
สรุปขาวประจําในวันที่ 3-5 เม.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (แนวหนา 3 เมษายน 2564 หนา 6) 

- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: ยึดคืนผืนปา (ไทยรัฐ 3 เมษายน 2564 หนา 12) 

- ลุยทวงคืนผืนปา'ภูกระดึง' 512 ไร (เดลินิวส 3 เมษายน 2564 หนา 2) 

- ภาพขาว: ทวงผืนปา (เดลินิวส 4 เมษายน 2564 หนา 1) 

- 'ชุดพยัคฆไพร'ลุยปราบรุกปาสงวนแหงชาติปาแมออน (แนวหนา 3 เมษายน 2564 หนา 8) 

- รบ.ชงแกกม.ปาชุมชนใหทํากินได (มติชน 3 เมษายน 2564 หนา 16) 

- 'นายกฯ'ยึดหลัก'ปาอยูได คนอยูดี'จัดสรรที่ทํากิน 7 แสน (แนวหนา 3 เมษายน 2564 หนา 2) 

- คอลัมน ขาวรอบอาณาจักร: เดินหนาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ไทยรัฐ 3 เมษายน 2564 หนา 10) 

- ภาพขาว: คอลัมน ซอกแซก 108: เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ขาวสด 3 เมษายน 2564 หนา 8) 

- คอลัมน โซไซต้ี: 'ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยา (แนวหนา 4 เมษายน 2564 หนา 15) 

- คอลัมน ขาวรอบอาณาจักร: สนธิกําลังยึดไมหวงหามสงตางชาติ (ไทยรัฐ 5 เมษายน 2564 หนา 10) 

- พปชร.นํารองแกรธน. ย่ืนญัตติ 7 เม.ย. หาทางออกประเทศ (เดลินิวส 3 เมษายน 2564 หนา 1,11) 

- คอลัมน เลียบคายกองทัพ (เดลินิวส 3 เมษายน 2564 หนา 8) 

- จี้ตรวจสอบบุกรุกปาสงวนกระบ่ี (มติชน 4 เมษายน 2564 หนา 5) 

ขาวเว็บไซต 

"บ๊ิกตอ" นําทีมยึดคืนปาสงวน 512 ไร ถูกนายทุนภาคใตฮุบทําสวนยาง-ปาลม (ไทยรัฐ 4 เมษายน 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/crime/2062377 
ปฏิบัติการทวงผืนปาคืนชาติ ถูกนายทุนยึดทําสวนยาง (เดลินิวส 2 เมษายน 2564) 
https://www.dailynews.co.th/crime/834775 
‘บ๊ิกตอ’ ลุยยึดคืน512ไร ปาเมืองเลย นายทุนบุกรุก ทําสวนยาง-ปาลม (ขาวสด 2 เมษายน 2564) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6254928 
ยึดคืนปาสงวน 512 ไร ที่ถูกนายทุนภาคใตฮุบทําสวนยาง-ปาลม (ผูจัดการออนไลน 2 เมษายน 2564) 
https://mgronline.com/crime/detail/9640000031549 
‘ชุดพยัคฆไพร’ลุยปราบรุกปาสงวนแหงชาติปาแมออน (แนวหนา 3 เมษายน 2564) 
https://www.naewna.com/local/563607 
ปาไมชงดีเอสไอสอบคดีรุกปาเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต (เสียงใต 3 เมษายน 2564) 
https://siangtai.com/2021/04/03/ปาไมชงดีเอสไอสอบคดีร/ 
ลักลอบตัดไมปาสงวนแหงชาติ ทําไมเถื่อน แถมยังต้ังโรงเผาถานเถื่อนกลางปา ไมรอดถูกรวบตัวไดพรอมของกลาง ขณะ
‘นายกฯ’ ยึดหลัก ‘ปาอยูได คนอยูดี’ แกไขพ.ร.บ.ปาชุมชน ใหที่ดินปชช.ใชทํากิน-รวมอนุรักษปา (มติชน 2 เมษายน 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2654077 
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นายกฯยึดหลัก'ปาอยูได คนอยูดี' ดันเพ่ิมปา-เพ่ิมเศรษฐกิจ จัดสรรปาชุมชนกวา 6 ลานไร (ไทยโพสต 2 เมษายน 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/98081 
ประชุมหารือการจัดทํายุทธศาสตรระยะยาว (บานเมือง 2 เมษายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/228880 
ชาวบานรองนายทุนรุกที่ปาเฉลิมพระเกียรติ งง! หนักออกโฉนดแลวทั้งที่อยูในเขตปา (ผูจัดการออนไลน 3 เมษายน 2564)  
https://mgronline.com/south/detail/9640000031819 
ชาวบานรองตรวจสอบ นายทุนฮุบพ้ืนที่ปาสงวนเขาพนมเบญจา แฉปกหมุนเตรียมออกโฉนด (บานเมือง 3 เมษายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/228959 
จนท.ปาไม จับชายเสพยาบา และลักลอบตัดไมเถื่อน ตรวจยึดกลางไดหลายรายการ  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 3 เมษายน 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210403100222892 
เสพยาบาไปดวยทําไมเถื่อนไปดวย (เชียงใหมนิวส 2 เมษายน 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1626652/ 
จับแกงคาไมขามชาติ (Nation22 3 เมษายน 2564) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378820116 
สจป. 3 สาขาแพร สนธิกําลังปราบปรามขบวนการลักลอบขนยายไมมีคา บานเวียงทอง เจาของหนีไปได ยึดไมและ
รถยนตอีก 3 คัน (เชียงใหมนิวส 3 เมษายน 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1627605/ 
โซไซต้ี : ‘ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ’ สรางแหลงอาหารย่ังยืน เรียนรูอนุรักษปาผานหองเรียน
ธรรมชาติ (แนวหนา 4 เมษายน 2564) 
https://www.naewna.com/lady/563755 
เจาหนาที่พบการลักลอบตัดไมทําลายปาจํานวนมาก ตนนํ้าทะเลสาบเขื่อนบางลางใกลกับชายไทย-มาเลเซีย 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 4 เมษายน 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210404161629225 
หวงไฟปาสะเมิง (เดลินิวส 3 เมษายน 2564) 
https://dailynews.co.th/article/834583 
‘พระ-ชาวบาน’ ลุกฮือบุกศาลากลางตรัง ทวงสิทธ์ิเปลี่ยนสํานักสงฆเปนวัด (มติชน 2 เมษายน 2564) 
https://www.matichon.co.th/region/news_2655470 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14584
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/โลกธุรกิจ

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-210403005053(3 เม.ย. 64/07:02) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 23.82 Ad Value: 21,438 PRValue : 64,314 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23083
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ยึดคืนผืนป่า

รหัสข่าว: C-210403009044(3 เม.ย. 64/04:28) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.24 Ad Value: 7,964 PRValue : 23,892 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยทวงคืนผืนป่า'ภูกระดึง'512ไร่

รหัสข่าว: C-210403004110(3 เม.ย. 64/03:09) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 30.04 Ad Value: 63,084 PRValue : 189,252 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26106
วันที่: อาทิตย์ 4 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ทวงผืนป่า

รหัสข่าว: C-210404035049(3 เม.ย. 64/05:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.74 Ad Value: 62,454 PRValue : 187,362 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14584
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'ชุดพยัคฆ์ไพร'ลุยปราบรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน

รหัสข่าว: C-210403005041(3 เม.ย. 64/06:58) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 11.40 Ad Value: 10,260 PRValue : 30,780 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15728
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(บนขวา)

หัวข้อข่าว: รบ.ชงแก้กม.ป่าชุมชนให้ทำกินได้

รหัสข่าว: C-210403020081(3 เม.ย. 64/05:14) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.70 Ad Value: 15,070 PRValue : 45,210 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14584
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 2(บน)

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'ยึดหลัก'ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี'จัดสรรที่ทำกิน7แสนไร่/เพิ่มพื้นที่ป่า/เพิ่มศก...

รหัสข่าว: C-210403005081(3 เม.ย. 64/07:14) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 36.54 Ad Value: 32,886 PRValue : 98,658 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23083
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-210403009082(3 เม.ย. 64/04:22) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 6.01 Ad Value: 6,611 PRValue : 19,833 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11084
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ซอกแซก 108: เพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-210403037020(2 เม.ย. 64/08:34) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.94 Ad Value: 14,234 PRValue : 42,702 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14585
วันที่: อาทิตย์ 4 เมษายน 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(บนขวา)

คอลัมน์: โซไซตี้: 'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง'สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน...

รหัสข่าว: C-210404005072(4 เม.ย. 64/06:54) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 109.88 Ad Value: 98,892 PRValue : 296,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14585
วันที่: อาทิตย์ 4 เมษายน 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(บนขวา)

คอลัมน์: โซไซตี้: 'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง'สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน...

รหัสข่าว: C-210404005072(4 เม.ย. 64/06:54) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 109.88 Ad Value: 98,892 PRValue : 296,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14585
วันที่: อาทิตย์ 4 เมษายน 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(บนขวา)

คอลัมน์: โซไซตี้: 'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง'สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน...

รหัสข่าว: C-210404005072(4 เม.ย. 64/06:54) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 109.88 Ad Value: 98,892 PRValue : 296,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23085
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: สนธิกำลังยึดไม้หวงห้ามส่งต่างชาติ

รหัสข่าว: C-210405039147(4 เม.ย. 64/05:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.94 Ad Value: 7,634 PRValue : 22,902 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: พปชร.นำร่องแก้รธน. ยื่นญัตติ7เม.ย. หาทางออกประเทศ

รหัสข่าว: C-210403035099(2 เม.ย. 64/07:52) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 176.43 Ad Value: 194,073 PRValue : 582,219 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: พปชร.นำร่องแก้รธน. ยื่นญัตติ7เม.ย. หาทางออกประเทศ

รหัสข่าว: C-210403035099(2 เม.ย. 64/07:52) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 176.43 Ad Value: 194,073 PRValue : 582,219 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: พปชร.นำร่องแก้รธน. ยื่นญัตติ7เม.ย. หาทางออกประเทศ

รหัสข่าว: C-210403035099(2 เม.ย. 64/07:52) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 176.43 Ad Value: 194,073 PRValue : 582,219 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

tanoy
Highlight



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-210403035067(2 เม.ย. 64/08:17) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 84.35 Ad Value: 177,135 PRValue : 531,405 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-210403035067(2 เม.ย. 64/08:17) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 84.35 Ad Value: 177,135 PRValue : 531,405 คลิป: สี่สี(x3)

tanoy
Highlight



ปีที่: - ฉบับที่: 26105
วันที่: เสาร์ 3 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-210403035067(2 เม.ย. 64/08:17) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 84.35 Ad Value: 177,135 PRValue : 531,405 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15729
วันที่: อาทิตย์ 4 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ขวา)

หัวข้อข่าว: จี้ตรวจสอบบุกรุกป่าสงวนกระบี่

รหัสข่าว: C-210404020026(4 เม.ย. 64/03:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.26 Ad Value: 12,386 PRValue : 37,158 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
"บิ๊กต่อ-ต่อศักด์ิ สุขวิมล" นําทีม ปทส.เปิดปฏิบัติการ "ทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดิน" ยึดท่ีดิน 512 ไร่ มูลค่าความเสียหายประมาณ 34 ล้าน หลังถูก
นายทุนภาคใต้ยึดทําสวนยาง-ปาล์ม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเม่ือวันท่ี 2 เม.ย.2564 พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) สนธิกําลังกับ ตํารวจ ภ.จว.เลย กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ฝ่ายปกครอง และตํารวจทางหลวง เปิดปฏิบัติยุทธการ “ทวงคืนผืนป่า 
เยียวยาผืนดิน” ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 

ปฏิบัติการคร้ังนี้เป็นไปตามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการอยู่อาศัยและทํากินใน
พ้ืนท่ีของรัฐ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จึงได้มีคําสั่งให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผ้าขาว ดําเนินการสํารวจการถือ
ครองท่ีดินอยู่อาศัย ทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ เพ่ือประกอบการพิจารณาผ่อนผัน
อยู่อาศัย ทํากิน ในพ้ืนท่ีป่าตามมติครม. 21 พ.ย. 61 ปรากฏว่ามีแปลงยางพาราขนาดใหญ่และปาล์มน้ํามันท่ียังไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นผู้ถือครอง
ท้ังสิ้นกว่า 512 ไร่ จึงรายงานถึงผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ก่อนประสาน บก.ปทส.สืบสวนและแฝงตัวในพ้ืนท่ีจนพบมี
การบุกรุกถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นของนายทุนจากทางภาคใต้ สําหรับในวันนี้ท่ีตรวจสอบพบมีมูลค่าความเสียหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้นประมาณ 34 ล้านบาท 

พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้ บก.ปทส.จะสืบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ี ซ่ึง บก.ปทส.จะรับคดีเองและขออนุญาตสอบสวนจาก 
บช.ก. เพ่ือเป็นการป้องปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเชน่เดียวกัน ท่ียังคงพบอยู่ท่ัวประเทศในหลายๆ พ้ืนท่ี 

“ส่วนการเยียวยาผืนดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกคร้ังเป็นเรื่องท่ีกรมป่าไม้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันดําเนินการ” ผบก.ปทส.กล่าว. 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 2 เม.ย. พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ  
นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) สนธิกําลังกับตํารวจภูธรจังหวัดเลย กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ฝ่ายปกครอง และตํารวจทางหลวง ร่วมกันปฏิบัติยุทธการ “ทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดิน”  
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 

พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปฏิบัติการคร้ังนี้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมาตรการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนการอยู่อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีของรัฐ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จึงได้มีคําสั่งให้หน่วยป้องกันและพัฒนา 
ป่าไม้ผาขาว ดําเนินการสํารวจการถือครองท่ีดินอยู่อาศัยทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาผ่อนผันอยู่อาศัย ทํากิน ในพ้ืนท่ีป่าตามมติ ครม. 21 พ.ย. 61 ปรากฏว่ามีแปลงยางพาราขนาดใหญ่และปาล์มน้ํามัน  
เนื้อท่ีกว่า 512 ไร่ ไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นผู้ถือครอง จึงมีการรายงานถึงผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ก่อนประสานกอง
กํากับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.3 บก.ปทส.) เพ่ือร่วมทําการสืบสวน
และแฝงตัวในพ้ืนท่ีจนพบเบาะแสว่ามีการบุกรุกถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าวโดยผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่าความเสียหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้นประมาณ 34 ล้านบาท 

"จากการสืบสวนทราบกลุ่มนายทุนท่ีทําการบุกรุกป่าแล้ว ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิด เบื้องต้นพบว่าเป็นกลุ่มนายทุนภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ แต่หากพบว่ามีข้าราชการกลุ่มใดเข้าไปบุกรุกถือครองก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น ซ่ึงเดิมเราได้ให้ทางชาวบ้านมาแสดง
สิทธิทํากิน แต่ปรากฏว่าพ้ืนท่ีแปลงนี้เนื้อท่ีกว่า 512 ไม่มีผู้ใดมาแสดง ท้ังนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจบก.ปทส. ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณีการ
บุกรุกป่า รวมท้ังนําแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้เป็นโมเดลต้ังต้นในการขยายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป อย่างไรก็ตาม การดําเนินการคร้ังนี้เป็นการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ ซ่ึงในห้วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาได้ทวงคืนพ้ืนป่าคืนกว่า 3 แสนไร่ จากเดิมท่ีหายไปปีกว่า 1 ล้านไร่ 
ซ่ึงถือเป็นเรื่องดีท่ีทางรัฐบาลให้ความสําคัญในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาการบุกป่า" ผบช.ก.กล่าว 

พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ กล่าวอีกว่า มาตรการฟ้ืนฟูพ้ืนป่า หลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมมือกันอาจจะต้องทําในเร่ืองของการทําโครงการปลูกป่าเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึงขณะนี้กําลังหารือในระยะยาว ซ่ึงท่ีผ่านมาเราอาจจะเห็นการปลูกป่ากันมามาก แต่เราไม่เคยปลูกป่าในใจคน เม่ือปลูกแล้วก็ปล่อยท้ิง
ขาดการดูแล ซ่ึงจากนี้ต้องมาหารือกันเพ่ือท่ีจะสร้างความย่ังยืน และปลูกจิตสํานึกในการหวงแหนผืนป่าให้กับคนในชาติ ซ่ึงในส่วนปัญหาภัยแล้งก็ดี 
พระราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดมาต้ังแต่ทีแรก ซ่ึงในส่วนนี้จะดึงจิตอาสาเข้ามาร่วมฟ้ืนฟูสภาพป่า 

พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า หลังจากน้ีทาง บก.ปทส.จะทําการสืบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ี ซ่ึง บก.ปทส.จะรับคดีเองและขออนุญาต
สอบสวนจาก บช.ก. เพ่ือเป็นการป้องปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน ท่ียังคงพบอยู่ท่ัวประเทศในหลายๆ พ้ืนท่ี สําหรับการ
เยียวยาผืนดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกคร้ังเป็นเรื่องท่ีกรมป่าไม้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันดําเนินการต่อไป 



 

 

 
2 เม.ย. 2564-15:49 น. 

‘บิ๊กต่อ’ ลุยยึดคืน512ไร่ ป่าเมืองเลย นายทุนบุกรุก ทําสวนยาง-ปาล์ม 

เม่ือวันท่ี 2 เม.ย. 2564 พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ
นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6(อุดรธานี) สนธิกําลังกับตํารวจภูธรจังหวัดเลย เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
ร่วมกันปฏิบัติยุทธการ “ทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดิน” ในพ้ืนท่ี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง บ้านห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง 
จ.เลย 

สําหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการอยู่อาศัยและทํากิน 
ในพ้ืนท่ีของรัฐ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ได้มีคําสั่งให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว สํารวจการถือครองท่ีดินอยู่
อาศัย ทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง เพ่ือประกอบการพิจารณาผ่อนผันอยู่อาศัยและทํากิน 
ปรากฏว่ามีแปลงยางพาราขนาดใหญ่และปาล์มน้ํามันท่ียังไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นผู้ถือครอง จํานวนท้ังสิ้นกว่า 512ไร่ มูลค่า 34 ล้านบาทจึงได้มีการ

สืบสวนจนพบว่ามีการบุกรุกถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าวโดยมีนายทุนท่ีมาจากทางจังหวัดภาคใต้ 

พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะขออนุญาตบช.ก.เพ่ือรับคดีนี้มาทําการสอบสวน รวมท้ังสืบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนท่ีเป็นผู้บงการมา
ดําเนินคดีต่อไป ท้ังนี้เพ่ือเป็นการป้องปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีพบการบุกรุกลักษณะเดยีวกันในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศอีกด้วย 

ส่วนการเยียวยาผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกคร้ังเป็นเร่ืองท่ีกรมป่าไม้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันดําเนินการ อย่างไรก็ดีทางปทส.ขอฝาก
ประชาสัมพันธ์เตือนถึงประชาชน หากพบบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ในการลักลอบตัดไม้ ทําลาย หรือบุกรุกถือครองพ้ืนท่ีป่า ก็สามารถแจ้งเบาะแสมาท่ี 
บก.ปทส.สายด่วน 1136, เพจ Facebook บก.ปทส. Greencop – Thailand LINE official : @nedpolice 

 

 

 

 

 

 



 

 
MGR Online - ปทส.สนธิป่าไม้เปิดปฏิบัติการ “ทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดิน” ยึดคืนท่ีดินป่าสงวน 512 ไร่ หลังถูกนายทุนภาคใต้งุบทําสวนยาง-ปาล์ม 

วันนี้ (2 เม.ย.) พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รอง อธิบดีกรมป่าไม้ 
และ นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) สนธิกําลังกับตํารวจภูธรจังหวัดเลย กองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ฝ่ายปกครอง และตํารวจทางหลวง ร่วมกันเปิดปฏิบัติยุทธการ “ทวงคืนผืนป่า เยียวยา
ผืนดิน” ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และ ป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 

นายชีวะภาพ กล่าวว่า ปฏิบัติการคร้ังนี้เป็นไปตามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการอยู่
อาศัยและทํากิน ในพ้ืนท่ีของรัฐ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จึงได้มีคําสั่งให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว 
ดําเนินการสํารวจการถือครองท่ีดินอยู่อาศัย ทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาผ่อนผันอยู่อาศัย ทํากิน ในพ้ืนท่ีป่าตามมติ ครม. 21 พ.ย. 61 ปรากฏว่า มีแปลงยางพาราขนาดใหญ่และปาล์มน้ํามันท่ียังไม่มี
ผู้มาแสดงตัวเป็นผู้ถือครองท้ังสิ้นกว่า 512 ไร่ 

นายชีวะภาพ กล่าวต่อว่า จากนั้นได้รายงานถึงผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ก่อนประสาน กก.3 บก.ปทส. เพ่ือร่วม
สืบสวนและแฝงตัวในพ้ืนท่ีจนพบมีการบุกรุกถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นของนายทุนจากทางภาคใต้ สําหรับในวันนี้โดยมีมูลค่า
ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้นประมาณ 34 ล้านบาท 

ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้ ทาง บก.ปทส.จะสืบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ี ซ่ึง บก.ปทส. จะรับคดีเองและขออนุญาต
สอบสวนจาก บช.ก. เพ่ือเป็นการป้องปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน ท่ียังคงพบอยู่ท่ัวประเทศในหลายๆ พ้ืนท่ี ส่วนการเยียวยา
ผืนดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกคร้ังเป็นเรื่องท่ีกรมป่าไม้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันดําเนินการต่อไป 

 
 



 

 
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้รองผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุลผู้อํานวยการสํานัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประสานและสั่งการนายชาญชัยกิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลัง
เจ้าหน้าท่ีชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
การประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง (Zipline) แห่งหนึ่ง ในพ้ืนท่ี ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยเป็นการ
ประกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และอาจมีการครอบครองใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

โดยจากการตรวจสอบค่าพิกัดในระบบแผนท่ี พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนโดยผู้จัดการท่ัวไปได้นําเอกสารมาแสดงสิทธิในท่ีดินเป็น 
ส.ค.1 จํานวน 3 ฉบับ เนื้อท่ี 29 ไร่แต่จากการนําชี้พบว่าได้ครอบครองทําประโยชน์60 ไร่เศษ เจ้าหน้าท่ีจึงได้แจ้งความกล่าวโทษ พร้อมนําเร่ืองราว
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่ออน เพ่ือนําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 เมษายน 2021 

 
กรณีเครือข่ายผู้มีอิทธิพลร่วมกันบุกรุกป่าเหนือเข่ือนบางวาด เขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิด โดยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างน้อยสองหน่วยงาน
คุ้มครองตามท่ีพยานปากสําคัญยืนยันต่อเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ จนนําไปสู่การจับกุมพ้ืนท่ีและ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้ร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และยึดรถแบ็คโฮ ท่ีน่าเชื่อว่าเป็นเคร่ืองมือในการทําลายป่าตามข่าวก่อนหน้านี้ 

ความคืบหน้าดังกล่าว พนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ ได้มีหนังสือประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ภก.2 กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ให้รับของกลางซ่ึงเป็น
แบ็คโฮจํานวน สองคัน นําไปเก็บรักษาไว้ท่ี ทําการ หน่วยป้องกันรักษาป่ากะรน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีจาก กอ.รมน.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี ภก.2 ติดป้ายแสดงอาณาเขตว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการจับกุมดําเนินคดีอยู่ในคดีนี้ ตามความผดิ พ.ร.บ.ป่าไม้ 

ขณะท่ี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี ทส 1605.53/4776 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2564 ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เร่ืองขอให้พิจารณาเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ ระบุว่า ด้วยกรมป่าไม้
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบและตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกเนื้อท่ีประมาณ 108-3-43 ไร่ ตรวจยึดไม้ของกลางจํานวน 18 ต้น/ท่อน ปริมาตร 
14.02 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ตําบลกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แจ้งความดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนตํารวจ
กะทู้ ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 19.00 คดีอาญาท่ี 46/2564 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564 ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช2484 
มาตรา 11,54,55 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ค่าเสยีหายภาครัฐ 16,328,628 บาท 

ในหนังสือยังระบุอีกว่ากรมป่าไม้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การกระทําผิดกฎหมายรายนี้ เกิดข้ึนในท้องท่ี จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญของ
ประเทศ พฤติกรรมแห่งคดีเป็นการกระทําโดยกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลท่ีไม่ยําเกรงต่อกฎหมาย และเป็นกรณีท่ีต้องด้วยพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินคดีดังกล่าวย่ิงกว่า จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ท้ังนี้ผลการ
พิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งกรมป่าไม้ทราบด้วย จะขอบคุณย่ิง 

แหล่งข่าวอดีตข้าราชการด้านความม่ันคงคนหนึ่ง กล่าวว่า คดีบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต ต่อเนื่องหลายพ้ืนท่ี สาเหตุหลักอย่าง
หนึ่งเนื่องจากข้าราชการประจําบางหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ในพ้ืนท่ีมานานมีปัญหาการดํารงชีพใน จ.ภูเก็ต มีความจําเป็นท่ีต้องอยู่ให้ได้ใน
สภาวะที่ต้องรับแขกพ่ีน้องเพื่อนฝูงท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ต ประจวบกับค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ “ต้องการฝากไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ดีเอสไอ ว่า หากเข้าเงื่อนไงขอให้รับเป็นคดีพิเศษและคัดสรรคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีทํางานจริงจังมีฝีมือลงมาคลี่คลายคดีป่าไม้ท่ีดินใน  
จ.ภูเก็ต เพราะป่าทุกป่าของ จ.ภูเก็ต เหมือนชีวิตชาวภูเก็ตและเชื่อว่าหมดป่าภูเก็ตก็คงหมดศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียวและการดํารงชีพของ
ประชาชน”แหล่งข่าว กล่าว 



 
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ต้นสังกัดเจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการคุมรถแบ็คโฮ รุกป่าในคร้ังนี้ได้ย้ายเปลี่ยนหน่วยงานและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
คนหนึ่งแล้ว โดยย้ายขาดจากภาระหน้าท่ีด้านดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ท่ีดิน ไปเป็นหน้าท่ีป้องกันการทุจริตโดยท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบยังไม่แจ้งข้อ
กล่าวหาแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
‘นายกฯ’ ยึดหลัก ‘ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี’ แก้ไขพ.ร.บ.ป่าชุมชน ให้ท่ีดินปชช.ใช้ทํากิน-ร่วมอนุรักษ์ป่า 

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลประชาชนให้มีพ้ืนท่ีทํากินและ
ยกระดับความเป็นอยู่ว่า ภายใต้การบริหารราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จัททร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เดินหน้าการพัฒนาท่ีดินเพ่ือ
ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินอย่างม่ันคง อีกท้ังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า โดยยึดหลักป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี 

ซ่ึงรัฐบาลได้ริเร่ิมนโยบายใหม่ท่ีครอบคลุมหลายมิติ ดังเห็นได้จาก การแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าชุมชน ช่วยไม่ให้ชาวบ้านท่ีเก็บของป่ามา
ขายต้องถูกจับเหมือนในอดีต และให้อํานาจชาวบ้านในชุมชนในการตัดสินใจดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของชุมชนตัวเอง ปัจจุบัน มีการ
ประกาศจัดต้ังป่าชุมชนไปแลว้ 11,327 ป่าชุมชน พ้ืนท่ี 6.29 ล้านไร่ และมีแผนการจัดต้ังป่าชุมชนใหม่ในปี 2564 อีก 300 ป่าชุมชน 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ ปลดล็อกพระราชบัญญัติป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชนปลูกไม้หวงห้าม 158 ชนิดในพ้ืนท่ีของตัวเอง โดยไม่
ถือเป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน อีกท้ังรัฐบาลยังได้เปิดให้ลงทะเบียน “ปลูก
ไม้มีค่า” กับกรมป่าไม้ ถ้าปลูกในท่ีดินของตัวเอง มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ก็สามารถทําไม้ ตัด แปรรูป ส่งออก หรืออ่ืน ๆ ได้ แต่ถ้าข้ึนอยู่ในป่า ยังถือเป็น 
“ไม้หวงห้าม” 

ปัจจุบันนี้ประชาชนปลูกไม้มีค่าและลงทะเบียนกับกรมป่าไม้แล้ว 7 หม่ืนกว่าราย เนื้อท่ีรวม ล้านกว่าไร่ โดยมีโครงการคู่ขนานไปด้วย คือ ประชาชน
สามารถนําไม้มีค่า ท่ีกําหนดไว้ 58 ชนิด เช่น สัก ประดู่ พะยูง เต็ง มะค่าโมง เป็นต้น ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้เงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรได้อีกด้วย 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า นายกฯ ต้องการให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินอย่างม่ันคง มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน กลไกภาครัฐจึงต้องขับเคลื่อนใน
ทิศทางท่ีส่งเสริมโอกาสแก่ประชาชน ลดความขัดแย้ง ไม่ขัดกฎหมาย แนวคิด “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการทํางานร่วมกัน
ระหว่างรัฐและประชาชน 

ท้ังนี้ แม้จะพบปัญหาเรื่องการใช้ท่ีดินซํ้าซ้อนอยู่ในบางพ้ืนท่ี ในภาพรวมของการดําเนินการจัดสรรท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยให้ชุมชนให้สามารถอยู่
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ /ป่าชายเลน /ท่ีสปก. /ท่ีราชพัสดุ /ท่ีสาธารณะประโยชน์ นับต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จัดสรรให้แล้ว 60,419 ราย 
74,612 แปลง คิดเป็นพ้ืนท่ี 665,000 ไร่ และไม่ใช่เพียงแค่นั้น รัฐบาลยังได้ดําเนินการอย่างบูรณาการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ํา ไฟฟ้า และถนน 
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม เช่น การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีเป็นอาชีพเสริม เพ่ือชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากโครงการคาร์บอนเครดิตอีกด้วย 



 

 

 
02 เม.ย.64 - ท่ีทําเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการดูแลประชาชนให้มี
พ้ืนท่ีทํากินและยกระดับความเป็นอยู่ว่า ภายใต้การบริหารราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จัทน์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เดินหน้าการพัฒนา
ท่ีดินเพ่ือประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินอย่างม่ันคง อีกท้ังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า โดยยึดหลัก “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” ซ่ึงรัฐบางได้ริเร่ิม
นโยบายใหม่ท่ีครอบคลุมหลายมิติ ดังเห็นได้จาก การแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าชุมชน ช่วยไม่ให้ชาวบ้านท่ีเก็บของป่ามาขายต้องถูกจับ
เหมือนในอดีต และให้อํานาจชาวบ้านในชุมชนในการตัดสินใจดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของชุมชนตัวเอง ณ ปัจจุบัน มีการประกาศจัดต้ังป่า
ชุมชนไปแล้ว 11,327 ป่าชุมชน พ้ืนท่ี 6.29 ล้านไร่ และมีแผนการจัดต้ังป่าชุมชนใหม่ในปี 2564 อีก 300 ป่าชุมชน 

"มากไปกว่านั้น รัฐบาลยังได้ ปลดล็อก พระราชบัญญัติป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชนปลูกไม้หวงห้าม 158 ชนิดในพ้ืนท่ีของตัวเอง โดยไม่ถือเป็นไม้หวง
ห้ามอีกต่อไป ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน อีกท้ังรัฐบาลยังได้เปิดให้ลงทะเบียน “ปลูกไม้มีค่า” กับ
กรมป่าไม้ ถ้าปลูกในท่ีดินของตัวเอง มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ก็สามารถทําไม้ ตัด แปรรูป ส่งออก หรืออ่ืน ๆ ได้ แต่ถ้าข้ึนอยู่ในป่า ยังถือเป็น “ไม้หวง
ห้าม” ปัจจุบันนี้ประชาชนปลูกไม้มีค่าและลงทะเบียนกับกรมป่าไม้แล้ว 7 หม่ืนกว่าราย เนื้อท่ีรวม ล้านกว่าไร่ โดยมีโครงการคู่ขนานไปด้วย คือ 
ประชาชนสามารถนําไม้มีค่า ท่ีกําหนดไว้ 58 ชนิด (เช่น สัก ประดู่ พะยูง เต็ง มะค่าโมง เป็นต้น) ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้เงินจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรได้อีกด้วย" 

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนม่ีท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินอย่างม่ันคง มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน กลไกภาครัฐจึงต้อง
ขับเคล่ือนในทิศทางท่ีส่งเสริมโอกาสแก่ประชาชน ลดความขัดแย้ง ไม่ขัดกฎหมาย แนวคิด “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการทํางาน
ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน ท้ังนี้ แม้จะพบปัญหาเรื่องการใช้ท่ีดินซํ้าซ้อนอยู่ในบางพ้ืนท่ี ในภาพรวมของการดําเนินการจัดสรรท่ีดินทํากินและ
ท่ีอยู่อาศัยให้ชุมชนให้สามารถอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ /ป่าชายเลน /ท่ีสปก. /ท่ีราชพัสดุ /ท่ีสาธารณะประโยชน์ นับต้ังแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน จัดสรรให้แล้ว 60,419 ราย 74,612 แปลง คิดเป็นพ้ืนท่ี 665,000 ไร่ และไม่ใช่เพียงแค่น้ัน รัฐบาลยังได้ดําเนินการอย่างบูรณาการเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงน้ํา ไฟฟ้า และถนน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม เช่น การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีเป็นอาชีพเสริม เพ่ือชุมชนมีรายได้เพ่ีม
จากโครงการคาร์บอนเครดิตอีกด้วย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
การประชุมหารือการจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการ
ประชุมหารือการจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ
เกี่ยวกับศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินและแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย  

โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธ์ิพานิช รองเลขาธิการ สผ. ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช องค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเจ้าหน้าท่ี สผ. จํานวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กระบี่ - ชาวบ้านร้องนายทุนรุกป่าเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ตรวจสอบ พบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาด จ.กระบี่ ผงะ! พบมี
การออกเอกสารสิทธิแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบท่ีมา 

นายบุญลาภ สุกไส ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ นายประยูร พงศ์พันธ์ หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
นายโชคชัย เสือสาวถี ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจเร และเล็ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านแหลมโพธ์ิ เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าบริเวณริม
ถนนสายอ่าวน้ําเมา-แหลมโพธ์ิ ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ เม่ือวันท่ี 2 เม.ย.ท่ีผ่านมา หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีการนํารถแบ็กโฮ
เข้าปรับพ้ืนท่ีป่าบริเวณดังกล่าว ท้ังท่ีเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และมีการออกโฉนดพ้ืนท่ีดังกล่าวแล้ว เบื้องต้น เจ้าหน้า
พบรถแบ็กโฮจอดในพ้ืนท่ี 1 คัน พบร่องรอยเพ่ิงปรับพ้ืนท่ี ล้มต้นเสม็ด และ ต้นปาล์มน้ํามันบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณกว้าง 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าคลองจิหลาด และจากการสอบถามนายจเร และเล็ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
เจ้าของพ้ืนท่ีระบุว่า เม่ือหลายสิบปีก่อนท่ีตนจะมารับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน พ้ืนท่ีดังกล่าวเคยมีการทํากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ แต่ปัจจุบัน
ป้ายประกาศได้หายไปแล้ว และทราบว่าปัจจุบันมีการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดไปแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของ 

ด้าน นายบุญลาภ สุกไส ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีในเบื้องต้นอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่า
คลองจิหลาด และ สอบถามคนเก่าแก่ในพ้ืนท่ีทราบว่า เป็นแปลงพ้ืนท่ีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือประมาณ 20 กว่าปีท่ีแล้ว และทราบว่าได้มีการ
ออกเอกสารสิทธิโฉนดแล้วด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หลงัจากนี้ จะรายงานไปยังกรมป่าไม้รับทราบ และประสาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพ่ือขอตรวจสอบเอกสารสิทธิดังกล่าวจากท่ีดินจังหวัดว่า เป็นของใคร และมีท่ีมาอย่างไร หลังจากนี้ จะให้เจ้าหน้าท่ีทํา
บันทึกการตรวจสอบพ้ืนท่ี และแจ้งความลงบันทึกประจําวันต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วันท่ี 3 เม.ย.64 ชาวบ้านหมู่ 1 ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่ เรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นท่ี ป่าสงวนแห่งชาติเขาพนม
เบญจา พ้ืนท่ี 10 ไร่  หลังจาก พบว่าได้มีกลุ่มบุคคล ทําการรังวัดพ้ืนท่ี นําหลักหมุด มาปักเป็นแนวเขตรอบพ้ืนท่ีเพ่ือขอออกเอกเอกสารสิทธ์ิโฉนด
ท่ีดิน เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าว ท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า  กบ.5  ในช่อง  สํานักจักหารป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่  ได้ทําการตรวจยึด
พ้ืนท่ีดําเนินคดีไว้ เม่ือวัน ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2557 พ้ืนท่ี รวม 10 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา  หลังจากพบว่า ได้มีการลักลอบ
เผ่าพ้ืนท่ีในขณะนั้น  ใกล้กันเป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ํา ชาวบ้านในพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจพ้ืนท่ี เป็นเนินดินลูกรังสูง ได้มีการขุด เป็นหลุม หลายจุด เพ่ือตรวจสอบดินลูกรังว่า มีคุณสมบัติ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ทางการ 
ก่อสร้างถนน ถมพ้ืนท่ีได้หรือไม่  และจากการตรวจสอบพบว่า พ้ืนท่ีใกล้กันได้มีการ นําเคร่ืองจักรหนัก รถแบ็คโฮ ปรับพ้ืนท่ี เนินดินสูงชัน ทําถนน 
ติดกับแนวภูเขา ตลอดแนว มีก้อนหินขนาดใหญ่ แตกหัก เป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้เป็นเส้นทางนําดินลูกรัง ออกจากพ้ืนท่ี 
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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง ภายใต้การอํานวยการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3  
ลําปาง, นายจิตรกร ศรีจันทร์ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้สั่งการให้นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง หัวหน้าสายตรวจปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 นํากําลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ท่ี 1 ร่วมลงพ้ืนท่ีประสานกําลังกับเจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันและรักษาป่า ท่ี 17 (แม่มอกตอนขุน), เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง สายท่ี 1, เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์อุทยาน ศช.5 (แม่วังช้าง) และผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหอย หมู่ท่ี 8 
ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน เข้าทําการตรวจสอบเขตพ้ืนท่ีบริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่มอก ฝั่งทิศตะวันออกติดเขตชุมชนบ้านหนองหอย  

หลังได้รับแจ้งว่ามีบุคคลแอบกระทําการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแปรรูปไม้เถ่ือนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ท้ังผู้กระทําผิดมีพฤติกรรมเสพยาบ้า
ตลอดเวลา ทันทีหลังรับแจ้งจึงได้มีการประสานนํากําลังบุกตรวจค้น ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีต้องมีการจัดเตรียมอาวุธครบมือและเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีด้วย
ความระมัดระวัง เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

โดยการเข้าตรวจสอบในพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่มอก เจ้าหน้าท่ีได้พบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าของบุคคลภายนอก มีการแอบสร้างเพิงพัก
อยู่ในเขตพ้ืนท่ี และบริเวณโดยรอบมีกองไม้เถ่ือนซุกซ่อนอยู่หลายจุด ซ่ึงขณะเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าท่ีได้พบเห็นชาย 1 คน กําลังยืนถือมีดพร้าขนาด
ใหญ่อยู่กลางป่าใกล้ๆ จุดบริเวณเพิงพัก เจ้าหน้าท่ีจึงได้เข้าทําการแสดงตัวสั่งให้ชายคนดังกล่าววางอาวุธมีดลง ก่อนจะควบคุมตัวพร้อมเข้า
ตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ และจากการสอบถามผู้ต้องหาได้ทราบชื่อในเวลาต่อมา คือ นายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล)  อายุ 55 ปี เป็นชาวบ้าน
อาศัยอยู่ท่ีชุมชนใกล้เคียง บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ท่ี 14 ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน เบื้องต้นผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพ ว่าเป็นเจ้าของเพิงพักและไม้
เถ่ือนท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงมีท้ังไม้มะค่าโมงแปรรูป ไม้ประดู่ท่อน และไม้แคทรายท่อน 

ส่วนในบริเวณพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีได้ทําการตรวจสอบพบอุปกรณ์ของกลางท่ีใช้ในการกระทําผิด อาทิ เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมบาร์เลื่อย แท่นและอุปกรณ์
แปรรูปไม้ รวมถึงพบว่าในบริเวณพ้ืนท่ีได้มีการแอบต้ังเตาเผาถ่าน โดยมีกระสอบพร้อมบรรจุถ่านท่ีเผาแล้วกองอยู่รอบพ้ืนท่ี นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีได้



เข้าทําการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าภายในเตาเผาถ่านมีโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสพยาบ้าวางอยู่ภายใน และมียาบ้าบรรจุขวดพลาสติกอีก
จํานวน 6 เม็ด ซ่ึงทางผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าอุปปกรณ์และยาบ้าท้ังหมดเป็นของตน ท้ังอ้างว่าตนเองได้เสพยาบ้าเฉพาะช่วงทํางานตัดไม้เท่านั้น 
เพราะจะช่วยให้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

โดยหลังการตรวจค้นทางเจ้าหน้าท่ี ได้ทําการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมอุปกรณ์ของกลางท้ังหมด ส่งให้ร้อยเวรสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเวียงมอก 
อําเภอเถิน ดําเนินการตามกฎหมายทันที ซ่ึงได้ต้ังข้อหาการกระทําผิดไว้หลายกระทง ท้ัง พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ, พ.ร.บ.เลื่อยยนต์ 
และ พ.ร.บ.ยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลักลอบตัดไม้ป่าสงวนแห่งชาติ ทําไม้เถ่ือน แถมยังตั้งโรงเผาถ่านเถ่ือนกลางป่า ไม่รอดถูกรวบตัวได้
พร้อมของกลาง ขณะเสพยาบ้าไปด้วยทําไม้เถ่ือนไปด้วย 
2 เม.ย. 64 

 
เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 64 เวลาประมาณ 14.30 น. กําลังเจ้าหน้าท่ี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง โดยการอํานวยการของ นายสมศักด์ิ  
สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง นายจิตรกร ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สั่งการให้ นายดุศักด์ิ 
หม่ืนโฮ้ง ได้นํากําลังเจ้าหน้าท่ี ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดท่ี 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ลําปาง) ประสานกําลังเจ้าหน้าท่ี หน่วยป้องกัน 
และรักษาป่าท่ี ลป.17 (แม่มอกตอนขุน) เจ้าหน้าท่ี ตร.กก.4 บก.ปทส.สายท่ี 2 ลําปาง เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์อุทยาน ศช.5 (แม่วังช้าง) ผญบ.บ้านหนองหอย 
เข้าตรวจสอบหลังรับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแปรรูปไม้เถ่ือน โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย อีกท้ังผู้ก่อเหตุ ได้เสพยาบ้า ตลอดเวลา  
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องเตรียมอาวุธครบมือ เพ่ือเข้าตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง 

โดยจุดเกิดเหตุอยู่ป่าทางทิศตะวันออกบ้านหนองหอย หมู่ 8 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลําปาง เม่ือไปถึงพบว่ามีการสร้างเพิงพัก มีกองไม้เถ่ือน ซุกซ่อน
หลายจุด และพบชาย 1 คนกําลังยืนถือมีดพร้าขนาดใหญ่ เจ้าหน้าท่ีได้แสดงตัวเพ่ือเข้าตรวจสอบ โดยสั่งให้ชายคนดังกล่าววางอาวุธมีดลง จากนั้น
จึงข้าความคุมตัวได้ในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือนายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ชาวบ้านบ้านเด่นไม่ซุง หมู่ 14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลําปาง 

เบื้องต้นนายวิโรจน์ ให้การรับสารภาพว่า เป็นเจ้าของเพิงพักและไม้เถ่ือนท้ังหมด เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบเลื่อยโซ่ยนต์ อุปกรณ์แปรรูป
ไม้เถ่ือน พบไม้มะค่าโมงแปรรูป ไม้ประดู่ท่อน และไม้แคหลายท่อน เตาเผาถ่านและกระสอบบรรจุถ่านท่ีเผาแล้วกองเต็มพ้ืนท่ี โดยขณะเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบเตาเผาถ่านอยู่นั้นได้สังเกตเห็นว่าในเตาถ่านมีอุปกรณ์เสพยาบ้าวางอยู่ภายใน จึงได้เข้าตรวจสอบพบ ยาบ้าซุกซ่อนภายในเตาถ่าน อีก
จํานวน 6 เม็ด โดยทางผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่า ยาบ้า และไม้เถ่ือน พร้อมอุปกรณ์แปรรูปไม้เถ่ือนเป็นของตนเองท้ังหมด เจ้าหน้าท่ีจึงได้ควบคุม
ตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก อ.เถิน ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยถูกแจ้งข้อหาหลายข้อหา ท้ัง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ และ พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ 

 



 

 
แพร่-ทลายแก๊งค้าไม้ข้ามชาติมูลค่าหลายล้านบาท แอบลักลอบขนไม้อายุนับร้อยปีจากลําปางเตรียมนําส่งต่างประเทศ นําไม้มาเปลี่ยนถ่ายรถหลาย
คันตบตาเจ้าหน้าท่ี ขณะเข้าจับกุมพบ 6 ผู้ต้องหากําลังขนย้ายไม้แต่อาศัยความชํานาญหนีว่ิงหนีเข้าไปในป่า ท้ิงรถไว้ในท่ีเกิดเหตุ 

เม่ือเวลา 08.30 น. วันท่ี 3 เมษายน 2564พ.ต.ท.อรุณชินเทพ พนักงานสอบสวน สภ.สูงเม่น จ.แพร่รับแจ้งว่าพบผู้ลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายท่ี
บริเวณสวนสักท้ายหมู่บ้าน ม.9 ต.เวียงทองอ.สูงเม่น จ.แพร่ 

โดยการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานซ่ึงมี นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ ร่วมกับนายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ, นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอําเภอสูงเม่น, นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, นายเสน่ห์ 
แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่, นายพิษณุพันธ์ วงศ์ขันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีพร.8(ห้วยขม้ิน), ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่, 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจตระเวณชายแดนท่ี 32 พะเยา, ป้องกันจังหวัดแพร่ และฝ่ายปกครองอําเภอสูงเม่น ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.สูงเม่น จ.แพร่ และ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.5 บก.ปทส. 

ท่ีเกิดเหตุเป็นสวนท้ายหมู่บ้าน มีร้ัวล้อมรอบด้านในพบกองไม้กระจายอยู่ท่ัวบริเวณ มีกลุ่มบุคคลจํานวน 6 คน กําลังลําเลียงไม้ข้ึนรถทันทีท่ีเห็น
เจ้าหน้าท่ี ท้ัง 6 คนต่างว่ิงหนีกระเจิงเข้าไปในป่าซ่ึงขณะนี้เจ้าหน้าท่ีกําลังติดตามอยู่ ตรวจสอบโดยรอบ พบรถ 6 ล้อติดเครน ทะเบียนหมายเลข 
81-5720 แพร่ 1 คัน มีไม้ประดู่และไม้แดงอยู่บนหลังรถเครนจํานวน 6 ท่อน  ยาว 2 เมตร ตรวจสอบหน้ารถพบเอกสารใบอนุญาตให้ค้าของเก่า 
"ร้านสมเกียรติการค้า" เลขท่ี 64500000047 เลขท่ี 00000047 โดย นายสมเกียรติ อรินคํา บ้านเลขท่ี5/8 หมู่ 3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จอด
ติดกันพบรถกระบะบรรทุกลักษณะเป็นตู้ทึบย่ีห้อโตโยต้า สีดํา ทะเบียนหมายเลข ยก 8504 ชลบุรีไม่พบไม้ในรถมีร่องรอยถูกขนย้ายออกไปแล้ว
ตรวจค้นในรถพบอุปกรณ์สําหรับเสพยาบ้าและกัญชา อยู่บริเวณท่ีนั่งคนขับ ใกล้ๆ กันพบรถกระบะบรรทุกลักษณะเป็นตู้ทึบย่ีห้อโตโยต้า สีขาว 
ทะเบียนหมายเลข ผท 7746 อุดรธานี ท่ีกระบะพบไม้ประดู่จํานวน 3ท่อน ยาว 2 เมตร ซุกซ่อนอยู่ และมีไม้ประดู่ท่อนขนาดยาว 1 เมตร 1 ท่อน
วางอยู่ท่ีพ้ืนไม่ไกลจากรถท้ัง 3 คัน 

ท่ีเกิดเหตุเป็นสวนท้ายหมู่บ้าน มีร้ัวล้อมรอบ ด้านในพบกองไม้กระจายอยู่ท่ัวบริเวณ มีกลุ่มบุคคลจํานวน 6 คน กําลังลําเลียงไม้ข้ึนรถ ทันทีท่ีเห็น
เจ้าหน้าท่ี ท้ัง 6 คนต่างว่ิงหนีกระเจิงเข้าไปในป่า ซ่ึงขณะนี้เจ้าหน้าท่ีกําลังติดตามอยู่ ตรวจสอบโดยรอบ พบรถ 6 ล้อติดเครน ทะเบียนหมายเลข 
81-5720 แพร่ 1 คัน  มีไม้ประดู่และไม้แดงอยู่บนหลังรถเครนจํานวน 6 ท่อน  ยาว 2 เมตร 

ตรวจสอบหน้ารถพบเอกสาร ใบอนุญาตให้ค้าของเก่า "ร้านสมเกียรติการค้า" เลขท่ี 64500000047 เลขท่ี 00000047 โดย นายสมเกียรติ อรินคํา 
บ้านเลขท่ี 5/8 หมู่ 3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จอดติดกันพบรถกระบะบรรทุกลักษณะเป็นตู้ทึบ ย่ีห้อโตโยต้า สีดํา ทะเบียนหมายเลข ยก 
8504 ชลบุรี ไม่พบไม้ในรถมีร่องรอยถูกขนย้ายออกไปแล้วตรวจค้นในรถพบอุปกรณ์สําหรับเสพยาบ้า และกัญชา อยู่บริเวณท่ีนั่งคนขับ ใกล้ๆ กัน
พบรถกระบะบรรทุกลักษณะเป็นตู้ทึบ ย่ีห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียนหมายเลข ผท 7746 อุดรธานี ท่ีกระบะพบไม้ประดู่จํานวน 3 ท่อน ยาว 2 เมตร 
ซุกซ่อนอยู่ และมีไม้ประดู่ท่อนขนาดยาว 1 เมตร 1 ท่อน วางอยู่ท่ีพ้ืนไม่ไกลจากรถท้ัง 3 คัน 



จากนั้นได้ทําการตรวจสอบโดยรอบบริเวณพบว่ามีการนําไม้มาซุกซ่อนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงอีกจํานวนมากซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะได้ทําการขอหมายศาลเข้า
ตรวจค้นเพ่ือขยายผลต่อไปโดยเบื้องต้นจากการสอบถาม นางวิภาดา เวียงนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ตําบลเวียงทองเกี่ยวกับสถานท่ีเกิดเหตุแล้ว นาง
วิภาดา ให้ถ้อยคําว่า สวนสักเป็นของนายเรืองอรินคํา ราษฎรบ้านเวียงทองหมู่ท่ี 3ซ่ึงเป็นบิดาของนายสมเกียรติ  อรินคํา (ชื่อเล่นมืด)ซ่ึงมีชื่อตรง
ตามเอกสารท่ีคณะเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบในรถรถบรรทุก 6 ล้อ(ติดเครน)มีเอกสาร สําเนาทะเบียนบ้าน ,สําเนารายการจดทะเบียนและสําเนา
ใบอนุญาตให้ค้าของเก่า 

 
นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่กล่าวว่า จากการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ซ่ึงเป้าหมายคือ นําส่งขายท่ีประเทศจีนซ่ึงเราได้รับ
รายงานจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการค้าไม้ข้ามชาติจะนําไม้เข้ามาพักในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ และนํามาขนถ่ายเพ่ือนเปลี่ยนรถและนําส่งในประเทศ
จีนต่อไป เราพยายามหยุดหยังขบวนการอย่างต่อเนื่องสืบทราบมาว่าเป็นไม้ท่ีมาจากจังหวัดลําปางโดยไม้เหล่านี้หากซ้ือขายในประเทศอยู่ท่ี
ประมาณสองแสนบาทแต่หากสามารถส่งข้ามประเทศไปได้ มูลค่าถึงล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีได้ต้ังข้อกล่าวหา "ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี"และ  "ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใดซ่อนเร้น จําหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซ้ึง
ไม้หรือของป่าท่ีตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ป่าไม้จับกุมลักลอบขนไม้รายนี้เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 เม.ย 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี ๓ สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ 
ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอําเภอสูงเม่น ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
สจป.3 สาขาแพร่ ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้แพร่ 1 2 หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.8 (ห้วยขม้ิน) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี ภาคเหนือ 
ตํารวจ บก.ปทส ตชด.32 สภ.สูงเม่น และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจพบการกระทําผิดจํานวน 1 รายท่ีสวนสักหลังหมู่บ้านท้องท่ีบ้านเวียงทองใหม่ หมู่ 9 ตําบลเวียงทอง อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไม่ได้ตัว
ผู้กระทําผิด ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน 10 ท่อน ปริมาตร. 4.70 ลบ.ม. ตรวจยึดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทําผิด รถยนต์ 3 คัน (รถยนต์บรรทุกหกล้อติด
เครน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกสี่ล้อกระบะติดโครงเหล็ก 2 คัน) 

 
เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมนําส่ง พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ สว.สอบสวน สภ.สูงเม่น ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานสอบสวนประจําวัน สภ.สูงเม่น ดําเนินคดีตามกฏหมาย
ต่อไป เนื่องจากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยง คาดว่าจะสืบสวนถึงนายทุนตัวการใหญ่ได้ สําหรับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีในคร้ังนี้ เนื่องจากได้รับ
เบาะแสจากงานการข่าว ว่ามีการลักลอบขนย้ายไม่มีค่าจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วนํามาซุกซ่อนหรือทําการแปรรูปเตรียมการขนย้ายไปยังต่างประเทศ 
โดยทําเป็นขบวนการ จากนี้จะได้ทําการขยายผลไปยังส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเพื่อหยุดย้ังขบวนการดังกล่าวนี้โดยเร็วต่อไป 

 



 

 

โซไซตี้ : ‘ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง’ สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน เรียนรู้อนุรักษ์ป่าผ่าน
ห้องเรียนธรรมชาติ 
วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” 
เดินหน้าเข้าสู่ระยะท่ี 2 (ปี 2564-2568) ซ่ึงกรมป่าไม้ ชุมชนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟมีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพ่ิมเป็น 7,000 ไร่ จากระยะท่ีหนึ่ง (ปี 2559-2563) ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จรวม 
5,971 ไร่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต่อยอดสู่การสร้างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน
อย่างย่ังยืน 

นําร่องด้วยกิจกรรมแรกของปีนี้ ซ่ึงเข้าสู่ปีท่ี 6 ของโครงการฯ จิตอาสาซีพีเอฟ เจ้าหน้าท่ีจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) ชุมชน
รวมท้ังอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ําเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหล
ของน้ําและดักตะกอนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยมี ว่าท่ีร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอําเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ภูมินพศ์ 
บุญบันดาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) นําเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม และ บัญชา ขาวเมืองน้อย รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะทํางานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง นําจิตอาสาซีพีเอฟจาก
สายธุรกิจต่างๆ 200 คน ลงพ้ืนท่ี 

โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีซีพีเอฟดําเนินต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้า
หมายความย่ังยืนของซีพีเอฟและสอดรับกับเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SustainableDevelopment Goals : SDGs) และยัง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าผ่านห้องเรียนธรรมชาติ สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ 

นายอําเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ผืนป่าเขาพระยาเดินธง เป็นป่าต้นน้ําของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ ความร่วมมือดําเนินโครงการนี้
ให้เกิดความย่ังยืน จะส่งผลดีต่อชุมชนในพ้ืนท่ี ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว และยังเป็นการสร้างจิตสํานึก
ด้วยการเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง เห็นความสําคัญของการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 

ด้านรองประธานคณะทํางานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ กล่าวว่า ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กล
ยุทธ์ 3 เสาหลักอาหารม่ันคง สังคมพึ่งตน ดินน้ําป่าคงอยู่ โดยในด้านดินน้ําป่าคงอยู่ โครงการ“ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง”มี
เป้าหมายบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และต่อยอดสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างย่ังยืน 

“ซีพีเอฟขอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ประเทศ เป็นแหล่งต้นน้ํา และเป็นแหล่งอาหารท่ีย่ังยืนของชุมชน” 
รองประธานคณะทํางานฯ กล่าว 



 

นอกจากนี้ ผืนป่าเขาพระยาเดินธงยังเป็นต้นแบบการปลูกป่า จากความสําเร็จในการนํารูปแบบปลูกป่า 4 รูปแบบมาใช้ทําป่าฟ้ืนตัวเร็วข้ึน เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเกี่ยวกับการปลูกป่า โดยท่ีผ่านมา มีหน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษาท่ี
สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อาทิมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม 
ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวด้ิง จํากัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็นต้น 

บริษัทยังได้นําความสําเร็จการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไปขยายผลในการสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างย่ังยืนให้กับชุมชนใกล้เคียง โดยส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปล่อยปลาลงเข่ือน พร้อมท้ังมอบเงินเป็นกองทุน
หมุนเวียนให้กับท้ังสองโครงการ เพ่ือให้ชุมชนสามารถนําไปพัฒนาให้การดําเนินโครงการมีความย่ังยืน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาป่าในพ้ืนท่ีบ้านเกิดของตัวเองให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
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วันนี้ 4 เม.ย.64 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค4/มทภ4 ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.44 ประสานเจ้าหน้าท่ี ตํารวจ 
ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีนิคมสร้างตนเองธารโต ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบ พ้ืนท่ีป่าไม้สมบูรณ์ถาวรต้นน้ําทะเลสาบเขื่อนบางลาง พ้ืนท่ีป่า
สงวนต้นน้ําเพ่ือกิจการนิคม ถูกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใหม่ ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จํานวนมาก ท้องท่ี กลุ่มบ้านบ่ออ่าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 
หลังจากได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มบุคคล ข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจํานวนหลายแปลง ใกล้กับชายไทย-มาเลเซีย ระหว่างหลักเขตหลายเลขท่ี48 ซ่ึงติด
ชายแดนมาเลเซีย 

เจ้าหน้าท่ีเดินเท้าจากจุดจอดรถข้ึนไปบนภูเขาประมาณ ๒ กม.ถึงเขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างใกล้หลักเขตแดนท่ี 48 ตรวจพบพ้ืนท่ีป่าไม้
สมบูรณ์ถูกทําลายจํานวน 1 แปลง ท่ีบริเวณพิกัด ความสูงจากรระดับน้ําทะเลปานกลาง 869 เมตร ตรวจวัดพ้ืนท่ีป่าไม้ถูกทําลายได้ประมาณ 2-3-98 ไร่ 
ต้นไม้ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูดตัดด้วยเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาตอ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พ้ืนล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ไม่เผาทําลาย มีร่องรอย
การทําสวนผลไม้ แต่พ้ืนท่ีบางส่วนยังไม่ปลูกพืชอะไร ทําการตรวจวัดไม้จํานวน 12 ต้น เช่น ไม้สยา ไม้ฝาด ไม้มันหมู ไม้กาลอ ไม้แดงเขา  

ขณะตรวจสอบ ไม่พบผู้ใด ในพ้ืนท่ีป่าถูกทําลาย คาดว่าน่าจะไหวตัวทันช่วงเจ้าหน้าท่ีกําลังเดินเข้ามา เพ่ิงหลบหนีไป จึงมอบหมายให้ จนท.นิคม
สร้างตนเองเบตง และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ยล.3 (ลําพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) จัดทําบันทึกรายละเอียด พร้อมต้ังข้อหากลุ่มบุคคลท่ี
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ลักลอบแปรรูปไม้ กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.2484, พ.ร.บ.จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 แจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพ่ือดําเนินการติดตามตัวจับกุมผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

 
@@...ห่วงไฟป่าสะเมิง...พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ประจํา รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. รับทราบและแสดง
ความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนท่ี จว.เชียงใหม่ พร้อมกับชื่นชมและให้กําลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้และอุทยาน ฝ่าย
ปกครองและทหาร รวมทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี จว.เชียงใหม่ ท่ีร่วมกันควบคุมสถานการณ์ไฟป่าท่ีลุกลามขยายเป็นวงกว้างในพ้ืนท่ี 
อ.สะเมิงใต้ ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
พระชาวบ้านลุกฮือบุกศาลากลางตรัง เรียกร้องทวงสิทธ์ิขอให้ทางสภาอบต. พิจารณาเร่ืองเปลี่ยนสํานักสงฆ์ เป็นวัด ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีป่าไม้ หลัง 
กรมป่าไม้เปิดโอกาสให้สร้างเป็นวัดได้ แต่ อบต.กลับยังตุกติก ชาวบ้านเกรงจะเสียสิทธ์ิ หลังเฝ้ารอมานานกว่า 40 ปี 

เม่ือเวลา 11.30 น. วันท่ี 2 เมษายน 2564 ท่ีศาลากลางจังหวัดตรัง นายโชติทิวัตถ์ ต่ันเล่ง สมาชิก อบต.นาท่ามเหนือ นําชาวบ้าน พร้อมนิมนต์ ว่า
ท่ี ดร.พระครูปลัดคณกร มหาญาโณ หรืออาจารย์จอม เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาญาณ บ้านทุ่งปง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง พร้อมคณะสงฆ์ 
และสามเณร สํานักสงฆ์ บ้านนางอ เดินทางร้องทุกข์ต่อนายภานุวัฒน์ พูลสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตรัง เป็นผู้รับเร่ืองเบื้องต้น เพ่ือ
เรียกร้องให้ทางสภา อบต.นาท่ามเหนือ ได้มีการจัดประชุม พิจารณาเร่ืองการสร้างวัดในพ้ืนท่ีป่าไม้ ตรัง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทาง อบต.นาท่ามเหนือ เป็น
ผู้ปกครองในพ้ืนท่ีดังกล่าวด้วย 

สืบเนื่องจากสํานักสงฆ์บ้านนางอ และสํานักสงฆ์ป่ามหาญาณ บ้านทุ่งปง ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ และในเบื้องต้นได้ย่ืนหนังสือขอใช้พ้ืนท่ี เพ่ือสร้าง
เป็นวัด โดยผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังเป็นผู้ย่ืนขอ ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า ท่ีพักสงฆ์ฯ ดังกล่าว ยังขาดเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา คือ รายงานการประชุมการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เนื่องจากท่ีพักสงฆ์ดังกล่าว 
ต้ังอยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี อบต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง ปกครองอยู่ จึงขอให้นําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างใด อย่างหนึ่ง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนจะส่ง
เอกสารท้ังหมดให้ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้พิจารณาเพ่ือเปล่ียนจากสํานักสงฆ์เป็นวัดได้ 

หลังมีการร้องเรียนทางเจ้าหน้าท่ีจึงมีการรวมตัวผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผอ.สํานักพุทธศาสนา ศูนย์ป่าไม้เขตตรัง ตัวแทน อบต.นาท่ามเหนือ เพ่ือ 
ปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมประชุม 

ด้านนายโชติทิวัตถ์ ต่ันเล่ง สมาชิก อบต.นาท่ามเหนือ กล่าวว่า เราได้มีการย่ืนหนังสือเพ่ือให้ทาง อบต.มีการประชุมวาระน้ีมา แต่ปรากฏว่าทาง 
อบต. ยังไม่ได้มีการประชุมถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานก็ตาม โดยเอกสารอ่ืนๆเราพร้อมหมดแล้วขาดแต่วาระการประชุมในสภา อบต.นาท่ามเหนือ 
เท่านั้น หากปล่อยผ่านไปนานเราอาจจะเสียสิทธ์ิในการก่อต้ังสํานักสงฆ์ให้เป็นวัดได้ เพราะทางป่าไม้ให้เวลาในการย่ืนเอกสารเร็วๆนี้เท่านั้น 
หลังจากท่ีทางเรามีการร้องเรียนดังกล่าว ก็ต้องชื่นชมกับทางเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดท่ีได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน หลังจากนี้เราจะมีการส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้กับทาง อบต. ตามที่ทาง อบต.ขอไว้ โดยท่ีเขารับปากว่าจะมีการจัดประชุมสมัยหน้าโดยจะมีวาระเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมตามท่ีเราได้



ร้องขอไว้ หากเราได้รับเอกสารการประชุมแล้ว ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของทางกรมป่าไม้ว่าจะสามารถเปลี่ยนสํานักสงฆ์ เป็นวัดได้หรือไม่ โดย
สํานักสงฆ์ท้ังสองท่ีนั้นได้ก่อต้ังมาแล้ว 40ปี แต่ยังไม่มีโอกาสเปล่ียนเป็นวัด 

ขณะเดียวกัน นายวินัย แก้วกล่ํา ประธานสภา อบต.นาท่ามเหนือ ๆได้กล่าวชี้แจงในท่ีประชุมว่า ตนเคยพบ เคยผ่านสํานักสงฆ์ดังกล่าวมาแล้ว เร่ือง
นี้เราต้องมีการประชาคมชาวบ้านเพราะเป็นความต้องการของชาวบ้าน มีเอกสารการขอใช้พ้ืนท่ี ถือเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุ่งยากอะไร เพราะมีอาณาเขตอยู่
แล้ว ส่วนเรื่องขอเปิดประชุมสภาฯนั้น ทางนายอําเภอก็ไม่เคยติดขัด แต่ทางเราขอเอกสารเพ่ิมเติมก่อน ตามที่ได้พูดคุย แต่หากไม่มีตนก็ต้องพูดคุย
กับทางสมาชิกฯเพื่อให้เขาพิจารณาและเห็นชอบเรื่องดังกล่าว 

ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพ้ืนท่ีสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาญาณ บ้านทุ่งปง เลขท่ี 161 หมู่ท่ี 5 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง พบ
ชาวบ้านจํานวนกว่า 10 คน มานั่งรอฟังผลสรุปความคืบหน้าว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไป ซ่ึงภายในเขตพ้ืนท่ีสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่ามหา
ญาณปัจจุบันนี่มีการพัฒนาให้เจริญข้ึน มีความร่มร่ืน ซ่ึงชาวบ้านในบริเวณน้ันและใกล้เคียงได้เดินทางมาทําบุญทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง 

ว่าท่ี ดร.พระครูปลัดคณกร มหาญาโณ หรืออาจารย์จอม เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาญาณ กล่าวว่า สํานักสงฆ์หลายแห่งมาจากท่ีดินท่ีชาวบ้าน
มีจิตศรัทธาบริจาค บางพ้ืนท่ีเป็นของหลวง ท่ีป่าไม้ หรือท่ีสาธารณะประโยชน์ประชาชนใช้ร่วมกัน ซ่ึงสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาญาณทางป่าไม้ได้
อนุญาตแล้วเป็นวัดได้เป็นคราวไปครั้งละ 30 ปี ซ่ึงทางสํานักพุทธได้ทําหนังสือขอใช้พ้ืนท่ีจากป่าไม้แล้ว ซ่ึงท้ังนี้ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อบต.
นาท่ามเหนือด้วย ซ่ึงจังหวัดตรังสํานักสงฆ์ได้ส่งหนังสือผ่านกันหมดแล้วแต่ทางนาท่ามเหนือยังติดขัดอยู่ ขอเอกสารหลายอย่างท้ังท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลัก 
ทางสํานักพุทธทําหนังสือให้ขอเข้าวาระการประชุม ซ่ึงในนาท่ามเหนือมี 2 สํานักสงฆ์ คือ สํานักปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาญาณ บ้านทุ่งปง สํานักสงฆ์
บ้านนางอ 

ทางด้าน นางประดับ ผักคิ่น อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200 หมู่ท่ี 5 ต.น่าท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง กล่าวว่า ตนเองและมีความศรัทธาในสํานักสงฆ์
แห่งนี้ ทางสํานักสงฆ์มีการพัฒนาดีข้ึนเร่ือยๆ ตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีเข้ามาดูแลยามท่ี พระ สามเณรถูกนิมนต์ออกไปข้างนอก ในความคิดของตน
และชาวบ้านต้องการให้ท่ีนี่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวัด ในส่วนท่ีเห็นต่างมีการคัดค้านก็มี หากสํานักสงฆ์ได้ยกระดับเป็นวัดชาวบ้านก็ภูมิใจ 

ขณะท่ีนางปรีดา ศรีสําราญ อายุ 52ปี อยู่บ้านเลขท่ี 209/1 หมู่ท่ี 5 ต.น่าท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรังกล่าวว่า อยากให้ทุกคนช่วยกันให้สํานักสงฆ์แห่ง
นี้ยกระดับเป็นวัด เพราะท่ีนี่ไปมาสะดวก กับชาวบ้านหลายๆคน ซ่ึงในช่วงวันสําคัญทางศาสนา วันพระ มีชาวบ้านเดินทางมาทําบุญกันมาก สําหรับ
พวกตนมีความศรัทธาตรงนี้มาแล้วสบายใจ และมีการพัฒนาข้ึนดีมาก 

 


