
สรุปขาวประจําในวันที่ 6-7 เม.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- พอคาไมพะยูงแจงจับ ท่ีปรึกษา'บิ๊กศุลกากร' ไมคืนของ (ไทยรัฐ 6 เมษายน 2564 หนา 1,11) 

- พอคาไมพะยูงโวยศุลกากร (ไทยรัฐ 6 เมษายน 2564 หนา 1,12) 

- คอลัมน สอง...ตํารวจ: เยียวยาผืนดิน (ไทยรัฐ 7 เมษายน 2564 หนา 6) 

- สกูปพิเศษ: เปดปฏิบัติการยุทธการทวงคืนผืนปา เยียวยาผืนดิน (แนวหนา 6 เมษายน 2564 หนา 8) 

- คอลัมน Live Release: กรมปาไม-ชุมชน-ซีพีเอฟรวมเพ่ิม (ผูจัดการรายวัน 360o 7 เมษายน 2564 หนา 15) 

- ทหารรวบหนุมลักลอบตัดไมประดู (มติชน 7 เมษายน 2564 หนา 3) 

ขาวเว็บไซต 

พอคาไมพะยูงแจงจับ ท่ีปรึกษา "บิ๊กศุลกากร" ไมคืนของกลางมูลคา 160 ลานบาท (ไทยรัฐ 6 เมษายน 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2064213 
แจง ปปป.เอาผิดปรึกษาอธิบดีกรมศุลกากร ไมสงคืนไมพะยูงของกลาง (ไทยพีบีเอส 5 เมษายน 2564) 
https://news.thaipbs.or.th/content/303080 
เยียวยาผืนดิน (ไทยรัฐ 7 เมษายน 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2064481 
ลุยตรวจยึดโรงไมอุดรฯ พบไมแปรรูป-ไมประดูทอน เตรียมสงขายตางประเทศ (แนวหนา 5 เมษายน 2564) 
https://www.naewna.com/local/564026 
รายงานพิเศษ : เปดปฏิบัติยุทธการทวงคืนผืนปา เยียวยาผืนดินในพ้ืนท่ีปาสงวน (แนวหนา 6 เมษายน 2564) 
https://www.naewna.com/local/564114 
ซีพีเอฟ เดินหนาสรางอาหารม่ันคง รวมดูแลสิ่งแวดลอมยั่งยืน (บานเมือง 5 เมษายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/directsale/229123 
เรงชวยเหลือชาวไทยภูเขาเผามง 120 ราย หาท่ีดินทํากินปลูกพืชเศรษฐกิจ (บานเมือง 5 เมษายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/229103 
รวบมอดไมเขตชายแดนตาพระยา จ.สระแกว พรอมของกลางไมประดู 13 ทอน (ผูจัดการออนไลน 6 เมษายน 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000032646 
ทหารสนธิกําลังจับมอดไมพ้ืนท่ี อ.ตาพระยา จ.สระแกว (77ขาวเด็ด 5 เมษายน 2564) 
https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2093207 
ส.ป.ก.ลุยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ การกอสรางอางเก็บน้ําคลองสังขฯ (ไทยรัฐ 6 เมษายน 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2064393 
หนวยเฉพาะกิจ กรมทหารราบท่ี 7 นํากําลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน เก็บใบไมในปาเพ่ือลดเชื้อเพลิง 
(สยามรัฐ 6 เมษายน 2564) 
https://siamrath.co.th/n/233414 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23086
วันที่: อังคาร 6 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: พ่อค้าไม้พะยูงแจ้งจับ ที่ปรึกษา'บิ๊กศุลกากร' ไม่คืนของกลาง160ล.

รหัสข่าว: C-210406009086(6 เม.ย. 64/03:28) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 54.04 Ad Value: 118,888 PRValue : 356,664 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23087
วันที่: พุธ 7 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: พ่อค้าไม้พะยูงโวยศุลกากร

รหัสข่าว: C-210407039095(6 เม.ย. 64/05:11) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 59.56 Ad Value: 131,032 PRValue : 393,096 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23087
วันที่: พุธ 7 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

คอลัมน์: ส่อง...ตำรวจ: เยียวยาผืนดิน

รหัสข่าว: C-210407039163(6 เม.ย. 64/06:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 31.94 Ad Value: 35,134 PRValue : 105,402 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14587
วันที่: อังคาร 6 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: เปิดปฏิบัติการยุทธการทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดินในพื้นที่ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210406005089(6 เม.ย. 64/06:33) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 65.73 Ad Value: 59,157 PRValue : 177,471 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14587
วันที่: อังคาร 6 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: เปิดปฏิบัติการยุทธการทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดินในพื้นที่ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210406005089(6 เม.ย. 64/06:33) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 65.73 Ad Value: 59,157 PRValue : 177,471 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3404
วันที่: พุธ 7 เมษายน 2564
Section: Live/-

หน้า: 15(ขวา)

คอลัมน์: Live Release: กรมป่าไม้-ชุมชน-ซีพีเอฟร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-210407040060(7 เม.ย. 64/05:42) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 15.50 Ad Value: 23,250 PRValue : 69,750 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15732
วันที่: พุธ 7 เมษายน 2564
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ทหารรวบหนุ่มลักลอบตัดไม้ประดู่

รหัสข่าว: C-210407020096(7 เม.ย. 64/04:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.05 Ad Value: 14,355 PRValue : 43,065 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
คดีเรียกรับสินบนคืนของกลางไม้พะยูง 11 ตู้คอนเทนเนอร์ บานปลาย ตัวแทนบริษัท พงสะหวัน อินดัสทรี จํากัด ของ สปป.ลาว หอบหลักฐานแจ้ง
ความเอาผิดกับท่ีปรึกษาอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมพวก ย้ือไม่ยอมคืนของกลาง หลังคดีถึงท่ีสุดในชั้นฎีกาเมื่อปี 62 เผยก่อนหน้านี้จับ ทสจ.มุกดาหาร
ไปคนแล้ว ขณะรับเงินสินบน 2 ล้านบาทเพ่ืออํานวยความสะดวกการรับของกลางคืน 

ท่ีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 5 เม.ย. นายคําสะไหว พมมะจัน ตัวแทน
บริษัท พงสะหวัน อินดัสทรี จํากัด ย่ืนหนังสือร้องเรียนถึง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. ให้ดําเนินคดีกับท่ีปรึกษาอธิบดีกรมศุลกากรกับพวก 
กรณีอายัดไม้พะยูง 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 160 ล้านบาทที่เคยเป็นของกลางในคดี โดยมิชอบและไม่ยอมคืนหลังคดีถึงท่ีสุดในชั้นศาลฎีกา
เม่ือปี 62 

นายคําสะไหว เปิดเผยว่า ต้องการแจ้งความเอาผิดท่ีปรึกษาอธิบดีกรมศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องในข้อหาตาม ป.อาญา ม.157 ประพฤติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หลังยึดไม้พะยูงท่ีได้มาจากการประมูลในพ้ืนท่ีสร้างเขื่อนใน สปป.ลาว และนําขนส่งเข้าไทย เพ่ือส่งไปยังประเทศจีน แต่
จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถนําไม้ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิกลับคืนไปได้ ท้ังท่ีเม่ือวันท่ี 8 ต.ค.62 ศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าเอกสารการนําเข้าไม่ผิด 
อัยการสั่งไม่ฟ้องและให้ส่งคืนเจ้าของผ่านช่องทางการทูต บก.ปทส.จึงทําหนังสือสอบถาม กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือหาเจ้าของท่ีแท้จริง โดย
บริษัทได้รับการประสานให้รับไม้กลับในวันท่ี 25 ธ.ค.63 แต่กลับมีเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงิน 2 ล้านบาท จนนํามาสู่การจับกุม 
ผอ.สํานักทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.มุกดาหาร เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 

นายคําสะไหวกล่าวด้วยว่า คดีนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) 
ฐานะเจ้าของคดี ตรวจสอบยืนยันบริษัทพงสะหวัน เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิไม้พะยูงของกลางดังกล่าว มีคําสั่งให้คืนท้ังหมด แต่กลับถูกเจ้าหน้าท่ีกรม
ศุลกากรผู้รักษาของกลาง พยายามท่ีจะยึดไว้ ปัจจุบันไม้ท้ังหมดถูกเก็บไว้ท่ีคลังสินค้าย่านลาดกระบัง จึงต้องมาร้องทุกข์กับ บก.ปปป.อีกคร้ัง 

เบื้องต้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. รับเรื่องไว้พร้อมสั่งการให้พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. รับไปดําเนินการตามขั้นตอน 

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัต
บุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผกก.1 บก.ปปป. พ.ต.อ.พยงค์ เอ่ียมสกุล ผกก.3 
บก.ปปป. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงผลการจับกุมนายสุรเดช อัคราช อายุ 59 ปี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือ ทสจ.มุกดาหาร น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือทิพย์เกษร แสงวิรุณทร อายุ 27 ปี กรณีเรียกรับสินบนเพ่ืออํานวยความสะดวกการ
คืนของกลางไม้พะยูงของกลาง 11 ตู้คอนเทนเนอร์ จับได้ท่ีร้านกาแฟแห่งหนึ่งใน จ.มุกดาหาร เม่ือเย็นวันท่ี 24 มี.ค. ของกลางเงินสด 2 ล้านบาท 
และโทรศัพท์มือถือ 4 เคร่ือง เบื้องต้นนายสุรเดชให้การปฏิเสธ ส่วน น.ส.กชพรรณรับสารภาพ โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
ระบุถึงคดีนี้ว่าเป็นการนําไม้พะยูงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือส่งต่อไปประเทศท่ีสาม หลังศาลสั่งให้คืนไม้แก่บริษัทเอกชน 
ตํารวจ บก.ปทส.ประสานกรมป่าไม้ท่ีเป็นหน่วยงานร่วมตรวจยึดส่งตัวแทนมาเป็นพยานการส่งคืน แต่กลับมีผู้อ้างสิทธิเข้ามาเรียกรับสินบน 



 

 

 
ผู้แทนบริษัทค้าไม้ สัญชาติลาว แจ้งความ ปปป.ดําเนินคดีท่ีปรึกษาอธิบดีกรมศุลกากร กรณีไม่ส่งคืนไม้พะยูงของกลางตามคําสั่งศาลหลังศาลตัดสิน
และมีคําสั่งให้คืนเจ้าของ 

วันนี้ (5 เม.ย.2564) นายคําสะไหว พมมะจัน ผู้แทนบริษัท ค้าไม้ สัญชาติลาว เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ให้ดําเนินคดีกับท่ีปรึกษาอธิบดีกรมศุลกากร กรณีไม่ส่งคืนไม้พะยูงให้เจ้าของภายหลังท่ีศาลมีคําตัดสินทางคดีไป
แล้วว่า เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศถูกต้องตามกฎหมายที่มีเอกสารถูกต้องทุกประการ 

นายคําสะไหว เปิดเผยว่า เหตุเกิดปี 2549 ไม้พะยูงท้ังหมดจํานวน 11 ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นไม้ท่ีบริษัทได้สัมปทานตัดมาจากหน้าเข่ือนใน สปป.ลาว 
และจัดส่งจําหน่ายให้ลูกค้าในจีนโดยจะต้องขนผ่านทางประเทศไทย เม่ือเข้ามาถึงจุดขนย้ายลงเรือ ถูกเจ้าหน้าท่ีไทยอายัดไม้โดยอ้างว่าเอกสารขน
ย้ายไม้เป็นเอกสารมิชอบโดยกฎหมายซ่ึงได้ฟ้องร้องต่อสู้จนชนะคดีเพราะเอกสารถูกต้อง ศาลสั่งให้กรมศุลกากรผู้ทําหน้าท่ีเก็บรักษาของกลางคืนไม้
ให้เจ้าของแต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการส่งคืนทําให้เสียโอกาสทางการค้าธุรกิจเสียหาย ในอดีตไม้ล็อตนี้มีมูลค่าถึง 600 ล้านบาท ปัจจุบันเสื่อมราคา
เหลือประมาณ 100 กว่าล้านบาท 

นอกจากการร้องทุกข์แจ้งความ กับ ปปป.ผู้เสียหายประสานขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน ซ่ึงในสัปดาห์หน้า รองอธิบดีกรมป่าไม้จะนําพา
ตรวจสอบไม้พะยูงท่ีคลังสินค้าลาดกระบังท่ีอยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร มานานกว่า 14 ปี แล้ว ท่ีผ่านมาเคยขอร้องอธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือเข้า
ตรวจสอบไม้แต่ถูกปฏิเสธ ซ่ึงหากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพบว่า คําสั่งไม่ให้เข้าตรวจสอบดังกล่าวอธิบดีกรมศุลกากรมีส่วนรู้เห็นตนเองก็
จะเอาผิดไปถึงอธิบดีกรมศุลกากรด้วยเช่นกัน 

คดีนี้ เม่ือวันนี้ท่ี 25 มีนาคมท่ีผ่านมา นายคําสะไหว ถูกข้าราชการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร เรียกรับเงิน 2 ล้าน
บาท เพ่ือช่วยเหลือนําไม้คืนด้วย ซ่ึงข้าราชการนายดังกล่าว ถูกตํารวจสืบสวนสกัดจับได้ในทันที 

 

 

 

 

 

 

 



 
ต้ังแต่เจอมรสุมสาดโคลนเลอะเปรอะเคร่ืองแบบสีกากี พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผบช.ก. ถึงกับต้องปิด เฟซบุ๊กส่วนตัว เลิกเล่นโซเชียลท่ีกําลังมีแฟน
คลับติดตาม “คําคม” ส่องนําทางชีวิตจํานวนมาก เก็บตัวหายหน้าหายตาไปจากพ้ืนท่ีสื่อมวลชน 

กระนั้นก็ตาม นายพลคนดังยังคงนั่งทําหน้าท่ี “แม่ทัพสอบสวนกลาง” บริหารเนื้องานของต้นสังกัดอย่างไม่ขาดตก บกพร่อง 

ล่าสุดนําทีม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ประสานข้อมูล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) สนธิกําลังกับตํารวจภูธรจังหวัดเลย และอีกหลายหน่วยร่วมกันปฏิบัติยุทธการ “ทวงคืนผืนป่า เยียวยา
ผืนดิน” 

ด้วยการลงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง บ้านห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย ท่ีมี นายทุนอิทธิพลในพ้ืนท่ีภาคใต้ บุก
รุกถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดิน 512 ไร่ โดยผิดกฎหมาย มูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราว 34 ล้านบาท 

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิด ไม่มีการละเว้นแม้กลุ่มข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง 

พล.ต.ท.ต่อศักด์ิบอกจะนําแนวทางปฏิบัติในคร้ังนี้เป็น โมเดลต้ังต้น ในการขยายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญในเร่ืองของ
การแก้ไขปัญหาการบุกป่า 

ขณะเดียวกัน ได้เตรียมมาตรการฟ้ืนฟูผืนป่าตามโครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ 

“ท่ีผ่านมา เราอาจจะเห็นการปลูกป่ากันมามาก แต่เราไม่เคยปลูกป่าในใจคน เม่ือปลูกแล้วก็ปล่อยท้ิงขาดการดูแล” พล.ต.ท.ต่อศักด์ิว่า 

ต้องปลูกจิตสํานึกในการหวงแหนผืนป่าให้แก่คนในชาติ 

เยียวยาผืนดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกคร้ัง. 

 

 

 

 



 

 

ลุยตรวจยึดโรงไม้อุดรฯ พบไม้แปรรูป-ไม้ประดู่ท่อน เตรียมส่งขายต่างประเทศ 

วันจันทร์ ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.59 น. 

'ชุดพญาเสือ'ผนึกกําลัง'ชุดพยัคฆ์ไพร' นําหมายศาลจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบโรงไม้แห่งหนึ่งในอําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หลังจากชุด
ปฏิบัติการแกะรอยติดตามไม้ประดู่จากพื้นท่ีป่าทางภาคเหนือ ตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตจัดต้ังโรงงานแปรรูปไม้ และพบไม้ประดู่ท่อน ไม้แปรรูป
จํานวนมาก ขยายผลพบเตรียมส่งไปพ้ืนท่ีหนองคายเพ่ือส่งขายต่างประเทศ 

5 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) , ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี , หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง , หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อด.6 (หนองแสง) ร่วมกับ
นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อํานวยการยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และนายมงคล ไชยภักดี 
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ)นํากําลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร ชุดปฏิบัติการ
พญาเสือ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามท่ี 2 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ฝ่ายปกครองอําเภอพิบูลย์รักษ์ เจ้าหน้าท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ตํารวจสันติบาลอุดรธานี 
ชุดสายตรวจปราบปราม สบอ. 10 (อุดรธานี) สายตรวจสถานีตํารวจภูธรพิบูลย์รักษ์  ตํารวจกองกํากับการ 3 บก.ปทส. นําหมายศาลจังหวัด
อุดรธานี เข้าตรวจค้นโรงไม้ในพ้ืนท่ีอําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หลังจากชุดปฏิบัติการพญาเสือได้แกะรอยติดตามไม่ประดู่ท่อนมาจากพื้นท่ี
ภาคเหนือ โดยขนลําเลียงด้วยรถบรรทุกมายังโรงไม้เป้าหมาย 

จากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีพบหญิงรายหนึ่ง ต่อมาทราบว่าเป็นเจ้าของโรงไม้ จึงได้ขอตรวจสอบเอกสารการจัดต้ังโรงงานแปรรูปไม้ ปรากฏว่า
ไม่มีใบอนุญาตจัดต้ัง ขณะเดียวกันได้ตรวจพบไม่ท่อน และไม่แปรรูปในบริเวณพ้ืนท่ีจํานวนมาก จึงขอตรวจสอบการได้มาของไม้ท้ังหมด ซ่ึงจากการ
ตรวจเอกสารพบข้อพิรุธหลายจุด โดยเจ้าของอ้างว่า สับสนในการจัดเอกสารเนื่องจากไม้มีจํานวนมากและมาจากหลายพื้นท่ี 

 
เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตรวจยึดเคร่ืองจักรจํานวน 5 รายการ พร้อมนําเร่ีองราว และเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรพิบูลย์รักษ์ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 2545 พร้อมท้ังทําการ



อายัดไม้ประดู่ท่อน 75 ท่อน ปริมาตร 39.3040 ลูกบาศก์เมตร และไม้ประดู่แปรรูป 142 เหลี่ยม ปริมาตร 29.710 ลูกบาศก์เมตรไว้ตรวจสอบ และ
ให้ผู้เจ้าของโรงไม้นําเอกสารหลักฐานมายืนยันภายใน 15 วัน หากพ้นกําหนด เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

สําหรับไม้ประดู่แปรรูปดังกล่าว จากการสืบสวนทางลับพบว่า เตรียมท่ีจะเคลื่อนย้ายไปพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย เพ่ือส่งขายไปต่างประเทศ ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีจะขยายผลเอาผิดท้ังขบวนการต่อไปท้ังขบวนการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานพิเศษ : เปิดปฏิบัติยุทธการทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดินในพื้นท่ีป่าสงวน 

วันอังคาร ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

“กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ร่วมกับกรมป่าไม้ ทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง เปิดปฏิบัติยุทธการทวงคืนผืนป่า เยียวยาผืนดิน ในพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ีอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย หลังชุดสืบสวนได้แฝงตัวในพ้ืนท่ี จนพบเบาะแสว่ามีกลุ่มนายทุนบุกรุก
ถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยผิดกฎหมาย ปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามัน 512 ไร่เศษ” 

ปฏิบัติการนี้นําโดย พลตํารวจโทต่อศักด์ิ สุขวิมล ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยพลตํารวจตรีพิทักษ์ อุทัยธรรม ผู้บังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายสมชาย เลขา
วิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) สนธิกําลังกับตํารวจภูธรจังหวัดเลย ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติท่ี 4 กอ.รมน. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ี และตํารวจทางหลวง ร่วมกันปฏิบัติยุทธการ ทวงคืนผืนป่า 
เยียวยาผืนดิน ในพ้ืนท่ีปา่สงวนแห่งชาติป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ีบ้านห้วยส้มใต้ ตําบลผานกเค้า อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ปฏิบัติการคร้ังนี้สืบเนื่องจาก สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จึงได้มีคําสั่งให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว 
ดําเนินการสํารวจการถือครองท่ีดินอยู่อาศัย ทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท้องท่ี บ้านห้วยส้มใต้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาผ่อนผันอยู่อาศัย ทํากิน ในพ้ืนท่ีป่าตามมติ ครม. 21พ.ย. 61 ปรากฏว่ามีแปลงยางพาราขนาดใหญ่และปาล์มน้ํามัน เนื้อท่ีกว่า 
512 ไร่ ไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นผู้ถือครอง จึงได้รายงานถึงผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ก่อนประสานกองกํากับการ 3 กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมทําการสืบสวนและแฝงตัวในพ้ืนท่ี จนพบเบาะแสว่า
มีการบุกรุกถือครองใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าวโดยผิดกฎหมาย 

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า เป็นกลุ่มนายทุนภาคใต้ แต่หากพบว่ามีข้าราชการกลุ่มใดเข้าไปบุกรุกถือครองก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละ
เว้น ซ่ึงขณะนี้กําลังรวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิด ท้ังนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณีการบุกรุกป่า รวมท้ังนําแนวทางปฏิบติัในครั้งนี้เป็นโมเดลต้ังต้น ในการขยายไปยัง
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

เบื้องต้นได้มอบให้ศูนย์ป่าไม้เลย แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขยายผลสืบสวนสอบสวนนําตัวผู้กระทําผิดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มาดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงหลังจากนี้ทาง
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทําการสืบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ี และขอ
อนุญาตสอบสวนจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เพ่ือเป็นการป้องปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันท่ียังคงพบอยู่ท่ัว
ประเทศในหลายพ้ืนท่ีต่อไป. 



 

 
สภาพอากาศท่ีร้อนระอุในหน้าร้อน ทําให้จิตอาสากลุ่มหนึ่ง นัดรวมตัวกันต้ังแต่ก่อน 07.00 น. เพ่ือทํากิจกรรมซ่อมแซมฝายชะลอนํ้า ในพ้ืนท่ี
โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือ 3 ประสาน คือ กรมป่าไม้  ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 

กิจกรรมคร้ังนี้ มีจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต่างๆ ประมาณ 200 คน พร้อมด้วยชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง เจ้าหน้าท่ีจากสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) รวมท้ังอาจารย์และเยาวชนจิตอาสา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมมือร่วมใจกัน  ซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ํา 6 ฝาย ท่ีสร้างไว้ต้ังแต่ปี  2561 แต่ปัจจุบันมีสภาพชํารุดไปตามระยะเวลา จึงต้องเตรียมสภาพของฝายให้พร้อมใช้งานในการชะลอการ
ไหลของน้ํา ดักตะกอน ใบไม้ ดิน โคลน  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของฝายก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เป็นกิจกรรมท่ีมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นับจาก
จุดเริ่มต้นของโครงการฯ เม่ือปี  2559 และปัจจุบันเข้าสู่ระยะท่ี 2 ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพ่ิมเป็น 7,000 ไร่ ในระยะท่ีสองของโครงการ (ปี 2564- 
2568) หลังจากระยะที่หนึ่งท่ีดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 5,971 ไร่ พร้อมกันนี้  ซีพีเอฟขยายผลสู่การสร้างอาหารม่ันคงของชุมชน ด้วยการต่อยอด
ดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และ โครงการปล่อยปลาลงเข่ือน  เพ่ือให้ชุมชมพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน และสอดรับกับกลยุทธ์สู่ความย่ังยืน
ของบริษัท 3 เสาหลัก ประกอบด้วย อาหารม่ันคง สังคมพึ่งตน และดินน้ําป่าคงอยู่ 

ว่าท่ีร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอําเภอพัฒนานิคม  เล่าถึง  ความเปลี่ยนแปลงของผืนป่าแห่งนี้ จากปี 2559 กับปัจจุบัน สภาพพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เดิมผืนป่าเขาพระยาเดินธงเสื่อมโทรม  เป็นผืนป่าท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างขวาง  การท่ีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะเข้ามาฟ้ืน 

ฟูเองโดยลําพัง อาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะพลิกฟ้ืนผืนป่าแห่งนี้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  การท่ีภาคเอกชนซ่ึงมีเครือข่ายเข้ามา
สนับสนุนและร่วมดําเนินการ ทําให้สามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการท่ีซีพีเอฟเป็นกําลังหลัก ในการประสานความ
ร่วมมือกับกรมป่าไม้   และพี่น้องประชาชนรอบพ้ืนท่ีผืนป่าเขาพระยาเดินธง  ทําให้การพัฒนาและฟ้ืนฟูผืนป่าแห่งนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  
นอกจากนี้ ซีพีเอฟเข้ามาเติมเต็มให้พ่ีน้องประชาชนที่มีความต้ังใจทําอาชีพด้านการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร เป็นเรื่องราวดีๆ ท่ีภาคเอกชนกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี  ร่วมกันสร้างสรรในสิ่งท่ีเป็นความเข้มแข็งของชุมชน         

ด้านนายบัญชา ขาวเมืองน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะทํางานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ  ลุ่มน้ําป่าสัก เขา
พระยาเดินธง กล่าวว่า   ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ําป่าคงอยู่  ในด้านของเสาหลักดินน้ําป่าคงอยู่ ซีพีเอฟดําเนิน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย ซ่ึงโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เป็นอีกโครงการท่ีมีเป้าหมายบรรเทา



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ต่อยอดการสร้างอาหารม่ันคง สอดรับกับเป้าหมายความย่ังยืนของซีพีเอฟ 
ปี 2030  และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ ( Sustainable Development Goals: SDGs) 

นอกจากนี้ ความสําเร็จของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าแห่งนี้ สามารถเป็นโมเดลให้กับผืนป่าอ่ืนๆของประเทศ  และยังเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าผ่านห้องเรียนธรรมชาติ สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ  โดยที่ผ่านมา มีสถานศึกษา  และหน่วยงาน และบริษัทท่ีเข้ามา
ศึกษาดูงานปลูกป่า อาทิ   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม 
ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวด้ิง จํากัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็นต้น 

 
นายคม เจ็กนอก รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  ซ่ึงนําเยาวชนจิตอาสานักศึกษาปวส.ชั้นปีท่ี 1  ร่วมกิจกรรม
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา กล่าวว่า  ทางวิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ จึงเป็นโอกาสดีท่ีได้นํานักเรียนนักศึกษามาดูโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าท่ีทําจริงๆ ว่ามีรูปแบบอย่างไร ต้ังแต่การเตรียมดิน การคัดสรรพันธ์ุไม้ การบํารุงรักษา  เป็นองค์ความรู้ท่ีนักศึกษาสามารถ
นําไปได้สอดคล้องกับการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน   อีกส่วนหนึ่งเป็นการปลูกฝังการเป็นจิตอาสา ให้
นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการทํางานร่วมกับคนอ่ืน     

น.ส. กฤติยา ห่วงเจริญ หรือ น้องแป้ง ศึกษาอยู่ชั้น ปวส.ปีท่ี 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  กล่าวว่า หนูและเพ่ือนๆที่มาทํากิจกรรม
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา  เป็นกลุ่มจิตอาสา  เวลาท่ีมีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือชุมชน พวกเราก็จะออกไปช่วยเหลือ ก่อนหน้าท่ีจะมาทํากิจกรรมคร้ังนี้   
ก็เคยมาช่วยกันปลูกต้นไม้  การท่ีมีโอกาสได้ลงพ้ืนท่ีทํางานจริง  สามารถนําไปกับการเรียนได้ด้วย  อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนร่วมกันฟ้ืนฟูป่า  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางหนึ่งเพ่ือพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนอยู่ได้อย่างย่ังยืน มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน  และพวกเราต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังกรมป่าไม้ 
และ ซีพีเอฟ ท่ีทําโครงการดีๆ ให้เยาวชนคนรุ่นหลังอย่างพวกเรา ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 

ซีพีเอฟ มุ่งม่ันสานต่อการดําเนินโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบพ้ืนท่ีสีเขียวให้ประเทศ 
และบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นอกจากน้ี ยังอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัท ส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนในการผลิตอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย "สร้างอาหารม่ันคงและสนับสนุนให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้” เพ่ือสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง พร้อมทําหน้าท่ีดูแลผืนป่าในพ้ืนท่ีให้คงอยู่อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2564 ท่ีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก คุณธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคม
คนไทยใจรักแผ่นดินเดินทางมาประชุม เพ่ือแนวทางในการช่วยเหลือหาพ้ืนท่ีทํากินปลูกพืชเศรษฐกิจ (กัญชง) โดยมีเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ตําลคีรีราษฎร์ เข้าร่วมประชุม จํานวน 120 คน พร้อมกันนั้น ทางสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินยังได้เปิดรับสมัครสมาชิก ฯ   

คุณธนันท์รัฐ กล่าวว่า สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้ดําเนินในเร่ืองของตามโยบายของอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบให้ทางสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินจัด
ระเบียบท่ีดินทํากินให้ชาวไทยภูเขาตําบลคีรีราษฎร์ จํานวน 120 ราย เพ่ือจะปลกูพืชเศรษฐกิจหรือกัญชง    

ท้ังนี้ ปัจจุบันกัญชงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มได้แข็งแรงกว่าฝ้าย ดูดซับความชื้นได้ดีกว่าไนลอน ให้ความอบอุ่นได้มากกว่า
ลินิน สีติดคงทนกว่าผ้าฝ้าย ป้องกันรังสียูวี สามารถทนความร้อนได้ถึง 170 องศาเซลเซียส และคุณลักษณะโครงสร้างของเส้นใยกัญชงยังสามารถ
นําไปผลิตเนื้อผ้าท่ีบางได้เท่าท่ีต้องการ จากคุณสมบัติต่าง ๆ ทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเส้นใยกัญชงมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สวมใส่เย็นสบายในหน้าร้อน 
ขณะเดียวกันก็ให้ความอบอุ่นในหน้าหนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สระแก้ว - รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา ร่วมเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการข่าวท่ี 1 กกล.บูรพา และ ตร.ชายแดนท่ี 12 บุกจับขบวนการมอดไม้พร้อมของกลาง
ไม้ประดู่ถูกตัดทอนจํานวน 13 ท่อน ในเขตป่า อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

วันนี้ (6 เม.ย.) พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการข่าวท่ี 1 กกล.บูรพา และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 12 รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.11 เขาสะแกกรอง ได้เข้าจับกุม นายอุดมศักด์ิ บุญชม อายุ 41 ชาว จ.สระแก้ว 
พร้อมของกลางไม้ประดู่ถูกตัดทอน จํานวน 13 ท่อน ปริมาตร 0.9 ลบ.ม. 

โดยพบว่าไม้ท่ีถูกตัดโค่นมีลักษณะสดใหม่และไม่มีรูปรอยดวงตราตีประทับไว้ นอกจากนั้น ยังพบเลื่อยโซ่ยนต์สีส้ม-ขาว พร้อมบาร์บังคับโซ่ 22 นิ้ว 
ไม่ทราบย่ีห้อ จํานวน 1 เคร่ือง และรถกระบะย่ีห้อโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียน 1 ฒฉ 406 กทม. อีก 1 คัน จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน 

จึงใช้ดวงตรา ต.7910 ย.1306 เลขเรียง 1-13 ปีย่อ 64 ตีประทับไว้ท่ีหน้าตัดของไม้ทุกท่อนก่อนนําของกลางท้ังหมดขออนุมัติพนักงานสอบสวน
นําไปเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.11 (เขาสะแกกรอง) และทําบันทึกจับกุม พร้อมนําตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านทัพไทย 
เพ่ือให้ทําการสอบขยายผลหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

การจับกุมในคร้ังนี้เป็นผลจากการที่พลเมืองดีได้โทร.แจ้งเจ้าหน้าท่ีว่ามีการลักลอบตัดทอนไม้และกําลังนําข้ึนรถ โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทิศใต้ของ
บ้านร่มทอง ม.17 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จึงนํากําลังเข้าตรวจสอบและจับกุม 

ขณะท่ี นายอุดมศักด์ิ อ้างว่าได้เข้ามาตัดไม้ต้ังแต่เวลา 08.00 ท่ีผ่านมา เพ่ือนําไม้ท่ีได้ไปเผาถ่าน และยอมรับว่ากระทําการเพียงคนเดียว ซ่ึง
เจา้หน้าท่ีตรวจท่ีเกิดเหตุพบ 

เบื้องต้น เจ้าหน้าท่ีได้ต้ังข้อหากระทําความผิดข้อหาฐานมีไม้ไว้ครอบครองซ่ึงเป็นไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ
รอยตรารัฐบาล 

 
 



 

 
5 เมษายน, 2021 

ทหารสนธิกําลังจับมอดไม้พื้นท่ี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

สระแก้ว – เจ้าหน้าท่ีทหาร ฉก.ตาพระยา กองกําลังบูรพา สนธิกําลังร่วมกับป่าไม้ เข้าจับกลุ่มลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

เม่ือวันท่ี 5 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กองกําลังบูรพา ,พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักด์ิ รอง ผบ.กกล.บูรพา สั่งการให้กอง
กําลังชายแดนเข้มงวดกวดขันการกระทําผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดย พ.อ.เฉลิมเกียรติ 
ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการข่าวท่ี 1 กกล.บูรพา, เจ้าหน้าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 และหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
สก.11 เขาสะแกกรอง เข้าร่วมตรวจสอบพ้ืนท่ี หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีทางโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงไม่ประสงค์ขอออกนามว่า มีการลักลอบตัดทอนไม้
และกําลังนําข้ึนรถ ท่ีบริเวณด้านทิศใต้ของบ้านร่มทอง ม.17 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จึงนํากําลังเข้าไปตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

ท้ังนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเจ้าหน้าท่ีได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ ทราบชื่อต่อมาว่า นายอุดมศักด์ิ บุญชม อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 75 ม.11  
ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยนายอุดมศักด์ิ ให้การว่า ได้เข้ามาทําไม้ต้ังแต่เวลา 08.00 โดยใช้รถกระบะเข้ามาตัดคนเดียว เพ่ือนําไปเผาถ่าน 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตรวจท่ีเกิดเหตุพบไม้ประดู่ถูกตัดทอน จํานวน 13 ท่อน ปริมาตร 0.9 ลบ.ม. ไม้ท่ีตัดโค่นมีลักษณะสดใหม่ ได้ตรวจสอบท่ีหน้าตัดของไม้ 
ไม่พบรูปรอยดวงตราตีประทับไว้แต่อย่างใด และพบเลื่อยโซ่ยนต์ สีส้ม-ขาว พร้อมบาร์บังคับโซ่ 22 นิ้ว ไม่ทราบย่ีห้อ จํานวน 1 เคร่ือง และรถ
กระบะ ย่ีห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO สีขาวหมายเลขทะเบียน 1 ฒฉ-406 กทม. อีกจํานวน 1 คัน เจ้าหน้าท่ีจึงแจ้งให้ นายอุกมศักด์ิ  
ทราบว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําความผิดข้อหา ฐานมีไม้ไว้ครอบครอง ซ่ึงเป็นไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง 
หรือรอยตรารัฐบาลขาย 

 
อย่างไรก็ตาม หลังแจ้งข้อกล่าวหา เจ้าหน้าท่ีจึงร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลางดังกล่าวไว้เป็นของกลางท้ังหมด จํานวน 13 ท่อน ปริมาตร 0.90 ลบ.ม.

โดยใช้ดวงตรา ต.7910 ย.1306 เลขเรียง 1-13 ปีย่อ 64 ตีประทับไว้ท่ีหน้าตัดของไม้ทุกท่อน และนําของกลางท้ังหมดขออนุมัติพนักงานสอบสวน

นําไปเกบ็รักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาปา่ท่ี สก.11 (เขาสะแกกรอง) พร้อมทําบันทึกจบักุม และนาํตัวผูต้้องหาสง่ให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านทัพไทย 

เพ่ือทําการสอบขยายผลหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

ส.ป.ก. ลงพ้ืนท่ีภาคใต้เร่งแก้ปัญหาด้านท่ีดินผู้ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือ
บูรณาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและหาทางออกร่วมกัน 

เม่ือวันท่ี 5 เม.ย.64 ท่ี ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็น
ประธานประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาด้านท่ีดินให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.กรุงหยัน อ.
ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยมี นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ปฏิรูปท่ีดิน (สจก.) นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการท่ีดิน ส.ป.ก. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักจัดการแผนท่ีและสารบบท่ีดิน 
(สผส.) และนายวันชัย สินทรัพย์ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องและคณะทํางานเข้าร่วมประชุม 

นายสุริยน กล่าวว่า การประชุมคร้ังนี้สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงสั่งการให้ ส.ป.ก. ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนผ่านการตั้งคณะทํางานตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 280/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหาท่ีดินให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช 

ซ่ึงในการประชุมคร้ังนี้ได้มีการพิจารณาการกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการจัดท่ีดินให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ พิจารณาการจัดท่ีดินท้ังใน
รูปแบบ คทช.ของรัฐบาลและจัดพ้ืนท่ีในรูปแบบเขตปฏิรูปท่ีดิน ผ่านการพูดคุยระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมป่าไม้ และประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบ แนวทางการคัดกรองผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังจากผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ําฯ และการเลิกจ้างลูกจ้างของ กทย. ท่ี
พ้ืนท่ี กยท. ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ําฯ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบหลังจากได้รับการจัดท่ีดิน ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงหาทางออก
ร่วมกันทุกฝ่าย. 

 
 



 
เม่ือเวลาประมาณ 09.30 น.วันท่ี 6 เม.ย.64 พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท.วิษณุ ต๊ะนางอย ผช.น.ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ 
สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน ,จนท.สังกดัสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 ,จนท.กรมอุทยาน,จนท.กรมป่าไม้,ชุดเสือไฟ,ชุดเหย่ียวไฟ ในพ้ืนท่ี จว.ม.ส.,
นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ม.เกษตร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
"ชิงเก็บ ลดเผา" เพ่ือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนท่ี จ.แม่ฮ่องสอน อย่างย่ังยืน 

โดยมีการทําแนวกันไฟ และอัดก้อนใบไม้เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง ณ วัดพระธาตดอยกองมู ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ท่ีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาราชวงศ์ 
(วันจักรี) และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
200 คน 
 


