
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 4-5 พ.ค.64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- คอลัมน� ข�าวสั้นทันโลก: ตรวจยึดไม�เถ่ือน (ไทยรัฐ 4 พฤษภาคม 2564 หน�า 10) 
- ทส.ประชุมสร�างพิพิธภัณฑ�'ไม�มีค�า' (ข�าวสด 4 พฤษภาคม 2564 หน�า 2) 
- คอลัมน� ข�าวรอบอาณาจักร: ยึดไม�ประดู�สอบตัวการเบ้ืองหลัง (ไทยรัฐ 5 พฤษภาคม 2564 หน�า 10) 

ข�าวเว็บไซต+ 

กทม. - ทส.ประชุมสร�างพิพิธภัณฑ� ไม�มีค�า (ข�าวสด 4 พฤษภาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6377855 
จนท.ลุยตรวจยึด! นายทุนรุกปQาสงวนแห�งชาติปQาแม�สลิด-ปQาโปQงแดง (แนวหน�า 3 พฤษภาคม 2564) 
https://www.naewna.com/local/570342 
พยัคฆ�ไพร บุกตรวจสอบไม�ตะเคียนอายุกว�า 100 ปV ท่ีวัดสามพราน (บ�านเมือง 3 พฤษภาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/232663 
"อช.ออบขาน" พร�อมให�ความเป[นธรรม “พะตีตาแยะ" ประสานสํานักฟ_`นฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ� พิสูจน�ท่ีดินอยู�เขต 
ปQาสงวนหรือไม� (สยามรัฐ 3 พฤษภาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/241101 
จ.มุกดาหาร กอ.รมน. ร�วมกับ ปQาไม� ตรวจสอบการบุกรุกและลักลอบตัดไม�ภายในพ้ืนท่ีปQาสงวนแห�งชาติ ปQาดงภูพาน  
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดงหลวง (สํานักข�าว กรมประชาสัมพันธ� 4 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210504201057129 
สุดทน! นายกอบต.ข้ึนปgายสาปแช�งผู�มีอิทธิพลในตําบลนาหอ ลักลอบตัดไม�ปQาชุมชน (แนวหน�า 4 พฤษภาคม 2564) 
https://www.naewna.com/local/570645 
 



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11115
วันที่: อังคาร 4 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.ประชุมสร้างพิพิธภัณฑ์'ไม้มีค่า'

รหัสข่าว: C-210504012071(4 พ.ค. 64/05:19) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.61 Ad Value: 11,671 PRValue : 35,013 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23115
วันที่: พุธ 5 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ยึดไม้ประดู่สอบตัวการเบื้องหลัง

รหัสข่าว: C-210505039110(4 พ.ค. 64/05:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.98 Ad Value: 7,678 PRValue : 23,034 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23114
วันที่: อังคาร 4 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ตรวจยึดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210504039081(3 พ.ค. 64/04:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.41 Ad Value: 10,351 PRValue : 31,053 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 ทส.ประชุมสร
างพิพิธภัณฑ� ไม
มีค�า – ทส. – นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล
อม (ทส.) เป,นประธานการประชุม คณะกรรมการฝ.ายโครงการจัดสร
างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู
เรื่อง

ไม
มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ครั้งท่ี 1/2564 เป,นการประชุมผ�านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ� 

 นายจตุพรกล�าวว�า ในท่ีประชุมได
ร�วมกันพิจารณาทบทวนแผนการก�อสร
างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู
เรื่อง

ไม
มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเตรียมรายงานความคืบหน
าให
นายกรัฐมนตรี  

และนําเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี พร
อมท้ังการพิจารณานําไม
มีค�าท่ีเป,นของกลางท่ีคดีสิ้นสุดแล
วไปใช


ประโยชน� ซ่ึงมีหน�วยงานขอใช
ประโยชน� ได
แก� กรมราชทัณฑ� ศูนย�การทหารม
า และคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห�งประเทศไทย ซ่ึงในท่ีประชุมมีมติให
กรมป.าไม
ร�วมกับกรมศิลปากร พิจารณาตรวจสอบความ

เหมาะสม และจะประชุมติดตามความคืบหน
าอีกครั้งในอีก 1 เดือนข
างหน
า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จนท.ลุยตรวจยดึ! นายทุนรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-ป่าโป่งแดง 

3 พฤษภาคม 2564  ผู
สื่อข�าวรายงานว�า นายชูเกียรติ พงศ�ศิริวรรณ ผู
อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป.าไม


ท่ี 4 (ตาก) กรมป.าไม
 กล�าวว�า ได
สั่งการให
เจ
าหน
าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป.าไม
 สจป.ท่ี 4 (ตาก) 1 ,  เจ
าหน
าท่ี

หน�วยปIองกันรักษาป.าท่ี ตก .22 (โป.งแดง) , เจ
าหน
าท่ีหน�วยปIองกันรักษาป.าท่ี ตก. 25 (ทรัพย�สมบูรณ�), 

เจ
าหน
าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป.าไม
ตาก 1 (ศูนย�ป.าไม
ตาก)  สนธิกําลังเจ
าหน
าท่ีป.าไม
 ร�วมกับเจ
าหน
าท่ีสาย

ตรวจปราบปราม สายท่ี 2 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 14 (ตาก) และเจ
าหน
าท่ีฝ.ายปกครอง ตําบลโป.งแดง 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ร�วมตรวจยึดพ้ืนท่ีป.าถูกบุกรุก จํานวน 27 – 2 – 57 ไร� และไม
กระยาเลยหวง

ห
ามท�อน จํานวน 66 ท�อน ปริมาตร 3.97 ลูกบาศก�เมตร เหตุเกิดท่ีบริเวณในเขตป.าสงวนแห�งชาติป.าแม�สลิด - 

ป.าโป.งแดง หมู�ท่ี 3 บ
านหนองนกปNกกา ตําบลโป.งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 

2564 ท่ีผ�านมา จากนั้นเจ
าหน
าท่ีชุดปฏิบัติการ จึงได
ทําการตรวจยึดและจัดทําบันทึกเรื่องราวร
องทุก

กล�าวโทษนําส�งให
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวังประจบ เพ่ือติดตามหาตัวผู
กระทําผิดมาดําเนินคดีตาม

กฎหมายต�อไป 

 

 



 

พยัคฆ�ไพร บุกตรวจสอบไม�ตะเคียนอายุกว�า 100 ป� ที่วัดสามพราน 

วันท่ี 3 พ.ค. 64 เวลา 11.00 น. ท่ีวัดสามพราน หรือวัดพุทโธ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายพรศักด์ิ 

ภู�อ่ิม ผู
อํานวยการสํายักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมจังหวัดนครปฐม พร
อมกําลังเจ
าหน
าท่ี ศูนย�

ปIองกันและปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) สํานักปIองกันรักษาป.าและควบคุมไฟป.า กรมป.าไม
  ป.าไม
จังหวัด

นครปฐม เทศบาลเมืองสามพราน และสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัด เข
าตรวจสอบไม
ตะเคียนหินและ

ตะเคียนทอง รวม 5 ท�อน แต�ละท�อนขนาดใหญ�ประมาณ 3 คนโอบ 2 คนโอบ ยาวประมาณ 15 เมตร 1 ท�อน 

10 เมตร 2 ท�อน และ 5 เมตร 2 ท�อน อายุเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 100 ปNในแต�ละต
น โดย 2 ท�อน ต้ังอยู�บริเวณหน
า

รูปปSTนเจ
าแม�กวนอิม ขนาบ 2 ทางข้ึน ส�วนอีก 3 ท�อน ต้ังอยู�บริเวณใกล
กัน นอกจากนี้ ภายในวัด ยังมีไม


ตะเคียนเก�าอีก 2 ท�อน ท่ีตั้งให
ประชาชนผู
ศรัทธา ได
กราบไหว
บูชา 

 

 



 นายพรศักด์ิ ภู�อ่ิม ผู
อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมจังหวัดนครปฐม เปUดเผย

ว�า ตามท่ีการนําเสนอภาพต
นตะเคียนท่ีวัดสามพราน วันนี้ กรมป.าไม
 ได
สั่งการให
หน�วยพยัคฆ�ไพรเข
ามา

ตรวจสอบ ร�วมกับเจ
าหน
าท่ีท่ีเก่ียวข
อง ซ่ึงก็พบมีต
นตะเคียนอยู�จริง สอบถามทางเจ
าอาวาสทราบว�า มีญาติ

โยมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายมา เพ่ือให
วัดได
ใช
ประโยชน� ซ่ึงจากการตรวจสอบทราบว�า ไม
ตะเคียน

ดังกล�าว เป,นไม
ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ อยู�ในพ้ืนท่ี สปก.4-01 ซ่ึงจะต
องขออนุญาตทําไม
 (ทําไม
 คือ การขอ

อนุญาต ตัด โค�น) ซ่ึงหากไม�ได
ขออนุญาตทําไม
 ไม
นี้ก็จะเป,นไม
ไม�ถูกต
อง ขณะนี้อยู�ระหว�างตรวจสอบกลับไปท่ี

ต
นทาง โดยเจ
าหน
าท่ีท่ีเก่ียวข
อง ก็จะมีวิธีตรวจสอบกลับ โดยตรวจสอบจากพิกัด GPS ก็จะบอกได
ว�า จุดนั้น 

มีต
นไม
ชนิดนี้อยู�จริงหรือไม� สามารถตรวจสอบย
อนหลังได
เป,น 10 ปN วันนี้ เจ
าหน
าท่ีได
ทําการตรวจยึดไว
ก�อน 

และขอความร�วมมือเจ
าอาวาส ห
ามเคลื่อนย
ายไม
ดังกล�าวท้ังหมด จนกว�าต
นทางจะตรวจสอบเรียบร
อย 

เบ้ืองต
นหากตรวจสอบแล
ว เป,นไม
ไม�ถูกต
อง ผู
ท่ีนํามาถวายให
วัด ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ในข
อหา มีไม


ท�อนหวงห
ามไว
ในครอบครองโดยไม�ได
รับอนุญาต มีโทษท้ังจําท้ังปรับ    

 

 

 

 

 

 

 

 



"อช.ออบขาน" พร�อมให�ความเป'นธรรม “พะตีตาแยะ" ประสานสํานักฟ-.นฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ� พิสูจน�

ท่ีดินอยู�เขตป6าสงวนหรือไม� 

  

 นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน
าอุทยานแห�งชาติออบขาน จ.เชียงใหม� กล�าวว�า จากกรณีเม่ือวันท่ี 29 

เมษายน 2564 เจ
าหน
าท่ีอุทยานแห�งชาติออบขาน หน�วยปIองกันและพัฒนาป.าไม
สะเมิง ท่ี ชม.11 และหน�วย

ปIองกันรักษาป.า ท่ี ชม. 14 (แม�ขาน) ได
ร�วมกันออกตรวจลาดตระเวนปIองกันปราบปรามการกระทําผิด

กฎหมายเก่ียวกับการป.าไม
 ในเขตป.าสงวนแห�งชาติป.าแม�ขาน-ป.าแม�วาง และป.าสงวนแห�งชาติป.าสะเมิง 

ตามปกติ ในวันดังกล�าวพบพ้ืนท่ีป.าถูกบุกรุกแผ
วถางเป,นบริเวณกว
าง มีต
นไม
ขนาดต�าง ๆ ถูกโค�นล
มลง บาง

ต
นถูกกานให
ยืนต
นตาย บางจุดมีการสุมกองไฟ มีลักษณะของการเปUดพ้ืนท่ีใหม� และไม�พบว�ามีการปลูกพืชผล

ทางการเกษตร หรือไม�พบว�ามีสิ่งปลูกสร
างใด ๆ ในบริเวณดังกล�าว จากการตรวจสอบพบว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�

ในเขตป.าสงวนแห�งชาติป.าแม�ขาน-ป.าแม�วาง ท
องท่ีหมู�ท่ี 6 ต.สะเมิงใต
 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� และอยู�ในเขต

เตรียมการประกาศอุทยานแห�งชาติออบขาน จากการจําลองพ้ืนท่ีตรวจสอบลงบนแผนท่ีภาพถ�ายทางอากาศ  

ปN 2545 และ ปN 2557 ปรากฏว�า ไม�พบร�องรอยการทําประโยชน�ว�าเป,นพ้ืนท่ีทํากินหรือท่ีอยู�อาศัยของราษฎร

แต�ประการใด รวมเนื้อท่ีบุกรุกประมาณ 3-2-47 ไร� ระหว�างท่ีเจ
าหน
าท่ีเดินทางกลับ นายตาแยะ ยอดฉัตร 

ม่ิงบุญ ราษฎรหย�อมบ
านสบลาน ม.6 ได
แสดงตัวว�าเป,นเจ
าของแปลงท่ีดินดังกล�าว เจ
าหน
าท่ีได
พูดคุยทําความ

เข
าใจด
วยความตระหนักว�า กลุ�มราษฎรดังกล�าวเป,นกลุ�มชาติพันธุ� และเป,นพ้ืนท่ีท่ีอยู�ระหว�างการแก
ไขปSญหา

ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป,นธรรม (P-Move) กับกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป.า และพันธุ�พืช ซ่ึงการ

เจรจาเป,นไปด
วยความเรียบร
อย ราษฎรรายดังกล�าวเข
าใจโดยยินดีคืนพ้ืนท่ีและจะไม�กลับไปบุกรุกแผ
วถางอีก 

อย�างไรก็ตาม ขณะนี้อุทยานแห�งชาติออบขานได
ประสานให
สํานักฟaTนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ� ดําเนินการ 



อ�าน แปล ตีความภาพถ�าย บริเวณพ้ืนท่ีตรวจสอบอย�างละเอียดเพ่ือนําไปสู�ข
อเท็จจริงเชิงประจักษ�ให
เป,นท่ี

ยอมรับร�วมกัน และเพ่ือความเป,นธรรมของทุกฝ.าย 

 

ต�อมาเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 นายพะตีตาแยะ ยอดฉัตรม่ิงบุญ ผู
อาวุโสชาวปกาเกอะญอ แห�งหมู�บ
านสบ

ลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� ได
เข
าร
องเรียนต�อนายสุริยันต� ทองหนูเอียด ท่ีปรึกษาขบวนการประชาชนเพ่ือสังคม

ท่ีเป,นธรรมหรือพีมูฟ กรณีท่ีทางเจ
าหน
าท่ีเข
าตรวจสอบไร�หมุนเวียนของตนพ้ืนท่ีราว 3 ไร� ซ่ึงให
ลูกชายไปถาง

เพ่ือปลูกพริก ได
ถูกเจ
าหน
าท่ีป.าไม
สั่งห
ามท้ังๆ ท่ีท่ีดินแปลงนี้เป,นไร�หมุนเวียนเก�าทํามาแล
วกว�า 30 กว�าปN 

และได
ข้ึนทะเบียนไว
แล
วกับป.าสงวนแห�งชาติป.าสะเมิง ต้ังแต�ปN 2548 โดยครั้งนี้ได
ปล�อยให
ต
นไม
และดินฟaTน

ตัวมาแล
ว 4 ปN พอเข
าปNท่ี 5 ได
ให
ลูกชายไปทําไร�แต�เจ
าหน
าท่ีกลับไม�ยอม ดังนั้นควรหาทางออกร�วมกันโดย

ชาวบ
านท่ีทําไรหมุนเวียนมานาน เจ
าหน
าท่ีรัฐควรยอมให
ทําไร�ต�อไปเพราะไม�ได
บุกรุกพ้ืนท่ีใหม�เลย เพียงแต�

เม่ือปล�อยให
ไร�ฟaTนตัว 4-5 ปNแล
วมีต
นไม
ข้ึนเขียวๆ พอจะกลับไปทํามักมีปSญหาทุกที เพราะเจ
าหน
าท่ีรัฐไม�

เข
าใจระบบไร�หมุนเวียน ดังนั้นควรมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดูแลและพิสูจน�ข
อเท็จจริง 



จ.มุกดาหาร กอ.รมน. ร่วมกบั ป่าไม ้ตรวจสอบการบุกรุกและลกัลอบตดัไมภ้ายในพื�นที!ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าดงภูพาน ในเขตพื�นที!อาํเภอดงหลวง 

 

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปUดเผยว�า กอ.รมน.จังหวัดมุกดา

หาร ได
ประสานบูรณาการกําลังกับสํานักจัดการทรัพยากรป.าไม
ท่ี 7 (ขอนแก�น) ศูนย�ป.าไม
มุกดาหาร, หน�วย

ปIองกันรักษาป.าท่ี มห.2 (ดงหลวง), สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมจังหวัดมุกดาหาร, กองร
อย

ตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 234 จ.มุกดาหาร เข
าตรวจสอบการบุกรุกและตัดไม
ภายในพ้ืนท่ีป.าสงวนแห�งชาติ 

ป.าดงภูพาน ท
องท่ีบ
านหนองคอง หมู�ท่ี 8 ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ภายหลังเจ
าหน
าท่ี

เดินเท
าเข
าพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบพบมีการบุกรุกและตัดไม
 จํานวน 4 แปลง ได
แก� 

        1) แปลงท่ี 1 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 13-2-83 ไร� 

        2) แปลงท่ี 2 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 13-1-30 ไร� 

        3) แปลงท่ี 3 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 16-3-50 ไร� 

        4) แปลงท่ี 4 พบพ้ืนท่ีบุกรุก มีการปลูกสร
างสิ่งปลูกสร
างชั่วคราวลักษณะอําพราง  

           มีการบุกรุกเนื้อท่ี 4-0-50 ไร� 

        ซ่ึงจากการตรวจสอบ ท้ัง 4 แปลง เป,นการบุกรุกหลังปN พ.ศ. 2557 เม่ือตรวจสอบอย�างละเอียดพบมี

การตัดไม
เต็ง รัง แดง มะมวงป.า กระจัดกระจายอยู�ระหว�างแปลงตรวจสอบท่ี 1 และ 3 จํานวนหลายต
น บาง

ต
นมีการแปรรูป บางต
นมีการตัดทอนเป,นท�อนไม
แปรรูป ได
มีการเคลื่อนย
ายออกไปแล
วบางส�วนและพบสิ่ง

ปลูกสร
างชั่วคราวในแปลงท่ี 4 เป,นไม
แปรรูปชนิดเดียวกันท่ีตัดมาจากพ้ืนท่ีบุกรุก ท้ังนี้ หน�วยปIองกันกันรักษา

ป.าท่ี มห.2 (ดงหลวง) รับจะดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข
องต�อไป 



 

สุดทน! นายกอบต.ข้ึนป:ายสาปแช�งผู�มีอิทธิพลในตําบลนาหอ ลักลอบตัดไม�ป6าชุมชน 

ผู
สื่อข�าวรายงานว�า เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564  ชาวบ
านในตําบลนาหอ  อ.ด�านซ
าย  จ.เลย  ได
นําปIายไว

นิลขนาด 2 คูณ 3 เมตรข
อความบนปIายระบุว�า “ประกาศ ไม
ประดู� อายุร�วม 100 ปN ของปIาชุมชนบ
านนาหอ 

ถูกขบวนการมอดไม
ลักลอบตัดเหลือแต�ตอ มีการใช
รถไถดันดินกลบตอไม
เพ่ือปกปUดการกระทําความผิด ขอ

อิทธิฤทธิ์ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ เทพาอารักษ� เจ
าป.า เจ
าเขาท่ีปกปSกรักษาป.าชุมชนบ
านนาหอ แสดงอิทธิฤทธิ์ ให


ผู
กระทําความผิด ถูกจับมาลงโทษ หรือผู
ใดพบการกระทําความผิด หรือพบไม
ท่ีถูกลักลอบตัด ซุกซ�อนอยู�ท่ีใด 

โปรดแจ
งโทร....0825569417 ด
วย ขอบพระคุณเป,นอย�างสูงครับ”   โดยปIายติดต้ังไว
ในหมู�บ
านนาหอ  จาก

การตรวจสอบพบว�าเบอร�โทรศัพท�ท่ีระบุในปIายดังกล�าวเป,นของนายประสาสน� อุ�นแก
ว  นายกอบต.นาหอ 

 

 



นายประสาสน� เปUดเผยถึงสาเหตุท่ีต
องทําปIายดังกล�าว  สืบเนื่องจากวันท่ี 22 เมษายน 2564  ชาวบ
านได
มา

ร
องเรียนกับกรรมการป.าชุมชนบ
านนาหอ และร
องเรียนผู
ใหญ�บ
านว�ามีกลุ�มบุคคลซ่ึงเป,นผู
มีอิทธิพลในตําบล

นาหอเข
าไปตัดต
นไม
ในเขตป.าชุมชนของบ
านนาหอและบ
านโพนหนอง ต.นาหอ  ตนจึงนําเรื่องไปปรึกษากับ

นางสมใจ  ดีอิน  ประธานศูนย�ยุติธรรมชุมชนอําเภอด�านซ
าย เลขานุการกลุ�มทางสายใหม� และนายอําเภอ 

ด�านซ
าย  จากการตรวจสอบกล
องวงจรปUดในหมู�บ
านพบว�า เม่ือช�วงสายวันท่ี 21 เมษายน 2564  มีกลุ�มบุคคล 

นําโดยผู
มีอิทธิพลในตําบลนาหอรายหนึ่งพากันนํารถอีกแต็ก และรถไถเข
าไปในป.าชุมชน จนกระท่ังช�วงเย็น 

กลุ�มคนดังกล�าวได
กลับเข
ามาในหมู�บ
านและมีรถไถสีส
มลากท�อนไม
เข
าในบ
านผู
มีอิทธิพลรายนี้ พร
อมมีรถ

กระบะสีเขียว ระบุหมายเลขทะเบียนชัดเจน ตรวจสอบแล
วพบว�าเป,นของข
าราชการตํารวจรายหนึ่งในอําเภอ

ด�านซ
าย ขับตามเข
ามานายก  

 อบต.นาหอ กล�าวอีกว�า  เม่ือถึงช�วงหัวคํ่าวันท่ี 22 เมษายน 2564  ชาวบ
านได
ยินเสียงเลื่อยยนต�ใน

บ
านหลังดังกล�าว ตนจึงได
โทรศัพท�แจ
งไปท่ีนายนที  พรมภักดี  นายอําเภอด�านซ
าย ให
เข
ามาตรวจสอบ 

เพราะเชื่อว�ามีการแปรรูปไม
ท่ีลักลอบตัดออกมาจากป.าชุมชน  หลังจากนั้นนายอําเภอได
สั่งการให
ปลัดอําเภอ

เข
ามาตรวจสอบ  ซ่ึงเป,นท่ีน�าสังเกตว�าก�อนท่ีปลัดอําเภอจะเข
ามาถึงเสียงเลื่อนยนต�ได
เงียบลง และหลอดไฟฟIา

ทุกดวงในบ
านหลังดังกล�าวถูกปUดลงจนมืดสนิท มีเพียงแสงไฟจากโคมติดศรีษะคนในบ
าน ระหว�างนั้น ชาวบ
าน

หลายคนและประธานศูนย�ยุติธรรมชุมชนอําเภอด�านซ
าย ได
พากันออกมายืนรอดูเหตุการณ�ด
วยความไม�พอใจ

ท่ีไม
ในป.าชุมชนท่ีพวกเขารักษาหวงแหนมานานถูกตัดโค�นลงมาใช
ประโยชน�ส�วนตัว หลังจากท่ีปลัดอําเภอ 

ด�านซ
ายเดินทางมาถึง  เจ
าของบ
านหลังดังกล�าวได
เชิญให
เข
าไปในบ
านเพียงคนเดียว  ใช
เวลาประมาณ  

30 นาที จึงออกมาบอกกับชาวบ
านว�า เป,นการนําไม
มาใช
เพ่ือสาธารณประโยชน�และเรื่องนี้ไม�มีอะไรมาก  

เป,นแค�ความขัดแย
งส�วนตัว  ซ่ึงตนและชาวบ
านได
ร
องขอให
นําเจ
าหน
าท่ี อส.มาเฝIาไม
ของกลางไว
   

แต�ปลัดอําเภอบอกว�าไม�สามารถทําอะไรได
 เป,นยามวิกาล แล
วก็เดินทางกลับไป 

 นายก อบต.นาหอ กล�าวต�อไปว�า หลังจากนั้นชาวบ
านได
แยกย
ายกันกลับบ
าน เกรงว�าจะไม�ปลอดภัย 

เพราะเริ่มมีการระดมคนขับรถเข
ามาในบ
านหลังดังกล�าวเพ่ิมมากข้ึน  แต�ก็ได
สังเกตการณ�อยู�ห�างๆ พบว�าตอน

เวลาประมาณ 23.00 น.  มีคนขับรถกระบะคันสีเขียวบรรทุกวัตถุบางอย�างคล
ายท�อนไม
ออกจากบ
านไป และ

มีรถจักรยานยนต�วิ่งเข
าออกตลอดเวลา  ซ่ึงเหตุการณ�ท้ังหมดตนและชาวบ
าน พร
อมด
วยประธานศูนย�ยุติธรรม

ชุมชนอําเภอด�านซ
าย ได
เดินทางไปท่ี สภ.ด�านซ
าย ลงบันทึกประจําวันไว
เป,นหลักฐาน และแจ
งต�อเจ
าหน
าท่ี

ป.าไม
ให
เข
ามาตรวจสอบ  ซ่ึงในวันท่ี 23 เมษายน 2564  ช�วงเช
าก็พบว�า มีรถบรรทุกดินและทรายเข
าไปใน

บ
านหลังดังกล�าว เทกลบเศษข้ีเลื่อย เชื่อว�าเป,นการทําลายหลักฐานเหตุการณ�เม่ือคืนผ�านมา  จึงเป,นเรื่องท่ี 

น�าแปลกใจว�า หากนําไม
ไปใช
เพ่ือส�วนรวมอย�างบริสุทธิ์ใจจริงๆ เหตุใดต
องนําดินมากลบเศษข้ีเลื่อย   

นายประสาสน�กล�าว 

 หลังจากนั้นวันท่ี 24 เมษายน 2564  นางสมใจ ดีอิน ประธานศูนย�ยุติธรรมชุมชนอําเภอด�านซ
าย 

เลขานุการกลุ�มทางสายใหม� พร
อมด
วยนายก อบต.นาหอ  ผู
ใหญ�บ
าน และกรรมการป.าชุมชนบ
านนาหอ 

และบ
านโพนหนอง ได
เดินทางเข
าไปตรวจสอบในพ้ืนท่ีป.าชุมชน พบร�องรอยการตัดต
นไม
ประดู� ไม
แดงขนาด



ใหญ� 2 ต
น และขนาดเล็กหลายต
น บางต
นพบเพียงตอไม
 บางต
นตัดโค�นลง รอการชักลาก บนถนนพบรอยรถ

ไถ ซ่ึงคาดว�าเป,นรถท่ีใช
ชักลากไม
เข
าไปในบ
าน โดยนางสมใจได
ถ�ายคลิปวิดีโอพร
อมบรรยายไว
เป,นหลักฐาน

ด
วย หลังจากนั้น วันท่ี 25 เมษายน 2564   เจ
าหน
าท่ีหน�วยปIองกันและพัฒนาป.าไม
ด�านซ
ายได
เข
าตรวจสอบ 

และทําบันทึกตรวจยึด พร
อมส�งพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย 

 นางสมใจ ดีอิน ประธานศูนย�ยุติธรรมชุมชนอําเภอด�านซ
าย เลขานุการกลุ�มทางสายใหม� กล�าวว�า  

เรื่องนี้ทางหน�วยงานราชการท่ีดูแลรับผิดชอบ ต
องดําเนินการอย�างตรงไปตรงมา เพราะถือเป,นการกระทําของ

ผู
มีอิทธิพลนืพ้ืนท่ีอําเภอด�านซ
าย เป,นการกระทําท่ีท
าทายอํานาจรัฐอย�างมาก ชาวบ
านส�วนใหญ�รู
สึกเสียใจท่ี

ป.าไม
ของชุมชน พวกเขาช�วยกันดูแลรักษาไว
กลับถูกผู
มีอิทธิพลเข
าไปทําลาย ทุกคนยอมรับไม�ได
 ต
องเอาเรื่อง

ให
ถึงท่ีสุด นําตัวการผู
กระทําผิดมาลงโทษให
ได
 

 ด
านนายนที  พรมภักดี  นายอําเภอด�านซ
าย เปUดเผยว�า เรื่องนี้อยู�ในข้ันตอนการสอบสวนดําเนินคดี  

มีเจ
าหน
าท่ีของหน�วยปIองกันและพัฒนาป.าไม
ด�านซ
ายเป,นผู
ร
องทุกข�กล�าวโทษแล
ว  ในวันท่ีเกิดเหตุ ตนได
สั่ง

การให
ปลัดอําเภอลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ แต�เนื่องจากเป,นยามวิกาล เจ
าหน
าท่ีไม�มีหมายค
นจากศาล และมอง 

ไม�เห็นอะไรในบ
าน เห็นเพียงรถไถเท�านั้น  จึงไม�สามารถดําเนินการใดๆได
 เพราะจะเสี่ยงถูกฟIองดําเนินคดี

กลับจากเจ
าของบ
าน อีกท้ังไปแค�หน�วยงานเดียว 

 

"ส�วนของกลางได
ทราบว�ามีการขนหนีไปหมดแล
ว ไม�รู
ว�าเอาไปไหน  ยืนยันว�าตนจะช�วยเหลือพนักงาน

สอบสวนดําเนินการเรื่องนี้อยางเต็มท่ีตามอํานาจหน
าท่ี  ส�วนท่ีมีผู
กล�าวหาว�าตนมีพฤติกรรมช�วยเหลือผู
กระทํา

ผิดนั้น ต
องถามกลับว�า ช�วยแล
วตนจะได
ประโยชน�อะไร ท้ังสองฝ.ายตนก็รู
จัก ตนอยู�ตรงกลางรู
สึกลําบากใจ 

ทราบว�ากลุ�มบุคคลท้ังสองฝ.ายเคยมีปSญหาความขัดแย
งกันก�อนหน
านี้อยู�แล
ว นายอําเภอด�านซ
ายกล�าว 

 

 

 

 

 


