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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ลําปางยึดคืนปาแมเรียงกวา80ไร (ขาวสด 23 กุมภาพันธ 2564 หนา 2) 

ขาวเว็บไซต 

พม.จับมือ ทส.รวมดูแลชุมชนในพ้ืนที่ปา-รักษธรรมชาติ (มติชน 22 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/news_2590499 
กรรมตามทัน! ปาไมโคราชรวบแกงเหิมบุกตัดพะยูงในแปลงปลูกปา ตนไมลมทับดับคาที่ 1 ศพ 
(ผูจัดการออนไลน 22 กุมภาพันธ 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000017573 
ปาไมโคราชรวบแกงลักตัดพะยูง กรรมตามสนองตนพะยูงทับดับ1 (บานเมือง 22 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/224045 
เจอศพอดีตผญบ.! ทลายเครือขายลอบตัดพะยูง 'พยัคฆไพร'แฉโยงแกงอดีตลูกจางปาไม (แนวหนา 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.naewna.com/local/554639 
กรมปาไมแจกไรละ 1,000 ชวนปลูกไมเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่เชียงใหม-ลําพูน (เชียงใหมนิวส 22 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1589455/ 
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พม.จับมือ ทส.ร่วมดูแลชุมชนในพ้ืนท่ีป่า-รักษ์ธรรมชาติ 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลัง พม.ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 
6 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการสนับสนุนการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ทําเนียบรัฐบาลว่า เป็นความร่วมมือ 3 ฉบับ ท่ี 6 หน่วยงานจะบูรณาการการ
ดําเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ประกอบด้วย 1.ฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ฯลฯ ท่ีกรมอุทยานรับผิดชอบดูแล 2.ฉบับท่ีเกี่ยวข้องท่ีดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติท่ีกรมป่าไม้รับผิดชอบดูแล และ 3.ฉบับท่ีเกี่ยวกับท่ีดินป่าชายเลนท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบดูแล ให้ พม.ร่วมมือ 
อาทิ ร่วมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง การจัดกลุ่มออมทรัพย์ 
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน, ร่วมสนับสนุนกระบวนการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยโดยคํานึงถึงระบบ
นิเวศ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เป็นต้น 

รมว.พม.กล่าวอีกว่า ท้ังนี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกําหนด ขยาย 
หรือเพิกถอนเขตป่าประเภทต่างๆ แผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเขตป่า และชุมชนท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าประเภทต่างๆ การกระทําการหรืองดเว้น
การกระทําใดๆ ในเขตป่าประเภทต่างๆ เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือป้องกันภัยพิบัติอันเป็น
สาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟื้นฟูป่าประเภทต่างๆ ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผดิชอบ 

การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําแผนการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมท้ังแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่าท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการ
ปรับปรุงการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชนที่อยู่อาศัยหรือทํากิน โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ําต่อไป 

 



 

 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ป่าไม้โคราชร่วมตํารวจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวบแก๊งลักตัดไม้พะยูงสุดเหิมบุกตัดไม้ในเขตเเปลงปลูกป่า อ.วังน้ําเขียว 
ได้ 1 ราย และกลายเป็นศพถูกต้นพะยูงล้มทับดับคาท่ี 1 ราย ขณะเพ่ือนอีก 8 รายเผ่นหนีไปได้ 

วันนี้ (22 ก.พ.) เวลา 09.30 น. ท่ีบริเวณป่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านห้วยน้ําเค็ม ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง นายธีรศักด์ิ คําหวี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียว เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.บก.3 ปทส. ชุดปฏิบัติการสายตรวจประจําจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.อุดมทรัพย์ 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัย พัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้ร่วมกันเข้า
ตรวจสอบตามท่ีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีกลุ่มคนเข้ามาตัดไม้พะยูงในเขตเเปลงปลูกป่า (ไม้พะยูง) ปี พ.ศ. 2529 

โดยพบ นายจักรพงษ์ ม่ังยวน (ทราบชื่อภายหลัง) อายุ 26 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 541 หมู่ 5 ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มาอาศัย
อยู่ท่ีบ้านภรรยา คือบ้านบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในบริเวณตามท่ีได้รับแจง และร่างผู้เสียชีวิตถูกต้นไม้ล้ม
ทับอยู่ในท่ีเกิดเหตุอีก 1 ราย 

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายจักรพงษ์ ม่ังยวน และผู้ตาย คือ นายสุทิน เลากลาง อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 28 หมู่ 9 ตําบลไทย
สามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา กับพวกอีก 8 คน ได้เข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูง ขณะตัดอยู่นั้นไม้พะยูงได้ล้มทับนายสุทินถึงแก่ความ
ตาย ส่วนเพื่อนอีก 8 คนได้หลบหนีไป 

 
คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุมเพ่ือดําเนินคดี ดังนี้ คือ 1. นายจักรพงษ์ ม่ังยวน อายุ 26 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 541 หมู่ 5 ตําบลบริบูรณ์ 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2. นายสุทิน เลากลาง อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 9 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา (ผู้ตาย) 3. เลื่อยโซ่ยนต์สีส้มพร้อมบาร์ จํานวน 1 เคร่ือง 4. ไม้พะยูง ถูกตัด จาํนวน 24 ต้น 



ส่งมอบให้ นายอร่าม ม่ันชาวนา หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียว ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อุดมทรัพย์ 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสืบสวนสอบสวน พร้อมติดตามตัวผู้ร่วมกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ส่วนรายชื่อผู้หลบหนีจํานวน 8 คน ประกอบด้วย 1. นายเบี่ยง อาศัยอยู่ท่ี หมู่ 10 บ้านคลองย่าโม ต.ไทยสามัคคี 2. นายเบียร์ หมู่ 4 ต.ไทยสามัคคี 
3. นายโท่ย หมู่ 4 ต.ไทยสามัคคี 4. นายจ๊อบ หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 5. นายเขียว หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 6. นายฟลุต หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 
7. นายดล หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 8. นายอ้น หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี โดยท้ัง 8 คนอยู่ท่ีอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
นครราชสีมา วันนี้ ( 22 ก.พ.2564 )เวลา 09.30 น.ท่ีบริเวณป่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านห้วยน้ําเค็มตําบลอุดมทรัพย์ 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง เวลา นายธีรศักด์ิ คําหวี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครราชสีมา 
ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครราชสีมา ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)กรมป่าไม้ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียว เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.บก.3 ปทส. ชุดปฏิบัติการสายตรวจประจําจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ สภ.อุดมทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัย พัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
ร่วมกันตรวจสอบ ตามท่ีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีกลุ่มคนเข้ามาตัดไม้พะยูง ในเขตเเปลงปลูกป่า(ไม้พะยูง) ปี พ.ศ. 2529 จึงได้ร่วมกันตรวจสอบ 
บริเวณท่ีรับแจ้งดังกล่าวพบ นายจักรพงษ์ ม่ังยวน (ทราบชื่อภายหลัง) อายุ 26 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 541 หมู่ 5 ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น มาอาศัยอยู่ท่ีบ้านภรรยาคือ บ้านบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
จากการสอบถามทราบว่า ตนและผู้ตาย คือ นายสุทิน เลากลาง อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 28 หมู่ 9 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ตาย) พร้อมพวกอีก 8 คน ได้หลบหนี ซ่ึงนายจักรพงษ์ อ้างว่าตนและพวกได้เข้ามาตัดไม้พะยูง ขณะตัดไม้พะยูง ไม้พะยูงได้
ล้มทับนายสุทินถึงแก่ความตาย คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุมเพ่ือดําเนินคดี ดังนี้ 
1. นายจักรพงษ์ ม่ังยวน อายุ 26 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 541 หมู่ 5 ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
2. นายสุทิน เลากลาง อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 9 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ( ผู้ตาย) 



 3. เลื่อยโซ่ยนต์ สีส้มพร้อมบาร์ จํานวน 1 เคร่ือง 
 4. ไม้พะยูง ถูกตัด จํานวน 24 ต้น 
 รายชื่อผู้หลบหนี จํานวน 8 คน ดังนี้ 
 1.นายเบี่ยง อาศัยอยู่ท่ี หมู่ 10 บ้านคลองย่าโม ต.ไทยสามัคคี 
 2.นายเบียร์ หมู่ 4 ต.ไทยสามัคคี 
 3.นายโท่ย หมู่ 4. ต.ไทยสามัคคี 
 4.นายจ๊อบ หมู่ 4. ตําบลไทยสามัคคี 
 5.นายเขียว หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 
 6.นายฟลุต หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 
 7.นายดล หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 
 8.นายอ้น หมู่ 4 ตําบลไทยสามัคคี 
(โดยท้ัง 8 คน อยู่ท่ี อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมา) 

โดยส่งมอบให้ นายอร่าม ม่ันชาวนา หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียว ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อุดมทรัพย์ 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ชุดพยัคฆ์ไพรเข้าขยายผลกรณีได้รับการประสานจากสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบทําไม้พะยูงข้ามชาติ เข้ามาตัดไม้ใน
แปลงปลูก 24 ต้น ซ่ึงในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ต้องสงสัยอีก 1 ราย ขยายผลพบมีอดีตลูกจ้างป่าไม้ถูกไล่ออกจากราชการมีส่วน
เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกลุ่มขบวนการท่ีเคยเข้ามาลับลอบตัดจนปะทะกับเจ้าหน้าท่ี บนถนนสาย 304 เม่ือปี 2560 เตรียมขยายผลเอาผิดท้ัง
ขบวนการ 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีผ่านมา ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ได้รับประสาน
จากสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (กรมป่าไม้) อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ว่าพบกลุ่มขบวนการลักลอบทําไม้พะยูงข้ามชาติ เข้ามาลักลอบทําไม้
พะยูงในแปลงปลูกทดลองไม้พะยูงของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ปลูกเม่ือปี 2529 เนื้อท่ี 25 ไร่ โดยไม้
พะยูงมีขนาดใหญ่เป็นสินค้าได้ 

 
จากการตรวจสอบพบ ไม้พะยูงถูกตัดโค่นและแปรรูป 24 ต้น ในท่ีเกิดเหตุยังพบศพของอดีตผู้ใหญ่บ้านใน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว  
จ.นครราชสีมา นอนเสียชีวิตอยู่ในท่ีเกิดเหตุ และมีผู้ต้องสงสัยร่วมขบวนการอยู่ในท่ีเกิดเหตุ 1 คน ได้ให้การมีพิรุธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ คนท่ี
ตัดเป็นชาวเขมร 8 คน ได้หลบหนีไป และอ้างว่าคนท่ีตายถูกไม้พะยูงล้มทับจนเสียชีวิต ในท่ีเกิดเหตุพบอุปกรณ์ในการกระทําผิดหลายรายการ 

ล่าสุด นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้สั่งการให้ นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังเข้าพ้ืนท่ีขยายผลแจ้งความดําเนินคดีต่อกลุ่มขบวนการให้ถึงท่ีสุด ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียว เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กองกํากับการ 3 บก.ปทส. เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าท่ีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์ และฝ่ายปกครอง ลงพ้ืนท่ีขยายผลเพ่ิมเติม และ
พยานหลักฐานท่ีตรวจพบว่า ขบวนการท่ีเข้ามาลับลอบตัดไม้พะยูง และได้หลบหนีไปตามคําให้การของผู้ต้องสงสัยในท่ีเกิดเหตุ เป็นคนในพ้ืนท่ี ต.



อุดมทรัพย์ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.อุดมทรัพย์ ทราบตัวแล้ว และเตรียมออกหมายเรียกท้ัง 8 คน มาดําเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

นอกจากนี้ การข่าวล่าสุดพบว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าวมีอดีตลูกจ้างป่าไม้ท่ีถูกไล่ออกจากราชการ เข้าร่วมขบวนการในครั้งนี้ด้วย และเป็นกลุ่ม
ขบวนการเดิมท่ีพยายามเข้าไปลักลอบทําไม้ในแปลงปลูก โดยท่ีผ่านมาชุดพยัคฆ์ไพรได้ติดต้ังอุปกรณ์เฝ้าระวังในพ้ืนท่ี ติดตามป้องกันการลักลอบมา
ตลอด แต่กลุ่มขบวนการยังเหิมเกริม ท้าทายกฎหมาย ซ่ึงทางชุดพยัคฆ์ไพรจะเร่งขยายผลแจ้งความเอาผิดบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังขบวนการให้ถึงท่ีสุด 

สําหรับในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวง เป็นพ้ืนท่ีของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช และเป็นแหล่งไม้พะยูงแม่พันธ์ุขนาด
ใหญ่ ท่ีผ่านมาเมื่อปี 2560 เคยมีกลุ่มขบวนการมีอิทธิพลเข้าลักลอบตัดไม้พะยูงยักษ์ 2 ต้น คร้ังนั้นชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร พร้อมกําลังทหาร ศปป.
4 กอ.รมน.และอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้วางแผนล้อมจับกุมตอนฟ้าส่างจนเกิดการยิงปะทะกัน และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายคน และขยาย
ผลติดตามกลุ่มขบวนการได้อีก 19 คน โดยมีอดีตนายตํารวจนอกราชการ ยศ พันตํารวจโท รายหนึ่ง (ภายหลังต่อสู้คดีจนหลุด) ร่วมกับกลุ่มนายทุน
ชาวเวียดนาม ซ่ึงถือเป็นกลุ่มขบวนการใหญ่ระดับต้นๆ ของประเทศ ต่อมาศาลได้มีคําพิพากษาลงโทษจําคุกจํานวนหลายคน บางคนยังถูกจําคุกอยู่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจําปี 2564 เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตนเอง โดยกรมป่าไม้สนับสนุน
เงินทุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท เพ่ือใช้ในการเตรียมพ้ืนท่ี, ปลูกและบํารุงดูแลรักษาในปีแรก 

เป้าหมายพื้นท่ี 3,000 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 2,000 ไร่ และลําพูน 1,000 ไร่ กําหนดให้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 30 ไร่/1ราย 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ 2.สัญชาติไทย 3.มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ท่ีดินท่ีจะเข้าร่วม
โครงการต้องเป็นประเภท 1.โฉนดท่ีดิน 2.น.ส.3 แบบหมายเลข 3 3.น.ค.3 4.กสน.5 5.ส.ป.ก.4-01 *เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1.สําเนา
บัตรประชาชน 2.สําเนาทะเบียนบ้าน 3.สําเนาเอกสารสิทธ์ิ *ย่ืนคําขอได้ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี1(เชียงใหม่) โทร.052081758 ต่อ 202 

 


