
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  23 มีนาคม 64   

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
-  ฮ.บินโปรยน้ําไฟปาเชียงใหม  (ขาวสด  23 มี.ค. 64  หนา 1,12) 
-  คอลัมน สน.สยามรัฐ..ลุนเฮอืกสุดทายกรณ ีปารีณา  (สยามรัฐ  23 ม.ีค. 64  หนา 10) 
-  คอลัมนขาวสั้นทันโลก  สกัดไมเถ่ือน อ.เมืองบึงกาฬ  (ไทยรัฐ  23 มี.ค. 64  หนา 12) 
-  คอลัมนเดลินิวสกอนข้ึนแทน..เชียงใหมมลพิษอันดับ 8 โลก  (เดลินิวส  23 ม.ีค. 64  หนา 11) 

สื่อออนไลน 
-  จนท.บุกยึดคืน เสนทางเขา-ออก หลังนายทุน ปดก้ันหามชาวบานผาน  (สยามรัฐ  23 ม.ีค. 64) 
- ชุดพยัคฆไพรตรวจยึด! รุกปาสงวนฯ ปลูกบานพัก ปดกั้นทางสาธารณะปาเขาโปลกหลน  (แนวหนา  23 มี.ค. 
64) 
- ชาวบานสายเพชรคานโรงโมหินสรางในพ้ืนที่ปาตนน้ํา  (สยามรัฐ  22 ม.ีค. 64) 
 
 
  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 มีนาคม 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา เม่ือวันที่ 22 มีนาคมที่ผานมา นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม 
สั่งการใหนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) นํากําลังเจาหนาที่ชุด
พยัคฆไพร ลงพ้ืนที่ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ บานดงหลง หมู
ที่ 6 ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ วามีการปดก้ันเสนทางสาธารณะในเขตปาสงวนแหงชาติปา
เขาโปลกหลน ที่เจาหนาที่และชาวบานใชกันมากกวา 40 ป ทําใหชาวบานในพื้นที่เกิดความเดือดรอน ไมสามารถ
ใชเสนทางได 
 
โดยเมื่อสัปดาหกอนนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม ไดลงพ้ืนที่เจรจาขอความรวมมือใหเปดเสนทาง 
แตการเจรจาครั้งนัน้ไมเปนผล ผูครอบครองยังคงปดกั้นเสนทางดังเดิม พรอมกับยื่นฟองกรมปาไมกับพวกรวม 2 
คนตอศาลปกครองนครสวรรค ในคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนทุกคนไดกลับมาใชเสนทางสัญจรสาธารณะรวมกันไดดังเดิม เจาหนาที่จึงจําเปนตอง
ปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลที่เห็นแกประโยชนสวนตน โดยไดบูรณาการกําลังรวมกับพันเอกพงษเพชร 
เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัตกิารศูนยประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เจาหนาที่ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ เจาหนาที่หนวยปองกันและพัฒนาปาไมอําเภอเขาคอ เจาหนาที่หนวย
ปองกันรักษาปาที่ พช.2 (เขาคอ) ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมเพชรบูรณ ตํารวจกองกํากับการ 4 บก.ปทส. เจาหนาที่ 
ตชด.ชป.เพชรบูรณ เจาหนาที่เทศบาลตําบลแคมปสน ฝายปกครองอําเภอเขาคอ และผูใหญบานดงหลง  

เจาหนาที่ตรวจพบการเทคอนกรีต และมีการปดก้ันเสนทาง ใดยใชเสาเหล็กปดกั้นบริเวณดานหนาทางเขา และปก
เสาคอนกรีตกั้นเสนทางบริเวณดานหลังทายแปลงที่ดิน ซึ่งแสดงเจตนายึดถือครอบครองเสนทางดังกลาวอยาง
ชัดเจน และตรวจพบการยึดถือครอบครองทําประโยชนในที่ดิน กอสรางบานพัก 1 หลัง ศาลาที่พักอีก 1 หลัง และ
สิ่งกอสรางตางๆ อีกหลายรายการ เจาหนาที่ไดตรวจสอบรายชื่อผูที่ไดรับการสํารวจถือครองที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ไมปรากฏการแจงครอบครองหรือขึ้นทะเบียนแตอยางใด ซึ่งผูครอบครองมี
พฤติกรรมยึดถือครอบครอง และทําประโยชนในที่ดินปาสงวนอยางชัดเจน 

สําหรับเสนทางดังกลาว อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาโปลกหลน เปนเสนทางที่กรมปาไมพิจารณาใชอํานาจ
ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 ใหหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเขาคอ รวมกับ 
เทศบาลตําบลแคมปสน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เปนเสนทางตรวจ
การณ เสนทางลาดตระเวน และใชเปนเสนทางของเจาหนาท่ีในการดับไฟปา และจากการแปลตีความภาพถายทาง
อากาศ พบวาปรากฏรองรอยเสนทางและมีการใชประโยชนเสนทางมาตั้งแตป 2509 จนถึงปจจุบัน 

เจาหนาที่จึงไดตรวจยึดพ้ืนที่ 6 ไรเศษ พรอมบันทึกเรื่องราว และรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพ่ือรองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเขาคอ เพ่ือดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 
พระราชบัญญัติปาไม 2484 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ตอไป. 
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เมื่อวันที่ 22 มี.ค. พ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 
หัวหนาชุดพยัคฆไพร หนวยปองกันและพัฒนาปาไม อ.เขาคอ หนวยปองกันรักษาปาที่ พช.2 (เขาคอ) เจาหนาท่ี
ตํารวจ กก.4 บก.ปทส. เจาหนาที่ฝายปกครอง อ.เขาคอ และเทศบาลตําบลแคมปสน สนธิกําลังรวมกันเขา
ตรวจสอบพ้ืนท่ีหมู 6 บานดงหลง ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 6 มี.ค. ท่ีผานมา นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม ลงตรวจสอบพื้นที่ตามการ
รองเรียนของชาวบานที่วา มีนายทุนนอกพื้นที่รายใหญบุกรุกเทคอนกรีตทับเสนทาง และทําการยึดถือ ครอบครอง 
เสนทางสาธารณประโยชน ที่ชาวบานใชรวมกันมากวา 40 ป โดยสรางประตูเหล็กขวางก้ันเสนทาง ทําใหชาวบาน
ไดรับความเดือดรอนไมสามารถใชเสนทางในการขนพืชผลทางการเกษตรออกจากพื้นที่ หรือดํารงชีพตามปกติได 
ทั้งที่เสนทางอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาโปลกหลน มีการกอสรางเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งเหล็ก
เปนประตูเปดปด มีแผนปายติดไวดานหนาวา ที่ดินสวนบุคคลหามเขากอนไดรับอนุญาต ลักษณะเปนการปดก้ัน
เสนทาง และมีการล็อคกุญแจไว 

โดยเจาหนาที่จึงแจงใหผูดูแลมาไขกุญแจเปด กอนเขาไปตรวจพ้ืนที่ พบสิ่งปลูกสรางเปนอาคารบานพัก ศาลา และ
สิ่งกอสรางตางๆ จึงรวมกันตรวจวัดพิกัดตําแหนงเสนทาง และแปลงที่ดิน ดวยเครื่องมือหาคาพิกัดตําแหนงแปลง
ที่ดินดวยดาวเทียม (GPS) พื้นหลักฐาน WGS84 ระบบ UTM เมื่อถายทอดลงบนแผนท่ีปาไม ปรากฏวาอยูในเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาโปลกหลน พ้ืนที่หมู 6 บานดงหลง ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ คํานวณบุกรุก
ยึดถือครอบครองเนื้อที่รวม 6 – 2 – 95 ไร 

จากนั้นเจาหนาที่ทําบันทึกตรวจยึด พรอมแจงขอหา ในความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
ฐาน “ยึดถือครอบครองทําประโยชน หรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถางทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อม
เสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ โดยมิไดรับอนุญาต” ตามมาตรา 14 ตองระวางโทษ ตามมาตรา 31 และพนักงาน
เจาหนาที่จะใชอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือดําเนินการสั่ง
ใหผูกระทําผิดออกจากปาสงวนแหงชาติ สั่งใหผูกระทําผิด รื้อถอน แกไข หรือทําประการใดแกสิ่งท่ีเปนอันตราย 
หรือทําใหเสื่อมเสียสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติออกจากพ้ืนที่ตอไป 

นอกจากนั้นยังมอบหมายให นายบุญสม โตแทนสมบัติ หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ พช.2 (เขาคอ) และ  
นายวีระ จันทรเพ็ง ปลัดเทศบาลตําบลแคมปสน เปนผูแจงความกลาวโทษตอพนักงานสภ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
ตอไป 
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  วันท่ี 22 มีนาคม 64 นายเอ่ียม แสนสบาย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล( ส.อบต.) หมู 9 
บานสายเพชร ต. ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมตัวแทนชาวบานเดินทางไปยื่นหนังสือท่ีศูนย
ดํารงธรรม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือคัดคานการอนุญาตประทานบัตรทําเหมืองแร และขอใหทํา
ประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชนหลังจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุญาตประทานบัตรเนื้อที่ 76 ไร 2 งานใหกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในภูเขาหมู 6 และ
หมู 10 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวไมมีประชาชนใน 2 หมูบานไดรับ แตชาวบานสายเพชรจะ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีปาตนน้ํา จากการระเบิดหินซึ่ง“ชาวบานไดคัดคานโรงโมหินของบริษัทดังกลาว
ตั้งแตป 2533 หากการรองเรียนไมมีความคืบหนาจะไปรองเรียนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และ รองศาลปกครอง 
เพ่ือใหพิจารณากระบวนการข้ันตอนการอนุญาตและปญหาที่มีผลกระทบกับสิทธิชุมชน เนื่องจากชาวบานสวน
ใหญประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และการทองเที่ยว สําหรับหมูบานสายเพชร ที่ผานมาไดยกระดับเปนหมูบาน
ตัวอยางในดานการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน เปนที่ศึกษาดูงานดานการเกษตรและวิถีชุมชน มีศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติ มีวนอุทยานหวยน้ําซับซึ่งเปนพื้นที่ติดตอกับพื้นที่ขอประทานบัตรเหมืองแร โดยท่ีทําการวนอุทยานฯ 
หางจากเขตสัมปทานเพียง 799 เมตร 
นายเอ่ียม กลาววา ตามกฎกระทวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2558 กําหนดใหที่ดิน
บริเวณดังกลาวเปนที่ดินประเภทชนบท เกษตรกรรมและอนุรักษปาไม ซึ่งใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการสงวนและ 
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คุมครองดูแลรักษาหรือบํารุงปาไม สัตวปา ขณะที่การระเบิดหินทําเหมืองแรจะสงผลกระทบตอชุมชนที่จะมีปญหา
ความชัดแยง ดังนั้นจึงใหผู เก่ียวของเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียเพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตตอไป 
  ดานนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร มีหนังสือชี้แจงเหตุผล
ในการอนุญาตประทานบัตร ระบุวา รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการดานเหมืองแรแลว หลังมีการศึกษาพ้ืนท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร พื้นที่คําขอประทานบัตรอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติพุน้ําเค็มทั้งแปลงและกรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาทําประโยชนแลว โดย อบต.พงศประศาสน
เห็นชอบการขอประทานบัตร มีการทําประชาพิจารณแลวใน 4 หมูบานของ ต.พงศประสาสน และ ต.ทองมงคล 
สําหรับประทานบัตรดังกลาวไดทําตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 
  นายชาตรี จันทรวีระชัย รองผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ เปดเผยวา จากปญหาการรองเรียน
ของชาวบานที่อางวาไดรับผลกระทบเดือดรอนเหมือนเชนท่ีผานมา ซึ่งจะไดลงพื้นที่ไปดูผลกระทบของชาวบาน
รวมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอีกครั้ง และถาหากชาวบานไดรับผลกระทบจริงก็จะตองนําปญหาดั่งกลาวมาพิจารณา
ใหม และถาผูประกอบการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปดไดเชนกัน ซึ่งที่ผานมาก็
เคยสั่งปดไปแลวหลายโรงเชนกัน นายชาตรี กลาว 
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 11073
วันที่: อังคาร 23 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ฮ.บินโปรยน้ำ ไฟป่าเชียงใหม่

รหัสข่าว: C-210323037088(22 มี.ค. 64/08:21) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 57.84 Ad Value: 89,652 PRValue : 268,956 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11073
วันที่: อังคาร 23 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ฮ.บินโปรยน้ำ ไฟป่าเชียงใหม่

รหัสข่าว: C-210323037088(22 มี.ค. 64/08:21) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 57.84 Ad Value: 89,652 PRValue : 268,956 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24510
วันที่: อังคาร 23 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: สน.สยามรัฐ

รหัสข่าว: C-210323021037(23 มี.ค. 64/03:55) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 32.68 Ad Value: 27,778 PRValue : 83,334 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23072
วันที่: อังคาร 23 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: สกัดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210323039153(22 มี.ค. 64/08:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.14 Ad Value: 8,954 PRValue : 26,862 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26094
วันที่: อังคาร 23 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เชียงใหม่มลพิษอันดับ8โลก

รหัสข่าว: C-210323035040(22 มี.ค. 64/07:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.97 Ad Value: 14,267 PRValue : 42,801 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


