
สรุปขาวประจําในวันที่ 8 เม.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ประชาชาติธุรกิจ 8-11 เมษายน 2564 หนา 19) 

- ทหารรวบหนุมลักลอบตัดไมประดู (มติชน 8 เมษายน 2564 หนา 16) 

ขาวเว็บไซต 

ดีเอสไอลงพ้ืนที่สอบคดีบุกรุกปาเทือกเขานาคเกิด 108 ไร จ.ภูเก็ต รอผลรับเปนคดีพิเศษ (สํานักขาวอิศรา 7 เมษายน 2564) 
https://www.isranews.org/article/isranews/97436-isranews-1000-7.html 
“ดีเอสไอ” ลุยสอบพ้ืนที่บุกรุกเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต พิจารณาเปนคดีพิเศษ 
(ผูจัดการออนไลน 7 เมษายน 2564) 
https://mgronline.com/crime/detail/9640000033268 
ดีเอสไอรับลูกกรมปาไมสงมือดีสืบรุกปาเหนือเขื่อนบางวาดกอนเสนอรับเปนเปนคดีพิเศษ (เสียงใต 7 เมษายน 2564) 
https://siangtai.com/2021/04/07/ดีเอสไอลุยอีกตรวจที่บุ/ 
ปลัดทส. สั่ง 17 จว.เหนือ ยกระดับปองกันไฟปาหลังชวงหามเผา (ขาวสด 7 เมษายน 2564) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6288377 
กรมปาไม-ชุมชน-ซีพีเอฟ รวมพลิกฟนปาเขาพระยาเดินธง (เกษตรพันธุ9 7 เมฒายน 2564) 
https://kaset1009.com/th/articles/248637-กรมปาไม-ชุมชน-ซีพีเอฟ-รวมพลิกฟนปาเขาพระยาเดินธง 
ตร.ปาไม-พญาเสือ บุกจับรง.ลอบแปรรูปไมปาสงวน (เดลินิวส 7 เมษายน 2564) 
https://dailynews.co.th/crime/835779 
บุกบริษัทดัง ยึดไมประดูหวงหามทั้งไมทอนและแปรรูปมูลคากวา 3 ลาน (ไทยโพสต 7 เมษายน 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/98680 
พญาเสือจับมือพยัคฆไพร บุกบริษัทดังภาคเหนือ ยึดไมประดูหวงหาม มูลคากวา 3 ลาน (บานเมือง 7 เมษายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/229469 
ผงะ! นายทุน-ชาวบานรุกแผวถางปาสงวนเขาไผ จ.ชลบุรี เสียหายหลายรอยไร (ผูจัดการออนไลน 8 เมษายน 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000033435 
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DSI ลงตรวจพ้ืนท่ีบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําบางวาด ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
ประมาณ 108 ไร่ ยังไม่ชัดรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่   

สํานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันท่ี 7 เมษายน 2564  พันตํารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่ง
การให้เจ้าหน้าท่ีกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนือ
อ่างเก็บน้ําบางวาด ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร่ 

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ได้สนธิกําลังกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 
ประมาณ 108 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําบางวาด ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และตรวจยึด
พ้ืนท่ี ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกะทู้ ดําเนินคดี ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อมา เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 
เนื่องจากเห็นว่า การกระทําความผิดดังกล่าวเกิดข้ึนในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ พฤติการณ์แห่งคดีเป็นการ
กระทําโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลท่ีไม่ยําเกรงต่อกฎหมาย และเป็นกรณีต้องด้วยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซ่ึงหลังจากนี้ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการสืบสวน เพ่ือทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด หากพบว่า
เข้าข่ายท่ีจะรับไว้เป็นคดีพิเศษ จะทําการโอนการสอบสวนคดีดังกล่าวจากสถานีตํารวจภูธรกระทู้ มาดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าท่ีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ของรัฐ โดยมุ่งม่ันในการทุ่มเทสรรพกําลังเพ่ือรักษา
ความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เพ่ือทวงคืนผืนป่าซ่ึงเป็นของแผ่นดิน ท่ีมีการนําไป
ยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ ตลอดจนเพ่ือปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และท่ีดินอันเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ
ของชาติ เพ่ือคนรุ่นหลังต่อไป ท้ังนี้ หากประชาชน มีข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท่ี 
เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีท่ัวประเทศ) โดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

 



 

 
MGR Online - “ดีเอสไอ” ลงพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําบางวาด จ.ภูเก็ต หลังพบมีการบุกรุก 
ประมาณ 108 ไร่ 

วันนี้ (7 เม.ย.) พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 22 ม.ค. 64 เจ้าหน้าท่ีกรมป่า
ไม้ ได้สนธิกําลังกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ประมาณ 108 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณ
เหนืออ่างเก็บน้ําบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และตรวจยึดพ้ืนท่ี ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ ดําเนินคดีในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2485 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อมา วันท่ี 5 มี.ค. กรมป่าไม้ ส่งเร่ืองดังกล่าวให้ ดีเอสไอ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเห็น
ว่า การกระทําความผิดดังกล่าวเกิดข้ึนในท้องท่ี จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ 

พ.ต.ท.กรวัชร์ เผยอีกว่า สําหรับพฤติการณ์แห่งคดีเป็นการกระทําโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลท่ีไม่ยําเกรงต่อกฎหมาย และเป็นกรณีต้องด้วย พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีการบุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด ประมาณ 108 ไร่ หลังจากนี้ ดีเอสไอ จะดําเนินการสืบสวนรายละเอียดของการกระทําความผิด หากพบว่าเข้า
ข่ายท่ีจะรับไว้เป็นคดีพิเศษ จะทําการโอนการสอบสวนคดีดังกล่าวจาก สภ.กระทู้ มาดําเนินการตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
ต่อไป 

“ดีเอสไอ มีหน้าท่ีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ของรัฐ โดยมุ่งม่ันในการทุ่มเทสรรพกําลังเพ่ือรักษาความม่ันคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เพ่ือทวงคืนผืนป่าซ่ึงเป็นของแผ่นดิน ท่ีมีการนําไปยึดถือครอบครอง
เป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ เพ่ือคนรุ่น
หลังต่อไป ท้ังนี้ หากประชาชน มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สามารถแจ้งมายัง ดีเอสไอ เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีท่ัวประเทศ) โดยจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็น
ความลับ” อธิบดีดีเอสไอ กล่าว 



 

 
กรณีท่ีมีกลุ่มทุนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐหลายหน่วยร่วมกันรุกป่าต้นน้ําเหนือเข่ือนบางวาดซ่ึงเป็นแหล่งน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปาสําหรับชาวภูเก็ตซ่ึงชุด
ปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ และ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ภก.2 กะรน จ.ภูเก็ต ร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีวัด
พิกัดได้เนื้อท่ีจํานวน 108 และในเวลาต่อมานายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มีหนังสือร้องทุกข์ไปยัง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)เพ่ือขอให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ 

วันท่ี 7 เมษายน 2564 พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สมัคร จันทร ผู้อํานวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
สํานักคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีร์ธวัช แก้วช่วง พนักงานคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ และ นางสาวอัญญาณี วิชัยกุล เจ้าหน้าท่ีคดี
พิเศษ ลงพ้ืนท่ีสืบสวนเก็บรายละเอียดของคดีโดยได้เชิญนายสมหมาย เมืองฉิม หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่า ท่ี ภก.2 กะรน ลงพ้ืนท่ีเกิดเหตุ
และสอบปากคํา และในเวลาต่อมา ดีเอสไอ ได้มีจดหมายข่าวแจกแก่สื่อมวลชนประจํากระทรวงยุติธรรม ใจความว่า 

สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ได้สนธิกําลังกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ประมาณ 108 ไร่ ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําบางวาด ดังกล่าว และตรวจยึดพ้ืนท่ี ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกะทู้ 
ดําเนินคดี ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2485 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ต่อมา เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 
กรมป่าไม้ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวให้ ดีเอสไอ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 

เนื่องจากเห็นว่า การกระทําความผิดดังกล่าวเกิดข้ึนในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ พฤติการณ์แห่งคดีเป็นการ
กระทําโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลท่ีไม่ยําเกรงต่อกฎหมาย และเป็นกรณีต้องด้วยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

 



ซ่ึงหลังจากนี้ ดีเอสไอ โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการสืบสวนเพ่ือทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด หาก
พบว่าเข้าข่ายท่ีจะรับไว้เป็นคดีพิเศษ จะโอนการสอบสวนคดีดังกล่าวจากสถานีตํารวจภูธรกระทู้ มาดําเนินการตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 ต่อไป 

พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร กล่าวอีกว่า ดีเอสไอ มีหน้าท่ีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ของรัฐ โดยมุ่งม่ันในการ
ทุ่มเทสรรพกําลังเพ่ือรักษาความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เพ่ือทวงคืนผืนป่าซ่ึงเป็น
ของแผ่นดิน ท่ีมีการนําไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ ตลอดจนเพ่ือปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน
อันเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ เพ่ือคนรุ่นหลังต่อไป ท้ังนี้ หากประชาชน มีข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สามารถแจ้งมายัง
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท่ี เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 
(โทร.ฟรีท่ัวประเทศ) โดย ดีเอสไอ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 เม.ย. 2564 - 17:26 น. 

ปลัดทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับป้องกันไฟป่าหมอกควัน หลังช่วงห้ามเผา ยํ้าทุกมาตรการต้องปฏิบัติได้จริง พร้อมสั่งทุกจังหวัดเตรียม
แผนการฟ้ืนฟูสภาพป่า 

เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่น
ละอองจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งภาคเหนือ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และหน่วยงานในพ้ืนท่ี 17 
จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 

นายจตุพร ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ี โดยในเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากเป็นช่วงหลังมาตรการควบคุมเชื้อเพลิง หรือหลังช่วงห้ามเผา 
จึงขอให้ทุกพ้ืนท่ียกระดับการทํางาน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ้า
ระวัง ควบคุม และป้องกันการเผาอย่างเข้มข้น 

โดยมอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี วาง
ระบบบริหารจัดการท้ังในเชิงพ้ืนท่ี วิธีการ และการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือให้เพียงพอ ซ่ึงเน้นยํ้าว่าทุกมาตรการต้องสามารถนําไป
ปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงขอให้ทุกพ้ืนท่ีดําเนินการเฝ้าระวังอยู่ตลอด และเพ่ิมมาตรการการดูแลการเผาในพ้ืนท่ีภาคการเกษตรเป็นพิเศษ โดยบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้ท่ีฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด 

นายจตุพร กล่าวว่า สําหรับในพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาไฟป่าและจุดความร้อน ให้ระดมสรรพกําลัง อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทันสมัย ยานพาหนะ และอากาศยาน 
จากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี มาสนับสนุนเพ่ือเร่งควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยต้องดับไฟให้สนิทเพ่ือไม่ให้
ลุกลามเกิด hotspot ไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียง และขอให้ดูแลสวัสดิการ พร้อมสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี 

ท้ังนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนการฟ้ืนฟูสภาพป่า ท้ังการเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ี และเตรียมกล้าไม้ เพ่ือทดแทนพ้ืนท่ีป่าให้กลับมาอุดม
สมบูรณ์อีกคร้ัง 

 



 

กรมป่าไม้-ชุมชน-ซีพีเอฟ ร่วมพลิกฟื้นป่าเขาพระยาเดินธง 
7 April 2021 at 17:29  

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป่าไม้ และชุมชน สานต่อโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยา
เดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ่งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
สนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายความย่ังยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าผ่านห้องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร่วมมือกรมป่าไม้ และชุมชน เดินหน้าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี โดยปีนี้เข้าสู่ระยะท่ีสอง (ปี 2564-2568) มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพ่ิมเป็น 7,000 ไร่ จากระยะท่ีหนึ่ง (ปี 2559-2563) ท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จรวม 5,971 ไร่ 

สําหรับกิจกรรมแรกของปีนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ้าหน้าท่ีจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร่วมซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา  
6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ําและดักตะกอนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยมี ว่าท่ีร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอําเภอพัฒนานิคม 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) นําเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ ร่วม
กิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะทํางานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก 
เขาพระยาเดินธง นําจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต่างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

นายอําเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรักษาและปกป้อง
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และยังเป็นการสร้างจิตสํานึกด้วยการเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง เห็นความสําคัญของการช่วยกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผืนป่าเขาพระยาเดินธง เป็นป่าต้นน้ําของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ 
ความร่วมมือดําเนินโครงการนี้ให้เกิดความย่ังยืน จะส่งผลดีต่อชุมชนในพ้ืนท่ี ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) กล่าวว่า เป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีได้เห็นความร่วมมือของชุมชน และองค์กรเอกชน ร่วมอนุรักษ์
และฟื้นฟูผืนป่าของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป้าหมายของภาครัฐท่ีอยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน และในโอกาสวันป่าไม้โลก 
21 มีนาคมของทุกปี ทางกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ในการฟ้ืนฟูป่า ทางสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีหน่วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร่วมกันทํากิจกรรม



ในวันนี้ สอดคล้องตามเจตนารมย์ของบันทึกความร่วมมือการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว่างกรมป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด้านรองประธานคณะทํางานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ กล่าวว่า ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 
กลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ําป่าคงอยู่ โดยในด้านดินน้ําป่าคงอยู่ โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดิน
ธง"มีเป้าหมายบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และต่อยอดสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่าง
ย่ังยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายความย่ังยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล้องกับเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

"ซีพีเอฟขอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ประเทศ เป็นแหล่งต้นน้ํา และเป็นแหล่งอาหารท่ีย่ังยืนของชุมชน" 
รองประธานคณะทํางานฯ กล่าว 

กิจกรรมเริ่มต้นของปีนี้ซ่ึงเข้าสู่ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา 6 ฝาย ท่ีทําไว้
ต้ังแต่ ปี 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทําหน้าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของนํ้า ดักตะกอน กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน เพ่ิมความชุ่มชื้นใน
บริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณนํ้าใต้ดิน ทําให้ผืนดินมีความชุ่มชื้น ซ่ึงในระยะต่อไป ต้นไม้ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโตขึ้น จะสามารถกัก
เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

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

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได้นําความสําเร็จการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไปขยายผลในการสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างย่ังยืนให้กับชุมชนใกล้เคียง โดย
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทําโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล่อยปลาลงเข่ือน ทําให้ชุมชนมีแหล่ง
อาหารไว้บริโภคเอง และตระหนักรู้คุณค่าของป่าและน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การเข้าตรวจค้นคร้ังนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้หมายค้นศาลจังหวัดอุดรธานี ท่ี 71/2564 ลงวันท่ี 3 เม.ย.64  เข้าตรวจค้นบริษัท อาร์ทีเอ็น วู้ด 
จํากัด หลังพบว่ามีการซุกซ่อนไม้แปรรูปผิดกฎหมาย ซ่ึงไม้ดังกล่าวเป็นไม้หายากในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ในพ้ืนท่ี จ.แพร่ และ จ.น่าน และนํามา
สวมเป็นไม้มีเอกสารสิทธ์ิ (ไม้มาตรา 7)  จากการตรวจค้นพบไม้ประดู่ท่อน 75 ท่อน ปริมาตร 39.304 ลบ.ม. ไม้ประดู่แปรรูป 142 เหลี่ยม ปริมาตร 
29.710 ลบ.ม. รวมมูลค่าความเสียหาย 3,455,340 บาท ต่อมาสอบสวนขยายผลทราบว่า ขบวนการดังกล่าวเคลื่อนย้ายไม้ออกจากป่าไปรวบรวม
ไม้ไว้ท่ีโกดังแห่งหนึ่ง ใน อ.สูงเม่น จ.แพร่  จึงนําหมายค้นเข้าตรวจสอบทันที  

เม่ือไปถึงพบคนงานผู้ดูแล 2 คน นอกจากนี้ยังโรงงานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เคร่ืองจักรตามกฎหมายแต่อย่างใด การ
กระทําของ เป็นความผิดข้อหาต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี และมี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน จึงได้ตรวจยึดเคร่ืองจักรจํานวน 5 รายการ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ กล่าวโทษดําเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 เม.ย.64 - นายมงคล ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยฯ พญาเสือ เปิดเผยว่า หน่วยพญาเสือฯ ได้รับการแจ้งจาก 
หน.สปป.3 ภาคเหนือว่า มีการลักลอบทําไม้มีค่าหายาก ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ในพ้ืนท่ี จ.แพร่ และ จ.น่าน และนํามาสวมเป็นไม้มีเอกสารสิทธ์ิ 
(ไม้มาตรา 7) คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการสะกดรอย ติดตามไม้ประดู่ท่อน ท่ีได้ทําการติดต้ังเคร่ืองติดตามด้วยระบบ GPSไว้ก่อนหน้า จนพบว่า ได้
เคลื่อนย้ายไม้ออกจากป่า ไปรวบรวมไม้ไว้ท่ีโกดังแห่งหนึ่ง ใน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ต่อมา เคร่ืองติดตามด้วยระบบ GPS ปรากฎที่พิกัด 17.525243, 
103.017666 ตรวจสอบพบว่า มีการเคล่ือนย้ายไม้จากโกดัง ไปยังบริษัทแห่งหนึ่ง ในพ้ืนท่ีจ.อุดรธานี จึงรายงานผู้บังคับบัญชา และประสานหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ 

ท้ังนี้นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผอ.ส่วนยุทธการ ด้านป้องกันและปราบปราม นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยฯ พญาเสือพร้อมกําลังเจ้าหน้าท่ี 
ประกอบด้วย จนท.หน่วยพญาเสือ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม, สปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สบอ.10 (อุดรธานี)) จนท. ชุด
พยัคฆ์ไพร, ศปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อด.6 (หนอง
แสง) จนท.ฝ่ายปกครอง อ.พิบูลย์รักษ์ ทหารกอ.รมน. จ.อุดรธานี ตํารวจสันติบาลอุดรธานี, ตํารวจ สภ.พิบูลย์รักษ์, ตํารวจ บก.ปทส. 

โดยกําลังจนท.เดินทางนําหมายค้น ศาลจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบบริษัท อาร์ทีเอ็น วู้ด จํากัด โดยมีนางรัตนา (สงวนนามสกุล) เป็นผู้นํา
ตรวจสอบ และให้ข้อมูลพบไม้ประดู่ท่อน 75 ท่อน ปริมาตร 39.304 ลบ.ม. ไม้ประดู่แปรรูป 142 เหลี่ยม ปริมาตร 29.710 ลบ.ม. รวมมูลค่าความ
เสียหาย 3,455,340 บาท โดยนางรัตนา อ้างว่าไม้ท้ังหมดมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีจึงได้ดําเนินการยึดไม้ท้ังหมดไว้ เพ่ือตรวจสอบ
หลักฐานการได้มา ของไม้ตามกฎหมาย 

ขณะเดียวกันพบว่า โรงงานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เคร่ืองจักรตามกฎหมายแต่อย่างใด การกระทําของนางรัตนาเป็น
ความผิดฐาน “ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี” และฐาน “ มี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียน” จึงได้ตรวจยึดเคร่ืองจักร จํานวน 5 รายการ พร้อมควบคุมตัวนางรัตนาฯ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พิบูลย์รักษ์ โดยได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ กล่าวโทษดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือเวลา 14.00 น.วันท่ี 7เม.ย.2564 นายมงคล ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ  หัวหน้าหน่วยฯ พญาเสือ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย/ 
ข้อสั่งการของ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา รมว.ทส. และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี.อส.ให้ดําเนินการป้องกันปราบปราม  ขบวนการ
ลักลอบตัดไม้ บุกรุกพ้ืนท่ีป่า ล่าสัตว์ป่า อย่างเฉียบขาด  

สืบเนื่องจาก หน่วยพญาเสือฯ ได้รับการแจ้งจาก หน.สปป.3 ภาคเหนือ ว่า มีการลักลอบทําไม้มีค่าหายาก ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ในพ้ืนท่ี  
จ.แพร่ และ จ.น่าน และนํามาสวมเป็นไม้มีเอกสารสิทธ์ิ (ไม้มาตรา 7) คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการสะกดรอย ติดตามไม้ประดู่ท่อน ท่ีได้ทําการติดต้ัง
เคร่ืองติดตามด้วยระบบ GPSไว้ก่อนหน้า จนพบว่า ได้เคลื่อนย้ายไม้ออกจากป่า ไปรวบรวมไม้ไว้ท่ีโกดังแห่งหนึ่ง ใน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ต่อมา เคร่ือง
ติดตามด้วยระบบ GPS ปรากฎท่ีพิกัด 17.525243, 103.017666 ตรวจสอบพบว่า มีการเคลื่อนย้ายไม้จากโกดัง ไปยังบริษัทแห่งหนึ่ง ในพ้ืนท่ี 
จ.อุดรธานี จึงรายงานผู้บังคับบัญชา และประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ 

ท้ังนี้นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผอ.ส่วนยุทธการ ด้านป้องกันและปราบปราม  นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยฯ พญาเสือพร้อมกําลังเจ้าหน้าท่ี 
ประกอบด้วย จนท.หน่วยพญาเสือ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม, สปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สบอ.10 (อุดรธานี)) จนท. ชุด
พยัคฆ์ไพร, ศปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อด.6 (หนองแสง) 
จนท.ฝ่ายปกครอง อ.พิบูลย์รักษ์  ทหารกอ.รมน. จ.อุดรธานี ตํารวจสันติบาลอุดรธานี, ตํารวจ สภ.พิบูลย์รักษ์, ตํารวจ บก.ปทส.   

โดยกําลังจนท.เดินทางนําหมายค้น ศาลจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบ บริษัท อาร์ทีเอ็น วู้ด จํากัด โดยมีนางรัตนา (สงวนนามสกุล) เป็นผู้นํา
ตรวจสอบ และให้ข้อมูล พบไม้ประดู่ท่อน  75 ท่อน ปริมาตร 39.304 ลบ.ม. ไม้ประดู่แปรรูป 142 เหลี่ยม ปริมาตร 29.710 ลบ.ม. รวมมูลค่า
ความเสียหาย 3,455,340 บาท โดยนางรัตนา อ้างว่าไม้ท้ังหมดมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง  เจ้าหน้าท่ีจึงได้ดําเนินการยึดไม้ท้ังหมดไว้ เพ่ือตรวจสอบ
หลักฐานการได้มา ของไม้ตามกฎหมาย 

ขณะเดียวกันพบว่า โรงงานดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตให้ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เคร่ืองจักรตามกฎหมาย แต่อย่างใด การกระทําของนางรัตนาฯ 
เป็นความผิด ฐาน “ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี” และฐาน “ มี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน”   

จึงได้ตรวจยึดเคร่ืองจักร จํานวน 5 รายการ พร้อมควบคุมตัวนางรัตนาฯ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พิบูลย์รักษ์ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ 
กล่าวโทษ ดําเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป 

 

 



 
ศูนย์ข่าวศรีราชา -ป.ป.ช.ชลบุรี ร่วมป่าไม้บางละมุง ตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวนเขาไผ่ หลังชาวบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์ร้องนายทุน-ชาวบ้านบุกรุกแผ้ว
ถางทําการเกษตรทําลายพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําเสียหายหลายร้อยไร่ เร่งหารือ ผวจ.หาแนวทางแก้ไขในวันนี้ 

เย็นวานน้ี (7 เม.ย.) รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒน์สิริ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นายกฤษติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อํานวยการ
สํานักงาน ป.ป.ช.ชลบุรี และนายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางละมุง รวมท้ังฝ่ายปกครองบางละมุง ได้สนธิ
กําลังเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบสภาพป่าสงวนแห่งชาติบริเวณเขาไผ่ ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ ท่ีประกอบด้วย กลุ่มคนรักษ์เขาไผ่ ชมรมจักรยานเสือภูเขาบางละมุง ชมรมรถยนต์ออฟโร
ดบางละมุง นําโดย นายสุไอนี เพียรดี ว่าปัจจุบันพ้ืนท่ีป่าสงวนเขาไผ่ได้ถูกกลุ่มนายทุนและชาวบ้านบางส่วนบุกรุกแผ้วถางจนทําให้เกิดความ
เสียหายเป็นบริเวณกว้าง แต่หน่วยงานรัฐกลับไม่มีการควบคุมและบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการนํารถขึ้นสํารวจตลอดแนวเขาไผ่ ซ่ึงกินเนื้อท่ีกว่า 1,900 ไร่ พบตลอดแนวเชิงเขามีการปลูกไร่มันสําปะหลัง และไร่
สับปะรด รวมถึงปลูกต้นยางพาราจํานวนหลายร้อยไร่ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการบุกรุกแผ้วถางแนวพ้ืนท่ีป่าสงวน หรือเป็นท่ี ส.ป.ก.ท่ีรัฐ
จัดสรรให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เนื่องจากยังไม่มีการปักหมุดแนวเขตจากกรมป่าไม้ท่ีชัดเจน เบื้องต้น จึงได้เร่งรัดให้กรมป่าไม้และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งทําการสํารวจ พร้อมท้ัง
เฝ้าระวังและดําเนินการอย่างจริงจัง โดยห้ามเพิกเฉยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือร่วมรักษาผืนป่าสําคัญแห่งนี้ท่ีเป็นต้นน้ําใน อ.บางละมุง ให้คง
สภาพความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ขณะท่ี นายสุไอนี เพียรดี แกนนํากลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาไผ่ เผยว่า ป่าแห่งนี้เป็นต้นน้ําสําคัญท่ีมีธารน้ําไหลไปสู่อ่างเก็บน้ํามาบประชัน อ่างชากนอก 
และหนองปลาไหล และยังเป็นท่ีกักเก็บน้ําสําหรับใช้ผลิตน้ําประปาให้แก่เมืองพัทยา แต่จากการเข้าสํารวจร่วมกับกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์
กลับพบว่ามีการแผ้วถางบุกรุกผืนป่าสงวนเป็นจํานวนมาก 

และที่ผ่านมาได้มีความพยายามท่ีจะร้องเรียนและแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามากํากับดูแลอย่างจริงจัง รวมท้ังเร่งสํารวจและปักหมุด
แนวเขตป่าสงวนเพ่ือกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนอันจะส่งผลประโยชน์ต่อการระบุพ้ืนท่ีให้กลุ่มอนุรักษ์เข้ามาดูแลและฟ้ืนฟูสภาพป่าให้กลับมามีความ
สมบูรณ์มากข้ึน จึงเป็นท่ีมาของการแจ้งไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.ชลบุรี 

ด้าน นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางละมุง ระบุว่า ในปี 2558 กรมป่าไม้ ได้เข้าสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว
และพบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา ตามแนวเชิงเขาจํานวน 2 แปลง รวม 171 ไร่ 

แต่จากการสอบสวนไม่พบตัวผู้กระทําผิด อัยการ จึงงดการสอบสวนส่งฟ้อง จากนั้นจึงได้ทําการปิดประกาศเพ่ือทําการร้ือถอนก่อนท่ี กรมป่าไม้ จะ
เข้ามาตัดไม้ยางพาราท่ีรุกล้ําออกท้ังหมดในปี 2562 และปัจจุบันได้นําท่ีดินแหล่านี้มาพัฒนาและจัดทําโครงการปลูกป่าทดแทนเพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ 



 

ขณะที่พ้ืนท่ีแนวเชิงเขาโดยรอบส่วนใหญ่จะเป็นเขตพ้ืนท่ีปฏิรูป หรือท่ีดินแบบ ส.ป.ก.ท่ีรัฐได้จัดสรรให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อย่างไรก็ตาม อาจมีพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีมีชาวบ้านท่ีอยู่อาศัยมานานเข้าไปทําการแผ้วถางป่าเพ่ือทําไร่เกษตรกรรมแบบพืชล้มลุก ซ่ึงก็ได้ประสานให้ทาง
ผู้นําท้องถ่ินให้เข้าประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านยุติการกระทําดังกล่าว 

ด้าน รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒน์สิริ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่าในวันท่ี 8 เม.ย.นี้ จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือหาแนวทางท่ีชัดเจนในการรักษา ป้องกันและอนุรักษ์ป่าต่อไป 

 

 


