
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 9 เม.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ผงะ! ป�าต�นน้ำเสียหายหลายร�อยไร� นายทุน-ชาวบ�านรุกป�าสงวนเขาไผ� จ.ชลบุร  

(ผู�จัดการรายวัน 360 ) 9 เมษายน 2564 หน�า 11) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

ปลัด ทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับความเข�มข�นเฝ8าระวังป8องกันไฟป�าหมอกควัน (บ�านเมือง 7 เมษายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/229512 

เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ป�าไม� อส. สนธิกำลังจับชายบุกรุกป�าสงวนแห�งชาติป�าเบตง ปลูกผลไม� ได�พร�อมของกลาง หลังรับแจ�งจาก 

ชาวบ�าน (สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธQ 8 เมษายน 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210408130344537 
ป�าไม�สนธิกำลัง บุกจับหนุ�มใหญ�เบตง ลักลอบตัดไม�บุกรุกป�าสงวน (บ�านเมือง 8 เมษายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/229555 

ตำรวจ ป�าไม� อส.เบตง บุกจับชายรุกป�าปลูกสวนผลไม�พร�อมของกลาง (ผู�จัดการออนไลนQ 8 เมษายน 2564) 

https://mgronline.com/south/detail/9640000033598 

 
 
 



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3406
วันที่: ศุกร์ 9 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ผงะ! ป่าต้นน้ำเสียหายหลายร้อยไร่ นายทุน-ชาวบ้านรุกป่าสงวนเขาไผ่ จ.ชลบุรี

รหัสข่าว: C-210409040023(9 เม.ย. 64/04:14) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 66.67 Ad Value: 80,004 PRValue : 240,012 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3406
วันที่: ศุกร์ 9 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ผงะ! ป่าต้นน้ำเสียหายหลายร้อยไร่ นายทุน-ชาวบ้านรุกป่าสงวนเขาไผ่ จ.ชลบุรี

รหัสข่าว: C-210409040023(9 เม.ย. 64/04:14) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 66.67 Ad Value: 80,004 PRValue : 240,012 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ปลัด ทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับความเข�มข�นเฝ าระวังป องกันไฟป#าหมอกควัน 

วันพุธ ท่ี 07 เมษายน พ.ศ. 2564   https://www.banmuang.co.th/news/relation/229512 

ปล ัด ทส. ส ั ่ ง  17 จ ั งหว ัดภาคเหน ือ ยกระด ับความเข �มข �น เฝ  าระว ั งป  องก ันไฟป #าหมอกคว ัน หล ังช Dวงห �ามเผา  

ย้ำ ! ทุกมาตรการต�องปฏิบัติได�จริง 

นายจตุพร บุรุษพัฒนM ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปOนประธานการประชุมติดตามสถานการณMฝุ#นละอองจาก

ไฟป#าและการเผาในท่ีโลDงภาคเหนือ รDวมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด (ทสจ.) และหนDวยงานในพ้ืนท่ี 17 

จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู�บริหาร ทส. และหนDวยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แกD กรมควบคุมมลพิษ กรมป#าไม� และกรมอุทยานแหDงชาติ สัตวM

ป#า และพันธุMพืช เข�ารDวมประชุม ณ ห�องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และผDานระบบ video 

conference  

นายจตุพร บุรุษพัฒนM ได�มอบแนวทางการแก�ไขปZญหาไฟป#าในพื้นที่ โดยในเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากเปOนชDวงหลังมาตรการควบคุม

เชื้อเพลิง หรือหลังชDวงห�ามเผา จึงขอให�ทุกพื้นที ่ยกระดับการทำงาน การบูรณาการรDวมกับหนDวยงานที่เกี ่ยวข�องทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน หนDวยงานท�องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ าระวัง ควบคุม และป องกันการเผาอยDางเข�มข�น โดยมอบหมายให�สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด (ทสจ.)  

เปOนหลักในการประสานงานกับหนDวยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ วางระบบบริหารจัดการทั้งในเชิงพื้นที่ วิธีการ และการเตรียมความ

พร�อมของอุปกรณMเครื่องมือให�เพียงพอ ซ่ึงเน�นย้ำวDาทุกมาตรการต�องสามารถนำไปปฏิบัติงาน 

ได�จริง รวมถึงขอให�ทุกพื้นที่ดำเนินการเฝ าระวังอยูDตลอด และเพิ่มมาตรการการดูแลการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรเปOนพิเศษ โดย

บังคับใช�กฎหมายกับผู�ท่ีฝ#าฝ`นอยDางเข�มงวด  

สำหรับในพื้นที่ที่เกิดปZญหาไฟป#าและจุดความร�อน ให�ระดมสรรพกำลัง อุปกรณMเครื่องมือที่ทันสมัย ยานพาหนะ และอากาศยาน 

จากหนDวยงานในสังกัดและหนDวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี มาสนับสนุนเพ่ือเรDงควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยต�องดับไฟให�สนิท

เพ่ือไมDให�ลุกลามเกิด hotspot ไปยังพ้ืนท่ีใกล�เคียง และขอให�ดูแลสวัสดิการ พร�อมสร�างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแกDเจ�าหน�าท่ี

ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ขอให�ทุกจังหวัดเตรียมแผนการฟ̀cนฟูสภาพป#า ท้ังการเตรียมความพร�อมของพ้ืนท่ี และเตรียมกล�าไม� เพ่ือทดแทนพ้ืนท่ี

ป#าให�กลับมาอุดมสมบูรณMอีกครั้ง 



 

เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ป#าไม� อส. สนธิกำลังจับชายบุกรุกป#าสงวนแหDงชาติป#าเบตง ปลูกผลไม� ได�พร�อมของกลาง หลังรับแจ�งจากชาวบ�าน 

08 เม.ย. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210408130344537 

            วันที่ 8 เม.ย.64 นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน�าหนDวยป องกันรักษาป#าที่ ยล.4 (บDอน้ำร�อน-จันทรัตนM) สั่งการให� นายภพ สิงหM

สุวรรณ พนักงานพิทักษMป#า ส.3 ประสานนายพิชัย แก�วจำรัส ปลัดงานป องกัน พ.ต.ต. มานพ ดำแดง สว.สส.สภ.เบตงนำกำลัง

เจ�าหน�าท่ีตำรวจ เจ�าหน�าท่ีป#าไม� อส. ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับป#าไม� หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านวDา ท่ีบ�านกงสี 8 

สวนแปkะหลิม ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ใกล�ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการลักลอบบุกรุกถางป#าต�นน้ำเพ่ือทำสวนปลูกผลไม� 

            เจ�าหน�าท่ีได�วางแผน ข่ีรถจักรยานยนตMไปตามทางลูกรัง ผDานสวนผลไม� สวนยางของชาวบ�านจนสุดทาง จากนั้นได�เดินเท�า

เข�าไปยังจุดท่ีได�รับแจ�ง พบวDาป#าต�นน้ำถูกบุกรุกแผ�วถาง ตัดต�นไม�ขนาดกลางและขนาดเล็ก และได�ปลูกต�นทุเรียน ซ่ึงป#าต�นน้ำอยูDใน

เขตป#าสงวนแหDงชาติป#าเบตง บริเวณดังกลDาวยังพบนายอับดุลเลาะ แกแซแอ อายุ 48 ปl อยูDบ�านเลขท่ี 127 หมูD 6  ต.ยะรม อ.เบตง 

จ.ยะลา และพบของกลาง จอบ 2 เลDม มีดพกพร�อมปลอก 1 เลDม เจ�าหน�าท่ีตรวจวัดพ้ืนท่ีซ่ึงถูกบุกรุก เปOนเนื้อท่ีจำนวน 6 ไรD 3 งาน 

35 ตารางวา สDวนคDาเสียหายยังไมDสามารถประเมินได� เพราะเจ�าหน�าที่ต�องประสานเจ�าหน�าที่ประเมินมูลคDาความเสียหายทาง

สิ่งแวดล�อม มาประเมินคDาเสียหาย  

            ทั้งนี้ เจ�าหน�าที่ได�แจ�งข�อหา ตาม พรบ ป#าสงวนแหDงชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา14 ห�ามบุคคลใดยึดถือครองทำ

ประโยชนMหรืออยูDอาศัยในที่ดิน กDนสร�าง แผ�วถาง เผาป#า ทำไม� เก็บหาของป#าหรือกระทำการใดๆ อันเปOนการเสื่อมเสียแกDสภาพป#า

สงวนแหDงชาติ โดยไมDได�รับอนุญาตเจ�าพนักงาน เจ�าหน�าที่ และข�อหา พรบ สDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแหDงชาติ  

พุทธศักราช 2535 มาตรา 97 ผู�ใดกระทำผิดหรือละเว�นการกระทำด�วยประการใด โดยชอบกฎหมายอันเปOนการทำลายหรือสูญหาย

หรือเสียหายแกDทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปOนของรัฐ หรือสาธารณะสมบัติแผDนดิน มีหน�าท่ีต�องชดใช�คDาเสียหายแกDรัฐตามมูลคDาท้ังหมด

ของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั ้น พร�อมทั้งนำตัวและของกลางสDงพนักงานสอบสวน สภ.เบตง 

ดำเนินคดีตามกฎหมายตDอไป 

 



 

ป#าไม�สนธิกำลัง บุกจับหนุDมใหญDเบตง ลักลอบตัดไม�บุกรุกป#าสงวน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 08 เมษายน พ.ศ. 2564   https://www.banmuang.co.th/news/region/229555 

เม่ือวันท่ี 8 เม.ย.64 นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน�าหนDวยป องกันรักษาป#าท่ี ยล.4 (บDอน้ำร�อน-จันทรัตนM) สั่งการให� นายภพ สิงหMสุวรรณ 

พนักงานพิทักษMป#า ส.3 ประสานนายพิชัย แก�วจำรัส ปลัดงานป องกัน พ.ต.ต. มานพ ดำแดง สว.สส.สภ.เบตง นำกำลังเจ�าหน�าท่ี

ตำรวจ เจ�าหน�าท่ีป#าไม� อส. ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับป#าไม� หลังได�รับแจ�งขากชาวบ�านวDา ท่ีบ�านกงสี 8 สวนแปkะ

หลิม ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ใกล�ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการลักลอบบุกรุกถางป#าต�นน้ำเพ่ือทำสวนปลูกผลไม� 

เจ�าหน�าท่ีได�วางแผน ข่ีรถจักรยานยนตMไปตามทางลูกรัง ผDานสวนผลไม� สวนยางของชาวบ�านจนสุดทาง จากนั้นได�เดินเท�าเข�าไปยังจุดท่ี

ได�รับแจ�ง พบวDาป#าต�นน้ำถูกบุกรุกแผ�วถาง ตัดต�นไม�ขนาดกลางและขนาดเล็ก และได�ปลูกต�นทุเรียน ซึ่งป#าต�นน้ำอยูDในเขตป#าสงวน

แหDงชาติป#าเบตง บริเวณดังกลDาวยังพบนายอับดุลเลาะ แกแซแอ อายุ 48 ปl อยูDต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และพบของกลาง จอบ 2 เลDม 

มีดพกพร�อมปลอก 1 เลDม เจ�าหน�าท่ีตรวจวัดพ้ืนท่ีซ่ึงถูกบุกรุก เปOนเนื้อท่ีจำนวน 6 ไรD 3 งาน 35 ตารางวา สDวนคDาเสียหายยังไมDสามารถ

ประเมินได� เพราะเจ�าหน�าท่ีต�องประสานเจ�าหน�าท่ีประเมินมูลคDาความเสียหายทางสิ่งแวดล�อม มาประเมินคDาเสียหาย 

ท้ังนี้เจ�าหน�าท่ีได�แจ�งข�อหา ตาม พรบ ป#าสงวนแหDงชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา14 ห�ามบุคคลใดยึดถือครองทำประโยชนMหรืออยูD

อาศัยในท่ีดิน กDอสร�าง แผ�วถาง เผาป#า ทำไม� เก็บหาของป#าหรือกระทำการใดๆ อันเปOนการเสื่อมเสียแกDสภาพป#าสงวนแหDงชาติ โดย

ไมDได�รับอนุญาตเจ�าพนักงาน เจ�าหน�าที่ และข�อหา พรบ สDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแหDงชาติ พุทธศักราช 2535 มาตรา 

97 ผู �ใดกระทำผิดหรือละเว�นการกระทำด�วยประการใด โดยชอบกฎหมายอันเปOนการทำลายหรือสูญหายหรือเสียหายแกD

ทรัพยากรธรรมชาติซึ ่งเปOนของรัฐ หรือสาธารณะสมบัติแผDนดิน มีหน�าที ่ต�องชดใช�คDาเสียหายแกDรัฐตามมูลคDาทั ้งหมดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้น พร�อมทั้งนำตัวและของกลางสDงพนักงานสอบสวน สภ.เบตง ดำเนินคดี

ตามกฎหมายตDอไป 



   ตำรวจ ป#าไม� อส.เบตง บุกจับชายรุกป#าปลูกสวนผลไม�พร�อมของกลาง 

เผยแพรD: 8 เม.ย. 2564 ผู�จัดการออนไลนM  https://mgronline.com/south/detail/9640000033598 

ยะลา - เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ป#าไม� และ อส.อำเภอเบตง จ.ยะลา สนธิกำลังจับกุมชายบุกรุกแผ�วถางป#าสงวนแหDงชาติป#าเบตง เพ่ือปลูก

ผลไม� โดยรวบได�พร�อมของกลางหลังรับแจ�งจากชาวบ�าน 

วันนี้ (8 เม.ย.) นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน�าหนDวยป องกันรักษาป#าที่ ยล.4 (บDอน้ำร�อน-จันทรัตนM) สั่งการให� นายภพ สิงหMสุวรรณ 

พนักงานพิทักษMป#า ส.3 ประสาน นายพิชัย แก�วจำรัส ปลัดงานป องกัน พ.ต.ต.มานพ ดำแดง สว.สส.สภ.เบตง นำกำลังเจ�าหน�าท่ี

ตำรวจ เจ�าหน�าท่ีป#าไม� อส. ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับป#าไม� หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านวDา ท่ีบ�านกงสี 8 สวนแปkะ

หลิม ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ใกล�ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการลักลอบบุกรุกถางป#าต�นน้ำเพ่ือทำสวนปลูกผลไม� 

เจ�าหน�าท่ีได�วางแผนข่ีรถจักรยานยนตMไปตามทางลูกรังผDานสวนผลไม� สวนยางของชาวบ�านจนสุดทาง จากนั้นได�เดินเท�าเข�าไปยังจุด

ที่ได�รับแจ�ง พบวDา ป#าต�นน้ำถูกบุกรุกแผ�วถาง ตัดต�นไม�ขนาดกลางและขนาดเล็ก และได�ปลูกต�นทุเรียน ซึ่งป#าต�นน้ำอยูDในเขตป#า

สงวนแหDงชาติป#าเบตง บริเวณดังกลDาวยังพบ นายอับดุลเลาะ แกแซแอ อายุ 48 ปl อยูDบ�านเลขที่ 127 หมูD 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.

ยะลา และพบของกลาง จอบ 2 เลDม มีดพกพร�อมปลอก 1 เลDม เจ�าหน�าที่ตรวจวัดพื้นที่ซึ่งถูกบุกรุก เปOนเนื้อที่จำนวน 6 ไรD 3 งาน 

35 ตารางวา สDวนคDาเสียหายยังไมDสามารถประเมินได� เพราะเจ�าหน�าที่ต�องประสานเจ�าหน�าที่ประเมินมูลคDาความเสียหายทาง

สิ่งแวดล�อมมาประเมินคDาเสียหาย 

ทั้งนี้ เจ�าหน�าที่ได�แจ�งข�อหาตาม พ.ร.บ.ป#าสงวนแหDงชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา 14 ห�ามบุคคลใดยึดถือครองทำประโยชนMหรือ

อยูDอาศัยในที่ดิน กDอสร�าง แผ�วถาง เผาป#า ทำไม� เก็บหาของป#าหรือกระทำการใดๆ อันเปOนการเสื่อมเสียแกDสภาพป#าสงวนแหDงชาติ 

โดยไมDได�รับอนุญาตเจ�าพนักงาน เจ�าหน�าที่ และข�อหา พ.ร.บ.สDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแหDงชาติ พุทธศักราช 2535 

มาตรา 97 ผู�ใดกระทำผิดหรือละเว�นการกระทำด�วยประการใด โดยชอบกฎหมายอันเปOนการทำลายหรือสูญหายหรือเสียหายแกD

ทรัพยากรธรรมชาติซึ ่งเปOนของรัฐ หรือสาธารณะสมบัติแผDนดิน มีหน�าที ่ต�องชดใช�คDาเสียหายแกDรัฐตามมูลคDาทั ้งหมดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้น พร�อมทั้งนำตัวและของกลางสDงพนักงานสอบสวน สภ.เบตง ดำเนินคดี

ตามกฎหมายตDอไป 


