
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 26 ม.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ข�าวสั้นทันโลก: ลอบขนไม�เถ่ือน (ไทยรัฐ 26 มกราคม 2564 หน�า 12) 

- ข�าวสดท่ัวไทย: ลำปาง-ไม�หวงห�าม (ข�าวสด 26 มกราคม 2564 หน�า 12) 

- 'กรณ+'ลุยล�าชื่อคนกรุง ดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด (มติชน 26 มกราคม 2564 หน�า 1,9) 

 

ข�าวเว็บไซต* 

"ศรีสุวรรณ" บุกกรมป8าไม� เร�งเอาผิดนายทุนต�างชาติรุกป8าสงวนฯ (คม ชัด ลึก 26 มกราคม 2564) 

https://www.komchadluek.net/news/regional/456362 

ชุดพยัคฆ+ไพร ขยายผลบุกโรงเลื่อยอายัดไม�ประดู�เพียบ เร�งประสานออกหมายจับป8าไม�นอกรีด  

(บ�านเมือง 25 มกราคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/220761 

ขยายผลขบวนการโค�นไม�ประดู�ยักษ+ อายุ 100 ปW ท่ีชัยภูมิ พบ พนง.ราชการกรมป8าไม� เอ่ียวด�วย  

(ch3thailandnews 25 มกราคม 2564) 

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/228406 

พบพ้ืนท่ีป8าสงวนฯ บนเขาร�อน ถูกบุกรุกแผ�วถาง จ.สุราษฎร+ธานี (news.ch7  25 มกราคม 2564) 

https://news.ch7.com/detail/463510 

ปลดล็อก อนุญาตตัดไม�หวงห�ามในท่ีดิน ส.ป.ก. (news.ch7   24 มกราคม 2564) 

https://news.ch7.com/detail/463288 

ไม�จากป8าใครครอบครองผิดกฎหมาย (news.ch7   25 มกราคม 2564) 

https://news.ch7.com/detail/463455 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23016
วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบขนไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210126039103(25 ม.ค. 64/08:23) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8 Ad Value: 8,800 PRValue : 26,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 11017
วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-ไม้หวงห้าม

รหัสข่าว: C-210126037082(25 ม.ค. 64/08:41) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.38 Ad Value: 9,218 PRValue : 27,654 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15661
วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'กรณ์'ลุยล่าชื่อคนกรุง ดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด

รหัสข่าว: C-210126020045(26 ม.ค. 64/03:25) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 52.96 Ad Value: 58,256 PRValue : 174,768 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



 

"ศรีสุวรรณ" บุกกรมป�าไม� เร�งเอาผิดนายทุนต�างชาติรุกป�าสงวนฯ 

26 มกราคม 2564  

"ศรีสุวรรณ" บุกกรมป�าไม� เร�งเอาผิดนายทุนต�างชาติรุกป�าสงวนฯ ทำโครงการ "Phetchaburi Park Project" โรงแรม 

คอนโดมิเนียม บ�านเด่ียว สวนอาหาร และสวนน้ำ โดยหลอกขายให�ชาวต�างชาติเป;นจำนวน 

26 มกราคม 2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต�อต�านสภาวะโลกร�อน เป>ดเผยว�า เม่ือวันท่ี 25 พ.ค.ท่ีผ�านมา

สมาคมฯได�เข�าพบและหารือข�อกฎหมายกับนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป�าไม� กรณีนายทุนต�างชาติ เข�ามาดำเนินโครงการ 

“Phetchaburi Park Project” เพ่ือจัดทำโรงแรม คอนโดมิเนียม บ�านเด่ียว สวนอาหาร และสวนน้ำ ในพ้ืนท่ีกว�า 555 ไร� ใน

พ้ืนท่ีตำบลไร�โศก อำเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยหลอกขายให�ชาวต�างชาติเป;นจำนวนมากท่ีอยากมีบ�านพักท่ีอยู�อาศัย

ในเมืองไทย 

แต�จากการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของท่ีดินท้ังหมดในโครงการดังกล�าวซ่ึงมีท้ังหมด 21 แปลง เนื้อท่ีรวม 555 ไร� 1 งาน 49 

ตรว.ซ่ึงอยู�ในรูปของ น.ส.3 ปรากฏว�า ท่ีดินเกือบท้ังหมดอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�ายางหัก-เขาปุPม ตามกฎกระทรวง ฉบับ

ท่ี 458(พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 2507 เม่ือวันท่ี 3 มี.ค.2515 และเม่ือตรวจสอบต�อไป

ว�า น.ส.3 ดังกล�าวนั้นได�ทำการออกโดยกรมท่ีดินช�วงปX 2533 ภายหลังจากการประกาศเป;นเขตป�าสงวนแห�งชาติแล�ว จึงเป;น

ท่ีสงสัยว�า เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ท้ัง 21 แปลงดังกล�าว กรมท่ีดินออกมาให�ประชาชนหรือเอกชนได�อย�างไร ในเม่ือพ้ืนท่ีดังกล�าว

อยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ซ่ึงสมาคมฯเชื่อว�าอาจมีการร�วมมือกันอย�างเป;นกระบวนการ เพ่ืออำพรางข�อกฎหมาย ซ่ึงอาจเข�า

ข�ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ได� 

ท้ังนี้ท่ีดินดังกล�าว สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ได�ทำการลงไปรังวัดสำรวจตรวจสอบพิกัดของท่ีดินแล�ว

ต้ังแต�วันท่ี 17 ก.ค.63 และรายงานให�อธิบดีกรมป�าไม�ทราบแล�วต้ังแต�วันท่ี 19 ส.ค.63 ว�าพ้ืนท่ีดินดังกล�าวอยู�ในเขตป�าสงวน

แห�งชาติป�ายางหัก-เขาปุPมจริง และอธิบดีกรมป�าไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 



ดำเนินการตรวจสอบสารบบท่ีดินเพ่ือเพิกถอน น.ส.3 ท้ังหมด แต�ทว�าจนบัดนี้กระบวนการเพิกถอนท่ีดินและเอาผิดบุคคล

ต�างๆท่ีเก่ียวข�องในการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล�าว ยังไม�มีความคืบหน�าแต�อย�างใด 

ด�วยเหตุดังกล�าว สมาคมต�อต�านสภาวะโลกร�อน จึงเดินทางมาพบอธิบดีกรมป�าไม� เพ่ือขอให�เร�งรัดการตรวจสอบและ

ประสานกรมท่ีดินเพ่ือเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย รวมท้ังเอาผิดผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด รวมท้ังผู�ท่ียึดถือ

ครอบครอง ทำประโยชน[และแผ�วถางท่ีป�าสงวนแห�งชาติ ตาม ม.14 เพ่ือนำไปสู�การลงโทษ ตาม ม.31 ซ่ึงเป;นการยึดถือ

ครอบครองเกิน 25 ไร�ข้ึนไป จึงมีโทษจำคุกต้ังแต� 4-20 ปX ปรับต้ังแต� 2 แสนถึง 2 ล�านบาท ซ่ึงอธิบดีกรมป�าไม�รับปากว�าจะ

เร�งรีบดำเนินการให�เร็วท่ีสุดต�อไป นายศรีสุวรรณ กล�าวในท่ีสุด 

https://www.komchadluek.net/news/regional/456362 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชุดพยัคฆ[ไพร ขยายผลบุกโรงเลื่อยอายัดไม�ประดู�เพียบ เร�งประสานออกหมายจับป�าไม�นอกรีด 

วันจันทร[ ท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564, 21.05 น. 

จากกรณีเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2564 เจ�าหน�าท่ีฝ�ายปกครอง นำโดยนายสิทธา ภู�เอ่ียม นายอำเภอเทพสถิตย[ ร�วมกับ

เจ�าหน�าท่ีป�าไม�หน�วยปPองกันรักษาป�าท่ี ชย.1 ,และตำรวจภธูรเทพสถิตย[ ,ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�

ท่ี8(นครราชสีมา) ,ศูนย[ปPองกันปราบปรามท่ี2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ,ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย[ป�าไม�ชัยภูมิ ,หน�วยปPองกัน

และพัฒนาป�าไม�เทพสถิต ,อุทยานแห�งชาติป�าหินงาม, ตรวจสอบ บริเวณป�าด�านทิศใต�บ�านไร� ท�องท่ี ต.บ�านไร� อ.เทพสถิต จ.

ชัยภูมิ ตามท่ีมีพลเมืองดีร�องเรียน คณะเจ�าหน�าท่ีได�เข�าจับกุมผู�ลักลอบตัดไม�ในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล�าว โดยสามารถจับกุม

ผู�ต�องหาได�จำนวน 7 คน  

  และตามข�อสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภายหลังทราบ

เรื่องสั่งการให� กรมป�าไม�ให�จัดการข้ันเด็ดขาด ขยายผลสืบสวนหาตัวเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ท่ีไปมีส�วนเก่ียวข�อง โดยให�เอาผิดท้ังวินัย 

และอาญาให�ถึงท่ีสุด โดยได�สั่งการให�นายอดิศร นุชดำรงค[ อธิบดีกรมป�าไม� ประสานสั่งการให�นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.

สปฟ.กปม,ท่ีปรึกษาชุดพยัคฆ[ไพร ,นายชาญชัย กิจศักด์ิดาภาพ หน.ชุดพยัคฆ[ไพร ,กำลังเจ�าหน�าท่ีชุดพยัคฆ[ไพร ศูนย[

ปฏิบัติการพิทักษ[ป�า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมกับ พ.อ.พงษ[เพชร เกษสุภะ,ชุดปฎิบัติ

การศปป.4.กอ.รมน.,ร�วมขยายผลร�วมกับกับ,นายสราวุธ อุเทนรัตน[ ผอ.สจป8(นครราชสีมา),นายมนตรี มะลิทอง ,พร�อมชุด

ปฎิบัติการของสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี8 (นครราชสีมา)เพ่ือหาตัวนายทุนรายใหญ� และผู�ร�วมขบวนการมาดำเนินคดีท้ัง

ขบวนการ ๆโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ท่ีเข�าไปเก่ียวข�องกับกลุ�มขบวนการให�เร�งดำเนินคดีอาญาและวินัยให�ถึงท่ีสุดโดยด�วน  



ต�อมาวันท่ี 25 มกราคม 2564 ชุดปฎิบัติการ ๆท่ีเก่ียวข�องได�ประสานการปฏิบัติกับ นายสิทธา ภู�เอ่ียม นายอำเภอเทพสถิตย[ 

จังหวัดชัยภูมิ ,นายปกรณ[ ต้ังใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ[ ร�วมขยายผลเพ่ิมเติม เข�าตรวจสอบบริเวณจุดท่ีมี

การทำไม� ตรวจสอบ บริเวณป�าด�านทิศใต�บ�านไร� ท�องท่ี ต.บ�านไร� ท่ีเป;นแปลง สปก.4-01 ท่ีมีการอ�างว�ามีการข้ึนทะเบียน

สวนป�า เพ่ือหาหลักฐานเพ่ิมเติมโดย ผู�เชี่ยวชาญได�ตรวจสอบพิสูจน[ตอไม� และอ�านแปลภาพพบว�าตำแหน�งตอพบว�าเป;นไม�

ประดู� ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม�สามารถนำไปข้ึนทะเบียนสวนป�าได�ตามระเบียบ กฎหมายและตรวจสอบพบว�า มีการ

ลักลอบทำไม�จากนอกแปลงมาสวม อีกจำนวนมากตรวจสอบพบตอไม�ในพ้ืนท่ี ไม�ต่ำกว�า 60 ตอ ซ่ึงน�าจะมีการขนย�ายลักลอบ

ไม� ออกไปแล�วไม�ต่ำกว�า 2 ครั้งในพ้ืนท่ีดังกล�าว และร�องรอยการใช�สีสเปรย[ฉีดหมายท่ีจะทำไม�ออกอีกจำนวนมากหลายต�น 

พ้ืนท่ีแปลงดังกล�าวยังมีความเป;นป�าธรรมชาติ มีต�นไม�ป�าข้ึนเต็มพ้ืนท่ี  

จากนั้นคณะเจ�าหน�าท่ีโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ได�ส�งเอกสารแจ�งให� ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซ่ึงเป;นเจ�าหน�าท่ีป�าไม� ตำแหน�ง

เจ�าหน�าท่ีตรวจป�า(พร) สังกัดศูนย[ปPองกันปราบปรามท่ี3(ภาคเหนือ) กรมป�าไม� ซ่ึงมาควบคุมการทำไม�ครั้งนี้ด�วยตนเอง มา

พบเจ�าหน�าท่ีแต�เม่ือถึงเวลานัด ส.ท.นิยม รักเสนาะ ไม�ยอมเดินทางมา คณะเจ�าของได�จัดทำบันทึก เพ่ือรายงานแจ�งข�อ

กล�าวหาเพ่ิมให�พนักงานสอบสวนทราบ เพ่ือออกหมายจับต�อไป 

คณะเจ�าหน�าท่ี ได�ขยายผลโดยประสานกับ นายปกรณ[ ต้ังใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ[ เพ่ือขยายผลเข�าเข�า

ตรวจสอบโรงเลื่อยของนาย ธนรัตน[ ฉ่ำตะคุ ท�องท่ี ตำบลท�าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ[ ตามท่ีสายข�าวรายงาน 

และร�วมกันเข�าตรวจสอบพบไม�ประดู�ท�อน และแปรรูปจำนวนมากตามท่ีข�อสงสัย ตรวจสอบพบ ใบอนุญาตโรงงานขาดอายุ 

และตรวจสอบพบมีการต้ังแท�นเลื่อยแบบผิดระเบียบและกฎหมายจำนวนมาก ,ตรวจสอบพบเครื่องเลื่อยยนตร[แบบผิด

กฎหมาย อีก1 เครื่อง ,ตรวจสอบพบไม�ประดู�แปรรูปท่ีเตรียมบรรจุใส�ตู�คอนเทนเนอร[ ของกลุ�มนายทุนชาวจีนจำนวนมาก ,

คณะเจ�าหน�าท่ีจึงตรวจยึดเครื่องจักร,เครื่องเลื่อยยนต[,ดำเนินคดีตามความผิดใน พรบ.ป�าไม� 2484 ,และอายัดไม�อีกจำนวน

มากเพ่ือขยายผลต�อไป เนื่องจากเวลามืดค่ำ   

ในส�วนของ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซ่ึงเป;นเจ�าหน�าท่ีป�าไม� ตำแหน�งเจ�าหน�าท่ีตรวจป�า(พร) สังกัดศูนย[ปPองกันปราบปรามท่ี3(

ภาคเหนือ) ,กรมป�าไม� ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องชัดเจน อธิบดีกรมป�าไม� (นายอดิศร นุชดำรงค[ )ได�สั่งการให�ดำเนินการย�ายออกนอก

พ้ืนท่ี และให�ตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยร�ายแรง และให�ประสานเร�งออกหมายจับมาดำเนินคดีเร็วท่ีสุด 

https://www.banmuang.co.th/news/region/220761 

 

 

 

 



 

ขยายผลขบวนการโค�นไม�ประดู�ยักษ[ อายุ 100 ปX ท่ีชัยภูมิ พบ พนง.ราชการกรมป�าไม� เอ่ียวด�วย 

ตามต�อกรณีมีพลเมืองดี แจ�งพบการลักลอบตัดไม�ประดู�ยักษ[ อายุนับ 100 ปX ท่ีชัยภูมิ และพบว�าหนึ่งในผู�ร�วมขบวนการ เป;น

พนักงานราชการกรมป�าไม� ตัดสินใจท้ิงรถยนต[หลบหนีเข�าป�าขณะถูกล�อมจับ ล�าสุดรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ให�ดำเนินการข้ันเด็ดขาดท้ังวินัยและอาญา ล�าสุด ชุดพยัคฆ[ไพรตามแกะรอย จนรู�ท่ีอยู�และหน�วยงานต�นสังกัดแล�ว 

จุดทำไม�อยู�ในเขตสปก. พ้ืนท่ี ต.บ�านไร� อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ประดู�ยักษ[กว�า 20 ต�น ถูกโค�นเหลือแต�ตอ เช�นเดียวกับไม�อ่ืน ๆ 

เช�น มะค�า ไม�แดง นางดำ ก็ไม�รอด เจ�าหน�าท่ีจับผู�ร�วมขบวนการได� 7 คน แต�มีหนึ่งคน อ�างตัวเป;นพนักงานราชการกรมป�าไม� 

พยายามข�มขู�ชุดจับกุม อาศัยช�วงชุลมุนท้ิงรถยนต[หลบหนีไปได� 

หน�วยปPองกันและพัฒนาป�าไม�เทพสถิต ตามแกะรอยจนรู�ว�าชายคนนี้ มียศทางทหารนำหน�า ชื่อว�า ส.ท.นิยม รักเสนาะ 

พนักงานราชการ ตำแหน�งพิทักษ[ป�าอยู�ท่ีลำปาง แต�ถูกซัดทอดลงมาคุมงาน และอยู�ร�วมขบวนการทำไม�ทางภาคอีสาน 

ตรวจสอบประวัติ พบว�าเคยถูกสั่งย�ายจากการตกเป;นผู�ต�องสงสัย พัวพันกลุ�มค�าไม�ข�ามชาติ ซ่ึงจนถึงขณะนี้ยังไม�แสดงตัว 

ติดต�อได�แล�วแต�อ�างท�องเสีย มาให�ปากคำไม�ได� 

ด�วยสภาพป�าท่ีสมบูรณ[ พบไม�เก�าแก�อายุนับร�อยปXกระจายอยู�ท่ัวบริเวณ จึงมีการต้ังคำถามไปท่ีสำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม หรือ สปก. ถึงเง่ือนไขหลักเกณฑ[ การประกาศเขต ในพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ กรมป�าไม� ประสานกับนายอำเภอเทพสถิต 

เฝPาระวังไม�ท่ีเหลือ ดำเนินกับผู�เก่ียวข�อง อาจ และอาจเสนอเรื่องพิจารณาเพิกถอนสปก.ท้ังหมด ดูจากพิกัดพบว�าครอบคลุม

พ้ืนท่ีป�าสมบูรณ[เป;นบริเวณกว�าง จากชัยภูมิ ชุดพยัคฆ[ไพร ร�วมกับศปป.4 กอ.รมน. ขยายผลต�อเนื่องไปท่ีวิเชียรบุรี ท่ี

เพชรบูรณ[ หลังการข�าวจากอำเภอต�นทาง พบความเคลื่อนไหว มีไม�ประดู�ยักษ[ล็อตใหญ�ลักษณะเดียวกับท่ีเจอในอ.เทพสถิต 

เคลื่อนย�ายมาท่ีโรงเลื่อย และชายคนนี้คือเจ�าของ 

เจ�าของโรงเลื่อยพยายามอธิบาย โดยอ�างว�าได�มาจากท่ีกรรมสิทธิ์ แต�จากการตรวจสอบและดูจากขนาดของไม� พบว�ามีหลาย

ส�วนท่ีน�าสงสัยว�าอาจได�มาโดยมิชอบ นอกจากนี้ยังพบว�าไม�บางส�วน เชื่อมโยงกับกลุ�มผู�ค�าชาวจีน ท่ีเริ่มสนใจไม�ประดู� ท่ีมีอยู�

ตามหัวไร�ปลายนา ในป�า และท่ี สปก. 

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/228406      25 ม.ค. 2564 



 

พบพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ บนเขาร�อน ถูกบุกรุกแผ�วถาง จ.สุราษฎร[ธานี 

วันท่ี 25 ม.ค. 2564 

ชุดพยัคฆ[ไพร ร�วมกับ กอ.รมน. ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย เข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีป�าต�นน้ำ หลังชาวบ�านร�องเรียนว�า พบการบุกรุก

แผ�วถางเพ่ืออยู�อาศัย 

ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค4  พ้ืนท่ีเกาะสมุย ร�วมกับ เจ�าหน�าท่ีหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ[ไพร กรมป�าไม� เข�า

ตรวจสอบท่ีดินบริเวณเขาร�อน หมู� 2 ตำบลแม�น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร[ธานี เนื้อท่ี 4,965 ไร� ครอบคลุม 6 ตำบล 

ซ่ึงเจ�าของธุรกิจโรงแรมแห�งหนึ่งบริจาคให�ทางราชการ เพ่ืออนุรักษ[ไว�เป;นป�าต�นน้ำและป�าชุมชน  จากการตรวจสอบพบว�า 

ถนนทางข้ึนเขาซ่ึงเป;นถนนสาธารณะของเทศบาลนครเกาะสมุย ก�อสร�างโดยงบประมาณจากโครงการไทยเข�มแข็ง มีการนำ

ทางมะพร�าวและลวดหนามมาป>ดก้ัน พร�อมติดปPายว�าเป;นท่ีดินส�วนบุคคลห�ามบุกรุก เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติจึงประสานเทศบาล

นครเกาะสมุยให�เข�ามาตรวจสอบและเอาผิดกับผู�ท่ีเข�ามาป>ดก้ันถนนต�อไป 

จากการเข�าตรวจสอบบนเขาร�อน พบว�ามีท่ีดิน 3 แปลงท่ีเจ�าหน�าท่ีป�าไม�เคยแจ�งความดำเนินคดีไปแล�ว แต�ยังมีการกระทำผิด 

บุกรุกแผ�วถางอย�างต�อเนื่องโดยไม�เกรงกลัวกฎหมาย โดยแปลงท่ี 1 อยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าน้ำตกหินลาด แปลงท่ี 2 

อยู�ในเขตป�าตามพระราชบัญญัติป�าไม� พ.ศ.2484 และแปลงท่ี 3 อยู�ในเขตป�าตามพระราชบัญญัติป�าไม� พ.ศ.2484 แต�การ

ตรวจสอบในครั้งนี้ไม�พบผู�กระทำความผิด 

สำหรับท่ีดินบริเวณดังกล�าว เจ�าของธุรกิจโรงแรมแห�งหนึ่ง ได�ทำหนังสือแสดงเจตนารมณ[ในการนำท่ีดินท่ีครอบครอง 4,965

ไร� มอบให�เป;น "ป�าชุมชน" ของชาวเกาะสมุย แต�กลับมีชาวบ�านบางรายท่ีเคยขายท่ีดินให�กับเจ�าของธุรกิจโรงแรมดังกล�าว 

กลับเข�ามาครอบครองพักอาศัย และแผ�วถางป�าเพ่ือสร�างบ�าน ปลูกพืชผลอาสิน ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีชุดตรวจสอบจะดำเนินการ

ขยายผล ตรวจยึด และติดตาม ผู�บุกรุกมาดำเนินคดีทางกฎหมายต�อไป 

https://news.ch7.com/detail/463510 



 

ปลดล็อก อนุญาตตัดไม�หวงห�ามในท่ีดิน ส.ป.ก. 

วันท่ี 24 ม.ค. 2564 

หลังจากท่ีรัฐบาลได�แก�ไข พระราชบัญญัติป�าไม� พ.ศ.2484 โดยการปลดล็อกมาตรา 7 ทำให�ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนบนท่ีดิน

กรรมสิทธิ์ สามารถตัด หรือโค�นได� โดยไม�ต�องแจ�งเจ�าหน�าท่ี เช�น ไม�สัก ไม�มะค�า ไม�พะยูง 

ซ่ึงนอกจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ ล�าสุด รัฐบาล โดยกรมป�าไม� ได�ปลดล็อกรอบ 2 อนุญาตให�ประชาชน ตัดหรือโค�นไม�หวงห�ามบน

ท่ีดิน ส.ป.ก. เพ่ือนำไปใช�ประโยชน[หรือใช�เป;นหลักทรัพย[ค้ำประกัน โดยไม�ต�องขออนุญาตเจ�าหน�าท่ีได�เช�นกัน แต�มีเง่ือนไข 

คือ ไม�หวงห�ามท่ีจะตัด ต�องเป;นไม�ท่ีปลูกเองเท�านั้น 

ท้ังนี้ ได�แนะนำประชาชน ท่ีสนใจปลูกและตัดไม�หวงห�ามบนท่ีดินกรรมสิทธิ์และท่ีดิน ส.ป.ก. ให�ลงทะเบียนกับกรมป�าไม� เพ่ือ

ความสะดวก หากมีเจ�าหน�าท่ีขอตรวจสอบ 

https://news.ch7.com/detail/463288 

 

 



 

Green Report : ไม�จากป�าใครครอบครองผิดกฎหมาย 

วันท่ี 25 ม.ค. 2564 

เจ�าหน�าท่ีป�าไม�เอาผิด นายไชย[พล วิภา หรือ “ลุงพล” บ�านกกกอก จังหวัดมุกดาหาร ครอบครองไม�มะค�าแต� ไม�หวงห�ามโดย

ไม�ได�รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป�าไม� 2484 หลังมีการร�องเรียนให�เข�าตรวจสอบไม�ท่ีศาลเจ�าแม�ตะเคียน จึงมีความผิด

ตามมาตรา 69 มีโทษจำคุกไม�เกิน 5 ปX หรือปรับไม�เกิน 50,000 บาท และการกล�าวอ�างว�าลอยน้ำมา ไม�สามารถนำมาเป;น

หลักฐานได� และหากสอบสวนพบว�ามีการเข�าไปตัดในป�าจะยิ่งมีความผิดอีกคดี เจ�าหน�าท่ีย้ำว�า ความเข�าใจสำหรับกรณีอ่ืนๆ 

ว�าไม�ทุกชนิดหากอยู�ในพ้ืนท่ีป�าถือเป;นไม�หวงห�ามต�องขออนุญาตทำไม� 

ส�วนกรณีไม�ตะเคียน หรือไม�ท่ีมีการบูชากันตามวัด หรือพ้ืนท่ีสถานท่ีต�างๆ โดยหลักการแล�วหากมีการครอบครองไม�หวงห�าม

จะต�องแจ�งการครอบครอง หากไม�มีท่ีมาท่ีไปไม�ถูกต�อง แต�เจ�าหน�าท่ีคงไม�เข�าไปตรวจสอบหากไม�ได�รับการร�องเรียนหรือชี้เปPา

มา เพ่ือความเป;นธรรมของผู�ครอบครอง 

ท่ีผ�านมา กรมป�าไม� ได�ปลดล็อกไม�หวงห�ามตามมาตรา 7 ซ่ึงเดิมไม�ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ เช�น ไม�สัก ไม�ยาง ต�องขออนุญาต แต�

ปqจจุบันไม�ต�องขออนุญาตถ�าหากอยู�ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ ซ่ึงรวมถึงการตัดและการแปรรูปด�วย 

ชัดเจนแล�วว�า การครอบครองไม�ในปqจจุบัน สังเกตง�ายๆ ว�ามาจากป�าหรือมาจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม�มาจากป�าไม�ว�า

ชนิดใดก็ตามหากไม�ได�รับอนุญาตมีความผิดแน�นอน... เพราะปqญหาสิ่งแวดล�อมรอไม�ได� 

https://news.ch7.com/detail/463455 

 


