
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 11 มี.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ป�ญหาท่ีรอแก�ไข ไฟป�าลำปาง ต�นเหตุฝุ�นพิษ (มติชน 11 มีนาคม 2564 หน�า 1,5) 

 

ข�าวเว็บไซต* 

"ยุทธพล"เดินสายมอบเงินสนับสนุนเครือข2ายเฝ3าระวังไฟป�า  (บ�านเมือง 10 มีนาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/226036 

เชียงใหม2 ลอบเผาป�าไม2หยุด ป�าไม�เหนื่อย ตรวจป�าพบแหล2งเกิดไฟไหม�ป�ากระจาย (เชียงใหม2นิวสN 10 มีนาคม 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1605029/ 

ชาวบ�านสุดทนแจ�ง ตชด 425 และ หน2วยป3องกันรักษาป�าพังงา 4 ตรวจสอบดำเนินคดีหลังมีการตัดโค2นไม�หวงห�ามจำนวน 

หลายต�นในเขตป�าสงวนฯ (สยามรัฐ 10 มีนาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/226327 

ชาวบ�านสุดทนมอดไม�ลักลอบตัดไม�หวงห�าม แจ�ง ตชด.-หน2วยป3องกันป�าจับกุม (ผู�จัดการ 10  มีนาคม 2564) 

https://mgronline.com/south/detail/9640000023385 

จนท.บุกจับมอดไม�กลางป�าสงวนแห2งชาติในอำเภอตะก่ัวป�า-กะปง -พังงา ( เสียงใต� 10 มีนาคม 2564) 

https://siangtai.com/2021/03/10/จนท-บุกจับ%E2%80%8Bมอดไม�กลางป�/ 

จนท.บุกตรวจสอบ แก]งมอดไม�ลักลอบตัดไม�หวงห�าม ในเขตป�าสงวนเทือกเขาศรีราชา ( บ�านเมือง 10 มีนาคม 2564)    

https://www.banmuang.co.th/news/crime/226096   

มทบ.32 จัดชุดกำลังพลร2วมกับชุมชน เดินหน�าปฏิบัติการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควัน  (สำนักข2าว กรมประชาสัมพันธN 
10 มีนาคม 2564 )  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210310100301046 

บ.ไร2อ�อยมิตรผล ผู�ขาย น.ส. 3 ก. คดีรุกป�า จ.ราชบุรี ให� ‘ธนาธร’ เปfนใคร? (สำนักข2าวอิศรา 10 มีนาคม 2564) 

https://www.isranews.org/article/isranews/96680-investigative00-34.html  
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"ยุทธพล"เดินสายมอบเงินสนับสนุนเครือข�ายเฝ�าระวังไฟป า 

วันพุธ ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/politic/226036 

วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน@ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม 

รองหัวหนGาพรรคชาติไทยพัฒนา เปJนประธานเปKดการอบรม เคคือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป า กรมป าไมG ในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรี ประจำปPงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคม อ.แก�งกระจาน  

เพ่ือเปJนการเตรียมความพรGอมรับมือไฟป าและป�องกันปRญหาหมอกควัน เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยเขGาสู�ฤดูแลGง กรมป าไมG ไดGจัดสรร

งบประมาณเปJนเงินอุดหนุนใหGแก�เครือข�ายประชาชน ในพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดไฟป า เครือข�ายละ 50,000 บาท เพ่ือใหGสามารถดำเนินงานป�องกัน

และควบคุมไฟป�าในพ้ืนทีท่ีรับผิดชอบไดGอย�างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้มีเครือข�ายประชาชน 12 เครือข�าย ในพ้ืนท่ี อ.แก�งกระจาน เขGา

รับการอบรมและรับมอบเงินสนับสนุน ไดGแก� บGานวังวน บGานท�าลิงลม บGานหนองป[นแตก บGานหGวยปลาดุก บGานโป งอิฐ บGานพุไทร บGาน

หนองน้ำดำ บGานด�านโง บGานหGวยไผ� บGานหนองบัว บGานนากรวย บGานในคลอง รวมท้ังสิ้น 120 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

เชียงใหม� ลอบเผาป าไม�หยุด ป าไมGเหนื่อย ตรวจป าพบแหล�งเกิดไฟไหมGป ากระจาย 

10 มี.ค. 64  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1605029/ 

สำนักจัดการทรัพยากรป าไมG ท่ี 1 เชียงใหม� รายงานว�า จากมาตรการควบคุมป�องกันการลักลอบเผาป า และร�วมมือ 

บูรณาการตามโครงการรณรงค@ป�องกัน และแกGไขปRญหาหมอกควันไฟป า และฝุ นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 ประจำปP 2564 ของ จ.

เชียงใหม� อย�างเขGมขGนหลายๆ ภาคส�วน โดยเฉพาะรายงานของหน�วยป�องกันและพัฒนาป าไมG และชุดปฏิบัติการ เครือข�ายเฝ�าระวังป าฯทุก

พ้ืนท่ี ก็ยังตรวจพบจุดเกิดความรGอน การเกิดไฟไหมGป ากระจายในหลายๆ แหล�งป า 

โดยวานนี้หน�วยฯ นปพ. แม�แตง เจGาหนGาหน�วยฯ ชม.6 (ปางกวGาง) ไดGร�วมดับไฟตามจุดความรGอนพิกัดทGองท่ีบGานสันปูเลย หมู� 6 ต.แม�แตง 

อ.แม�แตง สาเหตุหาของป า พ้ืนท่ีเสียหาย 15 ไร� ทGองท่ีบGานทุ�งหลวง หมู� 1 ต.แม�แตง อ.แม�แตง พ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 20 ไร� ไดGจัดทำแนว

กันไฟและเฝ�าระวังไม�ใหGไฟลุกลามไปยังพ้ืนท่ีใกลGเคียง แมGว�าท่ีผ�านๆ มาจะมีมาตรการเก่ียวกับหGามการเผาและหGามเขGาเขตป าสงวนแห�งชาติ 

ไปติดไวGในท่ีชุมชนหมู�บGาน, ป าชุมชน และประชาสัมพันธ@ใหGราษฎรไดGทราบท่ัวถึง ก็ยังตรวจพบปRญหาการเผาไหมGของป า โดยไม�ทราบ

สาเหตุและผูGกระทำผิดต�อเนื่อง 

ในช�วงเชGาวันท่ี 9 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. เจGาหนGาท่ีหน�วยป�องกันรักษาป าท่ี ชม.14 (หGวยโจG) หน�วยป�องกันและพัฒนาป าไมGดอยหล�อ 

ร�วมกับ เจGาหนGาท่ีอุทยานแห�งชาติออบหลวง ตรวจสอบจุดความรGอนพิกัดทGองท่ีป าบGานป าเก๊ียะนอก ม.5 ต.ดอยแกGว อ.จอมทอง พ้ืนท่ีป า

สงวนแห�งชาติป าจอมทอง เจGาหนGาท่ีไดGทำเพ่ือควบคุมไฟ พ้ืนท่ีป าถูกไฟไหมGประมาณ 6 ไร� ชนิดป า ป าดิบเขา สันนิษฐานสาเหตุ เก็บหาของ

ป า นอกจากนั้น ยังมีรายงานจากหน�วยป�องกันและพัฒนาป าไมGอมกgอยหน�วยป�องกันรักษาป าท่ี ชม.22 (ปางโอGงโมGง) พบจุดไฟไหมGบริเวณ

บGานยางเปาใตG หมู�ท่ี 2 พ้ืนท่ีเสียหายร�วม 5 ไร� บGานแม�ระมีดหลวง หมู�ท่ี 17 เสียหายกว�า 4 ไร� บGานทุ�งจำเริง หมู�ท่ี 3 เกิด 2 จุด พ้ืนท่ี

เสียหายจุดแรกประมาณ 3 ไร� อีกจุดราวๆ 4 ไร� 

ท้ังนี้โครงการจัดทำขGอมูลสภาพพ้ืนท่ีป าไมG ปP พ.ศ. 2563 ของกรมป าไมGระบุว�า จ.เชียงใหม� มีพ้ืนท่ีป าประมาณ 

9,586,229 ไร� หรือรGอยละ 69.29 ของพ้ืนท่ีจังหวัด พบพ้ืนท่ีป าไมGในทุกอำเภอ ยกเวGน อ.สารภี สภาพพ้ืนท่ีป ามีจำนวนลดลง เพียง 

41,126.98 ไร� หรือรGอยละ 0.43 ในรอบปPท่ีผ�านมา สำหรับสาเหตุการเผา ท้ังโดยความประมาท ลักลอบ หาของป า และสาเหตุต�างๆ จน

นำไปสู�วิกฤตปRญหาหมอกควันไฟ ฝุ นละอองขนาดเล็กเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่องหลายปP แมGมาตรการควบคุมป�องกันในพ้ืนท่ีจะเขGมขGน เฝ�าระวัง 

ควบคุม ป�องกันการเผาป า แหล�งเกิดไฟทุกพ้ืนท่ีเขGมขGน แต�ทว�า ปRญหาการเผาตามพ้ืนท่ีตะเข็บชายแดน มีการควันไฟลอยเขGามาปกคลุม

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ก็เปJนอีกสาเหตุ ท่ียากจะควบคุมแกG 



 

   

   

ชาวบGานสุดทนแจGง ตชด 425 และ หน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 ตรวจสอบดำเนินคดีหลังมีการตัดโค�นไมGหวงหGามจำนวนหลายตGนในเขต

ป าสงวนฯ 

 สยามรัฐออนไลน@  10 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/226327 

ชาวบGานสุดทนแจGง ตชด 425 และ หน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 ตรวจสอบดำเนินคดีหลังมีการตัดโค�นไมGหวงหGามจำนวนหลายตGนในเขต

ป าสงวนแห�งชาติเทือกเขาศรีราชา ป าเขาบางกรักและป าเขาบางใหญ� 

เม่ือวันท่ี 10 มี.ค. 64 พ.ต.ต.นิพนธ@ พลอยขาว ผบ.รGอย ตชด.425 ตะก่ัวป า พรGอมดGวย ร.ต.อ.สมหมาย รักษายศ ตชด.425 ตะก่ัวป า ร.ต.ท.

จำลอง ศรีหนู ตชด.425ตะก่ัวป า พ.ต.ต.วินัย สายคุGม สว.กก.5 บก.ปทส. ร.ต.อ.เจษฎา ลู�เก้ียง อง สว.กก.5 บก.ปทส. และเจGาหนGาท่ีหน�วย

ป�องกันรักษาป า พง.4 กะปง เจGาหนGาท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษป าไมGพังงา เจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 425 ตะก่ัวป า ผูGใหญ�บGาน หมู�ท่ี 

2 ต.เหล ไดGเดินทางเขGาตรวจสอบการบุกรุกตัดโค�นไมGหวงหGาม แผGวถาง ในเขตป าสงวนแห�งชาติเทือกเขาศรีราชา ป าเขาบางกรักและป าเขา

บางใหญ� หมู�ท่ี 2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา หลังจากชาวบGานสุดทนแจGงใหGเจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี425 ตะก่ัวป า และ หน�วย

ป�องกันรักษาป าพังงา 4 กะปง เขGาตรวจสอบจับกุมผูGท่ีลักลอบทำลายป าไมG ป าตGนน้ำ และยังมีการตัดโค�นไมGขนาดใหญ�เปJนจำนวนมากเขGา

ไปบุกรุกป าแผGวถางจับจองพ้ืนท่ี ซ่ึงพบเนื้อท่ี 9-3-85 ไร� มีไมGหวงหGามขนาดใหญ�ถูกตัดโค�นจำนวน 14 ตGน ล�าสุดเจGาหนGาท่ีหน�วยป�องกัน

รักษาป าพังงา 4 ไดGสนธิกำลัง ร�วมเดินเทGาเขGาตรวจยึดพ้ืนท่ีป าสมบูรณ@พบตGนไมGหวงหGามหลายขนาดจำนวนมากถูกทำลายโค�นลGมลงเหลือ

แต�ตอ 

จึงไดGรวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำเอกสาร เขGาแจGงความรGองทุกข@ต�อพนักงานสอบสวน สภ.กะปง ความผิดตามพระราชบัญญัติป าสงวน

แห�งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า ทำไมG ทำใหGเสื่อมเสียแก�สภาพป าหรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือ

ตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดอันเปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาต และมีความผิดตามพระราชบัญญัติป าไมGพุทธศักราช 

2484 มาตรา 54 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า หรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดๆ อัน

เปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาตมาตรา 11 และฐานทำไมGหรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายดGวยประการใดๆ แก�ไม�หวงหGาม 

โดยไม�ไดGรับอนุญาต และมาตรา 69 ผูGใดมีไวGในครอบครองซ่ึงไมGหวงหGามอันยังไม�ไดGแปรรูปไวGในครอบครองโดยไม�มีรูปรอยดวงตรา

ค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายเวGนแต�จะพิสูจน@ไดGว�าไดGไมGนั้นมาโดยชอบดGวยกฎหมาย ต�อจากนี้จะไดGมีการสืบสวนติดตามหากลุ�มทุน

ท่ีอยู�เบ้ืองหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 



 

ชาวบGานสุดทนมอดไมGลักลอบตัดไมGหวงหGาม แจGง ตชด.-หน�วยป�องกันป าจับกุม 

เผยแพร�: 10 มี.ค. 2564 ผูGจัดการออนไลน@ https://mgronline.com/south/detail/9640000023385 

พังงา - ชาวบGานสุดทนแจGง ตชด.425 และ หน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 ตรวจสอบดำเนินคดี หลังมีการลักลอบตัดไมGหวงหGามจำนวน

หลายตGนในเขตป าสงวนแห�งชาติเทือกเขาศรีราชา ป าเขาบางกรัก และป าเขาบางใหญ� จ.พังงา 

วันนี้ (10 มี.ค.) พ.ต.ต.นิพนธ@ พลอยขาว ผบ.รGอย ตชด.425 ตะก่ัวป า พรGอมดGวย ร.ต.อ.สมหมาย รักษายศ ตชด.425 ตะก่ัวป า ร.ต.ท.

จำลอง ศรีหนู ตชด.425 ตะก่ัวป า พ.ต.ต.วินัย สายคุGม สว.กก.5 บก.ปทส. ร.ต.อ.เจษฎา ลู�เก้ียง อง สว.กก.5 บก.ปทส. และเจGาหนGาท่ีหน�วย

ป�องกันรักษาป า พง.4 กะปง เจGาหนGาท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป าไมGพังงา เจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 425 ตะก่ัวป า ผูGใหญ�บGานหมู�ท่ี 2 

ต.เหล ไดGเดินทางเขGาตรวจสอบการบุกรุกตัดโค�นไมGหวงหGาม แผGวถาง ในเขตป าสงวนแห�งชาติเทือกเขาศรีราชา ป าเขาบางกรัก และป าเขา

บางใหญ� หมู�ท่ี 2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 

หลังชาวบGานแจGงเจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 425 ตะก่ัวป า และหน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 กะปง เขGาตรวจสอบจับกุมผูGท่ี

ลักลอบทำลายป าไมG ป าตGนน้ำ และยังมีการตัดโค�นไมGขนาดใหญ�เปJนจำนวนมากเขGาไปบุกรุกป าแผGวถางจับจองพ้ืนท่ี ซ่ึงพบเนื้อท่ี 9-3-85 ไร� 

มีไมGหวงหGามขนาดใหญ�ถูกตัดโค�นจำนวน 14 ตGน ล�าสุด เจGาหนGาท่ีหน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 ไดGสนธิกำลังร�วมเดินเทGาเขGาตรวจยึดพ้ืนท่ี

ป าสมบูรณ@ พบตGนไมGหวงหGามหลายขนาดจำนวนมากถูกทำลายโค�นลGมลงเหลือแต�ตอ 

จึงไดGรวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำเอกสาร เขGาแจGงความรGองทุกข@ต�อพนักงานสอบสวน สภ.กะปง ความผิดตามพระราชบัญญัติป าสงวน

แห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า ทำไมG ทำใหGเสื่อมเสียแก�สภาพป าหรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือ

ตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดอันเปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาต และมีความผิดตามพระราชบัญญัติป าไมGพุทธศักราช 

2484 มาตรา 54 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า หรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดๆ อัน

เปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาตมาตรา 11 

และฐานทำไมGหรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายดGวยประการใดๆ แก�ไมGหวงหGาม โดยไม�ไดGรับอนุญาต และมาตรา 69 ผูGใดมีไวGใน

ครอบครองซ่ึงไมGหวงหGามอันยังไม�ไดGแปรรูปไวGในครอบครองโดยไม�มีรูปรอยดวงตราค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เวGนแต�จะพิสูจน@

ไดGว�าไดGไมGนั้นมาโดยชอบดGวยกฎหมาย ต�อจากนี้จะไดGมีการสืบสวนติดตามหากลุ�มทุนท่ีอยู�เบ้ืองหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 



 

จนท.บุกจับมอดไมGกลางป าสงวนแห�งชาติในอำเภอตะก่ัวป า-กะปง -พังงา 

 10 มีนาคม 2021   https://siangtai.com/2021/03/10/จนท-บุกจับ%E2%80%8BมอดไมGกลางป / 

 ชาวบGานสุดทนแจGงจับ มอดไมGตัดโค�นไมGหวงหGามเขตป าสงวนแห�งชาติในอำเภอตะก่ัวป าและกะปง 

เม่ือวันท่ี 10 มี.ค. พ.ต.ต.นิพนธ@ พลอยขาว ผบ.รGอย ตชด.425 ตะก่ัวป า พรGอมดGวย พ.ต.ต.วินัย สายคุGม สว.กก.5 บก.ปทส. และเจGาหนGาท่ี

หน�วยป�องกันรักษาป า พง.4 กะปง สนธิกำลังเจGาหนGาท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษป าไมGพังงา เจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 425 ตะก่ัวป า 

ผูGใหญ�บGาน หมู�ท่ี 2 ต.เหล ไดGเดินทางเขGาตรวจสอบการบุกรุกตัดโค�นไมGหวงหGาม แผGวถาง ในเขตป าสงวนแห�งชาติเทือกเขาศรีราชา ป าเขา

บางกรักและป าเขาบางใหญ� หมู�ท่ี 2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา หลังจากชาวบGานสุดทนแจGงใหGเจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี425 ตะก่ัว

ป า และ หน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 กะปง เขGาตรวจสอบจับกุมผูGท่ีลักลอบทำลายป าไมG ป าตGนน้ำ และยังมีการตัดโค�นไมGขนาดใหญ�เปJน

จำนวนมากเขGาไปบุกรุกป าแผGวถางจับจองพ้ืนท่ี ซ่ึงพบเนื้อท่ี 9-3-85 ไร� มีไมGหวงหGามขนาดใหญ�ถูกตัดโค�นจำนวน 14 ตGน ล�าสุดเจGาหนGาท่ี

หน�วยป�องกันรักษาป าพังงา 4 ไดGสนธิกำลัง ร�วมเดินเทGาเขGาตรวจยึดพ้ืนท่ีป าสมบูรณ@พบตGนไมGหวงหGามหลายขนาดจำนวนมากถูกทำลาย

โค�นลGมลงเหลือแต�ตอ 

จึงไดGรวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำเอกสาร เขGาแจGงความรGองทุกข@ต�อพนักงานสอบสวน สภ.กะปง ความผิดตามพระราชบัญญัติป าสงวน

แห�งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า ทำไมG ทำใหGเสื่อมเสียแก�สภาพป าหรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือ

ตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดอันเปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาต และมีความผิดตามพระราชบัญญัติป าไมGพุทธศักราช 

2484 มาตรา 54 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า หรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดๆ อัน

เปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาตมาตรา 11 และฐานทำไมGหรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายดGวยประการใดๆ แก�ไม�หวงหGาม 

โดยไม�ไดGรับอนุญาต และมาตรา 69 ผูGใดมีไวGในครอบครองซ่ึงไมGหวงหGามอันยังไม�ไดGแปรรูปไวGในครอบครองโดยไม�มีรูปรอยดวงตรา

ค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายเวGนแต�จะพิสูจน@ไดGว�าไดGไมGนั้นมาโดยชอบดGวยกฎหมาย ต�อจากนี้จะไดGมีการสืบสวนติดตามหากลุ�มทุน

ท่ีอยู�เบ้ืองหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 



 

จนท.บุกตรวจสอบ แกpงมอดไมGลักลอบตัดไมGหวงหGาม ในเขตป าสงวนเทือกเขาศรีราชา 

วันพุธ ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/crime/226096 

เม่ือวันท่ี 10 มี.ค. 64 พ.ต.ต.นิพนธ@ พลอยขาว ผบ.รGอย ตชด.425 ตะก่ัวป า พรGอมดGวย ร.ต.อ.สมหมาย รักษายศ ตชด.425 ตะก่ัวป า ร.ต.ท.

จำลอง ศรีหนู ตชด.425ตะก่ัวป า พ.ต.ต.วินัย สายคุGม สว.กก.5 บก.ปทส. ร.ต.อ.เจษฎา ลู�เก้ียง อง สว.กก.5 บก.ปทส. และเจGาหนGาท่ีหน�วย

ป�องกันรักษาป า พง.4 กะปง เจGาหนGาท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษป าไมGพังงา เจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 425 ตะก่ัวป า ผูGใหญ�บGาน หมู�ท่ี 

2 ต.เหล ไดGเดินทางเขGาตรวจสอบการบุกรุกตัดโค�นไมGหวงหGาม แผGวถาง ในเขตป าสงวนแห�งชาติเทือกเขาศรีราชา ป าเขาบางกรักและป าเขา

บางใหญ� หมู�ท่ี 2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา หลังจากชาวบGานสุดทนแจGงใหGเจGาหนGาท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี425 ตะก่ัวป า และ หน�วย

ป�องกันรักษาป าพังงา 4  กะปง เขGาตรวจสอบจับกุมผูGท่ีลักลอบทำลายป าไมG ป าตGนน้ำ และยังมีการตัดโค�นไมGขนาดใหญ�เปJนจำนวนมากเขGา

ไปบุกรุกป าแผGวถางจับจองพ้ืนท่ี ซ่ึงพบเนื้อท่ี 9-3-85 ไร� มีไมGหวงหGามขนาดใหญ�ถูกตัดโค�นจำนวน 14 ตGน ล�าสุดเจGาหนGาท่ีหน�วยป�องกัน

รักษาป าพังงา 4 ไดGสนธิกำลัง ร�วมเดินเทGาเขGาตรวจยึดพ้ืนท่ีป าสมบูรณ@พบตGนไมGหวงหGามหลายขนาดจำนวนมากถูกทำลายโค�นลGมลงเหลือ

แต�ตอ 

จึงไดGรวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำเอกสาร เขGาแจGงความรGองทุกข@ต�อพนักงานสอบสวน สภ.กะปง ความผิดตามพระราชบัญญัติป าสงวน

แห�งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า ทำไมG ทำใหGเสื่อมเสียแก�สภาพป าหรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือ

ตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดอันเปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาต และมีความผิดตามพระราชบัญญัติป าไมGพุทธศักราช 

2484 มาตรา 54 ฐานก�อสรGางแผGวถางป า เผาป า หรือเขGายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป าเพ่ือตนเองหรือผูGอ่ืนหรือกระทำดGวยประการใดๆ อัน

เปJนการทำลายป าโดยไม�ไดGรับอนุญาตมาตรา 11 และฐานทำไมGหรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายดGวยประการใดๆ แก�ไม�หวงหGาม 

โดยไม�ไดGรับอนุญาต และมาตรา 69 ผูGใดมีไวGในครอบครองซ่ึงไมGหวงหGามอันยังไม�ไดGแปรรูปไวGในครอบครองโดยไม�มีรูปรอยดวงตรา

ค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายเวGนแต�จะพิสูจน@ไดGว�าไดGไมGนั้นมาโดยชอบดGวยกฎหมาย ต�อจากนี้จะไดGมีการสืบสวนติดตามหากลุ�มทุน

ท่ีอยู�เบ้ืองหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 



 

  

มทบ.32 จัดชุดกำลังพลร�วมกับชุมชน เดินหนGาปฏิบัติการแกGไขปRญหาไฟป าและหมอกควัน 

10 มี.ค. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210310100301046 

        ศูนย@บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกท่ี 32 โดยกองบัญชาการควบคุมไฟป า กรมทหารพรานท่ี 3 จัดกำลังพลร�วมกับผูGนำชุมชน 

บGานหGวยยาง หมู� 6 ตำบลบGานเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำการลาดตระเวนเสGนทางบริเวณหGวยแม�พริก ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซ่ึง

ผลการปฏิบัติไม�พบไฟป าและผูGกระทำผิด และจัดกำลังพลเขGาพบหัวหนGาอุทยานแห�งชาติเขลางค@บรรพต เพ่ือประสานการปฏิบัติ รวมถึง

การวางแผนร�วมในการป�องกันไฟป าบนดอยพระบาท 

        ชุดปฏิบัติการกรมทหารพรานท่ี 35 ชุดท่ี 1 ท่ีต้ังบGานอ่ิวเม่ียน จัดกำลังพลเขGาพบปะผูGนำชุมชนบGานอ่ิวเม่ียน ตำบลพระบาท อำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง เพ่ือประสานงานและทำความเขGาใจในการปฏิบัติงานร�วมกัน พรGอมกันนี้ ชุดปฏิบัติการกรมทหารพราน ท่ี 35 ชุดท่ี 2 

ท่ีตั้งวัดหGวยฝ�า ตำบลบGานเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดกำลังพลประสานการนำกำลังเขGาท่ีตั้งชั่วคราวเพ่ือเปJนฐานปฏิบัติงาน ผลการ

ปฏิบัติเปJนไปดGวยความเรียบรGอย และชุดปฏิบัติการกรมทหารพรานท่ี 35 ชุดท่ี 3 ท่ีตั้งวัดสามัคคีบุญญาราม จัดกำลังพลร�วมกับเจGาหนGาท่ี

ป าไมG ทำการลาดตระเวนบนสันเขาดอยพระบาท รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร ซ่ึงไม�พบไฟป าและผูGกระทำผิดแต�อย�างใด ผลการปฏิบัติเปJนไป

ดGวยความเรียบรGอย 

        นอกจากนี้ ศูนย@บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกท่ี 32 โดยชุดลาดตระเวน/ดับไฟป า กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 17 

ร�วมกับหน�วยป�องกันและพัฒนาป าไมG อำเภอเสริมงาม และเครือข�ายป�องกันไฟป าหมู�บGานเขGาตรวจสอบไฟป า บริเวณพ้ืนท่ีป าชุมชนบGาน

แม�ต๋ำ ตำบลเสริมซGาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผลการปฏิบัติเปJนไปดGวยความเรียบรGอย 

 

 

 



 

    

   

บ.ไร�อGอยมิตรผล ผูGขาย น.ส. 3 ก. คดีรุกป า จ.ราชบุรี ใหG ‘ธนาธร’ เปJนใคร? 

นท่ี 10 มีนาคม 2564 https://www.isranews.org/article/isranews/96680-investigative00-34.html 

เจาะขGอมูล บ.ไร�อGอยมิตรผล ผูGขาย น.ส. 3 ก. ใหG กก.เครือไทยซัมมิท - ‘ธนาธร’ คดีรุกป า จ.ราชบุรี 2,154-3-82 ไร� เครือยักษ@น้ำตาล 

ตระกูลดัง พบก�อต้ังก�อนซ้ือท่ีดินจากผูGถือครองคนแรก 7 เดือนเศษ แจGงงบการเงิน ไม�มีรายไดGหลายปPติดต�อกัน 

กรณีเม่ือวันท่ี 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม (บก.ปทส.) นาย

อดิศร นุชดำรงค@ อธิบดีกรมป าไมG พรGอมดGวย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูGอำนวยการสำนักป�องกันรักษาป าและควบคุมไฟป า ท่ีปรึกษาหน�วย

เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ@ไพร) กรมป าไมG ร�วมกันแถลงข�าว แจGงความเพ่ิมเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึง

รุ�งเรืองกิจ และ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ ใชGเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน@ ( น.ส.3 ก.) ออกโดยมิชอบ มาครอบครองพ้ืนท่ีป า

สงวนแห�งชาติป าฝR{งซGายแม�น้ำภาชี จ.ราชบุร ีจำนวน 2,154-3-82 ไร� โดยเปJน น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ ในพ้ืนท่ี ต.รางบัว ต.ด�านทับตะโก อ.

จอมบึง จ.ราชบุรี แบ�งเปJน 

1.น.ส.3 ก. ในชื่อ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� 

2.น.ส.3 ก.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ พ่ีสาวนายธนาธร จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� 

3.น.ส.3 ก. นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� 

กรณีท่ีดิน น.ส. 3 ก.ของนนายธนาธร สำนักข�าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแลGวว�า อย�างนGอย 1 แปลง คือ น.ส.3 ก. เลขท่ี 158 

ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อท่ี 43 ไร� 3 งาน ออกเม่ือวันท่ี 3 ต.ค.2521 ในชื่อนายอุดม กิตติอุดมพานิช จากนั้นจดทะเบียน

เปลี่ยนมือ 3 ครั้ง 

12 ก.ย. 2528 จดทะเบียนขายใหGแก� บริษัท ไร�อGอยมิตรผล จำกัด 

13 ธ.ค.2528 บริษัท ไร�อGอยมิตรผล จำกัด ขายต�อใหG นายสาโรจน@ วสุวานชิ รวม 2 แปลง (รวมกับแปลงอ่ืนอีก 1 แปลง เปJน 2 แปลง) 

23 พ.ค.2543 นายสาโรจน@ จดทะเบียนขาย รวม 2 แปลง ใหGแก� นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ 

บริษัท ไร�อGอยมิตรผล จำกัด เปJนบริษัทในเครือโรงงานน้ำตาลมิตรผล มีรายละเอียดดังนี้ 



จากการตรวจสอบขGอมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคGาพบว�า บริษัท ไร�อGอยมิตรผล จำกัด จดทะเบียนก�อต้ังวันท่ี 4 ก.พ. 2528 ทุน 10 ลGาน

บาท ประกอบธุรกิจ ปลูกอGอย-การทำไร�อGอยและพืชท่ีใหGความหวาน ท่ีตั้งเลขท่ี 54/1 หมู�ท่ี 16 ต.ท�าผา อ.บGานโป ง จ.ราชบุรี บริษัท 

น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุGนใหญ� 99,300 หุGน จากท้ังหมด 100,000 หุGน มูลค�าหุGนละ 100 บาท  นายกมล ว�องกุศลกิจ เปJนกรรมการผูG

ก�อต้ัง นายทวีวัฒน@ เซ่ียงว�อง (ต�อมา เปลี่ยนนามสกุลเปJน ทวีปKยมาภรณ@) และนายประยงค@ เลิศกมลมาลย@ เปJนกรรมการ (ดูเอกสาร) 

16 มี.ค.2536 กรรมการ 4 คน นายกมล ว�องกุศลกิจ นายทวีวัฒน@ ทวีปKยมาภรณ@ นายพงษ@ศักด์ิ บุญศิริคำชัย และ นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ 

(ดูเอกสาร) 

18 ก.ค.2560 กรรมการ 3 คน นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ นายพงศกร ว�องวุฒิไกรกุล และ นายวิชรัตน@ บุปผาพันธุ@ 

21 ธ.ค.2563 กรรมการ 2 คน นายพงศกร ว�องวุฒิไกรกุล และ นายวิชรัตน@ บุปผาพันธุ@ 

ผูGถือหุGน ณ วันท่ี 18 ต.ค.2544 บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุGนใหญ� 99,300 หุGน(ดูเอกสาร) 

ล�าสุด ณ วันท่ี 11 ก.ย. 2563 นายกมล ว�องกุศลกิจ ถือ 50,050 หุGน (50%) นายทวีวัฒน@ ทวีปKยมาภรณ@ 49,750 หุGน (49.75%) นาย

บรรเทิง ว�องกุศลกิจ 200 หุGน (0.20%) 

 

แจGงผลประกอบการรอบปPสิ้นสุด วันท่ี 31 พ.ค. 2563 ไม�มีรายไดGหลายปPติดต�อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,200  บาท ไม�มีขGอมูลสินทรัพย@ หนี้สิน 

11,240,896.91 บาท ขาดทุนสะสม 21,240,896.91 บาท 

ขณะท่ี บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จดทะเบียนวันท่ี 20 พ.ย. 2518 ทุนล�าสุด 4,778 ลGานบาท ท่ีต้ังเลขท่ี 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร@ 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แจGงผลประกอบการล�าสุดรอบปPสิ้นสุด31 ธ.ค.2562 รายไดGรวม 

18,903,936,927 บาท กำไรสุทธิ 573,368,048 บาท สินทรัพย@รวม 101,081,418,083 บาท หนี้สินรวม 73,041,063,953 บาท กำไร

สะสม 21,799,337,530 บาท 

น�าสังเกตว�า การจัดต้ังบริษัท ไร�อGอยมิตรผล จำกัด เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. 2528 เกิดข้ึนก�อนจดทะเบียนซ้ือขายท่ีดินจาก นายอุดม กิตติอุดม

พานิช ผูGถือครองคนแรก เม่ือวันท่ี 12 ก.ย. 2528 ประมาณ 7 เดือนเศษ อย�างไรก็ตาม ไม�มีขGอมูลว�า นายอุดม มีความเก่ียวขGองกับ บริษัท 

น้ำตาลมิตรผลอย�างไร 


