
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 28 ม.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ข�าวสั้นทันโลก: โรงเลื่อยผิด ก.ม. (ไทยรัฐ 28 มกราคม 2564 หน&า 12) 

- ปทส.จัดเต็ม'ลุงพล' สร&างพญานาครุกป1า ผิดจากวัตถุประสงค4 (ไทยรัฐ 28 มกราคม 2564 หน&า 1,9) 

- 'ลุงพล'ปฏิเสธ ทุกข&อหา (เดลินิวส4 28 มกราคม 2564 หน&า 1,12) 

- ฟ:น3ข&อหา'ลุงพล'รุกป1า (ข�าวสด 28 มกราคม 2564 หน&า 1,12) 

- ตร.แจ&งเอาผิดลุงพล2ข&อหาหนัก (เดลินิวส4 28 มกราคม 2564 หน&า 12) 

- โคราชเข&ม5อภ.เผาซังข&าว แม�ทัพสั่งพ�นน้ำลดฝุ1น14จว. (มติชน 28 มกราคม 2564 หน&า 1,7) 

 

ข�าวเว็บไซต+ 

ตำรวจบุกรวบลุงพล หลังก�อสร&างรูปป:Eนพญานาค รุกป1าสงวน (one31   27 มกราคม 2564) 

https://www.one31.net/news/detail/27776 

ป1าไม&คุมตัว"ลุงพล"สอบปมสร&างพญานาครุกพ้ืนท่ีป1าสงวน (เนชั่น 27 มกราคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378814357 

กรมป1าไม& จ�อสั่งเบรก "พญานาค" บ&านลุงพล รุกป1าสงวน (ไทยพีบีเอส 27 มกราคม 2564) 

https://news.thaipbs.or.th/content/300771 

"ลุงพล" รื้อถอนแผงค&ารุกท่ีทางหลวง  (ไทยพีบีเอส 27 มกราคม 2564) 

https://news.thaipbs.or.th/content/300765 

ปทส.จัดเต็ม "ลุงพล" สร&างพญานาครุกป1าผิดจากวัตถุประสงค4 (ไทยรัฐ  28 มกราคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2021227 

ป1าไม&ชี้พญานาครุกท่ีป1าสงวน "ลุงพล" อ&างไม�เคยรู&ว�าทำแล&วจะมีความผิด (ไทยรัฐ  27 มกราคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2021125 

จนท.ป1าไม& แจ&งจับ ‘ลุงพล’ 2 ข&อหา หลัง ‘ลานพญานาค’ ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีป1าสงวน ( มติชน 27 มกราคม 2564)    

https://www.matichon.co.th/region/news_2550328 

ฟ:น3ข&อหา‘ลุงพล’รุกป1า (ข�าวสด 28 ม.ค. 2564 )  

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5832828 

ลุงพล โดนอีก! วังพญานาคอยู�ในพ้ืนท่ีป1าสงวน อ&างซ้ือท่ีมาแต�ตรวจไม�พบ  (ข�าวสด 27 ม.ค. 2564 )  

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5829265 

รองผู&บังคับการ ตร. ภูเก็ต ลงพ้ืนท่ีสอบคดีรุกป1าเทือกเขานาคเกิด เตรียมส�งดีเอสไอ (สำนักข�าวอิศรา 27 มกราคม 2564)    

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/95429-dsi-7.html 



ลำปางฝุ1นเยอะมาก!เกินค�ามาตรฐาน13วันติด  (ไทยโพสต4 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ) 

https://www.thaipost.net/main/detail/91153 

เชียงใหม�ผนึกกำลังทุกภาคส�วนแก&ฝุ1นควัน ไฟป1า เน&นจัดการเชื้อเพลิงแทนห&ามเผา ต้ังเปfาลด PM 2.5 และจุดความร&อน  

25%  (ผู&จัดการออนไลน4  27 ม.ค. 2564 )  

https://mgronline.com/local/detail/9640000008200 

"ธรรมนัส" ถก คกก.พัฒนาท่ีดินแก&ไขความเดือดร&อนพ่ีน&องเกษตรกร (ผู&จัดการออนไลน4 27 ม.ค. 2564)  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008344 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23018
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: โรงเลื่อยผิด ก.ม.

รหัสข่าว: C-210128039115(27 ม.ค. 64/08:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.04 Ad Value: 9,944 PRValue : 29,832 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23018
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: ปทส.จัดเต็ม'ลุงพล' สร้างพญานาครุกป่า ผิดจากวัตถุประสงค์

รหัสข่าว: C-210128009065(28 ม.ค. 64/04:21) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 46.92 Ad Value: 103,224 PRValue : 309,672 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26040
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: 'ลุงพล'ปฏิเสธ ทุกข้อหา

รหัสข่าว: C-210128035128(27 ม.ค. 64/07:38) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 64.35 Ad Value: 135,135 PRValue : 405,405 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26040
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: 'ลุงพล'ปฏิเสธ ทุกข้อหา

รหัสข่าว: C-210128035128(27 ม.ค. 64/07:38) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 64.35 Ad Value: 135,135 PRValue : 405,405 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11019
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ฟัน3ข้อหา'ลุงพล'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210128012069(28 ม.ค. 64/03:03) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 74.17 Ad Value: 114,963.50 PRValue : 344,890.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11019
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ฟัน3ข้อหา'ลุงพล'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210128012069(28 ม.ค. 64/03:03) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 74.17 Ad Value: 114,963.50 PRValue : 344,890.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26040
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: ตร.แจ้งเอาผิดลุงพล2ข้อหาหนัก

รหัสข่าว: C-210128004014(28 ม.ค. 64/04:23) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 19.70 Ad Value: 41,370 PRValue : 124,110 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15663
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: โคราชเข้ม5อภ.เผาซังข้าว แม่ทัพสั่งพ่นน้ำลดฝุ่น14จว.

รหัสข่าว: C-210128020008(28 ม.ค. 64/03:08) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 70.14 Ad Value: 77,154 PRValue : 231,462 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15663
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: โคราชเข้ม5อภ.เผาซังข้าว แม่ทัพสั่งพ่นน้ำลดฝุ่น14จว.

รหัสข่าว: C-210128020008(28 ม.ค. 64/03:08) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 70.14 Ad Value: 77,154 PRValue : 231,462 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ตำรวจบุกรวบลุงพล หลังก�อสร�างรูปป��นพญานาค รุกป�าสงวน 

วันท่ี 27 มกราคม 2564     https://www.one31.net/news/detail/27776 

ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ ปทส. พร�อมเจ�าหน�าท่ีป�าไม� และหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�อง รวมกว�า 30 นาย เข�าควบคุมตัวนายไชยCพล วิภา หรือลุงพล ไปสอบปากคำ และชี้จุดบริเวณการก�อสร�างรูปป��น

พญานาคปู�ปาริจิตนาคราช รวมถึงจุดต�างๆ โดยรอบองคCพญานาค และจุดก�อสร�างเพ่ิมเติม ท่ีไม�ใช�บ�านพัก 

นายพรพิรมณC อุรุแสง ผู�อำนวยการศูนยCป�าไม�จังหวัดมุกดาหาร เปMนผู�อ�านเอกสารว�า การก�อสร�างพญานาค ปู�ปาริจิตนาคราช นั้นเปMน

การบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวน และนำพ้ืนท่ีไปใช�ผิดวัตถุประสงคC ท่ีอนุโลมให�ชาวบ�านทำการเกษตร และอยู�อาศัย ถ�ามีการบุกรุกจะมี

ความมผิด ข�อหารุกท่ีป�าสงวน โดยใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคC และทำให�เสื่อมเสียสภาพป�าสงวน ซ่ึงเปMนความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าสงวน

แห�งชาติ ระวางโทษจำคุกต้ังแต� 4 – 20 ปQ และปรับต้ังแต� 200,000 – 2,000,000 บาท ยืนยัน ขณะนี้ยังไม�แจ�งข�อหาลุงพล แต�ขอ

สอบปากคำก�อน รวมถึงลงมาดูพ้ืนท่ีจริง และให�ลุงพลพาชี้จุด ซ่ึงหากกระทำผิด ก็จะแจ�งข�อหาต�อไป ส�วนการก�อสร�างพญานาคนี้ ขอ

สอบปากคำนายไชยCพลก�อน และจะพิจารณาให�ยุติการก�อสร�าง อายัดไว�ตรวจสอบ หรือทุบท้ิง ต�องให�ศาลเปMนผู�ตัดสิน   

ด�าน นายไชยCพล เปTดเผยว�าไม�รู�สึกต่ืนเต�น ยอมรับ ท่ีดินในหมู�บ�านนี้ไม�มีบุคคลใดได�เอกสารสิทธิ์ และรู�มาตลอดว�าทางการให�ท่ีดิน

อาศัยและทำการเกษตร ส�วนการก�อสร�างสิ่งปลูกสร�างรูปป��นพญานาคปู�ปาริจิตนาคราช รู�ว�าผิดวัตถุประสงคC เช�นกัน ยืนยันตัวเอง

บริสุทธิ์ ไม�หวั่นถูกแจ�งข�อหา ซ่ึงจากนี้หากแจ�งว�าตัวเองรุกป�าสงวน ทุกคนก็บุกรุกเหมือนกันหมด ส�วนเจตนาท่ีสร�างพญานาคนั้น 

เพ่ือเปMนประโยชนCสาธารณะ ไม�ได�เปMนของส�วนตัว และหากต�องถูกทุบทำลายท้ิง ก็ต�องยอมรับ และไม�กังวลแม�จะถูกคดีต�างๆ 

รุมเร�า สัตวCโลกย�อมเปMนไปตามกรรม    ด�าน นางสมพร หลาบโพธิ์ ยืนยันขณะนี้มี ผู�ใหญ�ได�ประสานติดต�อทนายให�แล�ว ยอมรับ

ตกใจอย�างมาก  ท้ังนี้ เจ�าหน�าท่ีได�ควบคุมตัว นายไชยCพล ข้ึนรถตู�ไปท่ีสภ.กกตูม จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือสอบสวน และชี้จุด พิกัด

ต�างๆ ซ่ึงจากข�อมูลพบว�าเข�าข�ายความผิด ก็จะมีการแจ�งข�อหา และดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

สำหรับท่ีดินบริเวณท่ีมีการสร�างพญานาคปู�ปาริจิตนาคราช เปMนท่ีดินท่ีลุงพล ซ้ือต�อมาจากชาวบ�านกกกอก เม่ือปQ 2557 ในราคา 

150,000 บาท โดยเปMนการซ้ือขายมือเปล�า ไม�มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง  ขณะท่ีจากการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ี พบว�า เปMนท่ีดิน

ท่ีอยู�ในเขตป�าสงวนติดกับลำห�วยบุง ท่ีแต�เดิมชาวบ�านจะออกหาปลาในช�วงฤดูน้ำหลาก แต�เม่ือเดือนธันวาคมปQท่ีแล�ว นายไชยCพล 

นำท่ีดินตรงนี้ไปก�อสร�างพญานาคยาว 44 เมตร สูง 7 เมตร ซ่ึงถือเปMนการใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคC ท่ีกรมป�าไม�อนุโลมให�พ้ืนท่ีบ�าน

กกกอก สามารถอยู�อาศัยและทำการเกษตร 



 

ป�าไม�คุมตัว"ลุงพล"สอบปมสร�างพญานาครุกพ้ืนท่ีป�าสงวน 

27 ม.ค. 2564  https://www.nationtv.tv/main/content/378814357 

ตำรวจ ปทส. พร�อมเจ�าหน�าท่ีป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง สนธิกำลังกว�า 50 นาย นำตัวลุงพล ข้ึนรถตู�สอบปากคำท่ี สภ.กก

ตูม กรณีก�อสร�างองคCพญานาครุกท่ีป�าสงวน ในเนื้อท่ี2งาน ด�านลุงพล ยันไม�กังวล พร�อมระบุ เจตนาสร�างพญานาค เพ่ือเปMน

ประโยชนCสาธารณะ 

27 มกราคม 2564  ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ ปทส. พร�อม

เจ�าหน�าท่ีป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง สนธิกำลังกว�า 50 นาย นำโดยนายพรพิรมณC อุรุแสง ผู�อำนวยการศูนยCป�าไม� จ.

มุกดาหาร  นำเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับกรณีการก�อสร�างองคCพญานาคบริเวณข�างบ�านของนายไชยCพล วิภา หรือ ลุงพล แจ�ง

ให�นายไชยพลทราบ โดยสาระสำคัญคือ การแจ�งให�ทราบว�า พ้ืนท่ีก�อสร�างดังกล�าว ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 2 งาน เปMนการก�อสร�าง

บุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวน และนำพ้ืนท่ีไปใช�ผิดวัตถุประสงคC ท่ีอนุโลมให�ชาวบ�านทำการเกษตร และอยู�อาศัย ทันทีท่ีเจ�าหน�าท่ีนำกำลัง

ลงพ้ืนท่ี ลุงพล พร�อมกลุ�มยูทูบเบอรC ท่ีอยู�ระหว�างรื้อร�านค�าหน�าบ�าน ได�เดินมารับทราบคำชี้แจง ก�อนท่ีจะให�นายไชยCพล ชี้จุด  

โดยใช�เวลาประมาณ 20 นาที ก�อนจะนำตู�ข้ึนรถตู�ของเจ�าหน�าท่ีมาท่ี สภ.กกตูม  

นายพรพิรมณC อุรุแสง ผู�อำนวยการศูนยCป�าไม� จ.มุกดาหาร ระบุว�า การลงพ้ืนท่ีครั้งก็เพ่ือให�เห็นพ้ืนท่ีจริง รวมท้ังชี้แจงข�อเท็จจริง

เรื่องท่ีดินให�นายไชยCพล ทราบ ยังไม�ได�แจ�งข�อกล�าวหา แต�หากพิสูจนCอย�างระเอียดแล�วพบว�า มีความผิดก็จะแจ�งข�อหา ส�วนจะ

พิจารณาให�ยุติการก�อสร�าง หรืออายัดไว�ตรวจสอบ จะรื้อทุบท้ิง หรือไม�นั้นต�องให�ศาลเปMนผู�ตัดสิน ขณะท่ีนายไชยCพล หลังเดินลง

จากรถตู� ได�ให�สัมภาษณCสื่อมวลชน ก�อนจะเดินทางเข�าให�ปากคำกับเจ�าหน�าท่ีว�า ไม�รู�สึกต่ืนเต�นหรือกังวลใจ และไม�หวั่นว�าจะโดน

แจ�งข�อหา ไม�ว�าคดีอะไร ซ่ึงถ�าบอกว�าตนเองรุกป�าสงวน ก็ชาวบ�านท่ีอยู�ท่ีบ�านกกกอกก็ถือว�าบุกรุกกันหมดทุกคน เจตนาท่ีตน

สร�างพญานาค ก็เพ่ือเปMนประโยชนCสาธารณะ เพ่ือเปMนสมบัติของชาติ ไม�ได�เปMนของส�วนตัว แต�ยอมรับว�า ไม�เคยรู�มาก�อนว�าการ

ก�อสร�างองคCพญานาค จะมีความผิด 

ผู�สื่อข�าวรายงานเพ่ิมเติมว�า  สำหรับท่ีดินบริเวณท่ีมีการสร�างพญานาคปู�ปาริจิตนาคราช เปMนท่ีดินท่ีนายไชยCพล อ�างว�าซ้ือต�อมา

จากชาวบ�านกกกอก เม่ือปQ 2557 ในราคา 150,000 บาท โดยเปMนการซ้ือขายมือเปล�า ไม�มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ขณะท่ีจาก

การตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ี พบว�า เปMนท่ีดินท่ีอยู�ในเขตป�าสงวนติดกับลำห�วยบุง ท่ีแต�เดิมชาวบ�านจะออกหาปลาในช�วงฤดูน้ำ

หลาก แต�เม่ือเดือนธันวาคมปQท่ีแล�ว นายไชยCพบ กลับนำท่ีดินตรงนี้ไปก�อสร�างพญานาค ความยาว 44 เมตร สูง  8 เมตร ถือเปMน

การใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคC ท่ีกรมป�าไม�อนุโลมให�พ้ืนท่ีบ�านกกกอก สามารถอยู�อาศัยและทำการเกษตรเท�านั้น 



 

กรมป�าไม� จ�อสั่งเบรก "พญานาค" บ�านลุงพล รุกป�าสงวน 

 27 มกราคม 2564 https://news.thaipbs.or.th/content/300771 

กรมป�าไม� ส�งทีมเข�าตรวจจับพิกัด "พญานาค" บ�านลุงพล หลังไม�ได�ขออนุญาตก�อสร�าง และสร�างในเขตปาสงวนแห�งชาติ ชี้ตาม

ข้ันตอนต�องสั่งหยุดการก�อสร�างก�อน และอนาคตสามารถสั่งรื้อถอนได� 

วันนี้ (27 ม.ค.2564) นายอดิศร นุชดำรงคC อธิบดีกรมป�าไม� ให�สัมภาษณCไทยพีบีเอสออนไลนCว�า หลังจากมีการร�องเรียนให�ตรวจสอบ

การก�อสร�างพญานาค ท่ีบ�านนายไชยCพล วิภา หรือ ลุงพล ในหมู�บ�านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เนื่องจากอยู�ในเขตป�า

สงวนแห�งชาติ มาตรา 14 ฐานห�ามมิให�บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชนCหรืออยู�อาศัยในท่ีดิน ก�อสร�าง แผ�วถาง เผาป�า ทำไม� 

เก็บหาของป�าหรือกระทำด�วยประการใด ๆ อันเปMนการเสื่อมเสียแก�สภาพป�าสงวนแห�งชาติ ซ่ึงวันนี้ เจ�าหน�าท่ีป�าไม�มุกดาหาร ร�วมกับ

ปทส.เข�าตรวจพิกัดพญานาคอย�างละเอียดอีกครั้ง และจากนั้นจะดำเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักปbองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� กล�าวว�า กรณีนี้ นายอัจริยะ เรืองรัตนพงษC เข�า

ร�องเรียนไว� โดยกรมป�าไม� เข�าตรวจสอบตรวจวัดพิกัด เพ่ือแปลภาพถ�ายดาวเทียมอย�างละเอียด เนื่องจากพ้ืนท่ีหมู�บ�านกกกอก 

อยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติจริง แต�ต�องดูเรื่องการผ�อนปรนให�ใช�พ้ืนท่ี และวัตถุประสงคCการใช�พ้ืนท่ี 

นายชีวะภาพ ระบุว�า  วันนี้ถ�าพบว�าผิดต�องหยุดก�อน ถ�าจะด้ือดึงทำต�อก็จะผิดครั้งท่ี 2 ใครท่ีเข�าก�อสร�าง ต�องพ่ึงระวัง เพราะการ

ก�อสร�างต�องขอนุญาตจากกรมป�าไม� รวมท้ัง อบต.และถ�าปลูกริมถนนหลวง ก็ต�องขอจากกรมทางหลวงด�วย   

“เบ้ืองต�นสามารถสั่งเบรกการก�อสร�างพญานาคได�ทันที และอนาคตใช�อำนาจหน�าท่ีตาม ม.25 สั่งรื้อออกได� เพราะไม�ควรมีอะไร

แปลกปลอมในป�าสงวนฯ” 

ท้ังนี้ แม�แต�ภาครัฐจะสร�างเส�นทาง ป�กเสาไฟ อ�างเก็บน้ำยังต�องขอใช�พ้ืนท่ี แต�พญานาคในป�าสงวน ถ�าไม�ขอก็ผิด และเชื่อว�าผิด 

รวมท้ังต�องขออนุญาตกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องด�วย 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า เม่ือช�วงเช�าท่ีผ�านมา นายไชยCพล ได�เข�ารื้อถอนแผงร�านค�าบริเวณหน�าบ�านพักในหมู�บ�านกกกอก หลัง

เจ�าหน�าท่ีแขวทางหลวงมุกดาหาร เข�าแจ�งให�รื้อถอน เนื่องจากร�านค�ารุกล้ำพ้ืนท่ีทางหลวง 

สำหรับพญานาคปู�ปาริจิตนาคราช ส�วนลำตัวสูงประมาณ 3 เมตร ส�วนหัวสูงประมาณ 7 เมตร ความยาวประมาณ 44 เมตร เริ่ม

ก�อสร�างต้ังแต�เดือนธ.ค.2563 ป�จจุบันเสร็จไปแล�วประมาณร�อยละ 70 



 

"ลุงพล" รื้อถอนแผงค�ารุกท่ีทางหลวง   27 มกราคม 2564 https://news.thaipbs.or.th/content/300765 

"ไชยCพล วิภา" รื้อถอนสิ่งปลูกสร�างรวมถึงร�านค�าท่ีรุกล้ำทางหลวง โดยไม�มีท�าทีกังวล แม�จะมีรายงานว�าวันนี้จะมีเจ�าหน�าท่ีเข�า

จับกุม ในข�อหาบุกรุกป�าสงวน เนื่องจากนำพ้ืนท่ีไปก�อสร�างลานพญานาค ซ่ึงถือเปMนการแสวงหาประโยชนC 

วันนี้ (27 ม.ค.2564) นายไชยCพล วิภา หรือ ลุงพล เข�ารื้อถอนแผงร�านค�าบริเวณหน�าบ�านพักในหมู�บ�านกกกอก ต.กกตูม อ.ดง

หลวง จ.มุกดาหาร หลังเจ�าหน�าท่ีแขวทางหลวงมุกดาหาร เข�าแจ�งให�รื้อถอน เนื่องจากร�านค�ารุกล้ำพ้ืนท่ีทางหลวง 

ขณะท่ีนายไชยCพล ไม�มีท�าทีท่ีกังวล และยินยอมปฎิบัติตามคำสั่งเจ�าหน�าท่ีในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง และยังคงให�สัมภาษณC

สื่อมวลชน รวมถึงกลุ�มยูทูปเปอรC ขณะท่ีวันนี้มีรายงานว�าตำรวจและเจ�าหน�าท่ีป�าไม�จะเข�าจับกุมนายไชยพลในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ี

ป�าสงวนป�าภูศรีฐาน หลังใช�พ้ืนท่ีก�อสร�างลานพญานาคโดยไม�ได�รับอนุญาตเปMนการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนC 

ก�อนหน�านี้นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษC ประธานชมรมช�วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได�นำหลักฐานแผนท่ีกูเก้ิลแมพ ระบุพิกัดจุด

เกิดเหตุภายในบ�านกกกอกไปประกอบเปMนหลักฐานเพ่ือขอให�ตำรวจ ปทส. พิจารณาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ 

มาตรา 14 ฐานห�ามมิให�บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชนCหรืออยู�อาศัยในท่ีดิน ก�อสร�าง แผ�วถาง เผาป�า ทำไม� เก็บหาของ

ป�าหรือกระทำด�วยประการใด ๆ อันเปMนการเสื่อมเสียแก�สภาพป�าสงวนแห�งชาติ 

นายอัจฉริยะ ระบุว�าพ้ืนท่ีบ�านกกกอก อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนซ่ึงเดิมอนุญาตให�ผู�อยู�อาศัยก�อนปQ 2541 สามารถอยู�อาศัยต�อไปได�และทำ

กินได�เฉพาะท่ีกฎหมายกำหนดเท�านั้น โดยผู�อยู�อาศัยจะไม�มีเอกสารครอบครองสิทธิในท่ีดิน แต�จากข�อมูลทราบว�า นายไชยCพลได�ซ้ือ

ท่ีดินดังกล�าวต�อจากผู�อยู�อาศัยเดิมและเข�าไปปลูกสร�างท่ีอยู�อาศัยในปQ 2547 และยังปลูกสร�างศาลพญานาค เพ่ือให�ประชาชนกราบ

ไหว�บูชาซ่ึงเปMนการผิดวัตถุประสงคCตามกฎหมายชัดเจน อีกท้ังยังเห็นว�าการก�อสร�างศาลดังกล�าวท่ีมีการพิสูจนCแล�วว�าไม�ท่ีเคยนำไป

ให�ประชาชนกราบไหว�บูชานั้นเปMนไม�มะค�าแต� ซ่ึงเพ่ิงถูกเจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม�ตรวจยึดไปเปMนของกลางได�ไม�นาน 

ขณะท่ี พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณC รองผู�บังคับการ ปทส. เปTดเผยก�อนหน�านี้ว�าตำรวจมีข�อมูลพ้ืนท่ีป�าสงวนฯอยู�แล�วและจาก

หลักฐานท่ีนำมาแสดงก็สอดคล�องกับข�อมูลท่ีต�องสงสัยว�าอาจมีการกระทำผิดกฎหมายจริง ซ่ึงจะเรียกผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือสอบสวน

ปากคำเพ่ิมเติมก�อนพิจารณาว�าผู�ต�องสงสัยเข�าข�ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม� 

เก่ียวกับการเตรียมจับลุงพล กรณีพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ พล.ต.อ.เอกสุวัฒนC แจ�งยอดสุข ผบ.ตร. เปTดเผยว�า กรณีตำรวจ ปทส. หรือ

หน�วยงานอ่ืน เข�ามาดำเนินคดีอ่ืน ๆ กับลุงพล นั้น ไม�เก่ียวข�องกับการทำงานของชุดสืบสวนคดีการเสียชีวิตของ ด.ญ.อรวรรณ 

วงศCศรีชา หรือ น�องชมพู� เพราะตำรวจดำเนินการตามพยานหลักฐานและอยู�ภายใต�กฎหมาย 



 

ปทส.จัดเต็ม "ลุงพล" สร�างพญานาครุกป�าผิดจากวัตถุประสงคC (คลิป) 

28 ม.ค. 2564  

“ลุงพล” อ�วมอีก เจ�าหน�าท่ีป�าไม�นำตัวส�งตำรวจดำเนินคดีบุกรุกป�าสงวนฯ ก�อสร�างวังพญานาคใช�พ้ืนท่ีผิดวัตถุประสงคCท่ีป�าไม�

อนุโลมให�ชาวบ�านใช�เปMนท่ีอยู�อาศัยและทำการเกษตร เจ�าตัวปฏิเสธอ�างไม�รู�ว�ามีความผิด ยันเจตนาสร�างเพ่ือเปMน

สาธารณประโยชนC เปMนแหล�งท�องเท่ียวแลนดCมารCกของจังหวัด ไม�ได�เปMนของส�วนตัว ผอ.ศูนยCป�าไม�มุกดาหารแจงปมจะทุบท้ิง

หรือไม�ต�องให�ศาลตัดสิน ด�าน ผบ.ตร.ย้ำคำเดิม “น�องชมพู�” ข้ึนภูเขาเองไม�ได� ขอให�ใจเย็นเรื่องหมายจับวันนี้ยังไม�ออก แต�พรุ�งนี้

ไม�รู� ยังไงตามกัดไม�ปล�อยแน� แต�ต�องทำตามกฎกติกา 

หลังจากนายไชยCพล วิภา หรือลุงพล ลุงเขย ของน�องชมพู� เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ท่ีพบเปMนศพเปลือย บนภูเหล็กไฟ เข�าพบตำรวจ 

สภ.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รับทราบข�อกล�าวหาคดีครอบครองไม�หวงห�ามโดยไม�ได�รับอนุญาต และคดีทำร�ายผู�สื่อข�าว 3 

ข�อหา คือ ทำร�ายร�างกาย ข�มขืนจิตใจ และพยายามชิงทรัพยC เบ้ืองต�นลุงพลให�การปฏิเสธท้ัง 2 คดี อ�างว�า ไม�มีเจตนา ก�อนได�รับ

การปล�อยตัวชั่วคราวโดยไม�ต�อง ใช�หลักทรัพยCประกันตัว 

ล�าสุด ลุงพลคนดังยังไม�พ�นวิบากกรรมโดนอีกคดี ก�อสร�างวังพญานาครุกท่ีป�าสงวนฯ โดยเม่ือช�วงสายวันท่ี 27 ม.ค. นายพรภิรมณC 

อุระแสง ผอ.ศูนยCป�าไม� มุกดาหาร นำกำลังเจ�าหน�าท่ีป�าไม� พร�อมตำรวจกองบังคับการปbองกันและปราบปรามการกระทำผิด 

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ บก.ปทส. นำเอกสารร�องเรียนการก�อสร�างองคCพญานาค บริเวณข�างบ�านของ

ลุงพลในหมู�บ�านกกกอก แจ�งให� ลุงพลทราบว�า พ้ืนท่ีก�อสร�างดังกล�าวมีเนื้อท่ีประมาณ 2 งาน เปMนการก�อสร�างบุกรุกพ้ืนท่ีป�า

สงวนฯ นำพ้ืนท่ี ไปใช�ผิดวัตถุประสงคCท่ีอนุโลมให�ชาวบ�านทำการเกษตรและอยู�อาศัย จากนั้นเจ�าหน�าท่ีให�ลุงพลชี้จุดต�างๆในพ้ืนท่ี 

ใช�เวลาประมาณ 20 นาที ก�อนพาข้ึนรถตู�ไปท่ี สภ.กกตูม 

นายพรภิรมณCกล�าวว�า การลงพ้ืนท่ีครั้งนี้เพ่ือให�เห็นพ้ืนท่ีจริง รวมท้ังชี้แจงข�อเท็จจริงเรื่องท่ีดินให� ลุงพลรับทราบ ยังไม�ได�แจ�งข�อ

กล�าวหา แต�หากพิสูจนC อย�างละเอียดแล�วพบว�ามีความผิดก็จะแจ�งข�อหา ส�วน จะพิจารณาให�ยุติการก�อสร�าง หรืออายัดไว�

ตรวจสอบ จะรื้อทุบท้ิงหรือไม�นั้นต�องให�ศาลเปMนผู�ตัดสิน 



ด�านลุงพล หลังจากเดินทางมาถึง สภ.กกตูม เผยว�า ไม�รู�สึกต่ืนเต�นหรือกังวลใจและไม�หวั่นว�าจะโดนแจ�งข�อหาไม�ว�าคดีอะไร ถ�า

บอกว�าตนรุกป�าสงวนฯ ชาวบ�านกกกอกก็ถือว�าบุกรุกกันทุกคน เจตนาท่ีสร�าง พญานาคเพ่ือเปMนสาธารณประโยชนC เปMนสมบัติ

ของ ชาติ ไม�ได�เปMนของส�วนตัว อยากให�เปMนแหล�งท�องเท่ียว หรือแลนดCมารCกของจังหวัด แต�ยอมรับว�าไม�เคยรู� มาก�อนว�าจะมี

ความผิด จากนั้นลุงพลเข�าไปให�ปากคำ ตำรวจในห�องพนักงานสอบสวน 

สำหรับท่ีดินบริเวณท่ีมีการก�อสร�างวังพญานาคปู�ปาริจิตนาคราช เปMนท่ีดินท่ีลุงพลเคยอ�างว�าซ้ือต�อมา จากชาวบ�านเม่ือปQ 57 

ราคา 150,000 บาท เปMนการ ซ้ือขายมือเปล�าไม�มีเอกสารสิทธิ แต�ภายหลังบอกใหม� ว�า มีชาวบ�านอนุเคราะหCยกท่ีดินให�โดยไม�มี

การซ้ือขาย จากการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ีพบว�าเปMนท่ีดินอยู�ในเขตป�าสงวนฯ ติดกับลำห�วยบุง เดิมชาวบ�านจะออก หาปลา

ในช�วงฤดูน้ำหลาก แต�เม่ือเดือน ธ.ค.ปQท่ีแล�ว ลุงพลนำท่ีดินไปก�อสร�างองคCพญานาค ขนาดความยาว 44 เมตร สูง 8 เมตร ถือเปMน

การใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคCท่ีกรมป�าไม�อนุโลมให�พ้ืนท่ีบ�านกกกอกสามารถอยู�อาศัยและทำการเกษตรเท�านั้น 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า พนักงานสอบสวน สภ.กกตูม เริ่มสอบปากคำลุงพลต้ังแต�เวลา 14.30 น. มีทนายความเข�าร�วมรับฟ�ง ไม�

อนุญาตให�ผู�สื่อข�าวและผู�ไม�เก่ียวข�อง เข�าไป ใช�เวลานานกว�า 4 ชม. กระท่ังเวลา 18.30 น. พนักงานสอบสวนเชิญปbาแตjน ภรรยา

ลุงพลเข�าไปพูดคุยในห�องสอบสวน ท้ังนี้ มีรายงานว�า พนักงานสอบสวนจะแจ�งข�อหาลุงพลในความผิดฐานบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ 

กรณีใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคCและทำให� เสื่อมเสียสภาพป�าสงวนฯ ตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 ระวางโทษจำคุกต้ังแต� 

4-20 ปQ และปรับ ต้ังแต� 2 แสน ถึง 2 ล�านบาท 

ด�าน พล.ต.อ.สุวัฒนC แจ�งยอดสุข ผบ.ตร.กล�าวถึงความคืบหน�าคดีน�องชมพู�ว�า ขณะนี้ยังไม�มี อะไรแถลง เกรงว�าจะเสียหายแก�รูป

คดี หากมีความคืบหน�าคณะกรรมการสอบสวนน�าจะมีการแถลงข�าว บอกได�แค�ว�าผลท่ีแปลจากเครื่องจับเท็จยังอยู�ระหว�างการ

ดำเนินการทางธุรการ จากนี้พนักงานสอบสวนจะ นำไปพิจารณาถึงจะดำเนินการต�อเนื่องไป การดำเนินการ ของเจ�าหน�าท่ีเกิน 

100 เปอรCเซ็นตC เกินแผนการทำงาน ท่ีกำหนดไว�เดิมไปแล�ว พอพบเรื่องใหม�ก็มีเหตุมีผล ท่ีต�องดำเนินการ ไม�ใช�อยู�ดีๆจะทำเอง

ตามอำเภอใจ วันนี้ยังยืนยันว�าน�องชมพู�ไม�สามารถเดินข้ึนไปบนภูเขาได�เอง ส�วนท่ีถามว�าจะมีหมัดเด็ดหรือไม� ยังไม�รู�ว�า หมัดเด็ด

คืออะไร ขอให�ใจเย็นๆ เรื่องหมายจับคงยัง ไม�ตอบ วันนี้ยังไม�มี แต�พรุ�งนี้ไม�รู� ถ�าจะจับใครเรา ต�องม่ันใจ จะใช�เวลาสืบสวน

สอบสวนคดีนานเท�าท่ี จำเปMนต�องทำ ยังไงจะไม�เลิก ต�องเอาให�ได� แต�ต�องอยู�ภายใต�กฎหมายภายใต�กฎกติกาของกระบวนการ

ยุติธรรม ไม�ทำอะไรนอกกติกา 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2021227 

 

 

 

 

 



 

ป�าไม�ชี้พญานาครุกท่ีป�าสงวน "ลุงพล" อ�างไม�เคยรู�ว�าทำแล�วจะมีความผิด (คลิป) 

27 ม.ค. 2564  

จนท.ป�าไม�มุกดาหาร และ ปทส. เข�าชี้แจงกรณี ลุงพล สร�างรูปป��นพญานาคข�างบ�าน ชี้ รุกพ้ืนท่ีป�าสงวน เนื่องจากใช�ท่ีดินผิด

วัตถุประสงคC เจ�าตัวอ�างไม�เคยรู�ว�าทำแล�วจะผิด ก.ม. ก�อนถูกคุมตัวไปสอบท่ี สภ.กกตูม 

เม่ือวันท่ี 27 ม.ค.64 ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ ปทส. และ

เจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� นำโดย นายพรพิรมณC อุรุแสง ผู�อำนวยการศูนยCป�าไม� จ.มุกดาหาร นำเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับกรณีการ

ก�อสร�างองคCพญานาค บริเวณข�างบ�านของ นายไชยCพล วิภา หรือ ลุงพล แจ�งให�นายไชยCพลทราบ โดยสาระสำคัญ คือ การแจ�งให�

ทราบว�าพ้ืนท่ีก�อสร�างดังกล�าว ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 2 งาน เปMนการก�อสร�างบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวน และนำพ้ืนท่ีไปใช�ผิดวัตถุประสงคC 

ท่ีอนุโลมให�ชาวบ�านทำการเกษตร และอยู�อาศัย โดยทันทีท่ีเจ�าหน�าท่ีนำกำลังลงพ้ืนท่ี ลุงพล พร�อมกลุ�มยูทูบเบอรC ท่ีอยู�ระหว�าง

รื้อร�านค�าหน�าบ�าน ได�เดินมารับทราบคำชี้แจง ก�อนท่ีจะให�นายไชยCพลชี้จุด โดยใช�เวลาประมาณ 20 นาที ก�อนจะนำตัวข้ึนรถตู�

ของเจ�าหน�าท่ีมาท่ี สภ.กกตูม 

นายพรพิรมณC กล�าวว�า การลงพ้ืนท่ีของเจ�าหน�าท่ีครั้งนี้ก็เพ่ือให�ลุงพลเห็นพ้ืนท่ีจริง รวมท้ังชี้แจงข�อเท็จจริงเรื่องระเบียบการใช�

ท่ีดินให�นายไชยCพลทราบ ยังไม�ได�แจ�งข�อกล�าวหา แต�หากพิสูจนCอย�างละเอียดแล�วพบว�ามีความผิดก็จะแจ�งข�อหา ส�วนจะพิจารณา

ให�ยุติการก�อสร�าง หรืออายัดไว�ตรวจสอบ จะรื้อทุบท้ิงหรือไม�นั้น ต�องให�ศาลเปMนผู�ตัดสิน 

ขณะท่ี นายไชยCพล หลังเดินลงจากรถตู� กล�าวก�อนเข�าให�ปากคำกับเจ�าหน�าท่ีว�า ไม�รู�สึกต่ืนเต�นหรือกังวลใจ และไม�หวั่นว�าจะโดน

แจ�งข�อหา ไม�ว�าคดีอะไร ถ�าบอกว�าตนเองรุกป�าสงวน ก็ชาวบ�านท่ีอยู�ท่ีบ�านกกกอกก็ถือว�าบุกรุกกันหมดทุกคน โดยเจตนาท่ีตน



สร�างพญานาคก็เพ่ือเปMนประโยชนCสาธารณะ เพ่ือเปMนสมบัติของชาติ ไม�ได�เปMนของส�วนตัว แต�ยอมรับว�าไม�เคยรู�มาก�อนว�าการ

ก�อสร�างองคCพญานาคจะมีความผิด 

สำหรับท่ีดินบริเวณท่ีมีการสร�างพญานาคปู�ปาริจิตนาคราช เปMนท่ีดินท่ีนายไชยCพลอ�างว�าซ้ือต�อมาจากชาวบ�านกกกอก เม่ือปQ 

2557 ในราคา 150,000 บาท โดยเปMนการซ้ือขายมือเปล�า ไม�มีเอกสารสิทธิครอบครอง ขณะท่ีจากการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ี 

พบว�า เปMนท่ีดินท่ีอยู�ในเขตป�าสงวนติดกับลำห�วยบุง ท่ีแต�เดิมชาวบ�านจะออกหาปลาในช�วงฤดูน้ำหลาก แต�เม่ือเดือนธันวาคมปQท่ี

แล�ว นายไชยCพล กลับนำท่ีดินตรงนี้ไปก�อสร�างพญานาค ความยาว 44 เมตร สูง 8 เมตร ซ่ึงถือเปMนการใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคCท่ี

กรมป�าไม�อนุโลมให�พ้ืนท่ีบ�านกกกอกสามารถอยู�อาศัยและทำการเกษตร 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2021125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.ป�าไม� แจ�งจับ ‘ลุงพล’ 2 ข�อหา หลัง ‘ลานพญานาค’ ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวน 

วันท่ี 27 มกราคม 2564  https://www.matichon.co.th/region/news_2550328 

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม นายพรภิรมณC อุระแสง ผู�อำนวยการศูนยCป�าไม�มุกดาหารพร�อมด�วย เจ�าหน�าท่ีหน�วยห�องกันและพัฒนาป�า

ไม�ดงหลวง เจ�าหน�าท่ีหน�วยปbองกันรักษาป�าท่ี มห.3 และเจ�าหน�าท่ีตำรวจ บก. ปทส. ได�ควบคุมตัว นายไชยCพล วิภา หรือลุงพล 

มาท่ี สภ.กกตูม โดยมีนายวีระ ใสแก�ว เจ�าพนักงานป�าไม�ชำนาญงาน หัวหน�าหน�วยปbองกันและรักษาป�าท่ี มห.2 (ดงหลวง) เปMน

ผู�นำเรื่องแจ�งความกล�าวโทษไว�กับพนักงานสอบสวน สภ.กกตูม โดยกล�าวหาว�านายไชยCพล กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม� 

พุทธศักราช 2485 มาตรา 55 ฐานกระทำด�วยประการใด ๆ อันเปMนการทำลายป�าหรือเข�ายึดถือครอบครองป�าเพ่ือตนเองหรือ

ผู�อ่ืน และมาตรา 55 ฐานครอบครองป�าท่ีได�ถูกแผ�วถาง โดยฝ�าฝqนต�อบทบัญญัติแห�งมาตรา 44 ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าบุคคลนั้น

แล�วถางป�า และกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 24 ฐานยึดถือครอบครองเข�าทำประโยชนCหรืออยู�

อาศัยในท่ีดิน ก�อสร�างแผ�วถาง ทำไม� หรือกระทำด�วยประการใด ๆ อันเปMนการทำให�เสื่อมเสียสภาพป�าสงวนแห�งชาติ 

โดยสืบเนื่องจากก�อนหน�านี้ เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบบริเวณลานพญานาคท่ีตั้งปู�ปาริจิตนาคราช ข�างบ�านนายไชยCพล ท่ีบ�านกกกอก 

ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ของนายไชยCพล โดยส�วนจัดการท่ีดินป�าไม�ได�ตรวจสอบตำแหน�งค�าพิกัดโดยใช�

โปรแกรมภูมิสารสนเทศ (ARCGIS 10.2) คำนวณเนื้อท่ีโดย Function RT-MoDel พบว�า แปลงดังกล�าวมีเนื้อท่ี 2 งาน 9.63 

ตารางวา ต้ังอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าดงภูพาน จังหวัดมุกดาหาร ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1,127 พ.ศ.2528 และจาก

ตรวจสอบทะเบียนผู�ขออนุญาตเข�าประโยชนCหรืออยู�อาศัยในเขตป�าสงวน ไม�พบข�อมูลหรือไม�มีข�อมูลของนายไชยCพล ได�ยื่นคำขอ

อนุญาตเข�าทำประโยชนC หรืออยู�อาศัยในเขตป�าสงวนแห�งชาติมาก�อนแต�อย�างใด 

นายไชยCพล ได�รับทราบข�อกล�าวหาและให�การปฏิเสธทุกข�อกล�าวหา โดยปากคำกับเจ�าหน�าท่ีว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวเปMนของตน ซ่ึงได�

ซ้ือต�อมาจากอาจารยC ซ่ึงเปMนเจ�าของสวนยางพารา ท่ีอยู�ติดกับบ�านตน ในราคา 150,000 บาท เนื้อท่ีประมาณ 2 งานกว�า ไม�มี

โฉนดหรือ เอกสารสิทธิ์หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงการครอบครองแต�อย�างใด 



 

ฟ�น3ข�อหา‘ลุงพล’รุกป�า 

28 ม.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5832828 

‘ลุงพล’ ซีด โดนเจ�าหน�าท่ีป�าไม�และตร.บุกคุมตัวถึงบ�าน นำไปโรงพักสอบเครียดนาน 4 ชั่วโมง กรณีสร�างพญานาคในพ้ืนท่ีป�า

สงวนฯ ก�อนแจ�งเอาผิด 3 ข�อหาแผ�วถางรุกป�า ใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคC ทำให� เสื่อมเสียสภาพป�า ขณะท่ีเจ�าตัวก็ยอมรับไม�มี

เอกสารสิทธิครอบครอง ส�วน ‘บ๊ิกป��ด’ ผบ.ตร. ฝากย้ำไปถึงคนร�าย จะไม�หยุด ‘คดีน�องชมพู�’ แต�จะเดินหน�าจนกว�าได�ตัว 

เม่ือวันท่ี 27 ม.ค. ท่ีสำนักงานตำรวจ แห�งชาติ พล.ต.อ.สุวฒันC แจ�งยอดสุข ผบ.ตร. กล�าวถึงความคืบหน�าการคลี่คลายคดี น�อง

ชมพู� ด.ญ.วัย 4 ขวบเสียชีวิตปริศนาว�า ขณะนี้ผลของเครื่องจับเท็จอยู�ระหว�างดำเนินการทางธุรการ แต�ยังไม�ยุติการสอบสวนคดี 

และไม�สามารถตอบได�ว�า จะใช�เวลาอีกนานเพียงใด แต�ก็นานเท�าท่ีจำเปMน และยังไม�ปTดโอกาสว�าจะมีตัวละครใหม�เพ่ิมเติมหรือไม� 

จนถึงวันนี้ยังยืนยันว�าน�องชมพู�ไม�สามารถเดินข้ึนไปบนภูเหล็กไฟได�เอง 

ผบ.ตร.กล�าวว�า อีกท้ังคงพูดไม�ได�ว�าบุคคลท่ีถูกนำเครื่องจับเท็จจะเปMนผู�ต�องสงสัยท้ังหมด และยังตอบไม�ได�ว�าจะนำใครมาเข�า

เครื่องจับเท็จเพ่ิมหรือไม� ข้ึนอยู�กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวน โดยขณะนี้ยังไม�ออกหมายจับใคร แต�พรุ�งนี้ยังก็ไม�เเน� การจะ

ออกหมายจับใครต�องม่ันใจ และ ผู�ต�องหามีสิทธิ์ต�อสู�คดี ฝากไปถึงคนร�ายว�าจะไม�ยุติการสืบสวนสอบสวน แต�จะเดินหน�า คดี

จนกว�าได�ตัวคนร�าย 

ส�วนความเคลื่อนท่ีบ�านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายพรพิรมณC อุรุแสง ผอ.ศูนยCป�าไม� จ.มุกดาหาร พร�อมด�วย

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปทส.) นำกำลังเจ�าหน�าท่ีกว�า 

30 นายควบคุม ตัวนายไชยCพล วิภา หรือลุงพล ลุงของน�องชมพู� 

โดยนายพรพิรมณCอ�านเอกสารว�าการก�อสร�างพญานาค ปู�ปาริจิตนาคราช เปMนการรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ นำพ้ืนท่ีไปใช�ผิดวัตถุ 

ประสงคC ท่ีอนุโลมให�ชาวบ�านทำการเกษตรและอยู�อาศัย ถ�ามีการบุกรุกจะมีความผิดข�อหารุกท่ีป�าสงวนฯ โดยใช�ท่ีดินผิดวัตถุ 



ประสงคC และทำให�เสื่อมเสียสภาพป�า สงวนฯ เปMนความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ ระวางโทษจำคุกต้ังแต� 4-20 ปQ และ

ปรับต้ังแต� 200,000-2,000,000 บาท 

ผอ.ศูนยCป�าไม� จ.มุกดาหาร กล�าวเพ่ิมเติมว�ายังไม�แจ�งข�อหาลุงพล แต�ขอสอบปากคำก�อน และมาดูพ้ืนท่ีจริง ให�ลุงพลพาชี้จุด หาก

ทำผิดก็จะแจ�งข�อหา ส�วนการก�อสร�างพญานาคนั้น ก็ขอสอบปากคำลุงพลก�อน และจะพิจารณาให�ยุติการก�อสร�าง หรืออายัด ไว�

ตรวจสอบ ส�วนจะรื้อ ทุบท้ิงหรือไม� ต�องให� ศาลเปMนผู�ตัดสิน 

ขณะท่ีลุงพลมีสีหน�าไม�ค�อยดีนัก เม่ือเห็น เจ�าหน�าท่ีมา และบอกว�าไม�ได�รู�สึกต่ืนเต�น กลัว หรือกังวล แต�ยอมรับว�าท่ีดินในหมู�บ�าน 

ไม�มีใครได�เอกสารสิทธิ และรู�มาตลอดว�าทางการให�ท่ีดินอาศัยและทำการเกษตร ส�วนการก�อสร�างสิ่งปลูกสร�างรูปป��นพญานาค ก็

รู�ว�าผิดวัตถุประสงคC 

จากนั้นเจ�าหน�าท่ีนำตัวลุงพลข้ึนรถตู� เดินทางไปท่ีสภ.กกตูม เพ่ือสอบสวน และชี้พิกัดต�างๆ สำหรับท่ีดินบริเวณท่ีก�อสร�าง

พญานาคเปMนท่ีดินท่ีลุงพลซ้ือต�อมาจาก ชาวบ�านเม่ือปQ 2557 ในราคา 150,000 บาท โดยเปMนการซ้ือขายมือเปล�า ไม�มีเอกสาร

สิทธิครอบครอง จากการตรวจสอบของ เจ�าหน�าท่ีพบว�าเปMนท่ีดินท่ีอยู�ในเขตป�าสงวนฯ ติดกับลำห�วย ท่ีแต�เดิมชาวบ�านจะหาปลา 

ในช�วงฤดูน้ำหลาก แต�เม่ือเดือนธ.ค.2563 ลุงพลนำท่ีดินไปก�อสร�างพญานาค ถือว�าเปMนการใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคC เนื่องจากกรม

ป�าไม�อนุโลมใช�สำหรับอยู�อาศัยและทำการเกษตรเท�านั้น 

ต�อมาท่ีสภ.กกตูม ลุงพลกล�าวว�า ยืนยันว�าบริสุทธิ์ ไม�หวั่นว�าจะโดนแจ�งข�อหา หรือคดีอะไร ถ�าบอกว�าตนรุกป�าสงวนฯ ก็รุกกัน

หมดทุกคน เจตนาท่ีสร�างพญานาคก็เพ่ือประโยชนCสาธารณะ ไม�ได�เปMนส�วนตัว และหากต�องถูกทุบทำลายท้ิง ก็ต�องยอมรับ สัตวC

โลกย�อมเปMนไปตามกรรม 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ก�อนหน�านี้ลุงพลกล�าวถึงเรื่องตรวจสอบการสร�างพญานาคว�า ถ�าถึงเวลาท่ีต�องทุบ ก็ต�องทุบ ถ�าทุบแล�วเกิด

อาเพศก็ไม�รู�เหมือนกัน จุดประสงคCท่ีสร�างวังพญานาค เกิดจากความเชื่อ ถ�าทำไปแล�วมันดีก็ต�องทำ ไม�เก่ียวกับการแก�บน เปMน

ความเชื่อของสายญาณบารมีของพญานาค ถ�าสร�างพญานาคจะมีบารมีเพ่ิมข้ึนหรือไม� ถ�าสร�างแล�วเปMนแลนดCมารCก เปMนแหล�ง 

ท�องเท่ียว 

ผู�สื่อข�าวรายงานต�อว�า เจ�าหน�าท่ีสอบปากคำ ลุงพลอย�างเคร�งเครียดนาน 4 ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้น และแจ�งข�อกล�าวหา 3 ข�อหา คือ

กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม� มาตรา 54 (30) ห�ามมิให�ผู�ใดก�อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป�า หรือ กระทำด�วยประการใดๆ อัน

เปMนการทำลายป�า หรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป�าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต�จะกระทำภายในเขตท่ีได�จำแนกไว�เปMนประเภท

เกษตรกรรมและรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได�รับใบอนุญาตจากพนักงาน เจ�าหน�าท่ี, มาตรา 55 ผู�ใด

ครอบครองป�า ท่ีได�ถูกแผ�วถางโดยฝ�าฝqนต�อบทบัญญัติแห�งมาตราก�อน ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าบุคคลนั้น เปMนผู�แผ�วถางป�านั้น และ

ตามพ.ร.บ.ป�าสงวน แห�งชาติ มาตรา 14 ใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงคC และทำให�เสื่อมเสียสภาพป�าสงวน 

 

 



 

ลุงพล โดนอีก! วังพญานาคอยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวน อ�างซ้ือท่ีมาแต�ตรวจไม�พบ 

27 ม.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5829265 

ลุงพล โดนอีก! เจ�าหน�าท่ีป�าไม�บุกตรวจสอบวังพญานาค พบว�าอยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวน เจ�าตัวอ�างซ้ือท่ีดินมาจากคนอ่ืนอีกที แต�ตรวจ

ไม�พบชื่อผู�แจ�งครองท่ีดิน 

วันท่ี 27 ม.ค. นายพรภิรมณC อุระแสง ผอ.ศูนยCป�าไม�มุกดาหาร พร�อมด�วย นายครรชิต โล�หCคำ นักวิชาการป�าไม�ชำนาญการพิเศษ 

พร�อมด�วย เจ�าหน�าท่ีตำรวจ สภ.กกตูม และเจ�าหน�าทีท่ีเก่ียวข�อง เดินทางเข�าไปตรวจสอบจุดก�อสร�างองคCพญานาค บริเวณท่ีตั้งปู�

ปาริจิตนาคราช ข�างบ�าน นายไชยCพล วิภา หรือลุงพล ท่ีบ�านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

โดยจากการตรวจสอบบริเวณลานพญานาค ของลุงพล พบว�า พ้ืนท่ีแปลงดังกล�าวมีเนื้อท่ี 2 งาน 9.63 ตารางวา ต้ังอยู�ในเขตป�า

สงวนแห�งชาติป�าดงภูพาน ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1,127 พ.ศ. 2528 จำแนกเขตการใช�ประโชนCทรัพยากรและท่ีดินปbาไม�ใน

พ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 , 17 มีนาคม 2535 

ขณะท่ีพิกัดบริเวณวังพญานาคดังกล�าว ไม�ได�มีการสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 แต�มี

ร�องรอยการใช�ประโยชนCก�อนปQ พ.ศ. 2545 ซ่ึงหากมีการใช�ประโยชนCต�อเนื่องจนถึงป�จจุบัน ถือเปMนการครอบครองในกลุ�มท่ี 1 

(ทำประโยชนCก�อนปQ 2545 และอยู�ในชั้นคุณภาพลุ�มน้ำ ชั้น 3 , 4 ,5 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

ด�านเจ�าหน�าท่ีได�มีการสอบปากคำ ถึงการได�มาและเข�าครอบครองทำประโยชนCในท่ีดิน ลุงพล กล�าวว�า ท่ีดินแปลงดังกล�าวซ้ือมา

จาก นายประดิษฐC เชื้อคมตา แต�เม่ือเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบกลับไม�พบชื่อ นายประดิษฐC ในบัญชีผู�ถือแจ�งการครองท่ีดินของกรมป�า

ไม� 

อย�างไรก็ตามขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีกำลังสอบถาม ลุงพล ปรากฏว�ามีกลุ�มผู�สื่อข�าวและยูทูบเบอรCรุมล�อมเบียดเสียดกันเปMนจำนวนมาก 

ทำให�ไม�สะดวกในการสอบปากคำ เจ�าหน�าท่ีจึงได�เชิญลุงพล ไปสอบปากคำต�อท่ี สภ.กกตูม 

 



 

รองผู�บังคับการ ตร. ภูเก็ต ลงพ้ืนท่ีสอบคดีรุกป�าเทือกเขานาคเกิด เตรียมส�งดีเอสไอ 

27 มกราคม 2564   https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/95429-dsi-7.html 

รองผู�บังคับการ ตร.ภูเก็ต ร�วมหลายหน�วยงาน ลงพ้ืนท่ีสอบคดี บุกรุกป�าเทือกเขานาคเกิด เข�าเง่ือนไข กม. เสียหาย เกิน 100 ไร� 

เตรียมส�งดีเอสไอลุย ได�ตัวพยานสำคัญโยงจนท.รัฐ 

จากกรณีท่ีมีกลุ�มบุคคลร�วมกันครอบครองพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ ป�าเทือกเขานาคเกิด ป�าเหนือเข่ือนบางวาด แหล�งต�นน้ำของ

เข่ือนบางวด ซ่ึงการประปาภูมิภาคใช�เปMนแหล�งน้ำดิบผลิตประปาของจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงชนวนการบุกรุกได�ตัดถนนรุกป�าเชื่อม

ระหว�างพ้ืนท่ี ต.กะทู� อ.กะทู� กับ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส�งผลให�มีการร�องเรียนไปยังศูนยCปbองกันและปราบปราม 4 กรมป�าไม� 

เปMนเหตุให� นายศุภชัย สุกใส ผู�อำนวยการศูนยCปbองกันและปราบปราม 4 กรมป�าไม� หรือ ชุดพยัคฆCไพร ใต� ได�ร�วมกับ นายบุญ

ลาภ สุกใส ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม� ท่ี 12 สาขากระบ่ี นำกำลังเข�าจับกุม แล�วนั้น 

เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2564 พ.ต.อ.อกนิษฐC ด�านพิทักษCศาสตรC รองผู�บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.กิติพงษC คล�ายแก�ว 

ผกก.สภ.กะทู� พ.ต.ท.วิเชษฐC สุวรรณโณ รอง ผกก.สอบสวน สภ.กะทู� พร�อมพนักงานสอบสวนเวร สภ.กะทู� โดยมีนายสมหมาย 

เมืองฉิม หัวหน�าหน�วยปbองกันรักษาป�า ท่ี ภก.2 กะรน ผู�ร�องทุกขCกล�าวโทษ ได�นำชี้ท่ีเกิดเหตุ แต�เนื่องจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุมีเนื้อท่ี 

จำนวน 108 ไร� 3 งาน 43 ตารางวา (เกิน 100 ไร� ) ซ่ึงเข�าเง่ือนไงประกาศกระทรวงยุติธรรมท่ีกำหนดให�เปMนคดีพิเศษ แห�ง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซ่ึงได�แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 เม่ือ ปQ พ.ศ.2562 นอกจากนั้นยังพบว�า พ้ืนท่ีเกิด

เหตุการณCบุกรุกป�าสงวนแห�งชาติป�าเทือกเขานาคเกิดในครั้งนี้ คาบเก่ียวกับพ้ืนท่ีของ ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต ด�วย หากพนักงาน

สอบสวนของ สภ.กะทู�ดำเนินคดีในตำบลวิชิตก็อาจจะนำสู�การดำเนินคดีนอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แต�หากเจ�าหน�าท่ีป�าไม�จะร�องทุกขC



ท่ี สภ.วิชิต ก็อาจจะส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการดำเนินคดีซ้ำซ�อน จึงเปMนเหตุท่ีมีความจำเปMนต�องร�องต�อกรมสอบสวนคดี

พิเศษในการรับเปMนคดีพิเศษต�อไป 

รายงานข�าวเพ่ิมเติมอีกว�า คณะพนักงานสอบสวนได�เรียกพยานปากสำคัญท่ีเปMนผู�แจ�งเบาะแส�การกระทำความผิดในครั้งนี้มา

สอบสวนแล�ว และ พยานได�ยืนยันกับพนักงานสอบสวนว�า มีเจ�าหน�าท่ีท่ีจำหน�าได�รู�จักชื่อ สองหน�วยงาน 1 หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี

ในการปbองกันรักษาป�าและทรัพยากรธรรมชาติ 2 เจ�าหน�าท่ีหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีปbองกันและปราบปรามเช�นเดียวกันและมีท่ี

ทำงานอยู�ใกล�ทางข้ึนเขาโต�ะแซะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซ่ึงบุคคลนี้มีหน�าท่ีในการทำงานเชิงรุกท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชนCในพ้ืนต�างๆ

ของจังหวัดภูเก็ตด�วย และมีรายงานว�า หน�วยงานแรกได�มีคำสั่งให�เจ�าหน�าท่ีบุคคลต�องสงสัยท่ีพยานยืนยันออกจากพ้ืนท่ีจังหวัด

ภูเก็ต และ ไปประจำท่ีกรุงเทพมหานครแล�ว โดยท่ีไปรายงานตัวท่ีต�นสังกัดเม่ือต�นสัปดาหCนี้ 

ขณะท่ีเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 นี้ นายไตรทิพยC สกุลประดิษฐC นายอำเภอกะทู� และ นายพัฒนCพงษC เหนือคลอง ปลัดอำเภอ

ฝ�ายปbองกันอำเภอกะทู� ได�ลงไปตรวจพ้ืนท่ีเกิดเหตุด�วย 

นายศุภชัย กล�าวว�า ได�รายงานผลการจับกุมและพ้ืนท่ีเกิดเหตุไปยังกรมอธิบดีกรมป�าไม�แล�ว เข�าใจว�า งานเอกสารทางธุรการ จะ

ถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษในไม�นานนี้ 

นายบุญลาภ กล�าวว�า ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีป�าไม�ในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเปMนชุดใหม�ท่ีมีหน�าท่ีปbองกันและปราบปรามการกระทำ

ความผิดต�อทรัพยากรป�าไม� ได�ลงพ้ืนท่ี ตรวจป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตโดยต�อเนื่อง หากพบการกระทำความผิดได�กำชับให�มีการ

จับกุมร�องทุกขCต�อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยไม�เว�น ซ่ึงขณะนี้ได�มีประชาชนร�องเรียนมายังสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม� ท่ี 

12 หลายกรณี บางกรณีเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ได�เข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีมีการแสดงเอกสารสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงได�ส�งเอกสารท่ีถูกอ�างถึงไปยัง

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพิสูจนCจุดเกิดเหตุกับพ้ืนท่ีจริงว�าอยู�ในตำแหน�งเดียวกันหรือไม� 

แหล�งข�าวพนักงานอัยการสำนักงานอัยการแห�งหนึ่งกล�าวว�า การท่ีเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการปbองกันและปราบปรามการกระทำ

ความผิดต�อทรัพยากรธรรมชาติ เข�าไปเก่ียวข�องกระทำความผิดต�อทรัพยากรธรรมชาติเสียเอง พนักงานสอบสวน ต�องแจ�งข�อ

กล�าวหาตามความผิดคดีอาญา มาตรา 151 และ หากพนักงานสอบสวนเจ�าของคดี ไม�แจ�งข�อกล�าวหาตามความเปMนจริง 

พนักงานสอบสวนก็อาจจะเข�าข�ายมีความผิดอาญาตามมาตรา 157 

 

 



 

ลำปางฝุ�นเยอะมาก!เกินค�ามาตรฐาน13วันติด 

27 มกราคม พ.ศ. 2564 https://www.thaipost.net/main/detail/91153 

27 ม.ค.2564 -  สถานการณCฝุ�นควัน PM 2.5 ของจังหวัดลำปางในวันท่ี 27 มกราคม 2564  ยังคงเกินค�ามาตรฐานต�อเนื่อง 13 

วันติด แล�ว โดยเจ�าหน�าท่ีดับไฟป�าสถานีควบคุมไฟป�าแจ�ซ�อน จ.ลำปาง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษCท่ี 13 สาขาลำปาง ได�เข�าดับไฟ

ท่ีลุกไหม�ป�าอนุรักษC เขตท�องท่ีบ�านแม�ลืน ม.5 ต.ร�องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง พบไฟไหม�ป�าเบญจพรรณ ถูกไฟไหม�เสียหายไป

กว�า 11 ไร� สาเหตุมาจากมีคนเข�าป�า และจุดไฟเผา  

ด�านเจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ กรมป�าไม� ประจำฐานปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ จ.ลำปาง ได�เข�าดับไฟท่ีไหม�ป�าสงวน

แห�งชาติแม�เมาะ เขต ต.บ�านดง อ.แม�เมาะ จ.ลำปาง โดยการการกระจายกำลังเข�าดับไฟ ใช�เวลานานกว�า 6 ชั่วโมง จึงเข�าควบคุม

สถานการณCไฟไหม�ป�าบริเวณนี้ไว�ได� พบป�าถูกเผาไปกว�า 50 ไร� 

 

 

 

 

 

 

 



เชียงใหม�ผนึกกำลังทุกภาคส�วนแก�ฝุ�นควัน ไฟป�า เน�นจัดการเชื้อเพลิงแทนห�ามเผา ต้ังเปbาลด PM 2.5 และจุดความร�อน 25% 

27 ม.ค. 2564 ผู�จัดการออนไลนC  https://mgronline.com/local/detail/9640000008200 

เชียงใหม� - จังหวัดเชียงใหม�ผนึกกำลังกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องขับเคลื่อนการบริหารจัดการไฟป�าและฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ต้ังเปbาลดจุดความร�อน (Hot Spot) และ PM 2.5 ลงร�อยละ 25 จากปQท่ีผ�านมา เน�นการดำเนินการเชิงรุกมากกว�าเชิงรับโดยให�

ชุมชนมีส�วนร�วม และมุ�งจัดการเชื้อเพลิงเปMนหลัก 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตยC ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� นำหัวหน�าหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, สำนักงานปbองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม�, นักวิชาการ และสภาลมหายใจ 

สรุปผลการดำเนินงานแก�ไขป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช�วงท่ีผ�านมา หลังมีการถอดบทเรียนของป�ญหาท่ี

เกิดข้ึนในทุกปQ และปรับแผนบริหารจัดการเพ่ือแก�ไขป�ญหาดังกล�าว โดยในปQนี้ได�เน�นให�ความสำคัญเชิงพ้ืนท่ีจากล�างข้ึนบน คือ 

จากชุมชน หมู�บ�าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จัดงบลงไปให�ถึงคนทำงาน มีการให�ท�องถ่ิน โดยเฉพาะในหมู�บ�านท่ีเปMนจุดเสี่ยงเกิดไฟ

ไหม�ซ้ำซากกว�า 400 หมู�บ�าน พร�อมจัดทำแผนเสนอแนวทางการแก�ไขป�ญหา และทางจังหวัดเชียงใหม�ตั้งเปbาลดการเกิดจุดความ

ร�อนและ PM 2.5 จากปQท่ีผ�านมาลงร�อยละ 25 เน�นการดำเนินการเชิงรุกมากกว�าเชิงรับ เช�น การปbองกันไฟป�า ทำแนวกันไฟ 

บริหารจัดการเชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา ปลูกป�า ซ่ึงทุกภาคส�วนต�องช�วยกัน 

ท้ังนี้ ถือเปMนปQแรกท่ีจังหวัดเชียงใหม�ไม�มีประกาศห�ามเผาอย�างเด็ดขาด แต�ยังคงมีการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับการเผาอยู� และ

เน�นการจัดการเชื้อเพลิงเปMนหลัก ซ่ึงแบ�งพ้ืนท่ีออกเปMน 2 โซน คือโซนใต� ต้ังแต�เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธC ขณะท่ีโซนเหนืออยู�

ในช�วงเดือนกุมภาพันธCจนถึงเมษายน โดยสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม� 1 (เชียงใหม�) กรมป�าไม� ระบุว�า ในปQ 2563 จังหวัด

เชียงใหม�มีการประกาศช�วงเวลาห�ามเผา แต�มีพ้ืนท่ีถูกเผาไหม�ไปจำนวน 1.3 ล�านไร� มีจุดความร�อนสะสมมากถึง 21,600 จุด ปQนี้

มีการต้ังเปbาจะบริหารจัดการเชื้อเพลิงตลอดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนให�ได�เดือนละ 125,000 ไร� รวม 500,000 ไร� ต้ังแต�

เดือนมกราคมถึงวันนี้บริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล�ว 110,000 ไร� ท้ังนี้ หากเทียบจำนวนจุดความร�อนท่ีเกิดข้ึนต้ังแต�วันท่ี 1 

มกราคมเปMนต�นมาจนถึงวันนี้ ในปQ 2563 มีจุดความร�อนอยู�ประมาณ 1,000 จุด ปQนี้มีสะสมเพียง 500 จุด ถือว�าลดลงร�อยละ 50 

ซ่ึงหากทุกภาคส�วนบูรณาการกำลังในการแก�ไขป�ญหาต�างๆ อย�างเต็มท่ีจะช�วยให�จังหวัดเชียงใหม�ผ�านพ�นวิกฤตหมอกควันนี้ไปได� 



 

"ธรรมนัส" ถก คกก.พัฒนาท่ีดินแก�ไขความเดือดร�อนพ่ีน�องเกษตรกร 

27 ม.ค. 2564 ผู�จัดการออนไลนC https://mgronline.com/politics/detail/9640000008344 

"รมช.ธรรมนัส" ถกคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือแก�ไขความเดือดร�อนชาวเกษตรกร ในเรื่องการจำแนกท่ีดินต�างๆ 

วันท่ี 27 ม.ค 2564 ร�อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ�า รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณC กล�าวภายหลังเปMนประธาน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห�องประชุม 1214 กรมพัฒนาท่ีดิน ว�า จากการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ

ตามจังหวัดต�างๆ จะเห็นได�ว�าเกษตรกรยังคงได�รับความเดือดร�อนจากการจำแนกท่ีดินหรือพ้ืนท่ีทำกินเปMนท่ีดินทับซ�อน กระทรวง

เกษตรและสหกรณC โดย กรมพัฒนาท่ีดิน จึงได�ดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทท่ีดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 

2525 (แก�ไขเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2527) ให�มีการดำเนินการ พ้ืนท่ีป�าไม�ถาวร ท่ียังไม�ได�ประกาศเปMนป�าสงวนแห�งชาติ 

โดยให�กระทรวงเกษตรและสหกรณCร�วมกับกรมท่ีดิน กรมแผนท่ีทหาร และ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ทำการสำรวจและจำแนก

ประเภทท่ีดินอย�างละเอียด ให�เสร็จภายใน พ.ศ. 2530 ท้ังนี้ ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน ส�วนพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมกับการเกษตรแต�ยังมีสภาพเปMนป�าไม�อยู� ให�รักษาไว�เปMนป�า ต�อไป ไม�ควรจำแนกออกเปMนพ้ืนท่ีทำกิน และพ้ืนท่ีท่ีจกแนก

เปMนป�าให�กรมป�าไม�ดำเนินการประกาศเปMนป�าสงวนแห�งชาติ ตามหลักเกณฑCท่ีกรมป�าไม�ปฏิบัติต�อไป 

ร�อยเอก ธรรมนัส กล�าวอีกว�า ในส�วนของพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ ซ่ึงมีราษฎรบุกรุกรวมแล�ว ประมาณ 30 ล�านไร� ได�ให�จัดทำ

โครงการจำแนกประเภทท่ีดิน (Land Reclassification) ในพ้ืนท่ี 30 ล�านไร� ให�เสร็จภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 

2534) โดยให�เปMนโครงการของกระทรวงเกษตรและ สหกรณCร�วมกับกรมท่ีดิน กรมแผนท่ีทหาร และหน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 

ท้ังนี้ ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน ส�วนพ้ืนท่ีท่ีไม�เหมาะสมแก�การเกษตรกรรม ให�กรมป�าไม� หรือ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดทำโครงการหมู�บ�านป�าไม� และดำเนินการปลูกป�าต�อไป และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก�การเกษตร ให�กรมป�าไม� 

สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง จัดทำโครงการใช�ประโยชนCท่ีดินทำกิน โดยให�ดำเนินการ

สำรวจความเหมาะสมของดินเปMนหลักเกณฑCในการจัดทำโครงการ 

ท้ังนี้ มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2511 ข�อ 1. ซ่ึงกำหนดว�า “บริเวณป�าท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดไว�เปMนท่ีจะ

รักษาไว�เปMนสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใด ประสงคCจะเข�าใช�ประโยชนCโดยไม�ตัดพ้ืนท่ีท่ีขอใช�ประโยชนCออกจากเขตป�าท่ีได�

จำแนกไว�แล�วให�เปMนอำนาจของ กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาอนุมัติได�โดยไม�ต�องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา” ซ่ึงเปMนมติท่ีเก�า ไม�

ทันต�อเหตุการณCป�จจุบัน ทางรมช.ธรรมมัส จึงนำยื่นขอยกเลิก ในประชุมในวันท่ี 5 กัมภาพันธC 2564 นี้ 

 


