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ทส. จัดให ปลดล็อกมาตรา 7 รอบ 2 ของขวัญปใหม ปชช. เตรียม เฮ ! ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถตัดไมที่ปลูกไดอยางถูกกฎหมาย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาววา จากการที่รัฐบาลไดแกไข พ.ร.บ.ปาไม 

พ.ศ. 2484 โดยการปลดล็อกมาตรา 7 ทําใหไมทุกชนิดที่ข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ไมเปนไมหวงหาม แลวยังมีประชาชนบางสวนที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

มีความสนใจในการปลูกไมหวงหามซึ่งถือวาเปน ไมมีคาทางเศรษฐกิจ ที่ชวยสรางรายไดใหกับครอบครัวและใชเปนหลักประกัน 

ในอนาคต จึงเปนการสรางแรงจูงใจในการปลูกใหกับประชาชนในพื้นที่ดังกลาว แตยังมีความกังวลในเรื่องของการตัดไมมา 

ใชประโยชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม จึงไดเรงผลักดันในการปลดล็อกการตัดไม หวงหาม 

ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ใหไมที่ปลูกขึ้นบนท่ีดินดังกลาวไมเปนไมหวงหาม การตัดหรือการโคนไมตอง ขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ใหประชาชนไดเกิดความมั่นใจในการปลูกไมดังกลาว เปดโอกาส ใหประชาชนสามารถปลูกไมมีคาในที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเปนท่ีดินของรัฐ 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และลงนามในประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ 

เพื่อใหไมที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกลาวไมเปนไมหวงหาม พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 

และมีผลประกาศใชตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เปนตนไป โดยไม ที่ปลูกข้ึนบนที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหประชาชนเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมไมเปนไมหวงหาม อีกตอไป เพ่ือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ และสรางรายไดใหครัวเรือน นอกจากนี้ ไมที่ปลูก

สามารถ ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เปนการปลูกปาสรางรายไดและเปนมรดกใหกับครอบครัวในอนาคต อีกทั้งยังชวยแกปญหา

การบุกรุกและลักลอบตัดไม และเปนการชวยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสรางความชุมชื้นใหกับประเทศ อีกทางหนึ่ง 



 

อยางไรก็ตาม กรมปาไมมีขอแนะนําใหประชาชนที่ปลูกตนไมในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดิน ส.ป.ก. รวมลงทะเบียนไมมีคา  

(E-Tree) ผานเว็บไซต กรมปาไม เพ่ือเปนการสงเสริมการปลูกตนไม และการคาไมเศรษฐกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย โดย

ประชาชนจะไดรับประโยชนในดานการอํานวย ความสะดวกเรื่องการทําไมและการเคลื่อนยายไม และในอนาคตไมจําเปนตองทํา

เรื่องขออนุญาต จากเจาหนาที่อีกตอไป เปนประโยชนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมไมและการบริหารจัดการดานการปาไม ใหมี

ประสิทธิภาพ สงผลดีตอเศรษฐกิจทางดานปาไมของประเทศตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปทส.บุกจับนายทุนถูกรองเรียนขุดดินหลวงปาสงวนแหงชาติ ต.ปาไร ขายพื้นที่อรัญประเทศ จ.

สระแกว 

23 ธันวาคม 2563 

สระแกว – เจาหนาที่ ปทส. สนธิกําลังรวมกับเจาหนาที่ปาไมและหนวยงานที่เก่ียวของ เขาจับกุมรถแบคโฮ-รถบรรทุกของนายทุน  

ไดผูตองหา 3 ราย หลังถูกรองเรียนขุดดินหลวงพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจฝงเหนือ ต.ปาไร ขายในพ้ืนที่ อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแกว 

เมื่อชวงค่ําวันที่ 22 ธ.ค.63 ผูสื่อขาวรายงานวา เจาหนาที่ตํารวจ กก.2 บก.ปทส. รวมกับ เจาหนาที่ปาไมหนวยปองกันรักษาปาที่ 

สก.12 ปาไร ,เจาหนาที่ปาไมหนวยรักษาปาที่ สก.2 หนองแวง, เจาหนาที่ตํารวจ สภ.คลองลึก และเจาหนาที่ทหารพรานที่ 1205 

เขาจับกุม นายสําเริง มั่นยืน อายุ 33 ป อยูบานเลขท่ี 856 ม.2 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว กับพวกรวม 2 คน พรอมทั้ง

ตรวจยึดพ้ืนที่ถูกบุกรุกเนื้อที่ประมาณ 1 งาน 70 ตารางวา รถขุดแบคโฮ ย่ีหอแคท 320ดี สีเหลืองทะเบียน ตค -7266 สระแกว 

1 คัน, รถเทรลเลอร ยี่หอฮีโน ไมมีหมายเลขทะเบียน สีขาว 1 คัน โดยกลาวหาวา รวมกันกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 

มาตรา 54 ฐาน”หามมิใหผูใด กอสราง แผวถางหรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปาหรือเขายึดถือ

ครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น และรวมกันกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “กระทําการ

ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม 

เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ 

 



ทั้งนี้ ในการจับกุมและแจงขอหาดังกลาว เจาหนาที่ผูจับกุมไดแจงใหผูถูกจับกุมทราบวา จะตองถูกจับกุมและจะตองไปยังที่ 

ทําการของพนักงานสอบสวนทองที่ที่ถูกจับกุม และไดแจงสิทธิ์ของผูถูกจับกุมใหทราบแลว ซึ่งนายสําเริง รับทราบสิทธิ์และ 

ขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบแลว และใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึ่งพฤติการณกอนการจับกุมครั้งนี้ 

เจาหนาท่ีปาไมไดรับแจงจาก นายยอดชาย เงินลวน กับพวกรวม 3 คน และพรอมจะเปนพยานในชั้นศาลวา มีการนํารถแบคโฮ

เขาไปทําการขุดดินและมีการขนยายดินที่บริเวณทิศตะวันตกของถนนเสนทางระหวางบานปาไรใหม-ดานศุลกากรปาไร เขตปาสงวน

แหงชาติเขาฉกรรจฝงเหนือ ม.8 ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว จึงประสานงานพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก รวมทํา 

การตรวจสอบ พบรถแบคโฮและรถเทลเลอรอยูในที่เกิดเหตุ กําลังทําการขุดดินในพ้ืนที่จริง จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบและ

จับกุม ตามอํานาจหนาที่ พบชาย 1 คน อยูในพ้ืนที่คือ นายสําเริง มั่นยืน อายุ 33 ป อยูบานเลขที่ 85 ม.2 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร 

จ.สระแกว 

 

โดย นายสําเริง ใหการกับเจาหนาที่วา เอกสารการไดมาของที่ดินดังกลาว เปนพื้นที่แตกอนเจาหนาที่ทหารไดขอใชประโยชน

พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติจากกรมปาไม โดยไดจัดตั้งเปนหมูบานปองกันตนเองตามแนวชายแดนบานปาไรใหม และไดจัดสรรใหเปน

ที่ทํากิน จํานวน 14 ไร และไดทําการเกษตรปลูกพืชไรตาง ๆ มาตลอด แตเนื่องจากชวงหนาแลงไมมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร จึงได

จางรถแบคโฮมาทําการขุดสระน้ํา โดยเขาใจวาสามารถทําการขุดได และอางวานําดินไปถมในบริเวณพ้ืนที่ 

 

อยางไรก็ตาม ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบจากผูแจงใหขอมูลวา เปนการนําดินออกไปขายและถมพื้นที่อื่นในเขต ต.ปาไร 

โดยมีนายทุนรายหนึ่งเปนถึงกํานันในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ซึ่งพบหลักฐานการขนดินออกจากที่เกิดเหตุดวย และเมื่อเวลา

ประมาณ 19.00 น.วันเดียวกัน เจาหนาที่ไดแจงขอหาผูถูกจับกุมและทําการตรวจยึดรถแบคโฮ รถบรรทุก พรอมทั้ง จับกุม

คนขับรถแบคโฮไดเพ่ิมเติมอีก 2 คน โดยมีนายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาหนวยปาไมฯดังกลาว 

ไดรับเปนผูเสียหายรองทุกขกลาวโทษในคดดีงักลาว 



 

 

ศาลอุทธรณยกฟองคดีที่ 'ชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร' ฟองหมิ่นฯ นักสิทธิ 

23 ธันวาคม 2563 

ศาลอุทธรณยกฟองคดีที่ 'ชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร' เปนโจทกรวมฟอง 'สมัคร ดอนนาป' อดีต ผอ.สํานักอุทยานแหงชาติ 'วุฒิ บุญเลิศ' 

นักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน ขอหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ชี้เปนการแสดงความรูสึกของคนทั่วไปโดยสุจริต 

คดีนี้สืบเนื่องจากกรณีท่ีชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน เปนโจทกรวมยื่นฟอง สมัคร ดอนนาป 

อดีต ผอ.สํานักอุทยานแหงชาติ เเละวุฒิ บุญเลิศ หรืออาจารยวุฒิ นักวิชาการอิสระที่ทํางานดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยง เปนจําเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิดฐานรวมกันหม่ินประมาทโดยการโฆษณา พรอมเรียกคาสินไหมทดแทน จากเหตุท่ี

นายวุฒิฯ ไดแชรขอความทางเฟซบุกชื่อ 'wut boonlert' ซึ่งนําขอความมาจากเฟซบุกชื่อ 'นายสมัคร ดอนนาป' เมื่อวันที่ 29 

สิงหาคม 2559 โดยมีใจความวา  

“ไรชัยราชพฤกษ อยูในเขตปาสงวนแหงชาติพื้นที่สํารวจถือครองตามมติครม.30 มิ.ย.41 รวม 100 ไร การตรวจสอบและ

รองเรียนโดยกรมปาไมตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน ลาสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อธิบดีกรมปาไม (ชลิศ สุรัสวดี) ไดมี

หนังสือรายงานไรชัยราชพฤษระบุชัดวาไรชัยราชพฤกษมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไรอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือ

และปายางน้ํากลัดใต ตําบลสองพ่ีนองอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี อยูในพ้ืนที่การสํารวจถือครองตามมติ ครม.  

30 มิ.ย.41 มีนายไพโรจน ลิ้มลิขิตอักษรเปนผูถือครองเนื้อที่ประมาณ 73 ไร(พิกัด47P057298E1418060N(DATUMWGS84)  

ซึ่งกรมปาไมตองทวงคืนพื้นที่แตอธิบดีกรมปาไมกลับเพิกเฉยไมสั่งการใดๆใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายรวมท้ังยังขัดคําสั่ง 

คสช.64/2557 ขอ3.ใหหนวยงานที่รับผิดชอบติดตามผลคดีปาไมและดําเนินการฟนฟูพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทําลาย ใหคืนสภาพปาไม

ใหสมบูรณดังเดิม โดยประสานงานกับหนวยงานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมทั้งภาคประชาชนและองคกรชุมชนไดเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินการอยางจริงจัง” ซึ่งจะตองถูกลงโทษตามขอ4 “เจาหนาที่ของรัฐผูใดปลอยปละละเลยหรือเขาไปมีสวนรวมกับการ

กระทําความผิดตามกรณีดังกลาวขางตนจะตองถูกดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอยางเด็ดขาดโดยทันที” ผมจึงเรียกรองให

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการตามคําสั่ง คสช.ที่ 64/2557 ตออธิบดีกรมปาไมกับพวกฯ โดยดวน



ที่สุดตอไป” นั้นเปนการกระทําโดยสุจริต เปนการติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชน 

ยอมกระทํา และเปนประโยชนตอสาธารณะ ในฐานะประชาชนที่ตองการเรียกรองใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ

ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหากพบวาการครอบครองไรชัยราชพฤกษซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาตินั้นไมชอบดวย

กฎหมาย” 

ศาลอาญามีนบุรี(ศาลชั้นตน) อานคําพิพากษา เห็นวา การโพสตขอความของจําเลยที่ 1 และการแชรขอความของจําเลยที่ 2  

เปนการโพสตเพื่อตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐเทานั้น ทั้งขอความดังกลาวยังไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะทําใหโจทกรวม

เสียหายได พยานหลักฐานของโจทกทั้งสองไมมีน้ําหนักเพียงพอวาจําเลยทั้งสองรวมกันหมิ่นประมาทโจทกรวมตามฟอง และ 

เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวาจําเลยทั้งสองรวมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามฟอง จําเลยทั้งสองจึงไมตองรับผิดชอบคาสินไหม

ทดแทนตามที่โจทกรวมฟองมาดวย ศาลจึงพิพากษายกฟอง และยกคํารองของโจทกรวมที่ใหจําเลยทั้งสองชดใชคาสินไหม

ทดแทน 

ในวันนี้ ศาลอาญามีนบุรีอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ เห็นวา ขอความที่โพสตของจําเลยที่ 1 เปนทํานองขอใหผูบังคับบัญชา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดสองตรวจตราและดําเนินการตามกฎหมายกับผูบุกรุกปาสงวนแหงชาติอันเปน

การปกปองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจึงเปนการติชมเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบดวยความเปนธรรมอันเปนวิสัยของ

ประชาชนเยี่ยงจําเลยที่ 1 เหตุการณเชนนี้พึงกระทําไดอันเปนการติชมและเปนการแสดงความรูสึกของคนทั่วไปโดยสุจริต  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 329 (3) พยานหลักฐานของโจทกรวมจึงฟงไมไดวาจําเลยที่ 1 หม่ินประมาท

โจทกรวม และการที่จําเลยที่ 2 โพสตหรือแชรขอความสงตอเขาระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมเฟสบุกของจําเลยที่ 1 ไปดังกลาว 

ยอมไมเปนความผิดดวย จึงไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทกรวมดวยเชนกัน 

เมื่อจําเลยทั้งสองไมไดกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทกรวมตามฟอง จําเลยทั้งสองจึงไมตองรับผิดชอบรวมกันชดใชคาสินไหม

ทดแทนใหแกโจทกรวมตามคําฟองของโจทกรวม ที่ศาลชั้นตนพิจารณามาแลวนั้น ศาลอุทธรณเห็นพองดวย อุทธรณของโจทกรวม

ฟงไมขึ้น 

วุฒิ บุญเลิศ ไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมในฐานะองคกรสิทธิมนุษยชนที่ใหความชวยเหลือคดีแกนายวุฒิ  

ในการแตงตั้งทนายความเพ่ือตอสูคดี เนื่องจากนายวุฒิฯเปนนักวิชาการอิสระดานสิทธิมนุษยชนที่มีสวนสําคัญในการเรียกรองให

ตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง เชน กรณกีารหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี  ภายหลังจากถูก

นายชัยวัฒนฯ กับพวก ควบคุมตัว จนนํามาสูการดําเนินคดีอาญาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และกรณีคดีปูคออ้ีหรือ 

นายโคอิ มีมิ ผูนําทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง กับชาวบานหลายครอบครัว ถูกนายชัยวัฒนฯ ขณะเปนหัวหนาอุทยาน

แหงชาติแกงกระจาน รวมกับผูใตบังคับบัญชา รื้อถอนเผาทําลายบานเรือน ทรัพยสินและที่ทํากิน จนกระทั่งเปนคดีขึ้นสูศาล

ปกครองและคดีดังกลาวถึงที่สุดโดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวานายชัยวัฒนกับพวกกระทําความผิด จนกรมอุทยานแหงชาติตอง

ชดใชคาเสียหายใหแกชาวบาน 

หลังจากศาลอาญามีนบุรีตัดสินยกฟองในคดีนี้ มูลนิธิฯไดมีหนังสือเรียกรองตอฝายอัยการวาไมควรอุทธรณคดีนี้ตอไป เนื่องจาก 

มีลักษณะที่ผูแจงความรองทุกขอาศัยกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมือในการดําเนินคดีเพื่อปดปากบุคคลที่ทํางานดานสิทธิ

มนุษยชน 

 


