$าควบคุมตัวและดำเนินคดีทันที ทั้งนี้จะได$มีการสืบสวนหาไม$ทอนที่ถูกชักลากออกไปวาขณะนี้ไปอยูที่ไหน
และจะเรงติดตามหากลุมทุนที่อยูเบื้องหลังตอไป ซึ่งถือวาเปIนการตัดไม$ทำลายป#าที่ทำเปIนขบวนการอีกครั้ง

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1512039/

26 พ.ย. 63 ลำปาง - จนท.ป#าไม$ สนธิกำลังตำรวจ-ตชด.บุกจับขบวนการรุกป#าลำปาง 9 จุด พบนายทุนจ$างชาวบ$านเผา-แผ$ว
ถาง-ตัดไม$หวงห$าม ลากซุงออกจากพื้นที่ กอนล$อมรั้ว-สร$างกระทอมโรงเรือน กอนซื้อตอราคาถูก
วันนี้ (26 พ.ย.) นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ4 ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ที่ 3 (ลำปาง) สั่งการนายเรวัตร เวียงทอง ผอ.ศูนย4
ป#าไม$ลำปาง, นายเกษม คำมา ผ.อ.สวนป:องกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า มอบหมายให$นายสินธพ เรือนมั่น หน.ฝ#ายป:องกันและ
รักษาป# า นำชุดปฏิ บัติการพิเศษป#าไม$ ลำปาง เจ$าหน$าที่ห นวยป:องกันและพั ฒ นาป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 (แมยาว) ตำรวจ กก.4
บก.ปทส.ลำปาง สายที่ 1 ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม ตร.สภ.เมืองยาว พร$อมฝ#ายปกครอง อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง กวา 50 นาย
เข$าตรวจสอบพื้นที่ป#าสงวนแหงชาติป#าแมยาม ท$องที่บ$านแมยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง อยูหางจากหมูบ$าน
ประมาณ 3-4 กิโลเมตร และอยูติดเชิงเขาเกือบถึงเขตติดตอป#าอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล
เมื่อไปถึงเจ$าหน$าที่ได$กระจายกำลังได$เข$าตรวจสอบพร$อมกันทั้ง 9 จุด พบวาพื้นที่เกิดเหตุทั้ง 9 จุด มีการล$อมรั้วลวดหนาม กั้นประตู
เข$าออก มีการปลูกสร$างสิ่งปลูกสร$างตางๆ เชน บ$านพัก กระทอม โรงจอดรถ คอนข$างมั่นคงแข็งแรง รวมไปถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว4
ตางๆ กระจายทั่วพื้นที่

นอกจากนี้ยังพบมีการปลูกพืชสวน และมีการแผ$วถางป#า ตัดต$นไม$ขนาดใหญซึ่งสวนใหญเปIนไม$หวงห$าม ทั้งประดูป#า ไม$พลวง
หรือทางภาคเหนือเรียกวาต$นตองตึง ถูกโคนล$มเหลือแตตอนับ 100 ต$น สวนไม$ทอนที่ถูกตัด พบวามีการเคลื่อนย$ายออกจาก
พื้นที่ไปเกือบทั้งหมดเหลือเพียงไมกี่สิบทอน
เจ$าหน$าที่ได$กระจายกำลังตรวจสอบและตรวจยึดไม$ที่เหลือทั้งหมด รวมถึงสามารถควบคุมตัวชาย 2 คนได$ในพื้นที่ ทราบวาเปIน
ชาวบ$านที่เข$ามาจับจองพื้นที่และแผ$วถางป#ากอนจะสร$างสิ่งปลูกสร$างเพื่อพักอาศัย และทำสวนทำไร นำสงร$อยเวร สอบสวน สภ.
เมืองยาว อ.หางฉัตร จ.ลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวนทางลับของเจ$าหน$าที่ทราบวา กอนหน$านี้มีกลุมทุนได$วาจ$างให$ชาวบ$านเข$าไปบุกรุกป#าแผ$วถางจับจองพื้นที่ โดย
มีการล$ อมรั้ วลวดหนาม กอนจะบุ กรุกพื้ น ที่ ป# าไปเรื่อยๆ ที ล ะแปลงจนขยายเปI น 5-10 ไร และตั ดไม$ ขนาดใหญออกจากป# า

จากนั้นก็จะมีการซื้อขายพื้นที่ที่บุกรุกในราคาถูกๆ เมื่อเจ$าหน$าที่ทราบข$อมูลแล$วจึงได$ติดตามดูความเคลื่อนไหวและระดมกำลัง
เข$าตรวจยึดพื้นที่ พร$อมควบคุมตัวผู$บุกรุกได$ 2 คน พร$อมทั้งจะได$มีการสืบสวนหาไม$ทอนที่ถูกชักลากออกจากพื้นที่ด$วยวาขณะนี้
ถูกนำไปไว$ที่ไหนและจะเรงติดตามหากลุมทุนที่อยูเบื้องหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://mgronline.com/local/detail/9630000121877

26 พ.ย. 2563 - 14:08 น.

กลุมทุนเข$ารุกป#าสงวน จับจองพื้นที่ตัดไม$ทำลายป#าเหี้ยน 9 จุด เสียหาย 100 ไร พบสร$างที่พักมั่นคงแข็งแรง จับกุมผู$ต$องหา 2 ราย
แตนายทุนไหวตัวทัน
เมื่ อ วั น ที่ 26 พ.ย. 2563 เจ$ า หน$ า ที่ ส ำนั ก จั ด การทรั พ ยากรป# าไม$ ที่ 3 ลำปาง โดยการอำนวยการสั่ งการของนายสมศั ก ดิ์
สกุลวรรณรักษ4 ผอ.สำนักทรัพยากรป#าไม$ ที่ 3 จ.ลำปาง นายเรวัตร เวียงทอง ผอ.ศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผอ.สวนป:องกัน
รักษาป#าและควบคุมไฟป#า นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หน.ฝ#ายป:องกันและรักษาป#า เจ$าหน$าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง
เจ$าหน$าที่หนวยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 แมยาว เจ$าหน$าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.จ.ลำปาง สายที่ 1 เจ$าหน$าที่
ตำรวจ กก.ตชด.33 จ.เชียงใหม เจ$าหน$าที่ตำรวจ.สภ.เมืองยาว และฝ#ายปกครอง อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง กวา 50 นาย กระจาย
กำลังเข$าตรวจสอบพื้นที่ป#าสงวนแหงชาติป#าแมยาม บ$านแมยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง
จุดดังกลาวหางจากหมูบ$านประมาณ 3-4 กม. ลึกเข$าไปในเชิงเขาเกือบถึงเขตติดตอระหวางป#าสงวนแหงชาติและป#าอุทยาน
แหงชาติดอยขุนตาล ซึ่งกำลังเจ$าหน$าที่ได$เดินทางเข$าตรวจสอบพร$อมกันทั้ง 9 จุด พบวาพื้นที่เกิดเหตุทั้ง 9 แหง มีการล$อมรั้ว
ลวดหนาม มีประตูเข$าออก มีสิ่งปลูกสร$างเชนบ$านพัก กระทอม โรงจอดรถ คอนข$างมั่นคงแข็งแรง รวมไปถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว4ตาง ๆ
กระจายทั่วพื้นที่
นอกจากนี้ยังพบมีการปลูกพืชสวน และมีการแผ$วถางป#า ตัดต$นไม$ขนาดใหญซึ่งสวนใหญเปIนไม$ห$วงห$ามเชนประดูป#า ไม$พลวง
หรือทางเหนือต$นตองตึง ถูกโค$นล$มเหลือแตตอนั บร$อยต$น สวนไม$ทอนที่ถูกตัดพบวามีการเคลื่อนย$ายออกจากพื้ นที่ไปเกือบ
ทั้งหมด เหลือเพียงไมกี่สิบทอนทางเจ$าหน$าที่$ได$กระจายกำลังตรวจสอบและตรวจยึดไม$ที่เหลือทั้งหมด
เบื้องต$นควบคุมตัวชาย 2 คน ได$ในพื้นที่ที่รุกป#าทราบวาเปIนชาวบ$านในพื้นที่ได$เข$ามาจับจองพื้นที่และแผ$วถางป#ากอนจะสร$างสิ่ง
ปลูกสร$างเพื่อพักอาศัยและทำสวนทำไร คุมตัวสงพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยาว ดำเนินคดีหลายข$อหาทันที ทั้ง พ.ร.บ.ป#าไม$
พ.ร.บ.รุกป#าสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.ครอบครองไม$หวงห$าม โดยไมได$รับอนุญาต
สวนการเข$าตรวจสอบในพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ$าหน$าที่สืบทราบวา มีขบวนการกลุมทุนวาจ$างให$ชาวบ$านเข$าไปรุกป#าจับจอง
พื้นที่ โดยมีการล$อมรั้วรวดหนาม จากนั้นคอยขยับขยายรุกป#าไปเรื่อย ๆ ทีละน$อย แปลงละ 5-10 ไร และตัดไม$ขนาดใหญกอน
ทยอยขนย$ายออกจากป#า จากนั้นก็จะมีการซื้อขายพื้นที่ที่รุกป#าในราคาถูก ทางเจ$าหน$าที่จึงลงพื้นที่หาขาว

หลังจากติดตามพฤติกรรมได$ 2 วัน คาดวากลุมทุนได$ทราบความเคลื่อนไหวจึงไมเข$ามาในพื้นที่ พบเพียงชาวบ$านที่เข$าไปรุกป#า
ทางเจ$าหน$าที่จึงได$เข$าควบคุมตัวและดำเนินคดีทันที ทั้งนี้จะได$มีการสืบสวนหาไม$ทอนที่ถูกชักลากออกไปวาขณะนี้ไปอยูที่ไหน
และจะเรงติดตามหากลุมทุนที่อยูเบื้องหลังตอไป ซึ่งถือวาเปIนการตัดไม$ทำลายป#าที่ทำเปIนขบวนการอีกครั้ง
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406951

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยการอำนวยการของนายประสิทธิ์ ทาช$าง ผู$อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ที่ 3 สาขาแพร,
นายเสนห4 แสนมูล ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$แพร มอบหมายให$ นายธีธชช สั่งสอน หัวหน$าหนวยป:องกัน และพัฒนาป#าไม$สอง,
หนวย ฯ พร.3 (ดอยหลวง) รวมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ#ายปกครอง จ.แพร, ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา) ,เขตรักษาพันธุ4สัตว4ป#า
ดอยหลวง และผญบ.บ$านต$นหนุน ม.5 ต.ห$วยหม$าย อ.สอง รวมกันตรวจยึดไม$สัก จำนวน 9 ทอน ปริมาตร 0.70 ลบม.และไม$
ประดู จำนวน 3 ทอน ปริมาตร 0.26 ลบม. โดยไมพบตัวผู$กระทำผิด บริเวณสวนป#าแมแฮด แปลงปลูกป#าปn พ.ศ.2524 บ$านต$น
หนุน ม.5 ต.ห$ วยหม$ าย อ.สอง จ.แพร ในเขตป# าสงวน ฯ ป# าแมยมตะวัน ตก พิ กัด 0619294 E,2029827 N นำเรื่องราวสง
พนักงานสอบสวน ประจำวันสภ.สอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
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มาช$าไป 5 เดือน! ขบวนการรุกป#า ลักตัดไม$ไป 60 ไร ทิ้งไว$แตเลื่อยยนต4
จนท.หลายฝ#ายสนธิกำลัง เข$าตรวจสอบหลังรับแจ$งพบการบุกรุก ตัดไม$ทำลายป#าสงวน พบโดนทำลายแผ$วถางไปกวา 60 ไร
เสียหายกวา 4.6 ล$านบาท
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 นายคธาวุธ พลายค$วง หัวหน$าพิทักษ4 ป#าป:องกันและปราบปราม นายนายนุกล เดชทุงคา หนวยป:องกัน
รักษาป# ายายไท ศู น ย4 ป: องกั น ปราบปรามที่ 4 พ.ต.อ.วั ช ริน ทร4 ภู ษิ ต รองผบก.กก.ท.ปทส. เจ$ าหน$ า ที่ ตำรวจสภ.เมื องชุ มพร
เจ$าหน$าที่ศูนย4ป#าไม$ชุมพร นำกำลังทั้งหมดกวา 50 นาย เข$าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป#า บริเวณหลังวัดแหลมยาง บ$านแหลมยาง
ม.8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยพบพื้นที่โดนทำลายแผ$วถางไปกวา 60 ไร เสียหายกวา 4.6 ล$านบาท
สืบ เนื่ องมี การร$องเรีย นวามี การบุ กรุกแผ$ วถ$ างป# าหลั งวั ดแหลมยาง ต.บางสน เชิ งเขาดิน สอด$ านตะวัน ออก จึ งได$ น ำหนั งสื อ
หมายเลขที่ 1605.53/15593 ลงวันที่ 15 ส.ค. 63 เข$าทำการตรวจสอบในพื้นที่ดังกลาวแตไมพบใครแสดงตัวเปIนเจ$าของ พบของ
กลาง มีดพร$า 3 เลม ขวานขนาดใหญ 2 เลม ค$อนปอนด4 1 อัน เลื้อยยนต4สำหรับเลื่อยไม$ 1 เครื่อง และจอบ 1 เลม
มีการเตรียมขนย$ายโดยเลื่อยไม$เปIนทอนขนาดพร$อมบรรทุก จากการตรวจสอบโดยรอบพื้นที่พบไม$นานาพันธ4โดนตัดทำลายกวา
53 ไร ถูกตัดทำลายมาแล$วกวา 5 เดือน และได$มีการนำเอาเสาปูนทาสีแดงปrกไว$แสดงแนวเขตที่ชัดเจนกวา 60 ต$น
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเปIนที่ดินของสปก. ภายในป#าลึกไปมีการสร$างขนำไว$สำหรับเก็บอุปกรณ4ที่ใช$ในการตัดไม$ จึงได$ทำ
บันทึกยึดไว$เปIนของกลาง จากการตรวจสอบรอยนิ้วมือที่เลื่อยยนต4และอุปกรณ4ตาง ๆ ตรงกับนายธวัช หมื่อนดวง อายุ 52 ปn
ชาวต.สะพลี จ.ชุมพร และนายธนาสิน แดงสกล อายุ 43 ปn ชาวต.ทรัพย4อนันต4 จ.ชุมพร
ซึ่งทั้ง 2 เคยถูกดำเนินคดีในข$อหาครอบครองเลื่อยยนต4โดยไมได$รับอนุญาต แตในขณะที่เจ$าหน$าที่เข$าตรวจสอบในวันนี้กลับไม
พบตัวคาดวาไหวตัวทันหลบหนีออกจากพื้นที่ไปกอน ทั้งนี้จากการสอบถามนายจารึก โกสินทร4 กำนันต.บางสน กลับไมทราบ
รายละเอียดข$อมูลใด ๆ เบื้องต$นเจ$าหน$าจะทำการสืบหาและเรียกตัวผู$วาจ$างมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406264

