
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  3 ก.พ. 64   

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- คอลัมนเทียบทาหนา 3..ลางอิทพล  (ไทยรัฐ  3 ก.พ. 64  หนา 3) 
- คอลัมน..ขาวสั้น ปชช.ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. “ตัด-โคน-แปรรูปไม” ได  (สยามรัฐ  3 ก.พ. 64  หนา 3) 
- ดันน้ําเคม็เหลวสงรถบรรทุกน้ํากูนาขาวปราจีน  (มติชน  3 ก.พ. 64  หนา 1,9) 
- ขอนแกนหวังเชื่อมเสนทางทองเที่ยวสูภาคเหนือ  (ผูจัดการรายวัน 360° 3 ก.พ. 64  หนา 11) 
 
เว็บไซต 
- รวบหนุมนานลอบตัด-ชักลากไม  (เนชั่น 22 2 ก.พ. 64) 
- ชาวบานจี้กรมปาไม ลงตรวจสอบไมสักในพ้ืนที่ทับสะแก หลังพบถูกโคนไปมาก  (หัวหินสาร  3 ก.พ. 64) 
- คอลัมนเชียงใหมนิวส คนแพรไมทิ้งกัน! หลายหนวยงานสนับสนุนเครื่องดื่มอาหารวางใหเจาหนาที่ชุดดับไฟปา 
  (เชียงใหมนิวส  2 ก.พ. 64) 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 นายประสิทธิ์ ทาชาง ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 สาขาแพร นายชาตรี สัทธรรมนุวงค ผอ.สวน
ปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา นายภูริทัศน แมดเมือง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาหนวยปองกัน
รักษาปาท่ี นน.4 (ทาวังผา) นายลอย ใจจูน ผอ.ศนูยปาไมนาน นายพิษณุพันธ วงคขันธ ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม 
สจป. ที่ 3 สาขาแพร ร.ต.อ.สมบัติ แกวกลา เจาหนาที่ตํารวจ ชุด กก.4 บก.ปทส จ.นาน พรอมเจาหนาที่ปาไม
หนวยปองกันรักษาปาที่ นน.4 (ทาวังผา) พรอมพวกพวก 
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 โดยไดรวมกันจับกุมนายสิทธิชัย เทียมเมธ อยูบานเลขที่ 111 หมูที่ 7 บานน้ําฮาว ต.จอมพระ อ.ทาวังผา 
จ.นาน พรอมดวยของกลาง คือ 1.รถยนตบรรทุก 6 ลอ หรือรถดั้ม ยี่หอโตโยตา สีน้ําเงิน ทะเบียน 81-2170 นาน 
จํานวน 1 คัน2.ไมเหียงทอน จํานวน 9 ทอน ปริมาตร 1.60 ลูกบาศกเมตร คาเสียหายของรัฐคดิเปนเงิน 48,000 
บาท 3.เลื่อยโซยนต ยี่หอ ARTO รุน CS 2800 E จํานวน 1 เครื่อง พรอมดวยอุปกรณในการตัดไมขณะทําการขน
ไมออกมาจากบริเวณเสนทางสายบานน้ําฮาว-บานกง ถึงบริเวณปากทางเขาปาหวยผึ้งพบรถบรรทุก 6 ลอ ของ
กลาง ไดบรรทุกขนไมทอนออกมาจากปา 
 ท้ังนี้นายสิทธิชัย เทียมเมธคนขับรถแสดงตัวเปนเจาของไมและเปนเจาของรถคันที่บรรทุกไมดังกลาว และ
เจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบพบไมเหียงทอน จํานวน 9 ทอน อยูในกระบะทายของรถ ไมทัง้หมดมีลักษณะใหม-
สด ถูกตัดทอนดวยเลื่อยโซยนต ไมมีรองรอยวาไดผานการใชประโยชนเปนสิ่งปลูกสราง หรือเครื่องใชมากอน ที่
หนาตัดดานหัวและทายของไมท้ังหมดไมมีรูปรอยดวงตราใดๆของทางราชการตีประทับไวแตอยางใด 
จากการสอบถามนายสิทธิชัย ใหการวาไมทอนทั้งหมดตนไดซื้อมาจากชาวเขาเผามง ไมทราบชื่อ เปนราษฎรบาน
ปากลาง อ.ปว จ.นาน ซึ่งเปนผูเชาที่ดิน สปก.4-01 ของนายโงน สมมุติ และชายชาวมงเปนผูตัดโคนไมในที่ดิน 
สปก.แปลงดังกลาวขายใหตนในราคา 1,000 บาท เปนไมเหียง จํานวน 3 ตน ตนจึงไดใชเลื่อยโซยนตของตนทํา
การตัดทอนเปนทอนๆ ไดจํานวน 9 ทอน โดยมีชายชาวมง จํานวน 3 คนไดชวยตนขนไมทั้งหมดขึ้นรถบรรทุก
สําหรับชายชาวมงท้ัง 3 คนจําหนาไดแตไมรูจักชื่อ ทราบเพียงวาเปนราษฎรบานปากลาง อ.ปว จ.นาน 
 หลังจากนั้นนายสิทธิชัย ไดพาเจาหนาที่ไปตรวจสอบตอของไมท้ังหมด โดยเชิญนายโงน สมมุติ เจาของ
ที่ดินไปเปนผูนําชีข้อบเขตแปลงที่ดิน สปก.4-01 แปลงท่ี 14 ระวาง สปก.ท่ี 2019 สารบัญทะเบียนที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน อ.ทาวังผา จ.นาน 
 จากการสอบถาม นายโงน สมมุติ ใหการรับวาไมทั้งหมดถูกตัดโคนและนําออกมาจากที่ดินแปลง สปก.
ของตนจริงจากนั้น เจาหนาที่ไดรวมกันตัวสอบแลวเห็นวาไมที่เกิดข้ึนเองในที่ดิน สปก.ยังเปนไมหวงหาม ตาม 
พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 การครอบครองไมเหียงทอนดังกลาวเปนความผิดจึงไดแจงขอกลาวหา นายสิทธิชัย วา มี
ความผิด ตามพ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน "ทําไมหวงหามโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ฯ " 
 มาตรา 69 ฐาน "มีไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรอยตราคาภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ไว
ในครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตฯ " มาตรา 70 ฐาน " รับไวดวยประการใดๆ ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไป
เสียใหพนซึ่งไมที่ตนรูอยูแลววาเปนไมที่มีผูไดมาโดยการกระทําผิดกฎหมาย " จึงไดควบคุมตัวพรอมของกลาง
ทั้งหมด นําสง พนักงานสอบสวน สภ.ทาวังผา เพ่ือดําเนินคดี กับนายสิทธิชัย พรอมพวกทั้งเรงหาตัวผูที่เก่ียวของ
ในคดีนี้ เพ่ือดําเนินคดตีามกฎหมายตอไป 
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 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 จากกรณีที่กรมปาไม โดยสํานักจัดการที่ดินปาไม จัดทําตนรางแผนที่ขอบเขต
ระดับอําเภอ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหคณะกรรมการหมูบานและราษฎรในพื้นที่ ชี้ขอบเขตรวมกับราษฎรที่
อยูในหลักเกณฑ ในพ้ืนที่จริง โดยกรมปาไมพิจารณาเสนอเปนพ้ืนที่เปาหมายจัดที่ดินทํากินใหชุมชน หรือนําเสนอ 
คทช.จังหวัด พิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนพ้ืนที่เปาหมายจัดที่ดินทํากินใหชุมชน 

 นอกจากนี้ เจาหนาที่ปาไมไดดําเนินการตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
พรอมตรวจยึด ที่บางแปลงซึ่งหลุดคดี และยังมีบางรายท่ีถูกดําเนินคดี ก็ยังสามารถกลับเขามาในที่แปลงดังกลาว
ได บางแหงใหนายทุนหรือเครือญาติเขาไปทําประโยชนในพ้ืนที่มีปญหา ชาวบานมองวาเจาหนาที่ปลอยปะละเลย 
นอกจากนี้การใชงบประมาณในการปลูกปาทดแทนตามมาตรา 25 สอเคามีกลิ่น โดยงบประมาณในการปลูกตนไม 
และจัดซื้อเพาะพันธุกลาไม ไมรูวาเอาไปดําเนินการที่ไหน ซึ่งใชงบประมาณแผนดินไปเปนจํานวนมาก 

ลาสุด มีชาวบานใหหนวยงานลงมาตรวจสอบปาไมในพื้นที่อําเภอทับสะแก โดยเฉพาะไมสัก ตามพ้ืนที่มาตรา 25 
หลังอางเก็บน้ําจักรกระ พื้นที่หมู 10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก ลึกเขาไปในปา ประมาณ 2 กิโลเมตร เขตพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติ (ปาทับสะแก) และดานหลังหนวยปองกันรักษาปาที่ ปข.3 อางทอง โดยชาวบานพบวา การลักลอบ
ตัดไมสัก ออกไปหลายตน ซึ่งถาเปนเชนนั้นจริง เทากับวาเจาหนาที่ปาไมมีการยักยอกทรัพยสินของหลวง ซึ่งคาด
วานาจะทําเปนขบวนการ 
 นายประมวล พงศถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ เขต 3 พรรคประชาธิปตย เปดเผยวา ไดรับการ
รองเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานนอย มีปญหาถูกเจาหนาที่จับกุมดําเนินคดี จาก
ปญหาในพ้ืนที่ทํากินในแนวเขตระหวางพ้ืนที่ปาสงวนของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ เนื่องจากเขตรักษาพันธุสัตวปาในสังกัดกรม
อุทยาน และพ้ืนที่เขตปาสงวนฯ ใชแนวเขตในการจัดการพ้ืนที่ของทั้งสองกรมไมตรงกัน ทําใหมีปญหาในการจัด
ที่ดินทํากินใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งกรมปาไมอยูระหวางการ
ดําเนินการรอจัดสรรท่ีดินทํากิน รายละ 20 ไร จึงขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณา
จัดการแกปญหาอยางเรงดวน 
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ดานนายนันทปรีชา คําทอง ประธานคณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินทํากินฯ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ 
กลาววาการกระจายการถือครองสิทธิที่ดินทํากินใหกับเกษตรกรในพื้นที่เสื่อมโทรมหมดสภาพปา ตามกฎเกณฑที่มี
นโยบายจากภาครัฐ เพ่ือเขาถึงสิทธิพึงมีพึงได และเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา เบื้องตนเห็นดวยในหลักการที่สําคญั คือ
การมีฐานขอมูลอยางตรงไปตรงมา เงื่อนไขหลักเกณฑการพิจารณาจะตองโปรงใส เปนธรรมกับทุกฝาย พ้ืนที่ใด
ควรสงวนไวเพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็จะตองดําเนินการอยางเครงครัด ใหเปนไปตาม
ระเบียบขอกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ภาครัฐเองก็ควรพิจารณากลั่นกรองรวมกันกับชุมชนวาบุคคลที่จะไดรับสิทธิ
ในที่ดินนั้น มีความถูกตองตามเงื่อนไขหลักเกณฑหรือไม อยาปลอยใหอํานาจใดๆ มาบิดเบือนขอเท็จจริง ใชชอง
โหว ชองวางของระเบียบขอกฎหมายมาเบียดบังสิทธิของประชาชน ทําใหเสียโอกาสที่จะเขาถึงสิทธินั้นๆ และ
ประชาชนเองก็เชนกัน เมื่อไดสิทธิแลว จะตองทําหนาที่ใหสมบูรณแบบในการปกปองดูแลที่ดินที่ไดรับมาอยางไร ที่
จะกอใหเกิดประโยชนกับตนเองและสวนรวม 

 

สําหรับในพ้ืนที่นิคมสหกรณบางสะพาน เนื้อที่ 160,000 ไร ครอบคลุมพ้ืนที่สองอําเภอ คือ อําเภอบางสะพาน 
และอําเภอบางสะพานนอย ซึ่งตามมติ ครม.พ.ศ.2513 และ พ.ศ.2517 ไดมีมติใหกรมสงเสริมสหกรณใชพื้นที่
ดังกลาวมาแตตน จวบจนถึงตอนนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับจังหวัด โดยผานความเห็นชอบของผูวาราชการ
จังหวัด ไดลงนามขออนุญาตการใชพื้นที่ดังกลาวใหกรมสงเสริมสหกรณ โดยผูอํานวยการนิคมสหกรณบางสะพาน 
คณะกรรมการสหกรณที่ดินบางสะพานจํากัด ผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผูอํานวยการจัดการทรัพยากรปาไมเขต 10 เพชรบุรี และคณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินทํากิน 
ของสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดบูรณาการรวมกันขับเคลื่อนงาน สอดประสานกันเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับทุกภาคสวน โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฏร เขต 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประสานงานกับฝายนิติ
บัญญัติ ที่จะทําใหเกิดการแกไขปญหาที่มีมาอยูอยางยาวนาน และหวังเปนอยางยิ่งวา การอนุญาตใชประโยชนใน
พ้ืนที่จากกรมปาไม (ปส.23 ) จะตองไมชักชาอีกตอไป. 
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รหัสข่าว: C-210203039141(2 ก.พ. 64/06:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.84 Ad Value: 21,824 PRValue : 65,472 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24476
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ปชช.ถือครองที่ดิน สปก. 'ตัด-โค่น-แปรรูปไม้'ได้

รหัสข่าว: C-210203021005(3 ก.พ. 64/03:10) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 18.67 Ad Value: 15,869.50 PRValue : 47,608.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 เม่ือเย็นวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 เวลา 16.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร โดยนาย
ประสิทธิ์ ทาชาง ผอ.สํานักฯ นายเสนห แสนมูล ผอ.ศูนยปาไมแพร และเจาหนาที่ ออกตรวจเยี่ยมใหกําลังใจและ
มอบน้ําดื่ม เครื่องดื่ม ใหกับชุดปฏิบัติการรวมคดักรองและลงทะเบียนผูเขาพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติแมเติ๊ก แมถาง 
แมคําปอง ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง ตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ณ จุดลงทะเบียนบานบุญเริง 
 โดยมีกํานันตําบลบานเวียง หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ พร.6 (น้ําเลา) และคณะใหการตอนรับ ไดให
กําลังใจตลอดจนใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน สําหรับการตั้งจุดคัดกรองและลงทะเบียนผูที่เขาพ้ืนที่ปา เปนหนึ่ง
ในมาตรการทีมประชารัฐเพ่ือแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันของจังหวัดแพร 
 ทางดานนายเอกชัย วงศวรกุล กรรมการผูจัดการสถานีบริการน้ํามัน PTT Station ในเครือเอปโตรเลียม 
มอบเครื่องดื่มกําลังจํานวน 1,200 กระปอง สนับสนุนการปองกันไฟปาเพ่ือลดปญหาหมอกควันของจังหวัดแพร 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15669
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ดันน้ำเค็มเหลว ส่งรถบรรทุกน้ำ กู้นาข้าวปราจีน

รหัสข่าว: C-210203038053(2 ก.พ. 64/08:24) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 85.86 Ad Value: 94,446 PRValue : 283,338 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15669
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ดันน้ำเค็มเหลว ส่งรถบรรทุกน้ำ กู้นาข้าวปราจีน

รหัสข่าว: C-210203038053(2 ก.พ. 64/08:24) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 85.86 Ad Value: 94,446 PRValue : 283,338 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3359
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ขอนแก่นหวังเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวสู่ภาคเหนือ ดันเมืองโบราณโนนเมืองเป็นอุทยาน...

รหัสข่าว: C-210203040031(3 ก.พ. 64/04:28) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 46.94 Ad Value: 56,328 PRValue : 168,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3359
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ขอนแก่นหวังเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวสู่ภาคเหนือ ดันเมืองโบราณโนนเมืองเป็นอุทยาน...

รหัสข่าว: C-210203040031(3 ก.พ. 64/04:28) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 46.94 Ad Value: 56,328 PRValue : 168,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


