
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 27 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

-  ภาพข�าว: สวล.ติวเข�ม ( แนวหน�า 27 พ.ย. 63 หน�า 9 )      

-  บุกค�นแก!งไอซ& 13จุด ( ข�าวสด 27 พ.ย. 63 หน�า 1,7 )      

-  ประจวบฯเร�งจัดท่ีทำกิน700ไร� ( ข�าวสด 27 พ.ย. 63 หน�า 6 )      

ข�าวเว็บไซต* 

จนท.หลายหน�วยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังร�วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป9าใน อ.ห�างฉัตร หลังพบกลุ�มมอดไม� 
      แอบลอบแผ�วถางทำลาย ( สำนักประชาสัมพันธ&เขต3 เชียงใหม� 27 พ.ย. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/20838 

จนท.หลายหน�วยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังร�วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป9าใน อ.ห�างฉัตร หลังพบกลุ�มมอดไม� 

      แอบลอบแผ�วถางทำลาย ( NNT สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ& 27 พ.ย. 63 ) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127094551850 

เจ�าหน�าท่ีหลายฝ9ายบุกเข�าตรวจสอบ กลุ�มทุนเข�ารุกป9าสงวนแห�งชาติ จับจองพ้ืนท่ีป9าตัดต�นไม�ทำลายป9า     

เหี้ยน 9 จุด ป9าเสียหายกว�า 100 ไร� จับกุมตัวผู�ต�องหาได� 2 คน ( เชียงใหม�นิวส& 26 พ.ย. 63 ) 

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

เร�งล�านายทุนชั่ว! จ�างชาวบ�านรุกป9าลำปาง ตัดไม�หวงห�าม-ล�อมรั้ว-สร�างกระท�อม รอซ้ือต�อ  

( ผู�จัดการออนไลน& 26 พ.ย. 63 ) 

https://mgronline.com/local/detail/9630000121877 

พบอีกป9าโดนรุก 100 ไร� แรงงานตัดไม� สร�างหลักป\กฐานอยู�ยาว ( ข�าวสด 26 พ.ย. 63 ) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406951 

สำนักจัดการทรัพยากรป9าไม�ท่ี 3 สาขาแพร� ผนึกกำลัง ศปม.แพร� จับขบวนการไม�เถ่ือน อ.สอง 

( เชียงใหม�นิวส& 26 พ.ย. 63 ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1512157/ 

มาช�าไป 5 เดือน! ขบวนการรุกป9า ลักตัดไม�ไป 60 ไร� ท้ิงไว�แต�เลื่อยยนต& ( ข�าวสด 26 พ.ย. 63 ) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406264 

 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14458
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

ภาพข่าว: สวล.ติวเข้ม

รหัสข่าว: C-201127005033(27 พ.ย. 63/06:09) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 23.25 Ad Value: 20,925 PRValue : 62,775 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10956
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: บุกค้นแก๊งไอซ์ 13จุด

รหัสข่าว: C-201127037073(26 พ.ย. 63/07:56) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 63.43 Ad Value: 98,316.50 PRValue : 294,949.50 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10956
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: บุกค้นแก๊งไอซ์ 13จุด

รหัสข่าว: C-201127037073(26 พ.ย. 63/07:56) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 63.43 Ad Value: 98,316.50 PRValue : 294,949.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10957
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ประจวบฯเร่งจัดที่ทำกิน700ไร่

รหัสข่าว: C-201127012043(27 พ.ย. 63/06:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.77 Ad Value: 10,747 PRValue : 32,241 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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27 พ.ย. 63 จนท.หลายหน�วยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังร�วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป#าใน อ.ห$างฉัตร หลังพบกลุ�มมอดไม$แอบลอบแผ$วถางทำลาย 

สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ท่ี 3 (ลำปาง) ภายใต$การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ  สกุลวรรณรักษ4 ผู$อำนวยการสำนักฯ 
และนายเรวัตร  เวียงทอง ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม  คำมา ผู$อำนวยการส�วนป:องกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า 
ส�งกำลังเจ$าหน$าท่ีในส�วนงานฝ#ายป:องกันและรักษาป#า นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หัวหน$าฝ#ายฯ ลงพ้ืนท่ีร�วมปฏิบัติการสนธิกำลัง 
กับเจ$าหน$าท่ีจากหน�วยต�างๆ อาทิ เจ$าหน$าท่ีจากชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง เจ$าหน$าท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร 
ลป.5 (แม�ยาว) รวมถึงเจ$าหน$าท่ีตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมจังหวัดลำปาง สายท่ี 1, เจ$าหน$าท่ีตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
เชียงใหม�, เจ$าหน$าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว และเจ$าหน$าท่ีฝ#ายปกครองอำเภอห$างฉัตร รวมกว�า 50 นาย เดินทางเข$าไปยัง
พ้ืนท่ีป#าสงวนแห�งชาติป#าแม�ยาม ในเขตท$องท่ีบ$านแม�ยามเหนือ หมู�ท่ี 8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห$างฉัตร จังหวัดลำปาง เพ่ือทำ
การร�วมตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป#าในเขตป#าสงวนแห�งชาติแม�ยาม หลังได$รับแจ$งมีพ้ืนท่ีป#าถูกทำลายลักลอบแผ$วถางเสียหายเปIน
บริเวณกว$าง 

โดยจากการเข$าตรวจสอบพ้ืนท่ีตามท่ีได$รับแจ$ง เจ$าหน$าท่ีฯ พบว�าบริเวณพ้ืนท่ีป#าแม�ยามจำนวนหลายสิบไร�ได$ถูกแผ$วถาง และ
ต$นไม$หวงห$ามจำนวนมากได$ถูกตัดนำออกไปจากป#า ซ่ึงพ้ืนท่ีป#าท่ีเสียหายดังกล�าวอยู�ห�างจากชุมชนหมู�บ$านไปเพียงประมาณ 3-4 
กิโลเมตรเท�านั้น และยังเปIนพ้ืนท่ีป#าติดเชิงเขาใกล$เขตติดต�อระหว�าง ป#าสงวนแห�งชาติ กับ ป#าอุทยานแห�งชาติดอยขุนตาล โดย
พ้ืนท่ีป#าท่ีเสียหายมีท้ังพ้ืนท่ีท่ีถูกแผ$วถางบุกรุกมาก�อนแต�เดิม และพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกแผ$วถางใหม�ขยายเพ่ิมเติม และจากการ
กระจายกำลังของเจ$าหน$าท่ีเข$าทำการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบยังพบพ้ืนท่ีป#าถูกบุกรุกแผ$วถางอีกหลายแห�งรวมๆ แล$วมี
กว�า 9 จุด บางแห�งมีการล$อมรั้วรวดหนามทำประตูเข$าออก บางแห�งมีการปลูกสร$างเพิงพักแบบม่ันคงแข็งแรงมีการล$อมรั้วทำสวน 
และเลี้ยงวัว 

สำหรับในส�วนของไม$ท่ีถูกตัดโค�น พบว�าส�วนใหญ�เปIนไม$ห$วงห$าม เช�น ประดู�ป#า ไม$พลวง หรือท่ีทางภาคเหนือเรียกว�า "ต$นตองตึง" 
ซ่ึงจากการสำรวจตรวจนับพบต$นไม$ถูกโค�นล$มเหลือแต�ตอมากกว�า 100 ต$น ขณะท่ีไม$ท่ีถูกตัดโค�นได$มีการเคลื่อนย$ายออกไปจาก
พ้ืนท่ีป#าเกือบท้ังหมดเหลืออยู�เพียงไม�ก่ีสิบท�อน โดยทางเจ$าหน$าท่ีได$กระจายกำลังทำการตรวจสอบและตรวจยึดไม$ท่ีเหลือไว$
ท้ังหมด ส�วนตัวผู$กระทำผิดบุกรุกพ้ืนท่ีป#าเบื้องต$นทางเจ$าหน$าท่ีสามารถควบคุมตัวชาย 2 คน ไว$ได$ในบริเวณพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุ 



สอบสวนแล$วทราบว�าเปIนชาวบ$านท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี แต�ได$เข$ามาจับจองพ้ืนท่ีป#าทำการแผ$วถางก�อนจะสร$างเพิงพักและทำสวน
ทำไร� โดยทางเจ$าหน$าท่ีได$ทำการควบคุมตัวผู$กระทำผิด ส�งร$อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว เพ่ือดำเนินคดีตาม
กฎหมายในหลายข$อหา ท้ังคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ป#าไม$, พ.ร.บ.รุกป#าสวนแห�ชาติ และ พ.ร.บ.ครอบครองไม$หวงห$ามโดยไม�ได$รับอนุญาต 

ท้ังนี้ ในการเข$าตรวจสอบเขตพ้ืนท่ีป#าดังกล�าว สืบเนื่องจากเจ$าหน$าท่ีได$สืบทราบว�า มีขบวนการกลุ�มทุนได$ว�าจ$างให$ชาวบ$านเข$า
ไปบุกรุกจับจองพ้ืนท่ีป#าไว$ โดยให$ทำการล$อมรั้วลวดหนามจากนั้นจึงค�อยขยับขยายพ้ืนท่ีรุกเขตป#าไปเรื่อยๆ ทีละน$อยแปลงละ 5-10 ไร� 
และให$ทำการตัดต$นไม$ขนาดใหญ�ก�อนทยอยขนย$ายออกจากป#า แล$วจึงจะมีการซ้ือขายพ้ืนท่ีท่ีบุกรุกในราคาถูก ซ่ึงทางเจ$าหน$าท่ี
ได$มีการสืบหาข�าวจนทราบจุดพิกัดและจับตาดูพฤติกรรมคนกลุ�มนี้มานานกว�า 2 วัน แต�ในการบุกเข$าตรวจ คาดว�ากลุ�มนายทุน
น�าจะทราบความเคลื่อนไหว จึงไม�มีการเข$ามาในจุดพ้ืนท่ีดังกล�าวพบเพียงชาวบ$านท่ีเข$าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป#า อย�างไรก็ตามทาง
เจ$าหน$าท่ีจะได$มีการสืบสวนหาไม$ท�อนท่ีถูกชักลากออกไปว�าขณะนี้ไปอยู�ท่ีไหน และจะเร�งติดตามหากลุ�มทุนท่ีอยู�เบื้องหลังต�อไป 

 
https://region3.prd.go.th/topic/news/20838 



 

 

 
27 พ.ย. 2563 | เข$าชม : 14 

            สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ท่ี 3 (ลำปาง) ภายใต$การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ4 ผู$อำนวยการ
สำนักฯ และนายเรวัตร เวียงทอง ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผู$อำนวยการส�วนป:องกันรักษาป#าและควบคุม
ไฟป#า ส�งกำลังเจ$าหน$าท่ีในส�วนงานฝ#ายป:องกันและรักษาป#า นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หัวหน$าฝ#ายฯ ลงพ้ืนท่ีร�วมปฏิบัติการ
สนธิกำลัง กับเจ$าหน$าท่ีจากหน�วยต�างๆ อาทิ เจ$าหน$าท่ีจากชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง เจ$าหน$าท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนา



ป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 (แม�ยาว) รวมถึงเจ$าหน$าท่ีตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมจังหวัดลำปาง สายท่ี 1, เจ$าหน$าท่ีตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
เชียงใหม�, เจ$าหน$าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว และเจ$าหน$าท่ีฝ#ายปกครองอำเภอห$างฉัตร รวมกว�า 50 นาย เดินทางเข$าไป
ยังพ้ืนท่ีป#าสงวนแห�งชาติป#าแม�ยาม ในเขตท$องท่ีบ$านแม�ยามเหนือ หมู�ท่ี 8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห$างฉัตร จังหวัดลำปาง เพ่ือทำ
การร�วมตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป#าในเขตป#าสงวนแห�งชาติแม�ยาม หลังได$รับแจ$งมีพ้ืนท่ีป#าถูกทำลายลักลอบแผ$วถางเสียหายเปIน
บริเวณกว$าง 

            โดยจากการเข$าตรวจสอบพ้ืนท่ีตามท่ีได$รับแจ$ง เจ$าหน$าท่ีฯ พบว�าบริเวณพ้ืนท่ีป#าแม�ยามจำนวนหลายสิบไร�ได$ถูกแผ$วถาง 
และต$นไม$หวงห$ามจำนวนมากได$ถูกตัดนำออกไปจากป#า ซ่ึงพ้ืนท่ีป#าท่ีเสียหายดังกล�าวอยู�ห�างจากชุมชนหมู�บ$านไปเพียงประมาณ 
3-4 กิโลเมตรเท�านั้น และยังเปIนพ้ืนท่ีป#าติดเชิงเขาใกล$เขตติดต�อระหว�าง ป#าสงวนแห�งชาติ กับ ป#าอุทยานแห�งชาติดอยขุนตาล 
โดยพ้ืนท่ีป#าท่ีเสียหายมีท้ังพ้ืนท่ีท่ีถูกแผ$วถางบุกรุกมาก�อนแต�เดิม และพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกแผ$วถางใหม�ขยายเพ่ิมเติม และจากการ
กระจายกำลังของเจ$าหน$าท่ีเข$าทำการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบยังพบพ้ืนท่ีป#าถูกบุกรุกแผ$วถางอีกหลายแห�งรวมๆ แล$วมี
กว�า 9 จุด บางแห�งมีการล$อมรั้วรวดหนามทำประตูเข$าออก บางแห�งมีการปลูกสร$างเพิงพักแบบม่ันคงแข็งแรงมีการล$อมรั้วทำสวน 
และเลี้ยงวัว 

            สำหรับในส�วนของไม$ท่ีถูกตัดโค�น พบว�าส�วนใหญ�เปIนไม$ห$วงห$าม เช�น ประดู�ป#า ไม$พลวง หรือท่ีทางภาคเหนือเรียกว�า 
"ต$นตองตึง" ซ่ึงจากการสำรวจตรวจนับพบต$นไม$ถูกโค�นล$มเหลือแต�ตอมากกว�า 100 ต$น ขณะท่ีไม$ท่ีถูกตัดโค�นได$มีการเคลื่อนย$าย
ออกไปจากพ้ืนท่ีป#าเกือบท้ังหมดเหลืออยู�เพียงไม�ก่ีสิบท�อน โดยทางเจ$าหน$าท่ีได$กระจายกำลังทำการตรวจสอบและตรวจยึดไม$ท่ี
เหลือไว$ท้ังหมด ส�วนตัวผู$กระทำผิดบุกรุกพ้ืนท่ีป#าเบื้องต$นทางเจ$าหน$าท่ีสามารถควบคุมตัวชาย 2 คน ไว$ได$ในบริเวณพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุ 
สอบสวนแล$วทราบว�าเปIนชาวบ$านท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี แต�ได$เข$ามาจับจองพ้ืนท่ีป#าทำการแผ$วถางก�อนจะสร$างเพิงพักและทำสวน
ทำไร� โดยทางเจ$าหน$าท่ีได$ทำการควบคุมตัวผู$กระทำผิด ส�งร$อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว เพ่ือดำเนินคดีตาม
กฎหมายในหลายข$อหา ท้ังคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ป#าไม$, พ.ร.บ.รุกป#าสวนแห�ชาติ และ พ.ร.บ.ครอบครองไม$หวงห$ามโดยไม�ได$รับ
อนุญาต 

            ท้ังนี้ ในการเข$าตรวจสอบเขตพ้ืนท่ีป#าดังกล�าว สืบเนื่องจากเจ$าหน$าท่ีได$สืบทราบว�า มีขบวนการกลุ�มทุนได$ว�าจ$างให$
ชาวบ$านเข$าไปบุกรุกจับจองพ้ืนท่ีป#าไว$ โดยให$ทำการล$อมรั้วลวดหนามจากนั้นจึงค�อยขยับขยายพ้ืนท่ีรุกเขตป#าไปเรื่อยๆ ทีละน$อย
แปลงละ 5-10 ไร� และให$ทำการตัดต$นไม$ขนาดใหญ�ก�อนทยอยขนย$ายออกจากป#า แล$วจึงจะมีการซ้ือขายพ้ืนท่ีท่ีบุกรุกในราคาถูก 
ซ่ึงทางเจ$าหน$าท่ีได$มีการสืบหาข�าวจนทราบจุดพิกัดและจับตาดูพฤติกรรมคนกลุ�มนี้มานานกว�า 2 วัน แต�ในการบุกเข$าตรวจ  
คาดว�ากลุ�มนายทุนน�าจะทราบความเคลื่อนไหว จึงไม�มีการเข$ามาในจุดพ้ืนท่ีดังกล�าวพบเพียงชาวบ$านท่ีเข$าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป#า 
อย�างไรก็ตามทางเจ$าหน$าท่ีจะได$มีการสืบสวนหาไม$ท�อนท่ีถูกชักลากออกไปว�าขณะนี้ไปอยู�ท่ีไหน และจะเร�งติดตามหากลุ�มทุนท่ี
อยู�เบื้องหลังต�อไป 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127094551850 

 

 



 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เจ$าหน$าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ท่ี 3 (ลำปาง) โดยการอำนวยการสั่งการของนายสมศักด์ิ  
สกุลวรรณรักษ4 ผู$อำนวยการสำนักฯ นายเรวัตร เวียงทอง ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผู$อำนวยการส�วน
ป:องกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หน.ฝ#ายป:องกันและรักษาป#า เจ$าหน$าท่ี ชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$
ลำปาง เจ$าหน$าท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 (แม�ยาว) เจ$าหน$าท่ีตำรวจ กก.4 บก.ปทส.จังหวัดลำปาง สายท่ี 1 
เจ$าหน$าท่ีตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม� ตร.สภ.เมืองยาว และฝ#ายปกครอง อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง กว�า 50 นาย กระจายกำลังเข$า
ตรวจสอบพ้ืนท่ีป#าสงวนแห�งชาติป#าแม�ยาม ท$องท่ีเกิดเหตุบ$านแม�ยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง 

 
 



ซ่ึงจุดดังกล�าวห�างจากหมู�บ$านประมาณ 3-4 กิโลเมตร เข$าไปเชิงเขาเกือบถึงเขตติดต�อระหว�างป#าสงวนแห�งชาติและป#า อุทยาน
แห�งชาติดอยขุนตาล ซ่ึงกำลังเจ$าหน$าท่ีได$เดินทางเข$าตรวจสอบพร$อมๆกันท้ัง 9 จุดพบว�า พ้ืนท่ีเกิดเหตุท้ัง 9 แห�งมีการล$อมรั้ว
ลวดหนาม มีประตูเข$าออก มีการปลูกสร$าง สิ่งปลูกสร$างต�าง ๆ เช�นบ$านพัก กระท�อม โรงจอดรถ ค�อนข$างม่ันคงแข็งแรง รวมไปถึง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว4ต�าง ๆ กระจายท่ัวพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังพบมีการปลูกพืชสวน และมีการแผ$วถางป#า ตัดต$นไม$ขนาดใหญ�ซ่ึงส�วน
ใหญ�เปIนไม$หวงห$ามเช�นประดู�ป#า ไม$พลวง หรือทางเหนือต$นตองตึง ถูกโค$นล$มเหลือแต�ต�อนับร$อยต$น ส�วนไม$ท�อนท่ีถูกตัด พบว�ามี
การเคลื่อนย$ายออกจากพ้ืนท่ีไปเกือบท้ังหมด เหลือเพียงไม�ก่ีสิบท�อนทางเจ$าหน$าท่ีได$กระจายกำลังตรวจสอบและตรวจยึดไม$ท่ี
เหลือท้ังหมด 

เบื้องต$นเจ$าหน$าท่ีสามารถควบคุมตัวชาย 2 คน ได$ในพ้ืนท่ี ท่ีรุกป#า ทราบว�าเปIนชาวบ$านในพ้ืนท่ี ได$เข$ามาจับจองพ้ืนท่ีและแผ$ว
ถางป#าก�อนจะสร$างสิ่งปลูกสร$างเพ่ือพักอาศัยและทำสวนทำไร� ท้ังนี้ทางเจ$าหน$าท่ีควบคุมตัว ส�งร$อยเวร สอบสวน สภ.เมืองยาว 
อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง ดำเนินคดีหลายข$อหาทันที ท้ัง พรบ.ป#าไม$ พรบ.รุกป#า สวนแห�งชาติ พรบ.ครอบครอง ไม$หวงห$าม โดยไม�ได$
รับอนุญาต 

ส�วนการเข$าตรวจสอบในพ้ืนท่ีครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ$าหน$าท่ีได$สืบทราบว�า มีขบวนการกลุ�มทุนว�าจ$างให$ชาวบ$านเข$าไป รุกป#าจับจอง
พ้ืนท่ี โดยมีการล$อมรั้วลวดหนาวจากนั้นค�อยขยับขยายรุกป#าไปเรื่อยๆทีละไม�มาก แปลงละ 5-10 ไร� และตัดไม$ขนาดใหญ�ก�อน
ทยอยขนย$ายออกจากป#า จากนั้นก็จะมีการซ้ือขายพ้ืนท่ีท่ีรุกป#าในราคาถูก ๆ ทางเจ$าหน$าท่ีจึงลงพ้ืนท่ีหาข�าวและจับตาดู
พฤติกรรมมานาน 2 วัน แต�คาดว�ากลุ�มทุนได$ทราบความเคลื่อนไหวไม�เข$ามาในพ้ืนท่ี แต�พบเพียงชาวบ$านท่ีเข$าไปรุกป#า  
ทางเจ$าหน$าท่ีจึงได$เข$าควบคุมตัวและดำเนินคดีทันที ท้ังนี้จะได$มีการสืบสวนหาไม$ท�อนท่ีถูกชักลากออกไปว�าขณะนี้ไปอยู�ท่ีไหน
และจะเร�งติดตามหากลุ�มทุนท่ีอยู�เบื้องหลังต�อไป ซ่ึงถือว�าเปIนการตัดไม$ทำลายป#าท่ีทำเปIนขบวนการอีกครั้ง 

 

 

 
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$าม ลากซุงออกจากพ้ืนท่ี ก�อนล$อมรั้ว-สร$างกระท�อมโรงเรือน ก�อนซ้ือต�อราคาถูก 

วันนี้ (26 พ.ย.) นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ4 ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ท่ี 3 (ลำปาง) สั่งการนายเรวัตร เวียงทอง ผอ.ศูนย4
ป#าไม$ลำปาง, นายเกษม คำมา ผ.อ.ส�วนป:องกันรักษาป#าและควบคุมไฟป#า มอบหมายให$นายสินธพ เรือนม่ัน หน.ฝ#ายป:องกันและ
รักษาป#า นำชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง เจ$าหน$าท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 (แม�ยาว) ตำรวจ กก.4 
บก.ปทส.ลำปาง สายท่ี 1 ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม� ตร.สภ.เมืองยาว พร$อมฝ#ายปกครอง อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง กว�า 50 นาย 
เข$าตรวจสอบพ้ืนท่ีป#าสงวนแห�งชาติป#าแม�ยาม ท$องท่ีบ$านแม�ยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง อยู�ห�างจากหมู�บ$าน
ประมาณ 3-4 กิโลเมตร และอยู�ติดเชิงเขาเกือบถึงเขตติดต�อป#าอุทยานแห�งชาติดอยขุนตาล 

เม่ือไปถึงเจ$าหน$าท่ีได$กระจายกำลังได$เข$าตรวจสอบพร$อมกันท้ัง 9 จุด พบว�าพ้ืนท่ีเกิดเหตุท้ัง 9 จุด มีการล$อมรั้วลวดหนาม ก้ันประตู
เข$าออก มีการปลูกสร$างสิ่งปลูกสร$างต�างๆ เช�น บ$านพัก กระท�อม โรงจอดรถ ค�อนข$างม่ันคงแข็งแรง รวมไปถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว4
ต�างๆ กระจายท่ัวพ้ืนท่ี 

 
นอกจากนี้ยังพบมีการปลูกพืชสวน และมีการแผ$วถางป#า ตัดต$นไม$ขนาดใหญ�ซ่ึงส�วนใหญ�เปIนไม$หวงห$าม ท้ังประดู�ป#า ไม$พลวง 
หรือทางภาคเหนือเรียกว�าต$นตองตึง ถูกโค�นล$มเหลือแต�ตอนับ 100 ต$น ส�วนไม$ท�อนท่ีถูกตัด พบว�ามีการเคลื่อนย$ายออกจาก
พ้ืนท่ีไปเกือบท้ังหมดเหลือเพียงไม�ก่ีสิบท�อน 

เจ$าหน$าท่ีได$กระจายกำลังตรวจสอบและตรวจยึดไม$ท่ีเหลือท้ังหมด รวมถึงสามารถควบคุมตัวชาย 2 คนได$ในพ้ืนท่ี ทราบว�าเปIน
ชาวบ$านท่ีเข$ามาจับจองพ้ืนท่ีและแผ$วถางป#าก�อนจะสร$างสิ่งปลูกสร$างเพ่ือพักอาศัย และทำสวนทำไร� นำส�งร$อยเวร สอบสวน สภ.
เมืองยาว อ.หางฉัตร จ.ลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

จากการสอบสวนทางลับของเจ$าหน$าท่ีทราบว�า ก�อนหน$านี้มีกลุ�มทุนได$ว�าจ$างให$ชาวบ$านเข$าไปบุกรุกป#าแผ$วถางจับจองพ้ืนท่ี โดย
มีการล$อมรั้วลวดหนาม ก�อนจะบุกรุกพ้ืนท่ีป#าไปเรื่อยๆ ทีละแปลงจนขยายเปIน 5-10 ไร� และตัดไม$ขนาดใหญ�ออกจากป#า 



จากนั้นก็จะมีการซ้ือขายพ้ืนท่ีท่ีบุกรุกในราคาถูกๆ เม่ือเจ$าหน$าท่ีทราบข$อมูลแล$วจึงได$ติดตามดูความเคลื่อนไหวและระดมกำลัง
เข$าตรวจยึดพ้ืนท่ี พร$อมควบคุมตัวผู$บุกรุกได$ 2 คน พร$อมท้ังจะได$มีการสืบสวนหาไม$ท�อนท่ีถูกชักลากออกจากพ้ืนท่ีด$วยว�าขณะนี้
ถูกนำไปไว$ท่ีไหนและจะเร�งติดตามหากลุ�มทุนท่ีอยู�เบื้องหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

https://mgronline.com/local/detail/9630000121877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
26 พ.ย. 2563 - 14:08 น. 

กลุ�มทุนเข$ารุกป#าสงวน จับจองพ้ืนท่ีตัดไม$ทำลายป#าเหี้ยน 9 จุด เสียหาย 100 ไร� พบสร$างท่ีพักม่ันคงแข็งแรง จับกุมผู$ต$องหา 2 ราย 
แต�นายทุนไหวตัวทัน 

เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2563 เจ$าหน$าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ ท่ี 3 ลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของนายสมศักด์ิ  
สกุลวรรณรักษ4 ผอ.สำนักทรัพยากรป#าไม$ ท่ี 3 จ.ลำปาง นายเรวัตร เวียงทอง ผอ.ศูนย4ป#าไม$ลำปาง นายเกษม คำมา ผอ.ส�วนป:องกัน
รักษาป#าและควบคุมไฟป#า นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หน.ฝ#ายป:องกันและรักษาป#า เจ$าหน$าท่ี ชุดปฏิบัติการพิเศษป#าไม$ลำปาง 

เจ$าหน$าท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนาป#าไม$ห$างฉัตร ลป.5 แม�ยาว เจ$าหน$าท่ีตำรวจ กก.4 บก.ปทส.จ.ลำปาง สายท่ี 1 เจ$าหน$าท่ี
ตำรวจ กก.ตชด.33 จ.เชียงใหม� เจ$าหน$าท่ีตำรวจ.สภ.เมืองยาว และฝ#ายปกครอง อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง กว�า 50 นาย กระจาย
กำลังเข$าตรวจสอบพ้ืนท่ีป#าสงวนแห�งชาติป#าแม�ยาม บ$านแม�ยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห$างฉัตร จ.ลำปาง 

จุดดังกล�าวห�างจากหมู�บ$านประมาณ 3-4 กม. ลึกเข$าไปในเชิงเขาเกือบถึงเขตติดต�อระหว�างป#าสงวนแห�งชาติและป#าอุทยาน
แห�งชาติดอยขุนตาล ซ่ึงกำลังเจ$าหน$าท่ีได$เดินทางเข$าตรวจสอบพร$อมกันท้ัง 9 จุด พบว�าพ้ืนท่ีเกิดเหตุท้ัง 9 แห�ง มีการล$อมรั้ว
ลวดหนาม มีประตูเข$าออก มีสิ่งปลูกสร$างเช�นบ$านพัก กระท�อม โรงจอดรถ ค�อนข$างม่ันคงแข็งแรง รวมไปถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว4ต�าง ๆ 
กระจายท่ัวพ้ืนท่ี 

นอกจากนี้ยังพบมีการปลูกพืชสวน และมีการแผ$วถางป#า ตัดต$นไม$ขนาดใหญ�ซ่ึงส�วนใหญ�เปIนไม$ห$วงห$ามเช�นประดู�ป#า ไม$พลวง 
หรือทางเหนือต$นตองตึง ถูกโค$นล$มเหลือแต�ต�อนับร$อยต$น ส�วนไม$ท�อนท่ีถูกตัดพบว�ามีการเคลื่อนย$ายออกจากพ้ืนท่ีไปเกือบ
ท้ังหมด เหลือเพียงไม�ก่ีสิบท�อนทางเจ$าหน$าท่ี$ได$กระจายกำลังตรวจสอบและตรวจยึดไม$ท่ีเหลือท้ังหมด 

เบื้องต$นควบคุมตัวชาย 2 คน ได$ในพ้ืนท่ีท่ีรุกป#าทราบว�าเปIนชาวบ$านในพ้ืนท่ีได$เข$ามาจับจองพ้ืนท่ีและแผ$วถางป#าก�อนจะสร$างสิ่ง
ปลูกสร$างเพ่ือพักอาศัยและทำสวนทำไร� คุมตัวส�งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยาว ดำเนินคดีหลายข$อหาทันที ท้ัง พ.ร.บ.ป#าไม$ 
พ.ร.บ.รุกป#าสงวนแห�งชาติ พ.ร.บ.ครอบครองไม$หวงห$าม โดยไม�ได$รับอนุญาต 

ส�วนการเข$าตรวจสอบในพ้ืนท่ีครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ$าหน$าท่ีสืบทราบว�า มีขบวนการกลุ�มทุนว�าจ$างให$ชาวบ$านเข$าไปรุกป#าจับจอง
พ้ืนท่ี โดยมีการล$อมรั้วรวดหนาม จากนั้นค�อยขยับขยายรุกป#าไปเรื่อย ๆ ทีละน$อย แปลงละ 5-10 ไร� และตัดไม$ขนาดใหญ�ก�อน
ทยอยขนย$ายออกจากป#า จากนั้นก็จะมีการซ้ือขายพ้ืนท่ีท่ีรุกป#าในราคาถูก ทางเจ$าหน$าท่ีจึงลงพ้ืนท่ีหาข�าว 



หลังจากติดตามพฤติกรรมได$ 2 วัน คาดว�ากลุ�มทุนได$ทราบความเคลื่อนไหวจึงไม�เข$ามาในพ้ืนท่ี พบเพียงชาวบ$านท่ีเข$าไปรุกป#า 
ทางเจ$าหน$าท่ีจึงได$เข$าควบคุมตัวและดำเนินคดีทันที ท้ังนี้จะได$มีการสืบสวนหาไม$ท�อนท่ีถูกชักลากออกไปว�าขณะนี้ไปอยู�ท่ีไหน
และจะเร�งติดตามหากลุ�มทุนท่ีอยู�เบื้องหลังต�อไป ซ่ึงถือว�าเปIนการตัดไม$ทำลายป#าท่ีทำเปIนขบวนการอีกครั้ง 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โดยการอำนวยการของนายประสิทธิ์ ท�าช$าง ผู$อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป#าไม$ท่ี 3 สาขาแพร�, 
นายเสน�ห4 แสนมูล ผู$อำนวยการศูนย4ป#าไม$แพร� มอบหมายให$ นายธีธชช สั่งสอน หัวหน$าหน�วยป:องกัน และพัฒนาป#าไม$สอง, 
หน�วย ฯ พร.3 (ดอยหลวง) ร�วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ#ายปกครอง จ.แพร�, ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา) ,เขตรักษาพันธุ4สัตว4ป#า
ดอยหลวง และผญบ.บ$านต$นหนุน ม.5 ต.ห$วยหม$าย อ.สอง ร�วมกันตรวจยึดไม$สัก จำนวน 9 ท�อน ปริมาตร 0.70 ลบม.และไม$
ประดู� จำนวน 3 ท�อน ปริมาตร 0.26 ลบม. โดยไม�พบตัวผู$กระทำผิด บริเวณสวนป#าแม�แฮด แปลงปลูกป#าปn พ.ศ.2524 บ$านต$น
หนุน ม.5 ต.ห$วยหม$าย อ.สอง จ.แพร� ในเขตป#าสงวน ฯ ป#าแม�ยมตะวันตก พิกัด 0619294 E,2029827 N นำเรื่องราวส�ง
พนักงานสอบสวน ประจำวันสภ.สอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1512157/ 

 

 



 
มาช$าไป 5 เดือน! ขบวนการรุกป#า ลักตัดไม$ไป 60 ไร� ท้ิงไว$แต�เลื่อยยนต4 

จนท.หลายฝ#ายสนธิกำลัง เข$าตรวจสอบหลังรับแจ$งพบการบุกรุก ตัดไม$ทำลายป#าสงวน พบโดนทำลายแผ$วถางไปกว�า 60 ไร� 
เสียหายกว�า 4.6 ล$านบาท 

เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2563 นายคธาวุธ พลายค$วง หัวหน$าพิทักษ4 ป#าป:องกันและปราบปราม นายนายนุกล เดชทุ�งคา หน�วยป:องกัน
รักษาป#ายายไท ศูนย4ป:องกันปราบปรามท่ี 4 พ.ต.อ.วัชรินทร4 ภูษิต รองผบก.กก.ท.ปทส. เจ$าหน$าท่ีตำรวจสภ.เมืองชุมพร 
เจ$าหน$าท่ีศูนย4ป#าไม$ชุมพร นำกำลังท้ังหมดกว�า 50 นาย เข$าตรวจสอบพ้ืนท่ีบุกรุกป#า บริเวณหลังวัดแหลมยาง บ$านแหลมยาง  
ม.8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยพบพ้ืนท่ีโดนทำลายแผ$วถางไปกว�า 60 ไร� เสียหายกว�า 4.6 ล$านบาท 

สืบเนื่องมีการร$องเรียนว�ามีการบุกรุกแผ$วถ$างป#าหลังวัดแหลมยาง ต.บางสน เชิงเขาดินสอด$านตะวันออก จึงได$นำหนังสือ
หมายเลขท่ี 1605.53/15593 ลงวันท่ี 15 ส.ค. 63 เข$าทำการตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกล�าวแต�ไม�พบใครแสดงตัวเปIนเจ$าของ พบของ
กลาง มีดพร$า 3 เล�ม ขวานขนาดใหญ� 2 เล�ม ค$อนปอนด4 1 อัน เลื้อยยนต4สำหรับเลื่อยไม$ 1 เครื่อง และจอบ 1 เล�ม 

มีการเตรียมขนย$ายโดยเลื่อยไม$เปIนท�อนขนาดพร$อมบรรทุก จากการตรวจสอบโดยรอบพ้ืนท่ีพบไม$นานาพันธ4โดนตัดทำลายกว�า 
53 ไร� ถูกตัดทำลายมาแล$วกว�า 5 เดือน และได$มีการนำเอาเสาปูนทาสีแดงปrกไว$แสดงแนวเขตท่ีชัดเจนกว�า 60 ต$น 

จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุเปIนท่ีดินของสปก. ภายในป#าลึกไปมีการสร$างขนำไว$สำหรับเก็บอุปกรณ4ท่ีใช$ในการตัดไม$ จึงได$ทำ
บันทึกยึดไว$เปIนของกลาง จากการตรวจสอบรอยนิ้วมือท่ีเลื่อยยนต4และอุปกรณ4ต�าง ๆ ตรงกับนายธวัช หม่ือนดวง อายุ 52 ปn 
ชาวต.สะพลี จ.ชุมพร และนายธนาสิน แดงสกล อายุ 43 ปn ชาวต.ทรัพย4อนันต4 จ.ชุมพร 

ซ่ึงท้ัง 2 เคยถูกดำเนินคดีในข$อหาครอบครองเลื่อยยนต4โดยไม�ได$รับอนุญาต แต�ในขณะท่ีเจ$าหน$าท่ีเข$าตรวจสอบในวันนี้กลับไม�
พบตัวคาดว�าไหวตัวทันหลบหนีออกจากพ้ืนท่ีไปก�อน ท้ังนี้จากการสอบถามนายจารึก โกสินทร4 กำนันต.บางสน กลับไม�ทราบ
รายละเอียดข$อมูลใด ๆ เบื้องต$นเจ$าหน$าจะทำการสืบหาและเรียกตัวผู$ว�าจ$างมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5406264 

 


