
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 29-31 พ.ค.64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป'าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ. 

- ทส.บูรณาการแนวรบด�านสิ่งแวดล�อมเป�าหมายเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�สู�แผ�นดิน (ไทยรัฐ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

- ภาพข�าว: แวดวงอุดมศึกษา: รับมอบ (เดลินิวส  วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 หน�า 16) 

- ลุยตรวจสมุยลอบตัดเทียนทะเล (ข(าวสด วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 หน�า 12) 

- ป,าไม�-กอ.รมน.ภาค4คุมเกาะสมุย สกัดลอบตัดเทียนทะเลทำบอนไซ (มติชน วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

- ลุยรุกป,าภูเก็ตทำถนนเขานาคเกิด (เดลินิวส� วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 หน�า 12) 

- ข�าวสั้นทันโลก: ดีเอสไอรับคดีรุกป,าภูเก็ต (ไทยรัฐ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 หน�า 11) 

- บุกรุกทำลายป,าสงวนแปรรูปไม� (เดลินิวส  วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 หน�า 2) 

ข�าวเว็บไซต. 

ทส. รับมอบผลิตภัณฑ เจลแอลกอฮอล  โฟมล�างมือ (บ�านเมือง 28 พฤษภาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/235972 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สั่งเดินหน�าออก ปส. 23 ให�ชาวประจวบฯทำกินในท่ีดินปUาสงวน 1.6 แสนไร(  

(สยามรัฐ 29 พฤษภาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/248513 

เจ�าหน�าท่ีสนธิกำลังจับแกVงลักลอบตัดไม� (CH7  29 พฤษภาคม 2564) 

https://news.ch7.com/detail/489449 

ตร.ปทส. บุกยึดไม�เถ่ือนสร�างบ�านอำพราง-จับนายทุนทำบ(อดินเถ่ือน (บ�านเมือง 29 พฤษภาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/236128 

ปUาไม� กอ.รมน ภาค4 สำรวจต�นเทียนทะเล ป[องกันลักลอบตัดส(งทำบอนไซ (มติชน 30 พฤษภาคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2750119 

ลุยตรวจสมุยลอบตัดเลทียนทะเล (ข(าวสด 30 พฤษภาคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_6426738 

‘ดีเอสไอ’รับบุกรุกปUาสงวนแห(งชาติเนื้อท่ี108ไร(กะทู�จ.ภูเก็ตเปdนคดีพิเศษ (แนวหน�า 28 พฤษภาคม 2564) 

https://www.naewna.com/local/576197 

ดีเอสไอรับเปdนคดีพิเศษ “บุกรุกปUาสงวนเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต” พบคดีมีความซับซ�อน (ผู�จัดการ 28 พฤษภาคม 2564) 

https://mgronline.com/crime/detail/9640000051593 

 



เกษตรตากปลื้ม แปลงใหญ(บุกตำบลพะวอ สุดเจiงปลูกบุกสร�างรายได� มีตลาดรองรับ ต(อยอดสู(การอนุรักษ ปUาคงอยู(คู(ชุมชน
(ข(าวสด 29 พฤษภาคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6424755 

ร�องสื่อคดีไม(คืบ พระจ�างคนตัดไม�พยุงในวัด2ต�น (nationtv 30 พฤษภาคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378825196 

 
 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23142
วันที่: อังคาร 1 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.บูรณาการแนวรบด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สู่แผ่นดิน

รหัสข่าว: C-210601039011(31 พ.ค. 64/07:46) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 117.52 Ad Value: 129,272 PRValue : 387,816 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23142
วันที่: อังคาร 1 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.บูรณาการแนวรบด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สู่แผ่นดิน

รหัสข่าว: C-210601039011(31 พ.ค. 64/07:46) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 117.52 Ad Value: 129,272 PRValue : 387,816 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26163
วันที่: จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: รับมอบ

รหัสข่าว: C-210531004064(31 พ.ค. 64/04:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.50 Ad Value: 32,550 PRValue : 97,650 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11142
วันที่: จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจสมุยลอบตัดเทียนทะเล

รหัสข่าว: C-210531012077(31 พ.ค. 64/04:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.92 Ad Value: 19,712 PRValue : 59,136 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15787
วันที่: อังคาร 1 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้-กอ.รมน.ภาค4คุมเกาะสมุย สกัดลอบตัดเทียนทะเลทำบอนไซ

รหัสข่าว: C-210601038005(31 พ.ค. 64/08:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.40 Ad Value: 14,740 PRValue : 44,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26161
วันที่: เสาร์ 29 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ลุยรุกป่าภูเก็ตทำถนนเขานาคเกิด

รหัสข่าว: C-210529004094(29 พ.ค. 64/03:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.15 Ad Value: 33,915 PRValue : 101,745 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23140
วันที่: อาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ดีเอสไอรับคดีรุกป่าภูเก็ต

รหัสข่าว: C-210530039063(29 พ.ค. 64/05:02) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.05 Ad Value: 11,055 PRValue : 33,165 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26161
วันที่: เสาร์ 29 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: บุกรุกทำลายป่าสงวนแปรรูปไม้

รหัสข่าว: C-210529035102(28 พ.ค. 64/09:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.61 Ad Value: 24,871 PRValue : 74,613 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ทส. รับมอบผลิตภัณฑ�เจลแอลกอฮอล� โฟมล�างมือ 
วันศุกร� ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/235972 

ทส.  รับมอบผลิตภัณฑ�เจลแอลกอฮอล� โฟมล�างมือ และหน�ากากอนามัย จากภาคเอกชน ส#งต#อความห#วงใยแก# จนท.
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สู�ภัยโควิด -19  
นายจตุพร  บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) พร�อมด�วยนายจเรศักด์ิ นันตะวงษ� รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
นายโสภณ ทองดี อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝMNง  นายอดิศร นุชดำรงค� อธิบดี กรมปPาไม� และนายสมหวัง เรืองนิวัติ
ศัย รองอธิบดี กรมอุทยานแหSงชาติ สัตว�ปPา และพันธุ�พืช รSวมรับมอบผลิตภัณฑ�เจลแอลกอฮอล� Teepol จำนวน 1,200 ขวด 
และผลิตภัณฑ�โฟมล�างมือ จำนวน 936 ขวด มูลคSารวม 250,000 บาท จากนายประจักษ� ต้ังคารวคุณ  ประธานกรรมการ บริษัท 
TOA เพ�นท� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนางละออ ต้ังคารวคุณ รองประธานกรรมการฯ อีกท้ังรับมอบหน�ากากอนามัย 
จำนวน 50,000 ชิ้น จากนายวริน อิทธิโรจนกุล ซ่ึงนับเป̀นความรSวมมือท่ีภาคเอกชนรSวมพร�อมใจสSงตSอความหSวงใยให�แกS
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�นำไปสSงมอบและแจกจSายให�กับบุคลากร เจ�าหน�าท่ี ผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือสู�ภัยโควิด – 19 ตSอไป 

 

 

 

 



 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สั่งเดินหน�าออก ปส. 23 ให�ชาวประจวบฯทำกินในท่ีดินปPาสงวน 1.6 แสนไรS 

สยามรัฐออนไลน�  29 พฤษภาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/248513 

วันท่ี 29 พ.ค.64 นายประมวล พงศ�ถาวราเดช ส.ส.เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ� พรรคประชาธิปMตย� เปfดเผยวSา ได�นำตัวแทน
กรรมการสหกรณ�นิคมบางสะพาน เข�าพบนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายอดิศร นุช
ดำรงค� อธิบดีกรมปPาไม� เพ่ือติดตามความคืบหน�าการขับเคลื่อนแก�ไขปMญหาท่ีดินทำกิน ท่ีอยูSอาศัยกวSา 1.6 แสนไรS พ้ืนท่ี 9 ตำบล
ใน อ.บางสะพานและ อ.บางสะพานน�อย หลังจากท่ีผSานมาสหกรณ�นิคมบางสะพานได�เสนอขอใช�พ้ืนท่ีจากกรมปPาไม� นานกวSา 2 
ปh โดยทำหนังสือผSานผู�วSาราชการจังหวัดเสนออธิบดีกรมสSงเสริมสหกรณ� ขอออก ปส. 23 เพ่ือให�ประชาชนมีสิทธิในท่ีดินทำกิน 
สามารถขอบ�านเลขท่ี ขอใช�น้ำประปา ไฟฟiา ขอชดเชยรายได�จากภาครัฐ สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกมะพร�าว 
ยางพารา และปาล�มน้ำมัน แตSลSาสุดข�อเรียกร�องยังไมSมีความคืบหน�า 

นายประมวล กลSาววSา หลังจากหนSวยงานในระดับพ้ืนท่ีได�สSงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาครบถ�วนแล�ว เพ่ือให�ได�ข�อยุติ
โดยเร็ว ภาคประชาชนมีข�อเสนอขอให�หนSวยงานภาครัฐยึดถือแนวทางเดิม ให�ประชาชนเข�าอาศัยทำกินในท่ีดินโดยถูกต�องตาม
กฎหมาย เพ่ือให�นิคมสหกรณ�บางสะพานใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ีปPาสงวนแหSงชาติปPาไชยราช-คลองกรูด ปPาพุน้ำเค็มกวSา 1.6 แสนไรS 
ซ่ึงมีประชาชนเข�าทำประโยชน�มากกวSา 7,000 แปลง 

นายประมวล กลSาวอีกวSา ลSาสุดกรมสSงเสริมสหกรณ�และกรมปPาไม� มีข�อสรุปให�นำพ้ืนท่ีปPาสงวนแหSงชาติท้ัง 14 ปPา ในพ้ืนท่ี 13 
นิคมฯท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี( ครม ) นำไปดำเนินการจัดท่ีดินในคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหSงชาติ หรือ คทช. 
รูปแบบพิเศษ และมอบให�กรมสSงเสริมสหกรณ�เป̀นผู�ยื่นขออนุญาตใช�ท่ีดินจากกรมปPาไม� สำหรับหลักเกณฑ� วิธีการในการจัดท่ีดิน 
คทช.รูปแบบพิเศษ เสนอให�ใช�ตามแนวทางเดิมท่ีกรมสSงเสริมสหกรณ�เคยใช�เป̀นแนวทางปฏิบัติในระยะเวลาท่ีผSานมา และขอให�
กรมปPาไม� กรมท่ีดินและกรมสSงเสริมสหกรณ� รSวมกันกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ� วิธีการจัดท่ีดินเพ่ือลดข้ันตอน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการให�กับประชาชน 



 

เจ�าหน�าท่ีสนธิกำลังจับแกmงลักลอบตัดไม� 

วันท่ี 29 พ.ค. 2564  https://news.ch7.com/detail/489449 

เจ�าหน�าท่ีหนSวยปiองกันรักษาปPายะลา ท่ี 3 พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีสำนักอำนวยการขSาวกรอง กองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายในภาค 4 สSวนหน�าและตำรวจ รSวมกันจับกุม นายอิสมาแอ มูซอ และ นายวสันต� ตาเลmะ ขณะลักลอบตัดไม�บนเขาบือยอ 

จังหวัดยะลา โดยสามารถยึดเพิงพักท่ีกำลังกSอสร�าง 1 หลัง ต�นกาลอท่ีถูกตัดล�มคาตอ จำนวน 3 ต�น ไม�ทSอน 7 ทSอน และไม�แปร

รูป 123 แผSน นอกจากนี้ยังยึดรถจักรยานยนต� 3 คัน รวมท้ังอุปกรณ�ท่ีใช�ในการกระทำความผิดได�อีกจำนวนหลายรายการ  

การบุกจับครั้งนี้สืบเนื่องจากขณะเจ�าหน�าท่ีออกลาดตระเวนบริเวณผืนปPา พบกลุSมคนลักลอบตัดไม�หลายจุดจึงเฝiาติดตามจน

ทราบข�อมูลแนSชัดแล�วประสานกำลังบุกจับกุมตัวชายได� 2 คน สSวนอีกคนท่ีรSวมขบวนการวิ่งหนีไมSได�อยูSระหวSางติดตามตัวมา 

ดำเนินคดี 



 

ตร.ปทส. บุกยึดไม�เถ่ือนสร�างบ�านอำพราง-จับนายทุนทำบSอดินเถ่ือน 
วันเสาร� ท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/region/236128 

ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจ ตชด.33  เจ�าหน�าท่ีสถานีตำรวจภูธรเวียงมอก  เจ�าหน�าท่ีหนSวยปiองกันรักษาปPาท่ี ลป. 17 และ
เจ�าหน�าท่ีฝPายปกครอง อ.เถิน สนธิกำลังเข�ายึดไม�เถ่ือนแปรรูปท่ีปลูกเป̀นบ�านสร�างอำพราง ได�ของกลางไม�สักแปรรูป  67 แผSน
และอุปกรณ�การแปรูปไม�กวSา 10 รายการ นำตัวเจ�าของบ�านดำเนินคดี 2 ข�อหา สSวนเจ�าหน�าท่ีอีกชุดบุกจับนายทุนลักลอบทำบSอ
ดินเถ่ือน พร�อมผู�ต�องหา 3 คนแจ�ง 3 ข�อหาหนัก เจ�าหน�าท่ี เผยชาวบ�านตกงานจากไวรัสโควิดระบาด ทำให�หันมากรับจ�างทำงาน
ผิดกฎหมามากข้ึนจับกุมได�เป̀นรายวัน  
โดยจุดแรกเจ�าหน�าท่ีชุดสืบสวน ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กก.4 บก.ปทส.  สนธิกำลังตำรวจ ตชด.33  เจ�าหน�าท่ีสถานีตำรวจภูธรเวียงมอก  เจ�าหน�าท่ี
หนSวยปiองกันรักษาปPาท่ี ลป. 17 และเจ�าหน�าท่ีฝPายปกครอง อ.เถิน ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบ�านเลขท่ี 37 หมูS 3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.
ลำปาง ซ่ึงขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีกำลังลงพ้ืนท่ีได�ยินเสียงเลื่อยยนต�จึงวางกำลังปfดล�อมพร�อมกับแสดงตัวเข�าจับกุม ขณะนั้นชายฉกรรจ� 
2 คน กำลังทำแปรรูปไม�อยูS และทันใดนั้นปรากฏวSาชายท้ัง 2 คน ได�วิ่งหลบหนีไปได� เจ�าหน�าท่ีจึงตรวจสอบพบวSาบ�านหลัง
ดังกลSาวมีการปลูกบ�านลักษณะอำพรางเก็บไม�เถ่ือน นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ�แปรรูปไม�เถ่ือนรวมกวSา 10 รายการ และ
รถจักรยานยนต�ท่ีใช�กระทำความผิด 1 คัน   
ตSอมาเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบทราบวSาบ�านหลังดังกลSาวเป̀นของนั้น นางสาวปุณิกา วรรณเมฆ ท่ีอยูSเลขท่ี 37/1 หมูS 3 ต.เวียงมอก 
อ.เถิน จ.ลำปาง เป̀นเจ�าของบ�านหลังดังกลSาว เจ�าหน�าท่ีจึงเข�าตรวจค�น บริเวณท่ีพบมีการแปรรูปหลายรายการ นอกจากนี้ยังพบ
แทSนเลื่อยวงเดือนติดต้ังอุปกรณ�การแปรรูปไม� และไม�สักดินท่ีเพ่ิงแปรรูป หลังบ�านหลังดังกลSาว รวมท้ังไม�สักแผSนและไมSสักทSอง 
67 แผSน เจ�าหน�าท่ีจึงแจ�งข�อหา รSวมกันต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักรโดยไมSได�รับอนุญาต และรSวมกันต้ังและประกอบ
กิจการโรงงาน โดยไมSได�รับอนุญาตจากเจ�าหน�าท่ี กSอนจะนำตัวสSงพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก ดำเนินคดี  



สSวนอีกจุด เจ�าหน�าท่ีตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม  เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ตชด.33 เจ�าหน�าท่ีสถานีตำรวจภูธรเวียงมอก และเจ�าหน�าท่ีฝPายปกครอง อ.เถิน ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
ท่ีดินท�องท่ี หมูS 3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ซ่ึงมีลักษณะการทำบSอดิน จากการตรวจสอบพบคนงานกำลังใช�รถแบ็คโฮ ตักดิน
บริเวณดังกลSาวใสSรถบรรทุก เจ�าหน�าท่ีจึงเข�าสอบถามและขอดูใบอนุญาตประกอบการ ปรากฏไมSมีใบอนุญาต  เจ�าหน�าท่ีจึง
จับกุม นายชาติ  วงศ�สิงห� ชาวบ�าน ต.เมืองมาย อ.แจ�หSม จ.ลำปาง คนขับรถขุดตักดิน คนแบคโฮลขุดตักดินอยูSในบSอขุดดิน นาย
ประมวล วงศ�โสภา ชาวบ�าน ต.แมSปะ อ.เถิน จ.ลำปาง คนขับรถบรรทุกหกล�อขนดิน และนายพิษณุศักด์ิ  ชุมภูยศ  ชาวบ�าน ต.
แมSถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เจ�าของรถแบคโฮล ท่ีกำลังตักดิน ตSอมาเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจค�นบ�านหลังดังกลSาว พบปqนลูกซองยาวไทย
ประดิษฐ�  1  กระบอก และลุกกระสุนปqนลูกซอง 14 นัด  
นายพิษณุศักด์ิฯ ยอมรับวSาเป̀นเจ�าของ หลังจากนั้นเจ�าหน�าท่ีจึงได�ยึดของกลางท้ังหมดประกอบด�วย รถแบคโฮล 1 คัน รถยนต�
บรรทุกหกล�อ ท่ีบรรทุกดินขุดอยูSในกระบะบรรทุกเต็มลำรถ อาวุธลูกซองยาวไทยประดิษฐ� จำนวน 1 กระบอก ลูกกระสุนปqนลูก
ซอง 14 นัด และอายัด พ้ืนท่ีบSอขุดดิน ซ่ึงมีการขุดเอาดินออกไปหรือเปfดใช�ประโยชน�ในท่ีดิน จำนวน 1 บSอ เนื้อท่ีประมาณ 2 
งาน 16 ตารางวา พร�อมแจ�งข�อหา นายนายชาติ วงศ�สิงห� และนายประมวล วงศ�โสภา รSวมกันทำการขุดดินโดยมีความลึกจาก
ระดับพ้ืนดินฯโดยไมSแจ�งพนักงานเจ�าหน�าท่ี และรSวมกัน ต้ังโรงงานจำพวกท่ี 3 โดยไมSได�รับอนุญาต  สSวนนายพิษณุศักด์ิ ชุมภูยศ 
แจ�งรSวมกันทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรโดยไมSแจ�งพนักงานเจ�าหน�าท่ี รSวมกัน ต้ังโรงงานจำพวกท่ี 3 
โดยไมSได�รับอนุญาต , มีซ่ึงอาวุธปqนและเครื่องกระสุนปqนโดยไมSได�รับอนุญาต และ พกพาอาวุธปqนไปในเมือง หมูSบ�าน หรือทาง
สาธารณะโดยไมSได�รับอนุญาตให�พาอาวุธติดตัวโดยไมSมีเหตุจำเป̀นและมีเหตุเรSงดSวน กSอนจะนำตัวผู�ต�องหาท้ัง 3 สSงพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงมอก ดำเนินคดี   
  
อยSางไรก็ตามเจ�าหน�าท่ีชุดจับกุมเปfดเผยวSาชSวงท่ีไวรัสโควิดระบาดระลอกลSาสุดชาวบ�านตกงานหันมาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
มากข้ึนโดยเฉพาะอยSางยิ่งหันมารับจ�างนายทุนท่ีลักลอบเข�าไปแสวงหาผลประโยชน�กับทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากไมSต�องไป
เสี่ยงแออัดทำงานรับจ�างในเมือง 
ด�าน พ.ต.อ.ศานุวงษ�  คงคาอินทร� ผกก.4 บก.ปทส. กSอนหน�านี้ได�รับแจ�งจากชาวบ�านในพ้ืนท่ี วSามีกลุSมนายทุนลักลอบทำไม�เถ่ือน
และลักลอบทำบSอดินเถ่ือน สั่งการให� พ.ต.ต.ชานนท� รัตนประทีป สว.ว.กก.4 บก.ปทส. ดำเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง และสนธิ
กำลัง ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส.เข�าทำการตรวจสอบและสามารถจับกุมผู�ต�องหาท้ังหมดมาดำเนินคดี 

 

 

 

 



 

ปPาไม� กอ.รมน ภาค4 สำรวจต�นเทียนทะเล ปiองกันลักลอบตัดสSงทำบอนไซ 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2750119 

ปPาไม� กอ.รมน ภาค4 สำรวจต�นเทียนทะเล ปiองกันลักลอบตัดสSงทำ 

เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม  ร.อ.อดุลย� พรหมบุตร หัวหน�าชุดปฏิบติการ กอ.รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย รSวมกับ เจ�าหน�าท่ีหนSวย

ปiองกันรักษาปPาท่ีสฎ.16 (เกาะสมุย) นำกำลังเจ�าหน�าท่ี ผู�นำชุมชนและชาวบ�านในพ้ืนท่ี นำเรือเข�าสำรวจพ้ืนท่ีเกาะแตน หมูS 2 

ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี เพ่ือปiองกันและเฝiาระวังผู�ท่ีมาลักลอบตัดทำลายไม�เทียนทะเล เนื่องจาก

กSอนหน�านี้ท่ีผSานมา ได�มีคนเข�ามาลักลอบตัดทำลายไม�เทียนทะเลในพ้ืนท่ีเกาะสมุยและเกาะบริวารใกล�เคียงเป̀นจำนวนมาก เพ่ือ

สSงขายตSอให�กลุSมคนเพ่ือนำไปเพาะพันธุ�เป̀นไม�ประดับหรือบอนไซ 

สำหรับพฤติกรรมของคนท่ีลักลอบตัดไม�เทียนทะเล จะแตSงกายเหมือนชาวบ�านหรือชาวประมงท่ัวไป และถืออุปกรณ�หาปลาเดิน

ตามแนวชายฝMNง เพ่ือไมSให�ผิดสังเกตตSอสายตาของคนท่ัวไป แตSท่ีจริงแล�วจะแอบแฝงดูต�นเทียนทะเล เลือกก่ิงหรือลำต�นตาม

ลักษณะและขนาดท่ีตลาดบอนไซต�องการ เม่ือเลือกได�แล�วก็จะแอบเข�ามาลักลอบตัดหรือขุดในชSวงเวลาท่ีปลอดผู�คนหรือในเวลา

กลางคืน หลังจากท่ีได�ทSอนไม�เทียนไปแล�วก็จะสSงขายตSอทันที สSวนต�นเทียนทะเลท่ีถูกตัดลำต�นก็จะไมSเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด 

ต�นเทียนทะเล เป̀นพืชทนเค็ม ลักษณะเป̀นพุSมไม�ท่ีพบได�ตามแนวชายฝMNง มีประโยชน�สำหรับการปiองกันชายฝMNงจากลมท่ีมีความ

แรง และเป̀นพืชท่ีแข็งแรง ในเวลาเดียวกันก็มีความยืดหยุSนได�ดีมาก เนื้อไม�เทียนทะเลเป̀นไม�เนื้อแข็ง น้ำหนักมาก ทนทานตSอ

การเนSา การบิดโกSงตัว ไม�โตช�า และเสี่ยงตSอการสูญพันธุ� ปMจจุบันเป̀นท่ีต�องการของตลาดท้ังในประเทศไทยและตSางประเทศ เพ่ือ

ไปเพาะเลี้ยงเป̀นไม�ประดับหรือบอนไซ จนได�ฉายาวSา “ราชาแหSงบอนไซ” มีการซ้ือขายกันตามออนไลน� มีราคาต้ังแตSหลักพัน 

จนถึงหลักแสน 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได�เผยแพรSคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝMNง เรื่องมาตรการคุ�มครองทรัพยากรไม�เทียนทะเล 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป̀นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และ 27 แหSง พ.ร.บ.สSงเสริมการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝMNง พ.ศ.2558 เพ่ือคุ�มครองทรัพยากรไม�เทียนทะเลไมSให�ได�รับความเสียหายจากการ

ลักลอบขุด โดยผู�ท่ีฝPาฝqน มีโทษจำคุกไมSเกิน 1 ปh ปรับไมSเกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจำและปรับ 

 



  

เม่ือวันท่ี 30 พ.ค. ร.อ.อดุลย� พรหมบุตร หัวหน�าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย รSวมกับเจ�าหน�าท่ีหนSวยปiองกัน

รักษาปPาท่ีสฎ.16 (เกาะสมุย) นำกำลังเจ�าหน�าท่ี ผู�นำชุมชนและชาวบ�านในพ้ืนท่ี นำเรือเข�าสำรวจพ้ืนท่ีเกาะแตน ม.2 ต.ตลิ่งงาม 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี เพ่ือปiองกันและเฝiาระวังผู�ท่ีมาลักลอบตัดทำลายไม�เทียนทะเล เนื่องจากท่ีผSานมามีคนเข�ามาลักลอบ

ตัดทำลายไม�เทียนทะเล เพ่ือสSงขายตSอให�กลุSมคนเพ่ือนำไปเพาะพันธุ�เป̀นไม�ประดับหรือบอนไซ 

สำหรับพฤติกรรมของคนท่ีลักลอบตัดไม�เทียนทะเลจะแตSงกายเหมือนชาวบ�านหรือชาวประมงท่ัวไป และถืออุปกรณ�หาปลาเดิน

ตามแนวชายฝMNง เพ่ือไมSให�ผิดสังเกตตSอสายตาของคนท่ัวไป แตSท่ีจริงแล�วจะแอบแฝงดูต�นเทียนทะเล เลือกก่ิงหรือลำต�นตาม

ลักษณะและขนาดท่ีตลาดบอนไซต�องการ เม่ือเลือกได�แล�วก็จะแอบเข�ามาลักลอบตัดหรือขุดในชSวงเวลาท่ีปลอดผู�คนหรือในเวลา

กลางคืน หลังจากท่ีได�ทSอนไม�เทียนไปแล�วก็จะสSงขายตSอทันที สSวนต�นเทียนทะเลท่ีถูกตัดลำต�นก็จะไมSเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด 

ต�นเทียนทะเลเป̀นพืชทนเค็ม ลักษณะเป̀นพุSมไม�ท่ีพบได�ตามแนวชายฝMNงชSวยปiองกันชายฝMNงจากลมท่ีมีความแรง และเป̀นพืชท่ี

แข็งแรง มีความยืดหยุSนได�ดี เนื้อไม�เทียนทะเลเป̀นไม�เนื้อแข็ง น้ำหนักมาก ทนทานตSอการเนSา การบิดโกSงตัว ไม�โตช�า และเสี่ยง

ตSอการสูญพันธุ� ปMจจุบันเป̀นท่ีต�องการของตลาดท้ังในประเทศไทยและตSางประเทศ เพ่ือไปเพาะเลี้ยงเป̀นไม�ประดับหรือบอนไซ

จนได�ฉายาวSา “ราชาแหSงบอนไซ” มีการซ้ือขายกันตามออนไลน� มีราคาต้ังแตSหลักพันจนถึงหลักแสน เบ้ืองต�นได�รับการคุ�มครอง

ตามมาตรา 3 มาตรา 17 และ 27 แหSง พ.ร.บ.สSงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝMNง พ.ศ.2558 ผู�ท่ีฝPาฝqนมี

โทษจำคุกไมSเกิน 1 ปh ปรับไมSเกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจำและปรับ 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_6426738 

 

 



 

‘ดีเอสไอ’รับบุกรุกปPาสงวนแหSงชาติเนื้อท่ี108ไรSกะทู�จ.ภูเก็ตเป̀นคดีพิเศษ 

วันศุกร� ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/576197 

สืบเนื่องจากกรณีเม่ือต�นเดือนมกราคม 2564 เจ�าหน�าท่ีปPาไม�ศูนย�ปiองกันและปราบปรามท่ี 4(ภาคใต�) ได�สนธิกำลังกับ
หนSวยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าทำการตรวจสอบพบมีการบุกรุกทำถนนเข�าไปในเขตปPาสงวนแหSงชาติปPาเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนือ
อSางเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู� อำเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีสภาพพ้ืนท่ีสูงชัน เป̀นปPาสมบูรณ� เป̀นปPาต�นน้ำ มีไม�ธรรมชาติขนาด
ใหญSจำนวนมาก 

จากการตรวจสอบพบพ้ืนท่ีปPาถูกแผ�วถางเป̀นบริเวณกว�าง มีการกานต�นไม�ขนาดใหญSเพ่ือให�ยืนต�นตาย และไถดันต�นไม�ให�
ล�มรวมท้ังเผาจำนวนมาก และมีการโคSนตัดไม�เพ่ือเปfดทางแสงสวSางลงดินเพ่ือปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังมีการตัดเส�นทาง
ข้ึนบนสันเขาเป̀นถนนกว�างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณสองข�างทางท่ีถนนตัดผSาน มีการไถดันต�นไม�หวง
ห�ามขนาดใหญS โดยขณะตรวจสอบไมSพบตัวผู�กระทำผิด และไมSทราบวSาผู�ใดเป̀นผู�กระทำความผิด ซ่ึงคำนวณพ้ืนท่ีบุกรุกได� 108-
3-43 ไรS คิดเป̀นคSาเสียหายภาครัฐจำนวน 16,328,625 บาท จึงได�ทำการตรวจยึดพ้ืนท่ีสSงให�พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
กะทู� เพ่ือทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู�กระทำผิด 

กรณีดังกลSาวกรมปPาไม�มีหนังสือสSงเรื่องมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือขอให�พิจารณารับเป̀นคดีพิเศษ ซ่ึงมอบหมายกองคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสSงเจ�าหน�าท่ีลงตรวจสอบพ้ืนท่ีและทำการสืบสวนและประสานงานกับตำรวจพ้ืนท่ี ปรากฏ
ข�อเท็จจริงวSา พนักงานสอบสวนได�รับคำร�องทุกข�ไว�ตามคดีอาญาท่ี 46/2564 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564 ทางคดีมีหลักฐาน
สำคัญคือมีผู�บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งขณะกระทำความผิดไว�ได� ซ่ึงตSอมาพนักงานสอบสวนได�นำหมายศาลไปทำการ
ตรวจค�นและตรวจยึดรถแบคโฮขุดดิน จำนวน 2 คัน ท่ีใช�ในการกระทำผิดไว�เป̀นของกลาง และขออนุมัติตSอศาลจังหวัดภูเก็ตเพ่ือ
ออกหมายจับผู�รSวมกระทำผิด จำนวน 6 ราย และเนื่องจากเป̀นการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีปPาสงวนแหSงชาติดังกลSาว เป̀น
เนื้อท่ีจำนวนมากกวSา 100 ไรS เป̀นการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ข) แหSงพระราชบัญญัติการสอบ สวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม อันมีลักษณะความผิดตามประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เรื่องกำหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทำความผิดท่ีเป̀นคดีพิเศษ ซ่ึงการกระทำความผิดดังกลSาวมีความสลับซับซ�อน จำเป̀นต�องใช�วิธีสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป̀นพิเศษ ซ่ึงอาจสSงผลกระทบรุนแรงตSอความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ�ระหวSางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือมีผู�มีอิทธิพลท่ีสำคัญ
เป̀นตัวการ ผู�ใช�หรือผู�สนับสนุนในการกระทำผิด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได�มีคำสั่งให�รับกรณีดังกลSาวเป̀นคดีพิเศษ เพ่ือทำ
การสอบสวนตSอไป 
“เรื่องการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป̀นอาชญากรรมสำคัญท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษต�องเข�าไปดำเนินการ 
เนื่องจากเป̀นอาชญากรรมร�ายแรงท่ีกระทำตSอทรัพยากรธรรมชาติ กระทบตSอสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในระยะสั้นและ
ระยะยาว จึงสSงผลตSอความสงบเรียบร�อย จึงต�องมาเป̀นคดีพิเศษ และเม่ือเป̀นคดีพิเศษก็จะเป̀นการลดแรงกดดันตSอเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ี
ด�วย หลังจากนี้เราจะรSวมทำงานกับหนSวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือทำความจริงให�ปรากฏ” อธิบดีดีเอสไอ กลSาว 
 



 

ดีเอสไอรับเป̀นคดีพิเศษ “บุกรุกปPาสงวนเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต” พบคดีมีความซับซ�อน 

เผยแพรS: 28 พ.ค. 2564 https://mgronline.com/crime/detail/9640000051593 

“พ.ต.ท.กรวัชร�” เผยคดีบุกรุกปPาสงวนแหSงชาติปPาเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออSางเก็บน้ำบางวาด จ.ภูเก็ต เป̀นคดีพิเศษแล�ว 

รับมีกระทบตSอทรัพยากรธรรมชาติ 

วันนี้ (28 พ.ค.) พ.ต.ท.กรวัชร� ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยวSา เม่ือต�นเดือน ม.ค. 64 เจ�าหน�าท่ีปPา

ไม�ศูนย�ปiองกันและปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต�) ได�สนธิกำลังกับหนSวยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าทำการตรวจสอบพบมีการบุกรุกทำถนนเข�า

ไปในเขตปPาสงวนแหSงชาติปPาเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออSางเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู� อ.กะทู� จ.ภูเก็ต ซ่ึงมีสภาพพ้ืนท่ีสูงชัน 

เป̀นปPาสมบูรณ� เป̀นปPาต�นน้ำ มีไม�ธรรมชาติขนาดใหญSจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบพ้ืนท่ีปPาถูกแผ�วถางเป̀นบริเวณกว�าง มี

การกานต�นไม�ขนาดใหญSเพ่ือให�ยืนต�นตาย มีการไถดันต�นไม�ให�ล�มและเผาจำนวนมาก และมีการโคSนตัดไม�เพ่ือเปfดทางแสงสวSาง

ลงดินเพ่ือปลูกพืชผลทางการเกษตร 

“รวมท้ังมีการตัดเส�นทางข้ึนบนสันเขาเป̀นถนนกว�างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณสองข�างทางท่ีถนนตัด

ผSาน มีการไถดันต�นไม�หวงห�ามขนาดใหญS ขณะตรวจสอบไมSพบตัวผู�กระทำผิด และไมSทราบวSาผู�ใดเป̀นผู�กระทำความผิด คำนวณ

พ้ืนท่ีบุกรุกได� 108-3-43 ไรS คิดเป̀นคSาเสียหายภาครัฐจำนวน 16,328,625 บาท จึงได�ทำการตรวจยึดพ้ืนท่ีสSงให�พนักงาน

สอบสวน สภ.กะทู� เพ่ือทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู�กระทำผิด” 

พ.ต.ท.กรวัชร� เผยวSา กรณีดังกลSาว กรมปPาไม�มีหนังสือสSงเรื่องมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพ่ือขอให�พิจารณารับเป̀น

คดีพิเศษ ซ่ึงมอบหมายกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สSงเจ�าหน�าท่ีลงตรวจสอบพ้ืนท่ีและทำการสืบสวนและ

ประสานงานกับตำรวจพ้ืนท่ี ปรากฏข�อเท็จจริงวSา พนักงานสอบสวนได�รับคำร�องทุกข�ไว�ตามคดีอาญาท่ี 46/2564 ลงวันท่ี 22 

มกราคม 2564 ทางคดีมีหลักฐานสำคัญคือมีผู�บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งขณะกระทำความผิดไว�ได� ซ่ึงตSอมาพนักงาน

สอบสวนได�นำหมายศาลไปทำการตรวจค�นและตรวจยึดรถแบ็กโฮขุดดิน จำนวน 2 คัน ท่ีใช�ในการกระทำผิดไว�เป̀นของกลาง 

และขออนุมัติตSอศาลจังหวัดภูเก็ตเพ่ือออกหมายจับผู�รSวมกระทำผิด จำนวน 6 ราย 

พ.ต.ท.กรวัชร� เผยอีกวSา เนื่องจากเป̀นการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีปPาสงวนแหSงชาติดังกลSาว เป̀นเนื้อท่ีจำนวนมากกวSา 100 ไรS 

เป̀นการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ข) แหSงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

อันมีลักษณะความผิดตามประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดท่ีเป̀น

คดีพิเศษ ซ่ึงการกระทำความผิดดังกลSาวมีความสลับซับซ�อน จำเป̀นต�องใช�วิธีสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป̀นพิเศษ 

ซ่ึงอาจสSงผลกระทบรุนแรงตSอความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ�ระหวSาง

ประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือมีผู�มีอิทธิพลท่ีสำคัญเป̀นตัวการ ผู�ใช�หรือผู�สนับสนุนในการกระทำผิด จึง

ได�มีคำสั่งให�รับกรณีดังกลSาวเป̀นคดีพิเศษ เพ่ือทำการสอบสวนตSอไป 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลSาววSา เรื่องการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป̀นอาชญากรรมสำคัญท่ีกรม

สอบสวนคดีพิเศษต�องเข�าไปดำเนินการ เนื่องจากเป̀นอาชญากรรมร�ายแรงท่ีกระทำตSอทรัพยากรธรรมชาติ กระทบตSอสภาพภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศในระยะสั้นและระยะยาว จึงสSงผลตSอความสงบเรียบร�อย จึงต�องมาเป̀นคดีพิเศษ และเม่ือเป̀นคดีพิเศษก็

จะเป̀นการลดแรงกดดันตSอเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีด�วย หลังจากนี้ เราจะรSวมทำงานกับหนSวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือทำความจริงให�ปรากฏ 



 

เกษตรตากปลื้ม แปลงใหญSบุกตำบลพะวอ สุดเจxงปลูกบุกสร�างรายได� มีตลาดรองรับ ตSอยอดสูSการอนุรักษ�ปPาคงอยูSคูSชุมชน 

29 พ.ค. 2564-13:09 น. https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6424755 

นางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก กลSาววSา กรมสSงเสริมการเกษตร มีความมุSงมั่นในการขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายของรัฐบาล ในการสSงเสริมให�เกษตรกรมีการรวมกลุSมกันเป̀นแปลงใหญS เพ่ือรวมกันผลิต รวมกันขาย รวมทั้ง

ต้ังเปiาหมายในการดำเนินงานให�สามารถลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตให�ได�คุณภาพมาตรฐาน เพื่อหาตลาดให�

สอดคล�องกับผลผลิต และมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตบุกเพ่ือให�ได�รับมาตรฐาน 

สำหรับแปลงใหญSบุก ตำบลพะวอ อำเภอแมSสอด จังหวัดตาก กรมสSงเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตากมี

แผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอยSางตSอเนื่อง เพ่ือให�ได�รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในอนาคต โดยตั้งเปiาให�ได�

ครอบคลุมสมาชิกกลุSมท้ัง 100 เปอร�เซ็นต� นอกจากนี้ยังได�บูรณาการรSวมกับกรมปPาไม� ในการสนับสนุนพันธุ�ไม�ตSางๆ

ให�กับเกษตรกร ภายใต�โครงการสร�างปPา สร�างรายได� ปลูกปPา 3 อยSางประโยชน� 4 อยSาง ซ่ึงเป̀นการลดการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการพบวSา เกษตรกรเริ่มมีการปลูกปPารSวมกับการปลูกบุกมากข้ึน รวมท้ังมีการขยายตลาด

และสร�างรายได�เสริมให�กับคนในชุมชนได�อีกด�วย 

เกษตรจังหวัดตาก กลSาวอีกวSา แตSเดิมชาวบ�านในพื้นที่ ตำบลพะวอ อำเภอแมSสอด จังหวัดตาก มีวิถีชีวิตในการเข�าไปหา

ผลผลิตทางการเกษตรในปPา อยSางเชSน บุก เพ่ือนำมาจำหนSาย การเข�าไปหาผลผลิตของชาวบ�านนั้น เป̀นการรุกล้ำพื้นที่

ของอุทยานแหSงชาติ ซ่ึงเป̀นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ท้ังนี้กรมอุทยานแหSงชาติ สัตว�ปPา และพันธุ�พืช ได�เข�ามาชSวยแก�ไขปMญหา

การรุกล้ำพ้ืนท่ีอุทยานแหSงชาติ ด�วยการจัดสรรท่ีดินของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหSงชาติ (คทช.) และ พ้ืนท่ีโฉนด 

นส.3 จากนั้นชาวบ�านจึงได�เข�ารSวมโครงการสร�างปPา สร�างรายได� และได�รับการสนับสนุนพันธุ�ไม�ที่สามารถปลูกได�และให�

พันธุ�บุกมาปลูก จากหนSวยงานภาครัฐ และสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได�มอบหมายให�สำนักงานเกษตรอำเภอแมSสอด

เข�ามาสSงเสริมให�เกษตรกรเข�ามารวมกลุSมกันเป`นแปลงใหญSบุก เพ่ือรวบรวมผลผลิตให�เพียงพอตSอความต�องการของ

ตลาด สSงผลทำให�มีเกษตรกรหันมาปลูกบุกขายมากยิ่งขึ้นอีกด�วย 

ด�านนายเฉลิม ยานะวงษ� ประธานกลุSมแปลงใหญSบุกตำบลพะวอ อำเภอแมSสอด จังหวัดตาก กลSาววSา ในการรวมกลุSม

เป̀นแปลงใหญSบุกตำบลพะวอ อำเภอแมSสอด จังหวัดตาก มีสมาชิกท้ังหมด 33 คน พ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 265 ไรS โดย

เกษตรกรสมาชิกปลูกบุกพันธุ�เนื้อทรายเป̀นหลัก จากการปลูกบุกในระยะแรกมีการใช�สารเคมีเกือบ 100 เปอร�เซ็นต� ทาง



เกษตรตำบลพะวอได�เข�ามาสSงเสริมให�ใช�ปุ|ยอินทรีย�และสารชีวภัณฑ�ทดแทนการใช�สารเคมี ซ่ึงใช�วัสดุเหลือใช�ทาง

การเกษตรมาเป̀นวัตถุดิบทำปุ|ยอินทรีย�และน้ำหมักชีวภาพ ปMจจุบันผลผลิตบุกท่ีได�เฉลี่ยอยูSที่ 4 ตันตSอไรS จำหนSายได� 

20,000 บาทตSอตัน สSวนด�านการตลาด มีการจำหนSายในพ้ืนท่ีตำบลพะวอ อำเภอแมSสอด จังหวัดตาก และมีพSอค�าคน

กลางมารับซ้ือถึงสวน ซึ่งทางกลุSมแปลงใหญSบุกยังมีแผนการดำเนินงานในการเพิ่มมูลคSาการผลิตให�แกSเกษตรกรสมาชิก

แปรรูปเป`นสบูSจากบุก สำหรับจำหนSายผSานศูนย�ภูฟiาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพ่ือกระจายผลผลิตไมSให�

ตกค�าง และปiองกันสินค�าล�นตลาด เกษตรกรปลูกบุกสร�างรายได� มีตลาดรองรับ สูSการอนุรักษ�ปPาคงอยูSคูSชุมชนตSอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ร�องสื่อคดีไมSคืบ พระจ�างคนตัดไม�พยุงในวัด2ต�น 

30 พ.ค. 2564  https://www.nationtv.tv/main/content/378825196 

ชาวบ�านอำเภอชุมพวงโคราช ร�องสื่อคดีไมSคืบ หลังพระวSาจ�างคนงานมาตัดไม�พะยูงจำนวน 2 ต�นอยูSภายในวัดโดยไมSทำประชาคม

หมูSบ�าน ชาวบ�านตSางแปลกใจทำอะไรไมSปรึกษา จากนั้นพระดังกลSาวก็หลบหนีไป 

30 พฤษภาคม 2564 ผู�สื่อขSาวรายงานวSา นายอรินพัฒน� ปานดอกสร�อย อายุ 47 ปh เครือขSายกลุSมอนุรักษ�ผืนปPาและทรัพยากร

ของแผSนดิน จังหวัดนครราชสีมา พร�อมด�วยชาวบ�านจำนวนหนึ่ง ได�ร�องเรียน คดีไมSคืบหน�า กรณีท่ีพระสงฆ�ท่ีอยูSภายในวัดหนอง

ปรือแก�ว  ต้ังอยูSท่ีบ�านหนองปรือแก�ว หมูS 8 ตำบลทSาลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได�มีการวSาจ�างคนงานมาตัดไม�

พะยูงท่ีอยูSภายในวัดท่ียืนต�นตาย ซ่ึงอยูSบริเวณหน�าเมรุ จำนวน 2 ต�น กSอนจะมีการตัดเป̀นทSอนรวมแล�วจำนวน 12 ทSอน เพ่ือท่ี

เตรียมขนย�าย กSอนท่ีชาวบ�านจะแจ�งไปทางศูนย�ราชการ โดยได�มีการจัดสSงกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ พบแตSเพียงของกลางภายในวัดวางกระจัดกระจาย แตSไมSพบผู�กระทำความผิด นายไพรัตน� วิทยาอนุมาส นายอำเภอ

ชุมพวง จึงได�แจ�งความตSอหน�าพนักงานสอบสวน สภ.ชุมพวง กSอนท่ีเจ�าหน�าท่ีจะนำของกลางสSงมอบหนSวยปiองกันและพัฒนาปPา

ไม�หนองบุญมาก เพ่ือเก็บรักษาตามระเบียบกฎหมาย 

จากการสอบถามนายบุญชSวย ปMจจัยโคนัง อายุ 69 ปh ชาวบ�าน เลSาวSา ได�มีคนงานจากข�างนอกหมูSบ�านเข�ามาตัดไม�พะยูงตาม

คำสั่งของพระรูปหนึ่งท่ีอยูSภายในวัด  โดยเหตุเกิดเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 16.30 น หลังจากนั้นไม�ก็ได�กระจัด

กระจายอยูSบริเวณภายในพ้ืนท่ีวัด ซ่ึงชาวบ�านก็ได�มีการติดใจวSาไม�พะยูงซ่ึงเป̀นไม�ท่ีหวงห�าม และยืนต�นตายจำนวน 2 ต�น วSาจะ



นำไม�ดังกลSาวไปทำอะไร หรือขายให�ใคร ซ่ึงชาวบ�านไมSทราบถึงเหตุผล เพราะไม�ดังกลSาวเป̀นสมบัติของวัดและคนในหมูSบ�าน สSวน

พระท่ีวSาจ�างคนข�างนอกมาตัดนั้น ขณะนี้ก็ไมSได�อยูSท่ีวัดแล�วหนีหายไปต้ังแตSเช�ามืด จนถึงขณะนี้ก็ยังไมSมีใครพบเห็นพระรูป

ดังกลSาว 

นายอรินพัฒน� ปานดอกสร�อย อายุ 47 เครือขSายกลุSมอนุรักษ�ผืนปPาและทรัพยากรของแผSนดิน เปfดเผยวSา เรื่องราวดังกลSาวตนได�

ทราบเรื่องจากพระรูปหนึ่งรวมไปถึงชาวบ�าน วSามีการลักลอบตัดไม�พะยูง กSอนท่ีจะมีเจ�าหน�าท่ีจะมาขนไม�ดังกลSาวไปเก็บไว�แตSไมS

ทราบวSานำไปเก็บไว�ท่ีใด จึงได�มีการติดตาม และมีการประสานไปยังกรมปPาไม�และกรมอุทยาน เพราะกลัววSาจะถูกนำไปขายอีก

ทอดหนึ่ง เพราะชาวบ�านก็สอบถามอยูSตลอดเวลาแตSไมSมีใครให�คำตอบได� โดยไม�ดังกลSาวได�มีการตัดแตSไมSมีเอกสารขออนุญาตแตS

อยSางใด เพราะไม�อยูSในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์ของทางวัด ซ่ึงตนก็ได�สอบถามพระรูปหนึ่งก็ได�ยอมรับวSาเป̀นคนสั่งการหาคนงานมาตัดจริง 

โดยจะนำไปขายให�กับคนท่ีมารับซ้ือ กSอนจึงจะนำเงินดังกลSาวมาบูรณะซSอมแซมวัด แตSพอดีมีชาวบ�านเข�ามาพบเห็น จึงได�มีการ

ประสานไปยังผู�ใหญSบ�าน และประสานตSอไปยังสSวนปกครอง กSอนท่ีจะนำไม�ดังกลSาวไปเก็บไว�ท่ีอำเภอประมาณ 2-3 วันแล�วได�มี

การเคลื่อนย�ายไม�พะยูง ไปท่ีหนSวยปiองกันและพัฒนาปPาไม� เก็บรักษาไว� ซ่ึงในวันนี้ ตนและชาวบ�านจะเข�ามาสอบถามเรื่องราว

ดังกลSาวก็ไมSพบพระรูปดังกลSาว ซ่ึงคาดการณ�วSานSาจะหลบหนีไปต้ังแตSเช�ามืดเนื่องจากเกรงกลัวความผิด พอรู�วSาชาวบ�านจะนำ

หนSวยงานเข�าตรวจสอบถึงพฤติกรรม 

พระถาวร ปMญญาวุฒโท พระลูกวัดเลSาวSา พระรูปนี้เป̀นคนท่ีมีนิสัยเอาแตSใจตัวเอง หลังจากท่ีมีการหาคนมาตัดไม�พะยูงแล�ว ก็มี

ญาติโยมเข�ามาถามหนาหูข้ึน วSาตัดไม�ไปทำอะไร และไม�ดังกลSาวเม่ือตัดแล�วจะทำประโยชน�อะไรให�กับวัด แล�วทำไมไมSมีการทำ

ประชาคมหรือปรึกษากับชาวบ�าน โดยพระรูปดังกลSาวได�บอกกับชาวบ�านวSา ชาวบ�านไมSได�เก่ียว เพราะไมSใชSเรื่องของชาวบ�าน 

สSวนไม�พะยูงท่ีอยูSในวัด พระจะเป̀นคนจัดการเอง แล�วก็ไมSได�กลัวหนSวยงานไหนท้ังสิ้น ซ่ึงวันนี้พระรูปดังกลSาวก็ไมSได�อยูSท่ีวัดแล�ว

ไมSทราบวSาออกไปไหน เพราะออกไปต้ังแตSเช�ามืด อยากให�สำนักสงฆ�ชSวยติดตามพฤติกรรมของพระรูปดังกลSาวด�วย หากผิดก็ให�

วSากันไปตามผิด หากไมSผิดก็ให�มาชี้แจงกับพ่ีน�องประชาชน  

นายไพรัตน� วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง เปfดเผยวSา ตนได�รับแจ�งจากทางผู�ใหญSบ�าน วSามีการลักลอบตัดไม�พะยูง ในบริเวณ

วัดหนองปรือแก�ว จึงได�สั่งการให�ปลัด เจ�าหน�าท่ีอส.เข�าไปตรวจสอบ ปรากฏพบไม�พะยูงท่ีตายแล�ว กองอยูSจำนวน 12 ทSอน จาก

การสอบถามข�อมูลไมSปรากฏพบวSา ใครเป̀นคนลักลอบตัด จึงได�ทำการตรวจยึด เพ่ือท่ีจะสืบสวนติดตามหาตัวผู�กระทำความผิด 

แตSก็ยังไมSมีใครยืนยันและให�ข�อมูลท่ีชัดเจน กSอนนำมาตรวจยึดและนำมายืนยันท่ีสภ.ชุมพวง กSอนท่ีจะทำหนังสือสSงมอบไม�ของ

กลาง ให�กับหนSวยปiองกันและพัฒนาปPาไม�หนองบุญมาก และมีการสSงมอบไม�เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 63 หากชาวบ�านมีเบาะแสก็ให�

เข�ามาให�ข�อมูลเพ่ิมเติม อยากให�พ่ีน�องประชาชนชSวยกันเป̀นหูเป̀นตา โดยเฉพาะไม�หวงห�าม หรือไม�ท่ีอยูSในท่ีสาธารณะ หรือไม�ท่ี

เป̀นของสSวนรวม 


