
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 8-11 พ.ค.64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- สารพันป�ญหาสาระน�ารู�? (ไทยรัฐ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 หน�า 6) 

- ทุกข�...ร�อน ฟ�องใครดี: สะดุดป�ญหา'ขยายเขตป�กเสาไฟฟ�า'ชาวเกาะพระทองรอไฟเก�อมา2ป ี  

(เดลินิวส" วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 หน�า 9) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

กรมป'าไม�  เพ่ิมด(านป'าไม� อำนวยการความสะดวกแก(ประชาชนและผู�ประกอบการ(สยามรัฐ 8 พฤษภาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/242422 

กรมป'าไม� เพ่ิมด(านป'าไม� อำนวยความสะดวกแก(ประชาชนและผู�ประกอบการ (LINETODAY 8 พฤษภาคม 2564) 

https://today.line.me/th/v2/article/9K2Eqm 

'พีมูฟ' จี้เจ�าหน�าท่ีรัฐหยุดคุกคาม-ยึดไร(หมุนเวียนชาวบ�าน (แนวหน�า 7 พฤษภาคม 2564) 

https://www.naewna.com/likesara/571340 

พีมูฟจี้เจ�าหน�าท่ีรัฐหยุดคุกคาม-ยึดไร(หมุนเวียนชาวบ�าน ผู�อาวุโส ปกาเกอะญอ หวั่นชุมชนถูกรุกไปเรื่อยๆ  

(สยามรัฐ 7 พฤษภาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/242295 

ป'าไม�แม(แจ(มรับซ้ือใบไม�แห�งอัดก�อน แปรรูปผลิตน้ำส�มควันไม� (บ�านเมือง 10 พฤษภาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/233496 

สจป.3 สาขาแพร(ร(วม ศปม.แพร( ส(วนปhองกันจับกุมไม�เถ่ือนรวบผู�ต�องหาบ�านต�าผามอก พร�อมเลื่อยโซ(  

(เชียงใหม(นิวส" 8 พฤษภาคม 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1657761/ 

จังหวัดแพร( พบรถกระบะซุกไม�เถ่ือนเข�ามาจอดในบ�าน เจ�าของบ�านอ�างไม(รู�รถใคร เพราะเปiดประตูบ�านไว�ตลอด 

(สำนักข(าว กรมประชาสัมพันธ" 10 พฤษภาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210510112130082 

จับ"ไม�เถ่ือน"ซุกรถบ�านอดีตผญบ (Nation22 10 พฤษภาคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378823317 

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร บูรณาการร(วมตรวจสอบการลักลอบแปรรูปไม�ในพ้ืนท่ีอำเภอบ�านม(วง 

(สำนักข(าว กรมประชาสัมพันธ" 9 พฤษภาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210509193451991 

 



ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ เข�าควบคุมไฟไหม�พ้ืนท่ีป'าลำปาง (สำนักข(าว กรมประชาสัมพันธ" 9 พฤษภาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210509095502807 

หน(วยปhองกันรักษาป'าท่ี ยล.4 ร(วมกับเจ�าหน�าท่ีตำรวจ และฝ'ายปกครอง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 
เก่ียวกับป'าไม�บริเวณป'าสงวนแห(งชาติป'าเบตง (สำนักข(าว กรมประชาสัมพันธ" 9 พฤษภาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210509105743831 

(มีคลิป) จนท.ตชด.สนธิกำลังกับ ตำรวจ ทหาร ฉก.ร.7 และป'าไม� จับกุมยาบ�า และตาไม�ประดู( ท่ีบ�านผาบ(อง ต.ผาบ(อง อ.
เมือง จ.แม(ฮ(องสอน (เชียงใหม(นิวส" 9 พฤษภาคม 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1657966/ 

จับลอบตัดตาไม�ประดู( (สยามรัฐ 9 พฤษภาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/242673 

พบแล�วหนุ(มแพร(หายในป'า 4 วัน ยังมีชีวิตเร(งนำส(ง รพ.พบอ(อนแรงแต(มีสติ (ไทยรัฐ 8 พฤษภาคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2087278 
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กรมป�าไม	 

เพ่ิมด�านป�าไม	 อำนวยการความสะดวกแก�ประชาชนและผู	ประกอบการ   

สยามรัฐออนไลน   8 พฤษภาคม 2564  

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ผู	สื่อข�าวรายงานว�า นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม	 เป0นประธานการประชุมการต้ังด�านป�า
ไม	และกำหนดเขตแห�งด�านป�าไม	 ตามพระราชบัญญัติป�าไม	 พุทธศักราช 2484 โดยมีนายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล ผู	อำนวยการ
สำนักป:องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า นายทนงศักด์ิ นนทภา ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป�าไม	 , เจ	าหน	าท่ีส�วนรับรองการป�าไม	 , 
เจ	าหน	าท่ีกลุ�มนิติการและเจ	าหน	าท่ีกองการอนุญาต เข	าร�วมประชุมหารือให	ความเห็นในกรณีดังกล�าว ฯ 

 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติให	ต้ังด�านป�าไม	 จำนวน 6 ด�าน ได	แก� ด�านป�าไม	เด�นชัย ด�านป�าไม	บ	านไผ� ด�านป�าไม	สิงห บุรี ด�านป�าไม	วังน	อย 
ด�านป�าไม	อัมพวา ด�านป�าไม	ปฐมพร และยกเลิกด�านป�าไม	น�าน พร	อมให	นำเรียนอธิบดีกรมป�าไม	 และเสนอ ทส. เพ่ือโปรด
พิจารณาให	 รมว.ทส. ลงนามในประกาศ ต�อไป 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
'พีมูฟ' จี้เจ�าหน�าท่ีรัฐหยุดคุกคาม-ยึดไร�หมุนเวียนชาวบ�าน 

วันศุกร  ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.20 น. 

พีมูฟจี้เจ	าหน	าท่ีรัฐหยุดคุกคาม-ยึดไร�หมุนเวียนชาวบ	าน ผู	อาวุโสปกาเกอะญอหวั่นชุมชนถูกรุกไปเรื่อยๆ 

เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 นายสุริยันต  ทองหนูเอียด ท่ีปรึกษาขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป0นธรรมหรือพีมูฟ เปIดเผยว�า ได	
ทำหนังสือถึงผู	อำนวยการส�วนอุทยานแห�งชาติ เพ่ือหารือเรื่องกรอบการแก	ไขปJญหาและยุติการดำเนินการตรวจยึดท่ีดินชุมชนใน
ระหว�างการแก	ไขเนื่องจากได	เกิดปJญหากรณีชุมชนบ	านสบลาน หมู�ท่ี 6 ตำบลสะเมิงใต	 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงไร�หมุนเวียน
ของพะตีตาแยะ ยอดฉัตรม่ิงบุญ ผู	อาวุโสปกาเกอะญอ ถูกเจ	าหน	าท่ีป�าไม	ห	ามทำไร�ท้ังท่ีเป0นท่ีดินด้ังเดิมของพะตีตาแยะมากว�า 30 ปN 

ท้ังนี้ในหนังสือดังกล�าวระบุว�า เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 ได	มีเจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันและรักษาป�าไม	ท่ี 11 (สะเมิง) นำโดยนาย
อนุสรณ  ทองโคตร และเจ	าหน	าท่ีอุทยานแห�งชาติออบขาน (เตรียมการ) สนธิกำลังเจ	าหน	าท่ีประมาณ 30 กว�านาย เข	าตรวจยึด
แปลงท่ีดินทำกิน 1 แปลงเนื้อท่ีประมาณ 3 ไร� ในพ้ืนท่ีบ	านแม�ลานคำ (หย�อมบ	านสบลาน) หมู� 6 ต.สะเมิงใต	 อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม� ซ่ึงในช�วงสถานการณ ดังกล�าว ชุมชนได	ปIดหมู�บ	านเพ่ือป:องกันการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาด ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยเจ	าหน	าท่ีได	แจ	งกับราษฎรหย�อมบ	านสบลานว�าเป0นการปฏิบัติหน	าท่ีตามนโยบายและอ	างว�าพบว�าพ้ืนท่ีแผ	วถาง
ใหม� จำนวน 1 แปลงและจะดำเนินการเป0นคดีแห	ง โดยห	ามทำประโยชน ในแปลงดังกล�าวนี้ต�อไป 

หนังสือระบด	วยว�า แม	ชุมชนจะพยายามชี้แจงให	ทราบว�าแปลงท่ีดินดังกล�าว เป0นพ้ืนท่ีไร�หมุนเวียนเก�าท่ีเคยมีการทำประโยชน มา
ก�อนและเว	นช�วงท้ิงไว	 ระยะเวลาถึง 4 ปN แล	วหมุนรอบกลับมาทำในปNปJจจุบัน โดยมีหลักฐานท่ีอ	างอิงถึงข	อมูลแปลงดังกล�าวตามใบ
คำร	องแจ	งการครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติป�าสะเมิง เม่ือปN พ.ศ.2542 ของนายต�าแยะ ยอดฉัตรม่ิงบุญ ท่ีระบุจำนวน
เนื้อท่ีการถือครองและจำนวนแปลงท่ีดินประกอบยื่นคำร	องพร	อมระบุชื่อ และข	อมูลแผนท่ีภาพถ�ายทางอากาศตามแนวทางการ
สำรวจการยื่นขอโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด	วยการจัดให	มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 แก	ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ซ่ึง
หลักฐานตามปรากฎนั้นแสดงให	ถึงการใช	ประโยชน ในท่ีดินดังกล�าวอย�างชัดเจน อีกท้ังกรณีหย�อมบ	านสบลาน ยังอยู�ในระหว�างการ
แก	ไขปJญหาร�วมกับรัฐบาลภายใต	ปJญหาท่ีอยู�ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ตามบันทึกข	อตกลงร�วมระหว�าง
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป0นธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ใน และคำสั่งกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว 
ป�า และพันธุ พืช ท่ี 1220/2564 เรื่อง แต�งต้ังคณะทำงานแก	ไขปJญหาของ ขปส. เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2564 นั้น         



หนังสือระบุว�า เพ่ือให	การดำเนินการตามแนวทางการแก	ไขปJญหาท่ีดินของพีมูฟ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 4 ภาค คณะทำงานติดตามการแก	ไขปJญหากรณีอุทยานแห�งชาติออบขาน (เตรียมประกาศ) 
เรามีข	อเสนอ 1.ขอให	เจ	าหน	าท่ีท่ีเก่ียวข	องกับกรณีดังกล�าว ยุติการเข	าไปคุกคาม หรือกระทำการใดๆ ท่ีไม�เป0นไปตามกรอบ
ข	อตกลง เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 โดยเฉพาะในช�วงสถานการณ แพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงชุมชนมีความวิตก และ
ป:องกันมิให	คนภายนอกเข	าไป เพราะอาจทำให	โรคโควิด แพร�ระบาดในชุมชนได	  2.ให	ยุติการเข	าไปดำเนินการตรวจยึดแปลงและ
ไม�นำแปลงท่ีดินดังกล�าวไปสู�การดำเนินตามกฎหมาย(คดีแห	ง) โดยให	ใช	กลไกคณะทำงานฯ หาแนวทางการแก	ไข ปJญหาตาม
กรอบข	อตกลงต�อไป 3.ในเบื้องต	นระหว�างรอสถานการณ โรคโควิดระบาดคลี่คลาย การดำเนินการใดๆ ของเจ	าหน	าท่ีในพ้ืนท่ี 
ต	องให	ชุมชนมีส�วนร�วมและมีการชี้แจงข	อมูลข	อเท็จจริงระหว�างชุมชนและเจ	าหน	าท่ีท่ีเข	าไปดำเนินการปฏิบัติการ เพ่ือให	เกิดการ
พูดคุยและหาทางออกร�วมกันในการแก	ไขปJญหาดังกล�าว 

ขณะท่ีพะตีตาแยะ กล�าวว�าเม่ือวันก�อนได	มีการประชุมหมู� รวมถึงหย�อมบ	านพิจารณาเรื่องท่ีเจ	าหน	าท่ีป�าไม	ยึดพ้ืนท่ีของชาวบ	าน 
2 แปลง โดยท่ีประชุมมีมติยืนยันสิทธิของชาวบ	านและไม�ต	องการให	ป�าไม	ใช	วิธีการเช�นนี้ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ
หย�อมบ	านเพ่ือหามาตการต�อไป และพ้ืนท่ีนี้ได	ประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษแล	ว แต�กลับถูกป�าไม	มายึด โดยเราเก็บข	อมูลโฉนด
ชุมชนเม่ือปN 2554 และข้ึนทะเบียนไว	กับกรมป�าไม	เม่ือปN 2542 

“ถ	าเจ	าหน	าท่ีทำแบบนี้เขตวัฒนธรรมพิเศษแทบไม�มีความหมายเลย เช�นเดียวกับกรณีท่ีพวกเราบวชป�าซ่ึงตอนนั้น ท้ังเจ	าหน	าท่ี
ป�าไม	และนายอำเภอก็มาร�วมด	วย เราชี้ให	เขาดูเขตต�างๆ พวกเรากังวลใจว�า เขาจะยึดท่ีดินเช�นนี้ไปเรื่อยๆ ถ	าเราไม�สู	ก็ไม�รู	จะทำ
อย�างไร เรามีข	อมูลยืนยันมากมาย จริงๆแล	วหากไม�ติดเรื่องสถานการณ แพร�ระบาดของโควิด เราอยากจัดเวทีร�วมกับเจ	าหน	าท่ีป�าไม	
เพ่ือหาทางออกร�วมกัน”พะตีตาแยะ กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 นายสุริยันต  ทองหนูเอียด ท่ีปรึกษาขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป0นธรรมหรือพีมูฟ เปIดเผยว�า 
ได	ทำหนังสือถึงผู	อำนวยการส�วนอุทยานแห�งชาติ เพ่ือหารือเรื่องกรอบการแก	ไขปJญหาและยุติการดำเนินการตรวจยึดท่ีดินชุมชน
ในระหว�างการแก	ไขเนื่องจากได	เกิดปJญหากรณีชุมชนบ	านสบลาน หมู�ท่ี 6 ตำบลสะเมิงใต	 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงไร�
หมุนเวียนของพะตีตาแยะ ยอดฉัตรม่ิงบุญ ผู	อาวุโสปกาเกอะญอ ถูกเจ	าหน	าท่ีป�าไม	ห	ามทำไร�ท้ังท่ีเป0นท่ีดินด้ังเดิมของพะตีตาแยะ
มากว�า 30 ปN 

ท้ังนี้ในหนังสือดังกล�าวระบุว�า เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 ได	มีเจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันและรักษาป�าไม	ท่ี 11 (สะเมิง) นำโดยนาย
อนุสรณ  ทองโคตร และเจ	าหน	าท่ีอุทยานแห�งชาติออบขาน (เตรียมการ) สนธิกำลังเจ	าหน	าท่ีประมาณ 30 กว�านาย เข	าตรวจยึด
แปลงท่ีดินทำกิน 1 แปลงเนื้อท่ีประมาณ 3 ไร� ในพ้ืนท่ีบ	านแม�ลานคำ (หย�อมบ	านสบลาน) หมู� 6 ต.สะเมิงใต	 อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม� ซ่ึงในช�วงสถานการณ ดังกล�าว ชุมชนได	ปIดหมู�บ	านเพ่ือป:องกันการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาด ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยเจ	าหน	าท่ีได	แจ	งกับราษฎรหย�อมบ	านสบลานว�าเป0นการปฏิบัติหน	าท่ีตามนโยบายและอ	างว�าพบว�าพ้ืนท่ีแผ	วถาง
ใหม� จำนวน 1 แปลงและจะดำเนินการเป0นคดีแห	ง โดยห	ามทำประโยชน ในแปลงดังกล�าวนี้ต�อไป 

หนังสือระบด	วยว�า แม	ชุมชนจะพยายามชี้แจงให	ทราบว�าแปลงท่ีดินดังกล�าว เป0นพ้ืนท่ีไร�หมุนเวียนเก�าท่ีเคยมีการทำประโยชน มา
ก�อนและเว	นช�วงท้ิงไว	 ระยะเวลาถึง 4 ปN แล	วหมุนรอบกลับมาทำในปNปJจจุบัน โดยมีหลักฐานท่ีอ	างอิงถึงข	อมูลแปลงดังกล�าวตาม
ใบคำร	องแจ	งการครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติป�าสะเมิง เม่ือปN พ.ศ.2542 ของนายต�าแยะ ยอดฉัตรม่ิงบุญ ท่ีระบุ
จำนวนเนื้อท่ีการถือครองและจำนวนแปลงท่ีดินประกอบยื่นคำร	องพร	อมระบุชื่อ และข	อมูลแผนท่ีภาพถ�ายทางอากาศตามแนว



ทางการสำรวจการยื่นขอโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด	วยการจัดให	มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 แก	ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2554 ซ่ึงหลักฐานตามปรากฎนั้นแสดงให	ถึงการใช	ประโยชน ในท่ีดินดังกล�าวอย�างชัดเจน อีกท้ังกรณีหย�อมบ	านสบลาน ยัง
อยู�ในระหว�างการแก	ไขปJญหาร�วมกับรัฐบาลภายใต	ปJญหาท่ีอยู�ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ตามบันทึก
ข	อตกลงร�วมระหว�างขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป0นธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ใน และคำสั่ง
กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว ป�า และพันธุ พืช ท่ี 1220/2564 เรื่อง แต�งต้ังคณะทำงานแก	ไขปJญหาของ ขปส. เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2564 นั้น 

หนังสือระบุว�า เพ่ือให	การดำเนินการตามแนวทางการแก	ไขปJญหาท่ีดินของพีมูฟ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 4 ภาค คณะทำงานติดตามการแก	ไขปJญหากรณีอุทยานแห�งชาติออบขาน (เตรียมประกาศ) 
เรามีข	อเสนอ 1.ขอให	เจ	าหน	าท่ีท่ีเก่ียวข	องกับกรณีดังกล�าว ยุติการเข	าไปคุกคาม หรือกระทำการใดๆ ท่ีไม�เป0นไปตามกรอบ
ข	อตกลง เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 โดยเฉพาะในช�วงสถานการณ แพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงชุมชนมีความวิตก และ
ป:องกันมิให	คนภายนอกเข	าไป เพราะอาจทำให	โรคโควิด แพร�ระบาดในชุมชนได	 2.ให	ยุติการเข	าไปดำเนินการตรวจยึดแปลงและ
ไม�นำแปลงท่ีดินดังกล�าวไปสู�การดำเนินตามกฎหมาย(คดีแห	ง) โดยให	ใช	กลไกคณะทำงานฯ หาแนวทางการแก	ไข 

 
ปJญหาตามกรอบข	อตกลงต�อไป 3.ในเบื้องต	นระหว�างรอสถานการณ โรคโควิดระบาดคลี่คลาย การดำเนินการใดๆ ของเจ	าหน	าท่ี
ในพ้ืนท่ี ต	องให	ชุมชนมีส�วนร�วมและมีการชี้แจงข	อมูลข	อเท็จจริงระหว�างชุมชนและเจ	าหน	าท่ีท่ีเข	าไปดำเนินการปฏิบัติการ 
เพ่ือให	เกิดการพูดคุยและหาทางออกร�วมกันในการแก	ไขปJญหาดังกล�าว 

ขณะท่ีพะตีตาแยะ กล�าวว�าเม่ือวันก�อนได	มีการประชุมหมู� รวมถึงหย�อมบ	านพิจารณาเรื่องท่ีเจ	าหน	าท่ีป�าไม	ยึดพ้ืนท่ีของชาวบ	าน 
2 แปลง โดยท่ีประชุมมีมติยืนยันสิทธิของชาวบ	านและไม�ต	องการให	ป�าไม	ใช	วิธีการเช�นนี้ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ
หย�อมบ	านเพ่ือหามาตการต�อไป และพ้ืนท่ีนี้ได	ประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษแล	ว แต�กลับถูกป�าไม	มายึด โดยเราเก็บข	อมูลโฉนด
ชุมชนเม่ือปN 2554 และข้ึนทะเบียนไว	กับกรมป�าไม	เม่ือปN 2542 

“ถ	าเจ	าหน	าท่ีทำแบบนี้เขตวัฒนธรรมพิเศษแทบไม�มีความหมายเลย เช�นเดียวกับกรณีท่ีพวกเราบวชป�าซ่ึงตอนนั้น ท้ังเจ	าหน	าท่ี
ป�าไม	และนายอำเภอก็มาร�วมด	วย เราชี้ให	เขาดูเขตต�างๆ พวกเรากังวลใจว�า เขาจะยึดท่ีดินเช�นนี้ไปเรื่อยๆ ถ	าเราไม�สู	ก็ไม�รู	จะทำ
อย�างไร เรามีข	อมูลยืนยันมากมาย จริงๆแล	วหากไม�ติดเรื่องสถานการณ แพร�ระบาดของโควิด เราอยากจัดเวทีร�วมกับเจ	าหน	าท่ีป�าไม	
เพ่ือหาทางออกร�วมกัน”พะตีตาแยะ กล�าว 

 



 
ท่ีจุดพักรวบรวมใบไม	แห	งอัดก	อน ต.ช�างเค่ิง อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม� เจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนาป�าไม	แม�แจ�ม ร�วมกับ
ภาคเอกชน เข	ารับซ้ือใบไม	แห	งอัดก	อนของชาวบ	าน เพ่ือนำไปแปรรูปเป0นสินค	า โดยมีนายบุญเลิศ สีม�วง เจ	าพนักงานป�าไม	
อาวุโส หัวหน	าหน�วยป:องกันและพัฒนาป�าไม	แม�แจ�ม ศูนย ป�าไม	เชียงใหม� สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 (เชียงใหม�) กรมป�าไม	  
โดยมีนายพีระพล นาวาตาริ ประธานกรรมการผู	จัดการบริษัท วีอีโค จำกัด สตาร ตอัพรักสิ่งแวดล	อมแม�ฮ�องสอน นายนาวิน ชัย
สิทธิ์ ฝ�ายประสานงานส�วนราชการและวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ  พร	อมทีมงานของ บริษัทวี อีโค จำกัด มารับซ้ือใบไม	แห	งอัด
ก	อนของชาวบ	านหลังจากเจ	าหน	าท่ีได	รวบรวมจากชาวบ	านในพ้ืนท่ี อ.แม�แจ�มเพ่ือนำมาขาย 

นายบุญเลิศ สีม�วง  หัวหน	าหน�วยป:องกันและพัฒนาป�าไม	แม�แจ�ม กล�าวว�า การลดปริมาณเชื้อเพลง "โครงการ ชิง เก็บ ลด เผา" ใน
พ้ืนท่ี อ.แม�แจ�ม สืบเนื่องจากในพ้ืนท่ีป�าของ อ.แม�แจ�ม มีจำนวน จึงเกิดไฟป�าจำนวนมาก จึงจัดทำโครงการดังกล�าว เพ่ือจะช�วยลด
ปJญหาหมอกควันไฟป�าไปได	 ซ่ึงวันนี้มีชาวบ	าน 6 หมู�บ	านเข	าร�วมโครงการ 1.บ	านแม�นิ่งโปรงขนุน ต.แม�ศึก 2.บ	านสามศพ ต.ท�าผา 3.
บ	านต	นตาล ต.ช�างเค่ิง 4.บ	านใหม�พัฒนาสันติ ต.แม�นาจอน 5.บ	านกอกน	อย ต.ปางหินฝน 6.บ	านพรหมลาน ต.กองแขก อ.แม�แจ�ม จ.
เชียงใหม� เข	าไปดำเนินการตามโครงการงดังกล�าว ชาวบ	านได	ให	ความสนใจมาก จัดเก็บใบไม	แห	งมาแล	วก็ร�วมกับ จนท.ป�าไม	 นำ
ใบไม	ท้ังหมดมาอัดเป0นก	อนเก็บไว	ได	จำนวนมาก ซ่ึงอย�างน	อยๆให	เก็บใบไม	ให	ได	หมู�บ	านละ 2.5 ตันใน 1 ปN จากนั้นก็จะมีภาคเอกชน
มารับซ้ือ กิโลกรัม ละ 2 บาท และวันนี้ทางภาคเอกชนโดย บริษัท วีอีโค จำกัด มารับซ้ือแล	วจำนวน 20 ตันแล	ว 

ด	าน นายนาวิน ชัยสิทธิ์ ฝ�ายประสานงาน บริษัท วีอีโค จำกัด กล�าวว�า การรับซ้ือใบไม	แห	งอัดก	อนของชาวบ	านวันนี้ ได	เลื่อนมา
จากท่ีกำหนดไว	ว�าจะมารับซ้ือเดือนมกราคม-กุมภาพันธ  2564 ท่ีผ�านมา แต�ประสบปJญหาโรคโควิด-19 ระบาด อย�างไรก็ตาม
ปJญหาหมอกควันไฟป�า ช�วง 10-20 ท่ีผ�านมา ทางบริษัทฯจึงต	องการเป0นส�วนหนึ่งในการร�วมป:องกันและแก	ไขปJญหาหมอกควัน
ไฟป�า และการเผาเศษของพืชเชิงเด่ียว จึงมีแนวคิดนำใบไม	แห	งไปแปรรูปผ�านกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใบไม	แห	งเป0น
ผลิตภัณฑ ปลอดภัยและเป0นมิตรกับสิ่งแวดล	อม มุ�งเป:าหมายในการจัดการและลดปริมาณเชื้อเพลิงใบไม	แห	งท่ีมีจำนวนมากใน
พ้ืนท่ีป�า จึงรับซ้ือใบไม	แห	งอัดก	อนของชาวบ	าน ปNท่ีแล	วรับซ้ือนำรอง จ.แม�ฮ�องสอน 103 ตัน ปNนี้ตั้งเป:าจะรับซ้ือ 400 ตัน (หรือ 4 
แสนกิโลกรัม) แบ�งเป0นแม�ฮ�องสอน 200 ตัน จ.เชียงใหม� จ.ลำพูน จ.เชียงราย รวม 200 ตัน วันนี้มารับซ้ือท่ี อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม� 
ส�งไปโรงงานท่ี จ.แม�ฮ�องสอน จำนวน 20 ตัน  

"เป0นแนวคิดท่ีว�า นวัตกรรมเปลี่ยนใบไม	ให	เป0นเงิน จากนั้นนำมาแปรรูปได	เป0นวัตถุดิบ เป0นถ�านอัดแท�ง น้ำส	มควันไม	 เป0นสารสกัด
จากใบไม	 เพ่ือนำไปเป0นส�วนประกอบของผลิตภัณฑ ท่ีปลอดภัยเป0นมิตรกับสิ่งแวดล	อม โดยเฉพาะใบตองต	นตึง หรือใบต	นพลวง มี
สารลินิน ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ จะเห็นชาวบ	านนำใบต	นพลวง ไปห�อข	าว มดจะไม�มากินข	าวเลย เป0นต	น และนำใบไม	แห	งท้ังใบตองตึง
และใบไม�แห	งชนิดอ่ืนไปแปรรูปไปทำผลิตภัณฑ สำหรับใช	ชีวิตประจำวันใช	ในครัวเรือน เช�น ทำน้ำยาล	างจาน ผลิตภัณฑ ซักผ	า น้ำยา
ล	างห	องน้ำ และเครื่องสำอาง ครีมอาบน้ำ  และทางด	านการเกษตร ทำน้ำส	มควันไม	เป0นต	น ซ่ึงท้ังหมดเป0นผลิตภัณฑ ออร แกนิกท่ี
ผ�านมาตรฐาน อย. และวางจำหน�ายแล	ว ดังนั้นการท่ีหลายภาคส�วนหากจะต	องการท่ีจะช�วยกันในการป:องกันและแก	ไขปJญหาหมอก
ควันและไฟป�า แค�ใช	ผลิตภัณฑ จากบริษัท ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ถือว�าเป0นการช�วยกันอนุรักษืป�าไม	ไปด	วยกันครับ" 



 

 

 
ผู	สื่อข�าวรายงานว�าเม่ือวันท่ี 8 พ.ค.64 เวลา.11.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของนายประสิทธิ์ ท�าช	าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขา
แพร� นายชาตรี สัทธรรมนุวงค  ผอ.ส�วนป:องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า นายเสน�ห  แสนมูล ผอ.ศูนย ป�าไม	แพร� ให	นายพิษณุ
พันธ  วงค ขันธ  หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป�าไม	ฯ สนธิกำลังร�วมกับเจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี พร.10 (แม�ต	า) ศูนย ป�าไม	แพร� 
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบทำไม	ผิดกฎหมายท	องท่ีป�าตำบลต	าผามอก อ.ลอง จ.แพร� พบการ
กระทำผิด 1 ราย ดังนี้ 

จับกุมผู	ต	องหา 1 คน ชื่อนายราเชนทร  (สงวนามสกุล) อายุ 45 ปN ราษฎรตำบลต	าผามอก อ.ลอง จ.แพร� ตรวจยึดไม	ท�อน (ประดู�) 
จำนวน. 2 ท�อน/ป.0.43 ลบม. ไม	แปรรูป(เก็ดดำ ประดู�) จำนวน.20 ผ/ล./ป.1.29 ลบม.3.เลื่อยโซ�ยนต พร	อมแผ�นบังคับโซ�ยาว. 
22 และ 23 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 

เหตุเกิดบริเวณบ	าน หมู�1 ต.ต	าผามอก อ.ลอง จ.แพร�นำเรื่องราวส�งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงต	า ดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป
แล	ว 

 

 
 



 

 

 

 
10 พ.ค. 2564 | เข	าชม : 1292 

เจ	าหน	าท่ีป�าไม	ร�วมกับฝ�ายปกครอง ตำรวจ และ ตชด. ร�วมกันเข	าตรวจสอบรถต	องสงสัยขนไม	เถ่ือนเข	าไปจอดในบ	าน ขณะ
เจ	าของบ	านอ	างไม�รู	ว�าเป0นรถใคร 

นายสักรินทร  ปJญญาใจ ผอ.ศูนย ป:องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ นำกำลังเจ	าหน	าท่ี ร�วมกับป:องกันจังหวัดแพร� ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป�าไม	 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร� ตำรวจ ตชด. 32 พะเยา และเจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี พร.8 (ห	วยขม้ิน) เข	า
ตรวจสอบบ	านเลขท่ี 123/6 หมู� 9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม�น จ.แพร� ร�วมกับ พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สว.สส.สภ.สูงเม�น หลังจากมีผู	
ร	องเรียนผ�านศูนย ดำรงธรรมจังหวัดแพร�ว�า มีการลักลอบนำไม	ผิดกฎหมายมาซุกซ�อนในบ	านหลังดังกล�าว โดยใช	รถยนต  กระบะ
ยี่ห	อ มิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน ยค 2425 ชลบุรี จึงประสาน พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ พนักงานสอบสวน สภ.สูงเม�น เข	าร�วมตรวจสอบ  

ท่ีเกิดเหตุเป0นบ	านหลายหลังปลูกติดกันในรั้วเดียวกันมีรั้วล	อมรอบ และเปIดประตูบ	านท้ิงไว	 เจ	าหน	าท่ีจึงได	ประสานนางวิภาดา 
เวียงนาค ผู	ใหญ�บ	านเข	าร�วมตรวจสอบ พบ นายสิน ดวงสมุทร เจ	าของบ	านพาเข	าตรวจสอบ พบรถคันดังกล�าวจอดอยู�ในโรงจอด
รถท่ีกระบะมีผ	าคลุมสีชมพูปIดอยู� เปIดดูพบไม	ประดู�แปรรูป จำนวน 11 แผ�น ลักษณะไม	ใหม�ไม�เคยผ�านการเป0นสิ่งปลูกสร	างหรือ
รูปรอยดวงตราตีประทับแต�อย�างใด 

นายสินฯ เจ	าของบ	านให	การว�า รถคันดังกล�าวไม�ทราบว�าเป0นของใครขับมาจอดไว	 ตนต่ืนมาตอนเช	าก็พบว�ารถคันนี้จอดอยู� ถาม
คนในครอบครัวก็ไม�มีใครทราบ เนื่องจากบ	านอยู�ด	วยกันหลายหลัง เข	าออกตลอดเวลา ประตูบ	านไม�ได	ปIดไว	 

จากการตรวจสอบพบว�ารถล็อคประตูไว	 ไม�ทีใครแสดงตัวเป0นเจ	าของ จึงประสานเจ	าหน	าท่ีพิสูจน หลักฐานจังหวัดแพร�มาร�วม
ตรวจสอบ เพ่ือเก็บหลักฐานติดตามตัวผู	กระทำผิดท่ีหลบหนีมาดำเนินการตามกฎหมายต�อไป 



 

 

 
แพร� - ป�าไม	 ร�วมกับปกครอง ตำรวจ และตชด.เข	าตรวจสอบรถต	องสงสัยขนไม	เถ่ือนเข	าไปจอดในบ	านอดีตผู	ใหญ�บ	าน ในต.เวียง
ทอง อ.สูงเม�นจ.แพร� ขณะเจ	าของบ	าน อ	างไม�รู	ว�าเป0นรถใคร 

นายสักรินทร  ปJญญาใจ ผู	อำนวยการศูนย ป:องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ นำกำลังเจ	าหน	าท่ีร�วมกับป:องกันจังหวัดแพร� 
ชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร� เจ	าหน	าท่ีตำรวจตระเวนชายแดน 32 พะเยา และเจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันรักษาป�า
ท่ี พร.8 (ห	วยขม้ิน) เข	าตรวจสอบบ	านเลขท่ี 123/6 หมู� 9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม�น จ.แพร� ร�วมกับ พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สว.
สส.สภ.สูงเม�น หลังจากมีผู	ร	องเรียนผ�านศูนย ดำรงธรรมจังหวัดแพร�ว�ามีการลักลอบนำไม	ผิดกฎหมายมาซุกซ�อนในบ	านหลังดังกล�าว 
โดยใช	รถยนต กระบะ ยี่ห	อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน ยค 2425 ชลบุรี จึงประสาน พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ พนักงานสอบสวน สภ.สูง
เม�น เข	าร�วมตรวจสอบ 

ท่ีเกิดเหตุเป0นบ	านหลายหลังปลูกติดกันในรั้วเดียวกัน มีรั้วล	อมรอบและเปIดประตูบ	านท้ิงไว	 เจ	าหน	าท่ีจึงได	ประสานนางวิภาดา 
เวียงนาค ผู	ใหญ�บ	าน เข	าร�วมตรวจสอบ พบนายสิน ดวงสมุทร เจ	าของบ	าน ซ่ึงเป0นอดีตผู	ใหญ�บ	าน พาเข	าตรวจสอบ พบรถคัน
ดังกล�าวจอดอยู�ในโรงจอดรถท่ีกระบะมีผ	าคลุมสีชมพูปIดอยู� เม่ือเปIดดูพบไม	ประดู�แปรรูป จำนวน 11 แผ�น ลักษณะไม	ใหม�ไม�เคย
ผ�านการเป0นสิ่งปลูกสร	าง หรือรูปรอยดวงตราตีประทับแต�อย�างใด 

นายสิน ดวงสมุทร เจ	าของบ	าน ให	การว�ารถคันดังกล�าวไม�ทราบว�าเป0นของใครขับมาจอดไว	 ตนต่ืนมาตอนเช	า พบว�ารถคันนี้จอด
อยู� ถามคนในครอบครัวก็ไม�มีใครทราบ เนื่องจากบ	านอยู�ด	วยกันหลายหลัง เข	าออกตลอดเวลา ประตูบ	านไม�ได	ปIดไว	 

จากการตรวจสอบพบว�ารถล็อคประตูไว	 ไม�มีใครแสดงตัวเป0นเจ	าของ จึงประสานเจ	าหน	าท่ีพิสูจน หลักฐานจังหวัดแพร�มาร�วม
ตรวจสอบ เพ่ือเก็บหลักฐานติดตามตัวผู	กระทำผิดท่ีหลบหนีมาดำเนินการตามกฎหมายต�อไป 

 



 

 

 

 

 
09 พ.ค. 2564 | เข	าชม : 186 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสกลนคร โดย พ.อ.ธงชาติ โล�งจิตร รอง
ผู	อำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสกลนคร (ท.) มอบหมายให	 พ.อ.ดุสิต ธรรมสติ รอง หน.กลุ�มงานประสานความ
ม่ันคง บูรณาการร�วมกับศูนย ป�าไม	สกลนคร โดยนายชูชาติ เทพสุต ผอ.ศูนย ป�าไม	สกลนคร, หน�วยป:องกันและพัฒนาป�าไม	สว�าง
แดนดิน และปลัดฝ�ายความม่ันคง อำเภอบ	านม�วง จังหวัดสกลนคร เข	าตรวจสอบการกระทำความผิดว�าด	วยการป�าไม	 ในท	องท่ี 
หมู�ท่ี 2 บ	านห	วยหลัว ตำบลห	วยหลัว อำเภอบ	านม�วง จังหวัดสกลนคร บริเวณป�าท	ายหมู�บ	าน ผลการตรวจสอบพบการลักลอบ
แปรรูปไม	ประดู� ของกลางเป0นไม	ประดู�ท�อน จำนวน 41 ท�อน ปริมาตร 9.65 ลูกบาศก เมตร และไม	ประดู�แปรรูป จำนวน 46 
แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.324 ลูกบาศก เมตร รวมท้ังสิ้น 87 ท�อน/แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตรโดยรวม 12.974 ลูกบาศก เมตร จึงได	
ร�วมตรวจยึดไม	ดังกล�าวเก็บไว	ท่ีหน�วยป:องกันและพัฒนาป�าไม	สว�างแดนดิน และ ผอ.ศูนย ป�าไม	สกลนครได	ดำเนินการแจ	งความ
ต�อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ	านม�วง เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 



 

 

 
09 พ.ค. 2564 | เข	าชม : 176 

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน	าสำนักงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปIดเผยว�า ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ
ประจำฐานแม�ทะชุดสบปราบ ได	ออกลาดตระเวนพลเคลื่อนท่ีเร็วเฝ:าระวังจุดพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงต�อการเกิดไฟไหม	 ช�วงเวลา 08.30-
15.00 น. ของวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 ท่ีผ�านมา ซ่ึงพบกลุ�มควันไฟข้ึน 2 จุด และได	นำโครนบินดูท้ัง 2 จุด 

พบว�าจุดแรกพิกัด 47Q561727E UTM2019521N ท่ีบริเวณกลางเขา ได	แจ	งให	ชุดแม�ทะเข	าดับไฟในเขตป�าสงวน ป�าแม�อางแม�
จาง สามารถควบคุมสถานการณ ไฟไว	ได	 พบพ้ืนท่ีเสียหาย 3 ไร� ไม�ทราบสาเหตุในการเผา และจุดท่ี 2 พิกัด 47Q562257E 
UTM2017856N เขตลอยต�อเกษตรกรรมไร�หมุนเวียนติดป�าชุมชน ได	แจ	งให	ชุดสบปราบและรถน้ำฐานแม�ทะเข	าดับไฟ และ
สามารถควบคุมไฟไว	ได	 พบพ้ืนท่ีเสียหาย 1 งาน สาเหตุจากการเผาเศษไม	ท่ีไถดันกองไว	ติดเขตป�าชุมชนบ	านอ่ิวเม่ียน 

นายชัยธวัช ศิวบวร  เปIดเผยเพ่ิมเติมว�า ศูนย บัญชาการฯ ไฟป�าและหมอกควันจังหวัดลำปาง รายงานจำนวนจุดความร	อน 
(Hotspot) ระบบ VIIRS ช�วงบ�ายวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 ภาพรวมท่ัวประเทศ 49 จุด จังหวัดลำปาง 0 จุด และช�วงเช	าวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2564 ภาพรวมท่ัวประเทศ 2 จุด จังหวัดลำปาง 0 จุด 

 

 

 



 

 

 
09 พ.ค. 2564 | เข	าชม : 134 

หน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี ยล.4 ร�วมกับเจ	าหน	าท่ีตำรวจ และฝ�ายปกครอง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เก่ียวกับ
ป�าไม	บริเวณป�าสงวนแห�งชาติป�าเบตง 

วันนี้ (9 พ.ค. 64) นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน	าหน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี ยล.4 (บ�อน้ำร	อน-จันทรัตน ) พร	อมเจ	าหน	าท่ีหน�วยฯ 
ร�วมกับเจ	าหน	าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร เวง นำโดย พ.ต.ต. ชนะพล หลังยาหน�าย สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร 
เวง เจ	าหน	าท่ีตำรวจตระเวนชายแดน ร	อย ฉก.ตชด.444 เจ	าหน	าท่ีฝ�ายปกครองอำเภอเบตง ร�วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำ
ผิดกฎหมาย เก่ียวกับป�าไม	บริเวณป�าสงวนแห�งชาติป�าเบตง บริเวณบ	านปIยะมิตร 3 หมู�ท่ี 7 ตำบลอัยเยอร เวง อำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา พบพ้ืนท่ีป�าถูกบุกรุกแผ	วถาง จำนวน 1 จุด พ้ืนท่ีถูกบุกรุก จำนวน 9 ไร� 1 งาน 57 ตารางวา 

โดยขณะตรวจสอบไม�พบบุคคลใดแต�อย�างใด จึงได	มอบหมายให	เจ	าหน	าท่ีหน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี ยล.4 (บ�อน้ำร	อน-จันทรัตน ) 
ดำเนินการจัดทำบันทึกกล�าวโทษ ตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 พ.ศ.2484 และให	ประสานงานผู	ปกครองนิคมเบตง กล�าวโทษ พ.ร.บ.จัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 ต�อ พงส.สภ.อัยเยอร เวง ต.อัยเยอร เวง อ.เบตง จ..ยะลา เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต�อไป 

พร	อมขอความร�วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีพบเห็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ป�าไม	 มีการแผ	วถางป�าสงวนเพ่ือการเกษตร หรือนำไม	ออกจาก
เขตป�าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ	งเจ	าหน	าท่ีไปได	ท่ี ศูนย สายด�วนพิทักษ ป�า หมายเลขโทรศัพท  1362 หรือสายด�วนกอง
อำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส�วนหน	า หมายเลข 1341 เพ่ือประสานงานกับเจ	าหน	าท่ีผู	เก่ียวข	องในการเข	าตรวจสอบต�อไป 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น.ท่ีผ�านมา โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินตlะ ผบ.ร	อย ตชด.336 
มอบหมายให	 ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รอง ผบ.ร	อย ตชด.336 พร	อมกำลังพลชุดปฏิบัติการ บูรณาการ ร�วมกับ นายมิตร อุตมะ ผอ.
ส�วนอนุรักษ และป:องกันทรัพยากรสำนักอนุรักษ บริหาร ท่ี 16 แม�สะเรียง , ชุดสืบสวน สภ.เมืองแม�ฮ�องสอน,จนท.ตร.กก.สส.ภ.จ.
แม�ฮ�อง สอน ,จนท.ตร.สภ.น้ำเพียงดิน ,หน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี มส.2 (อ.เมือง,ม�อนตะแลง) ,จนท.ทหาร ฉก.ร.7 

ได	ร�วมกันจับกุม นายกันตพัฒน  (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปN อยู�บ	าน ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม�ฮ�องสอน โดยจับกุมได	ท่ี
บ	าน ม.1 บ	านผาบ�อง ต.ผาบ�อง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน พร	อมด	วยของกลาง 1. ยาเสพติดให	โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน 
(ยาบ	า) จำนวน 116 เม็ด 2. รถยนต กระบะตอนเดียว ยี่ห	อโตโยต	า จำนวน 1 คัน พร	อมด	วย ปุ�มไม	ประดู� / ตาไม	ประดู� แปรรูป 
จำนวน 10 ปุ�ม ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก เมตร คิดค�าเสียหายของรัฐเป0นเงิน 24,720 บาท 

โดยกล�าวหาว�า มียาเสพติดให	โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ	า) ไว	ในครอบครองเพ่ือจำหน�ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพ
ติดให	โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ	า)โดยผิดกฎหมาย และ มีไม	แปรรูปชนิดอ่ืนเกิน ๐0.2 ลูกบาตรเมตร ไว	ใน
ครอบครองโดยผิดกฎหมาย (พ.ร.บ.ป�าไม	 2484 ม.48) ไว	ด	วยประการใด ซ�อนเร	น จำหน�าย หรือช�วยพาไปเสียให	พ	นซ่ึงไม	หรือ
ของป�าซ่ึงตนรู	ว�าได	มาซ่ึงการกระทำผิดฯ (พ.ร.บ.ป�าไม	 2484 ม.70) จากนั้นได	 นำตัวผู	ต	องหาพร	อมของกลางส�ง พงส.สภ.น้ำ
เพียงดิน เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

สำหรับการจับกุมตาไม	ประดู�ในครั้งนี้ ทางเจ	าหน	าท่ีได	พยายามสืบทราบมานานแล	ว หลังจากเม่ือปNท่ีผ�านมา มีการลักลอบตัดตาไม	
ประดู�ในพ้ืนท่ี ต.ผาบ�อง และใกล	เคียง โดยเฉพาะมีการลักลอบตัดตาไม	ในพ้ืนท่ีของหน�วยป�าไม	แถวบ	านห	วยเด่ือ ต.ผาบ�อง แต�
ผู	ต	องหาก็สามารถหลบหนีรอดไปได	ทุกครั้ง ซ่ึงชุดสืบสวนพบว�า ผู	ต	องหามีเจ	าหน	าท่ีรัฐให	การหนุนหลัง เนื่องจากตาไม	ประดู�มีราคา
สูงหลายหม่ืนบาท ต�อ กก. และมีการส�งให	นายทุนชาวจีน ส�งสินค	าไปให	ลูกค	าในจีน โดยผ�านช�องทาง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 



 

  

  

จับลอบตัดตาไม	ประดู�     สยามรัฐออนไลน   9 พฤษภาคม 2564  

เจ	าหน	าท่ี ตชด.สนธิกำลังกับ ตำรวจภูธร ทหาร ฉก.ร.7 และป�าไม	 จับกุม ยาบ	า และตาไม	ประดู� ท่ีบ	านผาบ�อง ต.ผาบ�อง อ.เมือง 
จ.แม�ฮ�องสอน หลังสืบทราบว�ามีการลักลอบตัดตาไม	ส�งขายให	นายทุนชาวจีน 

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น.ท่ีผ�านมา โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินตlะ ผบ.ร	อย ตชด.336 
มอบหมายให	 ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รอง ผบ.ร	อย ตชด.336 พร	อม กำลังพลชุดปฏิบัติการ บูรณาการร�วมกับ นายมิตร อุตมะ ผอ.
ส�วนอนุรักษ และป:องกันทรัพยากรสำนักอนุรักษ บริหารท่ี 16 แม�สะเรียง , ชุดสืบสวน สภ.เมือง มส.,จนท.ตร.กก.สส.ภ.จว.
แม�ฮ�องสอน , จนท.ตร. สภ.น้ำเพียงดิน ,หน�วยป:องกันรักษาป�าท่ี มส.2(อ.เมือง,ม�อนตะแลง),จนท.ทหาร ฉก.ร.7 

ได	ร�วมกันจับกุม นาย กันตพัฒน  คำภีระ อายุ 42 ปN อยู�เบ	านเลขท่ี 92/2 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม�ฮ�องสอน โดยจับกุมได	
ท่ีบ	านเลขท่ี 263 ม.1 บ	านผาบ�อง ต.ผาบ�อง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน พร	อมด	วยของกลาง 1. ยาเสพติดให	โทษประเภท 1 เมทแอม
เฟตามีน (ยาบ	า) จำนวน 116 เม็ด 2. รถยนต กระบะตอนเดียวยี่ห	อโตโยต	า จำนวน 1 คัน พร	อมด	วย ปุ�มไม	ประดู� / ตาไม	ประดู� 
แปรรูป จำนวน 10 ปุ�ม ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก เมตร คิดค�าเสียหายของรัฐเป0นเงิน 24,720 บาท 

โดยกล�าวหาว�า มียาเสพติดให	โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ	า) ไว	ในครอบครองเพ่ือจำหน�ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพ
ติดให	โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ	า)โดยผิดกฎหมาย และ มีไม	แปรรูปชนิดอ่ืนเกิน ๐0.2 ลูกบาตรเมตร ไว	ใน
ครอบครองโดยผิดกฎหมาย ( พรบ.ป�าไม	 2484 ม.48) ไว	ด	วยประการใด ซ�อนเร	น จำหน�าย หรือช�วยพาไปเสียให	พ	นซ่ึงไม	หรือ
ของป�าซ่ึงตนรู	ว�าได	มาซ่ึงการกระทำผิดฯ(พรบ.ป�าไม	 2484 ม.70) จากนั้นได	 นำตัวผู	ต	องหาพร	อมของกลางส�ง พงส.สภ.น้ำเพียง
ดิน จว.แม�ฮ�องสอน เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

สำหรับการจับกุมตาไม	ประดู�ในครั้งนี้ ทางเจ	าหน	าท่ีได	พยายามสืบทราบมานานแล	ว หลังจากเม่ือปNท่ีผ�านมามีการลักลอบตัดตาไม	
ประดู�ในพ้ืนท่ี ต.ผาบ�อง และ ใกล	เคียง โดยเฉพาะมีการลักลอบตัดตาไม	ในพ้ืนท่ีของหน�วยป�าไม	แถวบ	านห	วยเด่ือ ต.ผาบ�อง แต�
ผู	ต	องหาก็สามารถหลบหนีรอดไปได	ทุกครั้ง ซ่ึงชุดสืบสวนพบว�า ผู	ต	องหามีเจ	าหน	าท่ีรัฐให	การหนุนหลัง เนื่องจากตาไม	ประดู�มีราคาสูง
หลายหม่ืนบาท ต�อ กก.และมีการส�งให	นายทุนชาวจีน ส�งสินค	าไปให	ลูกค	าในจีน โดยผ�านช�องทาง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 



 

 
พบแล�วหนุ�มแพร�หายในป$า 4 วัน ยังมีชีวิตเร�งนำส�ง รพ.พบอ�อนแรงแต�มีสติ 

 
พบแล	ว หนุ�มวัย 45 ปN ออกไปเก็บเห็ดแล	วสูญหายในป�าพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ สัตว ป�าแม�น้ำภาชีนาน 4 วัน จนท. ทีมกู	ภัยและ
ชาวบ	าน ระดมค	นหากว�า 20 ชม.พบนอนหายใจรวยรินหมดแรง เร�งนำส�ง รพ.รักษาตัว 

จากกรณีต้ังแต�ช�วงเช	า เม่ือวันท่ี 6 พ.ค.ท่ีผ�านมา จนท.ฝ�ายปกครอง เจ	าหน	าท่ีป�าไม	 ทหาร เจ	าหน	าท่ีมูลนิธิ และชาวบ	าน รวม
กว�า 50 ราย สนธิกำลังระดมตามหา นายพิพัฒน พงศ  หล�ายเจ็ด หรือ เอ็ม อายุ 45 ปN อยู�ชาวบ	าน ม.1 ต.แม�หล�าบ อ.เมืองแพร� 
จ.แพร� หลังได	รับแจ	งจากภรรยาของนายเอ็ม ว�านายเอ็มได	เข	าไปหาเห็ดโคนบนเขา เขตรักษาพันธุ สัตว ป�าแม�น้ำภาชี แล	วสูญหาย
ติดต�อไม�ได	 ต้ังแต�วันท่ี 4 พ.ค.ท่ีผ�านมา รวม 3 วัน โดยจนท.ได	ค	นหาต้ังแต�ช�วงเช	าจนถึงเวลา 17.30 น. ตามเส	นทางสันเขาข้ึนบน
เขาแบบปูพรม แต�กลับไม�พบตัวนายเอ็มแต�อย�างใด จึงยุติการค	นหาเนื่องจากบนเขามีความสลับซับซ	อน โดยจะเริ่มค	นหาในวัน
พรุ�งต�อไป พร	อมประสานทีมบินโดรนสแกนหาความร	อนมาช�วยค	นหาอีกแรงอีกด	วย 

ล�าสุดเม่ือเวลา 17.30 น. ของวันท่ี 7 พ.ค.ท่ีผ�านมา เจ	าหน	าท่ีจากฝ�ายปกครอง กรมป�าไม	 หน�วยกู	ภัย และชาวบ	าน ได	พบตัวนาย
พิพัฒน พงศ  หล�ายเจ็ด หรือ เอ็ม ท่ีเข	าไปเก็บเห็ดบนเขา เขตรักษาพันธุ สัตว ป�าแม�น้ำภาชี แล	วสูญหายติดต�อไม�ได	 ต้ังแต�วันท่ี 4 พ.ค.
ท่ีผ�านมา ท่ีบริเวณเหนืออ�างเก็บน้ำท�าเคย หมู�ท่ี 13 ต.บ	านบึง อ.บ	านคา โดยนายเอ็มมีสภาพนอนหายใจรวยริน อ�อนเพลียจนขยับ
ร�างกายไม�ได	 และไม�สามารถพูดได	 แต�ยังมีสติ เจ	าหน	าท่ีต	องเร�งเข	าช�วยเหลือ โดยนำร�างนายเอ็มลงเรือหางยาวและนำข้ึนรถกู	ชีพ
ของโรงพยาบาลบ	านคา เพ่ือให	แพทย ช�วยเหลือเร�งด�วน 

ทางญาติของนายเอ็ม ได	เชิญพระมาทำพิธีมาในการเปIดป�าตามความเชื่อของชาวบ	าน โดยได	จุดธูป 16 ดอก เพ่ือขอขมาสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ในพ้ืนท่ีดังกล�าว พร	อมจุดประทัดเพ่ือเปIดเส	นทางเข	าป�า โดยทางเจ	าหน	าท่ีได	นำโดรนจากหน�วยงานกรมการทหารช�าง 
และโดรนจากศูนย ตอบโต	ภัยพิบัติ จ.ราชบุรี เข	าร�วมค	นหาตัวนายเอ็มอีกด	วย โดยภายหลังพบตัวนายเอ็ม ท้ังญาติและเจ	าหน	าท่ี
ตลอดจนชาวบ	านท่ีเข	าร�วมปฏิบัติการค	นหา ต�างพากันดีใจท่ีนายเอ็มยังมีชีวิต โดยการปฏิบัติการค	นหาตัวนายเอ็ม รวมระยะเวลา
กว�า 20 ชั่วโมง. 

 


