
สรุปขาวประจําในวันที่ 9-11 ม.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ลําปางสกัด6ลอขนไมเถื่อน (มติชน 11 มกราคม 2564 หนา 8) 

- ภาพขาว: ไมจันทนหอม (ขาวสด 11 มกราคม 2564 หนา 11) 

- คอลัมน เดลินิวสกอนขึ้นแทน: ทพ.ยึดไมพะยูงริมโขง (เดลินิวส 10 มกราคม 2564 หนา 8) 

ขาวเว็บไซต 

'กรมปาไม' ปกปายยึดที่ดิน 'แมธนาธร' รุกปาสงวนแมนํ้าภาชี 350 ไร (ไทยโพสต 8 มกราคม 64) 

https://www.thaipost.net/main/detail/89227 

'กรมปาไม' ปกปายยึดที่ดิน 'แมธนาธร' รุกปาสงวนแมนํ้าภาชี 350 ไร  

(HEAD TOPICS ประเทศไทย 8 มกราคม 2564) 

https://headtopics.com/th/393585361936173203499-17909423 

รับเรื่อง ป.ป.ช.! ดีเอสไอสอบคดีรุกปาควนโตะหลา 2,000 ไร - บานพักเจาสัวบุญชัยดวย  

(สํานักขาวอิศรา 9 มกราคม 2564) 

https://www.isranews.org/article/isranews/94904-investigative-12.html 

ซุมสกัดรถบรรทุก ขนไมทอนเถื่อน ผูตองหา 2 คน สารภาพแครับจางมา (มติชน 9 มกราคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2521179 

จนท.ปาไม สกัดจับรถบรรทุกไมเถื่อน 2 คัน ระหวางขนยาย ยึด 20 ทอน (ขาวสด 8 มกราคม 64) 

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5692080 

จับ2หนุมมอดไม-เช่ือฝมือนายทุนแพร (Nation22 8 มกราคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378812500 

แกนนํากลุมชาติพันธุ อ.ปางมะผา รองสอบ สส.แทรกแซงชวยเหลือคนผิด (สยามรัฐ 8 มกราคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/210376 

รองสอบ"ส.ส."ชวยเหลือลอบขุดลํานํ้า (Nation22 8 มกราคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378812494 

“กุลธิดา” ช้ี โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในที่ปาสงวน ยังไรเน็ต-ไฟฟา ช้ีส.ส.-หนวยงานรัฐตองทํางานมีประสิทธิภาพกวาน้ี 

(มติชนสุดสัปดาห 10 มกราคม 2564) 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_389847 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15646
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ลำปางสกัด6ล้อขนไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210111038022(10 ม.ค. 64/05:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.82 Ad Value: 13,002 PRValue : 39,006 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11002
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

ภาพข่าว: ไม้จันทน์หอม

รหัสข่าว: C-210111037095(10 ม.ค. 64/05:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.56 Ad Value: 16,016 PRValue : 48,048 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26022
วันที่: อาทิตย์ 10 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ทพ.ยึดไม้พะยูงริมโขง

รหัสข่าว: C-210110035065(9 ม.ค. 64/06:28) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.28 Ad Value: 10,208 PRValue : 30,624 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

8 ม.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรมท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ผู้นําชุมชน
หมู่ 14 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันปักป้ายประกาศยึดที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยท่ีดินแปลง
ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี แปลงที่ 1 จํานวน 350 ไร่ 

โดยป้ายดังกล่าวระบุว่า พ้ืนที่ตรวจยึดบริเวณน้ีปรากฏการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 53 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายบํา เข้ายึดถือและ
ครอบครองป่าผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต", พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 "ยึดถือครอบครองทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนญาต", 
ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน "เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทําด้วยประการใด ให้เป็นการ
ทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดินในท่ีดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 ฐาน "กระทําหรือละเว้นการกระทําด้วย
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ" 

สําหรับที่ดิน 350 ไร่ตรวจยึดโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(บก.ปทส) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) , ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์บํา (ศปก.พป.) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 
(จอมบึง) สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ปิดประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 

 



จากการตรวจสอบพยานหลักฐานเช่ือได้ว่า นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเจตนาครอบครองท่ีดิน นส 2 โดยการซื้อเปล่ียนมือจาก
บุคคลอ่ืนแบบผิดกฎหมาย จํานวน 7 แปลง เน้ือที่ 350 ไร่ (ซึ่งแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นเอกสาร นส.2 ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา
ซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดต้ังป่า
ชุมชนของหมู่บ้าน และมีตัวแทนของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ออกมาร่วมตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย มีการยอมรับ
การครอบครองและแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดต้ังป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง นส.2 แบบผิด
กฎหมายของนางสมพรฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'กรมป่าไม'้ ปักป้ายยึดที่ดิน 'แม่ธนาธร' รุกป่าสงวนแม่นํ้าภาชี 350 ไร่ 

' กรมป่าไม้ ' ปักป้ายยึดที่ดิน ' แม่ธนาธร ' รุก ป่าสงวน แม่นํ้าภาชี 350 ไร่ กรมป่าไม้ แม่ธนาธร ป่าสงวน 

23 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

8 ม.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรมท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ผู้นําชุมชน
หมู่ 14 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันปักป้ายประกาศยึดที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยท่ีดินแปลง
ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี แปลงที่ 1 จํานวน 350 ไร่ 

โดยป้ายดังกล่าวระบุว่า พ้ืนที่ตรวจยึดบริเวณน้ีปรากฏการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 53 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายบํา เข้ายึดถือและ
ครอบครองป่าผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต", พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 "ยึดถือครอบครองทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนญาต", 
ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน "เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทําด้วยประการใด ให้เป็นการ
ทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดินในท่ีดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 ฐาน "กระทําหรือละเว้นการกระทําด้วย
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ" 

สําหรับที่ดิน 350 ไร่ตรวจยึดโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(บก.ปทส) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) , ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์บํา (ศปก.พป.) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 
(จอมบึง) สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ปิด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 

 

 

 



 

 

รับเรื่อง ป.ป.ช.! ดีเอสไอหยิบคําพิพากษา คดีอ่าวนาง เป็นกรณีตัวอย่าง เดินหน้าสอบกลุ่มบุคคลปมรุกป่าสงวนฯควนโต๊ะหลา - 
ป่าแหลมซํา จ.พังงา 2,000 ไร่ รวมที่ดิน ‘บุญชัย เบญจรงคกุล’ สร้างบ้านพักตากอากาศ ตกเป็นข่าวก่อนหน้าด้วย 

จากกรณีเครือข่ายอนุรักษ์อันดามัน ได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมว่า บ้านพักตากอากาศมูลค่าหลายสิบ
ล้านบาทก่อสร้างบนสันเขา บ้านติเต๊ะ ม.5 ต.คลองเคียน และ ม.8 ตําบลหล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา น่าจะรุกป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนโต๊ะหลา-ป่าแหลมซํา ซึ่งในเวลาต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับกําลังทหารจากกองทัพภาคที่ 4 นายศุภชัย 
สุกใส ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 4 กรมป่าไม้ หรือ หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรใต้ ตัวแทนกรมป่าไม้ ซึ่งจากการสืบสวน
สอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษและการลงพ้ืนที่จึงรับคดีบุกรุกป่าในพื้นที่ด่ังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษและในเวลาต่อมาคณะพนักงาน
สอบสวนจึงสรุปสํานวนและชี้มูลความผิด ส่งเร่ืองให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ดําเนินการตามกฎหมาย เน่ืองจากมี เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนร่วมกันกระทําความผิด 

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เพ่ิง ได้รับสํานวนการ
สอบสวน คดีรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะหลา-ปลาแหลมซ่ํา อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา กลับมาจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และ ได้สั่งการมอบหมายให้สํานักคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของคดี 

พ.ต.ท.ภพกานต์ อปานนท์ รองผู้อํานวยการสํานักคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าของสํานวนคดี 
ผู้ได้รับมอบหมาย เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุมกับพนักงานสอบสวนชุดเล็ก ในคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะ
หลา-ป่าแหลมซํา เน่ืองจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับสํานวนจากสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอบสวนดําเนินคดีกับผู้ที่
เก่ียวข้องในการกระทําความผิดที่ร่วมกันบุกรุกออกเอกสารสิทธ์ิทับพ้ืนที่ป่าจํานวน 37 แปลง เน้ือที่จํานวน กว่า 2,000 ไร่  
ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ัน ได้รวมพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศบนยอดเขา จํานวนสองหลัง ซึ่งเป็นของบุคคลมีช่ือเสียงและ
สังคมสนใจด้วย และการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนได้ครอบคลุมทั้งภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมกันกระทํา



ความผิดด้วย ซึ่งในช้ันต้นที่ดีเอสไอได้ช้ีมูลความผิดไปยัง ป.ป.ช. เน่ืองจากสอบสวน กว้างๆ แล้วพบว่า มีการกระทําความผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเมื่อ ป.ป.ช.ไปพิจารณาแล้วก็น่าจะพบมูลความผิดจริง จึงส่งสํานวนกลับมาให้ดีเอสไอดําเนินคดีต่อ 

“ผมได้หารือกับคณะพนักงานสอบสวนร่วมกรณีที่จะต้องหยิบประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติกรรมแห่งคดีในการกระทํา
ความผิด ระหว่าง ประมวลกฏหมายอาญามาตรา 151 และ มาตรา 157 ในประเด็นการกระทําความผิดในเร่ืองของป่าไม้ที่ดิน
สาธารณะ เน่ืองจากมีกรณีตัวอย่างคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวนาง-หางนาค อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ีศาลทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาจําคุกจําเลยในประเด็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151” 

นายศุภชัย กล่าวว่า คดีน้ี คณะเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพ้ืนที่สืบสวนสอบสวนในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
และ พ้ืนที่ที่พบการกระทําความผิดเอกสารสิทธ์ิกว่า 30 แปลง ครอบคลุมพ้ืนที่ ป่าทั้งตําบลคลองเคียน และ ตําบลหล่อยูง  
ซึ่งพ้ืนที่ ครอบคลุมเขาทั้งลูก เน้ือที่ประมาณ 2,000 ไร ่

แหล่งข่าวจากพนักงานสอบสวนในคดีกล่าวว่า ในคดีน้ีจากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศของผู้เช่ียวชาญอ่านแปลภาพถ่ายทาง
อากาศศาลยุติธรรม ระบุว่า เมื่อ ปี 2519 สภาพที่ดินทั้งหมด ยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ แต่จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องและเอกสารยืนยันว่า การเดินสํารวจออกเอกสารสิทธ์ิต้องดูภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาซึ่งแค่มอง
ภาพถ่ายทางอากาศก็เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าสภาพพ้ืนที่เป็นป่าไม้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ในรายงานการสอบสวนสิทธ์ิของ
เจ้าของที่ดินบอกว่ามีการครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินมากว่าสามสิบปีจึงเป็นความเท็จ และ กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ได้ระบุ 
ไว้ว่าห้ามออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินบนพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา และ ผู้ที่ดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิหรือผู้ที่ดําเนินการเป็นมือแรก มีคดีบุกรุก
ป่าไม้ที่ดินอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต หลายคดี อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

รายงานข่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ในกรณีคดีน้ี นายบุญชัย เบญจรงคกุล ซึ่งมีบ้านพักในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เคยเดินทางไปพบกับ พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 โดยให้ปากคํานาน 3 ช่ัวโมง ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ได้ซื้อที่ดิน
มาจากเพ่ือนที่เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยกันซึ่งลงไปพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดพังงาในนามบริษัทเคปพังงา รีสอร์ต และ เพ่ือนได้
ซื้อที่ดินมาจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคนพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ซุ่มสกัดรถบรรทุก 2 คัน ขนโค่นไม้ท่อนเถ่ือน หวังขายได้ราคาดี ผู้ต้องหา 2 คน สารภาพแค่รับจ้างมา 

วันที่ 9 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ ต้ังอยู่ใน อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.12 (แม่จางตอนขุน) และเจ้าหน้าที่ตํารวจกองกํากับการ 4  
กองบังคับการป้องกัน และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.) ได้เข้า
ตรวจสอบ และจับกุมกลุ่มขบวนการมอดไม้เถื่อน ได้ผู้ต้องหา 2 คน เป็นชาย และของกลางเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 2 คัน ที่ใช้ขนไม้
สงวนหวงห้าม ทั้งไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโค่นต้น และไม้ชิงชันท่อน ร่วมกว่า 32 ท่อน พร้อมไม้ประดู่แปรรูปจํานวนหน่ึง  
อยู่เต็มท้ายรถบรรทุก เหตุจับกุมเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงชนบทที่ 1348 เส้นทางผาลาด – แม่เมาะ เขตบ้านเมาะหลวง ม.8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

ในการจับกุมครั้งน้ี ทางเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่า ได้มีกลุ่มขบวนการมอดไม้เถื่อน ที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติในเขต
พ้ืนที่ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ออกมา เน่ืองจากมีใบสั่งซื้อจากกลุ่มนายทุนจากต่างพ้ืนที่ ที่ต้องการไม้ชนิดดังกล่าว เพ่ือนําไปขายต่อ
ในภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งจะได้ราคาดีหลักแสนบาท จากโค่นไม้ท่อนที่มีปมร่องสวยงาม โดยจะมีการลําเลียงออกมาตาม
เส้นทางลัดเลาะในหมู่บ้านซึ่งมีการขนย้ายด้วยรถบรรทุก และผ่านเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเป็นถนนลัดเลาะในหมู่บ้าน ที่สามารถ
เช่ือมต่อ และออกได้หลายทางในเขตพ้ืนที่ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง และไปยัง จ.แพร่ ได้ ดังน้ัน ทางเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จึงได้ไปวาง
กําลังดักซุ่มอยู่ เมื่อมีแสงไฟรถบรรทุก 6 ล้อ ว่ิงมาถึง เจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณหยุดรถ และวางกําลังสกัดไว้ ก่อนที่จะเข้า
ตรวจสอบจับกุมรถที่ขนไม้เถื่อนดังกล่าวไว้ได้ พร้อมคนขับ 

หลังสกัดจับกุมเจ้าหน้าที่จึงนําตัวคนขับรถทั้ง 2 คน พร้อมของกลาง ไปสอบสวนที่ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง โดยท้ัง 2 คน ให้การ ว่า เป็นเพียงผู้รับจ้างเข้ามาขนไม้ดังกล่าวออกไปเท่าน้ัน แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเช่ือ 
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหน่ึงในขบวนการมอดไม้เถื่อน ดังน้ัน จึงส่งตัวให้ทางพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ ดําเนินคดีตามกฏหมายต่อไป 



 

 
8 ม.ค. 2564 - 12:45 น.  

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สกัดรถบรรทุกลักลอบขนไม้เถ่ือน 2 คัน หลังรับแจ้งเตรียมขนจากอ.แม่เมาะ ไปจ.แพร่ สนธิกําลังไปดักซุ่ม
ตรวจยึด พบไม้ขนาดใหญ่กว่า 20 ท่อน 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ โดยการอํานวยการของนายสักรินทร์ ปัญญาใจ 
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายดนุศักด์ิ หมื่นโฮ้งหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลําปาง 

นายทรรศนะ ทิพย์วิชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.12 แม่จางตอนขุน ด.ต.วสุอนันต์ สารีพันธ์ ด.ต.นิติพงษ์ ตากันทะ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.4 บก.ปทส. ประจําจ.ลําปาง และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบ
ขนไม้เถื่อน 2 ราย 

คือนายสว่าง สิ่วสําแดง อายุ 37 ปี ชาวจ.แพร่ และนายอนันต์ ทองธนโชติกุล อายุ 27 ปี ชาวจ.แพร่ พร้อมของกลางรถบรรทุก 6 ล้อ 
2 คัน ไม้หวงห้ามขนาดใหญ่กว่า 20 ท่อน จับกุมได้เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 7 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา 

สืบเน่ืองจากนายสักรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามที่ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนย้ายไม้ท่อนผิดกฎหมายออกจากพ้ืนที่ 
ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ไปยังจ.แพร่ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปดักซุ่มรอ 2 จุด บริเวณทางแยกห้วยเป็ด ม.1 ต.แม่เมาะ 
และริมถนนหมายเลข 1348 ผาลาด-แม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ 

จนกระทั่งพบรถบรรทุก 6 ล้อ 2 คัน ลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งขับขี่ตามกันมาผ่านสามแยก มุ่งหน้าไปตามถนนหมายเลข 1348 
ผาลาด-แม่เมาะ บริเวณท้ายรถบรรทุกมีผ้าใบปกคลุมขนาดใหญ่คลุมไว้มิดชิด จึงขับตามและแจ้งให้เจ้าหน้าทําการดักรอ
ตรวจสอบพบไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้สัก ไม้ตะครํ่า ไม้แคทราย ไม้ชิงชัน รวมกว่า 20 ท่อน จึงตรวจยึดไว้ทั้งหมด 



จากการสอบสวนนายอนันต์ ให้การว่าได้ชักชวนนายสว่าง ให้มาร่วมขับรถบรรทุกไม้ที่บ้านแม่หล่วง ต.นาสัก เพ่ือนําไปส่งในพ้ืนที่ 
จ.แพร่ และได้ขับรถบรรทุกไปพบผู้ว่าจ้าง 3 คน ที่โรงเรียนนาสัก เป็นผู้นําทางไปบรรทุกไม้ในบ้านของชาวบ้านที่บ้านแม่หล่วง 
ก่อนมาถูกจับกุม 

ส่วนไม้ท่อนที่บรรทุกมาในรถน้ัน ตนไม่ทราบว่าไม้ดังกล่าวจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เน่ืองจากไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด
แต่อย่างใด เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา กระทําความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ก่อนจะนําตัวส่งให้พนักงาน
สอบสวน สภ.แม่เมาะ ดําเนินคดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ลําปาง- เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จับ 2 ชายฉกรรจ์ ขณะลักลอบขนย้ายไม้หวงห้าม ในอ.แม่เมาะ จ.ลําปาง แฉเป็นกลุ่มขบวนการมอดไม้
กลุ่มนายทุน จ.แพร่ เผยเน้นไม้ที่มีรูปทรง ปมไม้ที่สวยงาม และลักษณะเป็นไม้เก่า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ),หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ลป.12 (แม่จางตอนขุน) ออกลาดตระเวนออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดว่าด้วยการป่าไม้ พ.ศ.2484 ตาม
รายงานสายข่าวขบวนการมอดไม้ภาคเหนือว่ามีมอดไม้เข้าพ้ืนที่ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง จึงมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ดักซุ่มและ
ลาดตระเวน 2 จุด ที่เป็นเส้นทางเช่ือมต่อ จ.แพร่ ในเขต ต.นาสัก และบ้านห้วยเป็ด ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

โดยพบชายฉกรรจ์ จํานวน 2 คน กําลังขนย้ายไม้หวงห้ามในเขตพ้ืนที่ ติดถนนผาลาด-แม่เมาะ หมายเลข 1348 ท้องที่หมู่ 8 ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง จึงได้เข้าจับกุมชายฉกรรจ์ 2 คนดังกล่าว พร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จํานวน 2 คัน ไม้สักท่อน 
1 ท่อน ไม้ชิงชัน 1 ท่อน ไม้หวงห้ามท่อน 30 ท่อน ไม้ประดู่แปรรูป 2 แผ่น นําส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ ดําเนินคดี 

แหล่งข่าวภายในจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในชุดปราบปรามระบุว่า ในช่วงปลายปี 2563 จนถึงขณะน้ี ขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้าม
เริ่มเข้าพ้ืนที่เขต อ.งาว และ อ.แม่เมาะหนักมาก ล่าสุดในคดีน้ีเช่ือว่า เป็นกลุ่มขบวนการมอดไม้กลุ่มนายทุน จ.แพร่ ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นการขนไม้ที่มีรูปทรง ปมไม้ที่สวยงาม และไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้เก่า เป็นร่องสวยงาม ซึ่งกําลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก
ในตลาดค้าไม้เถื่อนภาคอีสานและภาคใต้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุที่พบการกระทําผิดเป็นจุดที่อยู่ติดถนน ซึ่งเป็นเส้นทางนําไม้ออกจากพ้ืนที่ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ไปสู่
จุดหมายปลายทาง จ.แพร่ และเช่ือว่ามีกลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่มีส่วนในการเปิดทางและสนับสนุนขบวนการทํางานของผู้รับจ้าง
ลักลอบตัดและขนอย่างเป็นระบบ ส่วนรายละเอียดของคดีน้ี ต้องรอการสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 

 



 

 
แกนนํากลุ่มชาติพันธ์ุ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นําชนเผ่าชาติพันธ์ุเข้าย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หลังพบมีนักการเมืองระดับประเทศเข้าแทรกแซงเพ่ือช่วยเหลือผู้กระทําผิดลักลอบทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายภาคิน ภาคินสมบัติ แกนนํากลุ่มชาติพันธ์ุพ้ืนที่อําเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยชนเผ่า
จํานวนหน่ึง ได้เดินทางไปย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องทํางาน ศาลากลางจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยในหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ได้ระบุว่า ด้วยพวกข้าพเจ้า ชาวชนเผ่าในพ้ืนที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พบว่า 
ได้มีกลุ่มบริษัทรับเหมา นํารถแบคโฮ เข้ามาดําเนินการขุดลอกลํานํ้า ในแม่นํ้าของ พ้ืนที่บ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า 
ซึ่งทราบมาว่า การดําเนินการขุดลอกดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

การดําเนินการของกลุ่มผู้รับเหมาดังกล่าว คล้ายกับผู้มีอิทธิพล มีการห้ามถ่ายรูปและมีการจัดชายฉกรรจ์กว่า 10 คน คอยป้องกัน
ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปถ่ายรูป โดยการกระทําเช่นน้ันไม่มีความยําเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ที่สําคัญคือการขุดลอกลํานํ้าดังกล่าว 
ไม่ได้มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานรัฐ ไม่มีการทําประชาพิจารณ์ ซึ่งผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้
ระบบนิเวศวิทยาเสียหายอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ในอนาคต 

พวกข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ สั่งระงับการกระทําผิดดังกล่าวโดยเร็ว
และให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว 



 
นายภาคิน ภาคินสมบัติ เปิดเผยต่อไปว่า หลังจากที่ได้เคยมีการร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ว่ามีการลักลอบนํารถแบคโฮเข้า
ไปลักลอบขุดดินในพ้ืนที่บ้านแอโก๋/แสนคําลือ ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ได้ดําเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและพบว่ามีการกระทําผิดจริงและได้มีการแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.ปางมะผ้า ไปแล้วน้ัน ล่าสุดพบว่า ยังได้มี การลักลอบขุดลอกดินและหินข้างลํานํ้าในพ้ืนที่ บ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม 
อ.ปางมะผ้า อีก โดยมีการนํารถแบคโฮ จํานวน หลายคันเข้าไปดําเนินการอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 

แกนนํากลุ่มชาติพันธ์ุกล่าวต่อไปว่า ต่อมาทราบมาว่า ได้มีนักการเมืองระดับประเทศคนหน่ึง ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และมีการร้องขอไม่ให้เอาผิดต่อผู้กระทําผิดฎหมายบ้านเมือง ซึ่งเรื่องน้ี อยากจะขอวิงวอนให้ ท่านสิระ เจนจาคะ 
สส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
สภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยดําเนินการสอบจริยธรรม ส.ส.คนดังกล่าว ที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับคดี กลุ่มอิทธิพลลักลอบขุดดินในป่าสงวน
และอุทยานในพ้ืนที่ อ.ปางมะผ้าด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แม่ฮ่องสอน - แกนนํากลุ่มชาติพันธ์ุ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ย่ืนหนังสือร้องผู้ว่าฯ หลังพบมีนักการเมืองระดับประเทศ 
เข้าแทรกแซงเพ่ือช่วยเหลือผู้กระทําผิดลักลอบขุดลํานํ้า ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ 

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายภาคิน ภาคินสมบัติ แกนนํากลุ่มชาติพันธ์ุพ้ืนที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยชนเผ่าจํานวน
หน่ึง ได้เดินทางไปย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องทํางาน ศาลากลาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
โดยในหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ระบุว่า "ด้วยพวกข้าพเจ้า ชาวชนเผ่าในพ้ืนที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าได้มีกลุ่มบริษัท
รับเหมา นํารถแบคโฮ เข้ามาดําเนินการขุดลอกลํานํ้าในแม่นํ้า พ้ืนที่บ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  
ซึ่งทราบมาว่าการดําเนินการขุดลอกดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

การดําเนินการของกลุ่มผู้รับเหมาดังกล่าว คล้ายกับผู้มีอิทธิพล มีการห้ามถ่ายรูปและมีการจัดชายฉกรรจ์กว่า 10 คน คอยป้องกัน
ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปถ่ายรูป โดยการกระทําเช่นน้ันไม่มีความยําเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ที่สําคัญคือการขุดลอกลํานํ้าดังกล่าว 



ไม่ได้มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานรัฐ ไม่มีการทําประชาพิจารณ์ ซึ่งผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้
ระบบนิเวศวิทยาเสียหายอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ในอนาคต 

 
พวกข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ สั่งระงับการกระทําผิดดังกล่าวโดยเร็ว
และให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว" 

นายภาคิน ภาคินสมบัติ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เคยมีการร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ว่ามีการลักลอบนํารถแบคโฮเข้าไปลักลอบ
ขุดดินในพ้ืนที่บ้านแอโก๋/แสนคําลือ ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ใน จ.แม่ฮ่องสอน  
ได้ดําเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและพบว่ามีการกระทําผิดจริงและได้มีการแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.ปางมะผ้า ไปแล้วน้ัน ล่าสุดพบว่ายังได้มีการลักลอบขุดลอกดินและหินข้างลํานํ้าในพ้ืนที่บ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม 
อ.ปางมะผ้า อีก โดยมีการนํารถแบคโฮ จํานวน หลายคันเข้าไปดําเนินการอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 

 
แกนนํากลุ่มชาติพันธ์ุ กล่าวว่า ต่อมาทราบมาว่า ได้มีนักการเมืองระดับประเทศคนหน่ึง ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจและมีการร้องขอไม่ให้เอาผิดต่อผู้กระทําผิดฎหมายบ้านเมือง ซึ่งเรื่องน้ีอยากจะขอวิงวอนให้นายสิระ เจนจาคะ 
ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 
ให้ช่วยดําเนินการสอบจริยธรรม ส.ส.คนดังกล่าว ที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับคดี กลุ่มอิทธิพลลักลอบขุดดินในป่าสงวนและอุทยานในพ้ืนที่ 
อ.ปางมะผ้าด้วย 

 

 



 
วันที่ 10 มกราคม 2564 

ที่ดินสร้างปัญหาการศึกษา 

โรงเรียนบนดอย เด็กๆ เสื้อผ้าขาดว่ิน สภาพชีวิตอดมื้อกินมื้อ ทําให้เราชินชาจนลืมถามคําถามสําคัญที่สุดคือ 

“ทําไม” 

คําตอบคือ พวกเขาเกิดในพ้ืนที่ห่างไกลเท่าน้ันหรือ 

ตลอดเวลาที่ได้เดินทางทํางาน พบเจอปัญหาและผู้คนในการศึกษามากมาย ดิฉันพบว่าปัจจัยหน่ึงของการเข้าไม่ถึงการศึกษาคือ
ปัญหาของตัวบทกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

 “ที่ดินที่คุณอยู่แต่เหมือนไม่ได้อยู่” 

สมมุติว่า คุณเกิดในชุมชนท่ีอยู่ในป่าแห่งหน่ึงของประเทศไทย อยู่มาวันหน่ึงปี พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
ก็เกิดขึ้น ส่งผลให้มีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 1,221 แห่ง หรือ 60.38 ล้านไร่ นับเป็นร้อยละ 18.50 ของที่ดินทั้งหมดในปัจจุบัน 
(ประเทศไทยมีที่ดิน 320.7 ล้านไร่) และคุณอยู่บนพ้ืนที่ประเภทน้ี แน่นอนว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ “เข้าทําประโยชน์” บนพ้ืนที่
ป่าสงวน น่ันหมายรวมถึงโรงเรียนและไฟฟ้า 

ส่วนพ้ืนที่อีกประเภทคือพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชมีประชาชนอยู่ในพ้ืนที่น้ี 4,192 ชุมชน 



การแก้ปัญหาคือกรมป่าไม้ต้องอนุญาตให้คุณ “ใช้ประโยชน์” จากพ้ืนที่ก่อนซึ่งปัจจุบันทําการอนุญาตไปเพียง 3.7 ล้านไร่เท่าน้ัน 

โรงเรียนของคุณจึงต้องอยู่แบบตามมีตามเกิด ไฟที่ใช้จึงเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะติดต้ังง่าย ไม่ต้องขอไฟฟ้าตามระเบียบ 
ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้ ปัจจุบันเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรีได้มติผ่อนผันให้ดําเนินการไปก่อน โดยเป็นกรณีของ
ส่วนราชการ โครงการพระราชดําริ หรือโครงการเพ่ือความม่ันคง ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ประชาชนไม่อยู่สมการน้ีเลยด้วยซ้ํา 

ส่วนกระบวนการขออนุญาตตัดถนน เดินสายไฟฟ้า ต้องทําไปทีละพ้ืนที่ด้วยความระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอน
ทางกฎหมายและนโยบายมากมาย ด้วยอคติที่มองคนในพื้นที่ว่าทําลายทรัพยากรธรรมชาติ แทนที่จะรับรองสิทธิการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมให้เขาช่วยปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติรอบๆชุมชน กลายเป็นต้องทํา
ให้เขาขาดแคลนทั้งอํานาจในการจัดการทรัพยากรและลดทอนโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ 

เด็กที่ว่าน่ีเยอะขนาดไหน? ตัวเลขที่ประมาณคร่าวๆ คือ 35,000 คน 

มีโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตป่าสงวน 

14 โรง ไม่มีอินเตอร์เน็ท 

291โรง แจ้งเบอร์โทรศัพท์แบบมือถือ ส่วนอีก 160 โรงที่เหลือคือไม่มีสัญญาณอะไรเข้าถึง 

415 โรงไม่มีไฟฟ้า 

และโรงเรียนเหล่าน้ีเขาใช้ชีวิตกันแบบไหน 

ขอยกตัวอย่างโรงเรียนแห่งหน่ึงในเขตรอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 

-โครงสร้างโรงเรียนทํากันเองในหมู่บ้าน 

-ซื้อนํ้ามันเพ่ือป่ันไฟใช้ 

-สัญญาณโทรศัพท์ต้องเดินออกไปหาตามจุดที่มีเสาสัญญาณ 

-การเดินทางคือ 3 ช่ัวโมงโดยรถถึงจะเจอตัวเมืองถ้าเข้าช่วงฤดูฝนจะเลวร้ายกว่าน้ี 

ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐต้องจัดการให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
ไม่ต้องรอรับบริจาค ไม่ต้องใช้ชีวิตไปวันๆ ได้อาหารกินอ่ิมท้องให้วันหน่ึงๆ หมดไป น่ันไม่ใช่คุณภาพชีวิต รัฐมีหน้าที่รับฟัง
ประชาชนและแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 

สภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานราชการต้องมีประสิทธิภาพกว่าน้ี 

พ้ืนที่ป่าสงวนมีถึง 60 กว่าล้านไร่ ย่อมมีชุมชนที่อยู่กับป่าอยู่แล้ว ปัจจุบันแค่การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานยังต้องรอถึงพ.ศ.2563  
ที่สพฐ.จะมีข้อมูลโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เหล่าน้ี และยังไม่มีการสํารวจเชิงคุณภาพใดๆ 

และเมื่อโควิดเข้ามาซ้ําเติม โรงเรียนในพ้ืนที่เหล่าน้ีจะได้รับผลกระทบมากที่สุด พ่อแม่จะทํามาหากินได้ไหม เมื่อของป่าเข้าไป
แตะต้องไม่ได้เลย อาชีพอ่ืนๆ ก็หาทํายากขึ้นในสถานการณ์เช่นน้ี นักเรียนจะไปโรงเรียนได้ไหม และโรงเรียนทั้งหมดประมาณ 



700 กว่าแห่ง (หรือหมายความถึงเด็ก 35,000 คนถ้าเราเฉลี่ยโรงเรียนละ 50 คน) ซึ่งยังขาดสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั้งไฟฟ้า 
สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

สพฐ.จะจัดการกลุ่มโรงเรียนแบบนี้เช่นไรคือโจทย์ท้าทาย 

ลําพังการจัดการหาข้าวหานํ้าตามเงินรายหัว 20 บาทที่ได้รับคงไม่เท่าไหร่ แต่คุณภาพการศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ เรียนผ่าน
ทางไกล จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ายังมีโรงเรียนเช่นน้ีอยู่ 

ถ้าไม่แก้ระเบียบต่างๆ ยกเว้นเป็นกรณีๆ ไปโดยการผลักดันของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดการจัดการเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบ โดยต้ังเป้าหมายชัดเจน อาทิ ภายในปี 2565 จะมีโรงเรียนก่ีโรงมีไฟฟ้าใช้  
ได้สัญญาณอินเตอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจะไม่เกิดขึ้น 

และถ้าเสียงของพวกเขายังดังไม่พอ พวกเราที่พอจะมีกําลังต้องช่วยส่งเสียงของพวกเขาให้ดังขึ้น 

ย่ิงห่างไกลย่ิงต้องทุ่มเททรัพยากรดูแล 

ย่ิงขาดแคลนย่ิงต้องดูแล 

หมายเหตุ: แก้ไขตัวเลขประเมินเด็กที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่มีไฟฟ้า จาก 3,500 เป็น 35,000 คน 

 

 


