
สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 มิถนุายน 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ทส.บรุณาการแนวรบดานสิ่งแวดลอมเปาหมายเพ่ิมความอุดมสมบูรณสูแผนดิน  (ไทยรัฐ  1 มิ.ย. 64  หนา 7) 
- ปาไม-กอ.รมน.ภาค 4 คุมเกาะสมุยสกัดลอบตัดเทียนทะเลทําบอนไซ  (มติชน  1 มิ.ย. 64  หนา 7) 
- คอลัมน สน.สยามรัฐ../..บิ๊กดํา พ.ต.ท.สุภัทธ ธรรมธนารักษ ตรวจสอบ โครงการเพชรบุรี  (สยามรัฐ  1 มิ.ย. 64  
หนา 10) 

สื่อออนไลน 
-  ทส.บูรณาการแนวรบดานสิ่งแวดลอม  (ไทยรัฐ  1 มิ.ย. 64) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2104967 
-  ปาไมกาญน รวบชายวัย 67 ป ขณะแบกไมแปรรูปออกจากปา  (มติชน  31 พ.ค. 64) 
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2751961 
- ลอบตัดไมคนบานพบอีกเพียบคากวา 2 แสนบาท  (แนวหนา  1 มิ.ย. 64) 
https://www.naewna.com/local/576988 
- อ.ปริญญา วอนสังคมจี้กรมปาไมเบรกตัด “ตนยายนายักษ” (ผูจัดการออนไลน  1 ม.ิย. 64) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000052642 
- อ.ปริญญา วอนสังคมจี้กรมปาไมเบรกตัด “ตนยายนายักษ” (ไลนทูเดย  1 มิ.ย. 64) 
https://today.line.me/th/v2/article/6KxBlX 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.บูรณาการแนวรบด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สู่แผ่นดิน

รหัสข่าว: C-210601009038(1 มิ.ย. 64/02:13) หน้า: 1/2

Thai Rath
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-210601009038(1 มิ.ย. 64/02:13) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 117.52 Ad Value: 129,272 PRValue : 387,816 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-210601020051(1 มิ.ย. 64/03:26) หน้า: 1/1

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

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



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24560
วันที่: อังคาร 1 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: สน.สยามรัฐ

รหัสข่าว: C-210601021029(1 มิ.ย. 64/04:53) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 33.33 Ad Value: 28,330.50 PRValue : 84,991.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
คน-น้ํา-ปา เปาหมายสําคัญของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เพื่อสรางแนวรบดานสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง 
“คน” คือ ชาวบานหรือราษฎร ที่จะตองจัดสรรที่ดินทํากินภายใต นโยบายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพ่ือใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและให “คนอยูกับปา” ได 
“คน-น้ํา-ปา ลวนสัมพันธกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได นี่คอื นโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เพราะหนึ่ง
ในสาเหตุสําคัญของการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมของไทย มาจากความตองการใชพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ทําเกษตรกรรมของ
ชาวบาน ที่สําคัญ ปญหาการบุกรุกปายังนําไปสู ความขัดแยงระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐผูทําหนาที่พิทักษ
รักษาปาอีกดวย   ดังนั้น การแกปญหาประชาชนไรท่ีดินทํากิน ตามแนวทาง “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ” 
หรือ คทช.ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน คือ การอนุญาตใหประชาชนทํากินในพ้ืนที่ของ
รัฐ เชน เขตปาและพ้ืนที่สาธารณประโยชนอ่ืนๆ จึงเกิดขึ้นภายใตแนวคิดสงเสริมใหชุมชนมีสิทธิทํากิน มีกติการวมกัน 
ไมบุกรุกปาเพิ่ม และเปนแนวรวมอนุรักษปาอยางยั่งยืน โดยในป 2564 ทส.มีเปาหมายการจัด คทช.ในพ้ืนที่ปาสงวน
แหงชาติ จํานวน 12.5 ลานไร โดยเรงรัดดําเนินงานในพื้นที่ลุมน้ํา 3, 4, 5 กอนป 2545 จํานวน 3.9 ลานไร เปน
อันดับแรก แบงเปน 2 กลุม กลุมแรก 1.8 ลานไร กลุมที่สอง 2.1 ลานไร โดยในเดือน ส.ค.2564 จะเชิญ พล.อ.
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบพ้ืนที่ คทช.ท่ีไดรับอนุญาตเปนพื้นที่แปลงใหญใหผูวาราชการจังหวัด โดย
ขณะนี้ ให สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสจ.) ในพ้ืนที่ทําแผนใหเสร็จภายในวันที่ 20 ม.ิย.นี้” นาย
จตุพร บุรุษพัฒน ปลัด ทส.ในฐานะหัวเรือใหญกลาวถึงการดําเนินงานของ ทส.ปจจุบัน 
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ขณะที่เรื่องน้ํา ถามีปา แลวไมมีน้ํา ปาก็อยูไมได ดังนั้น ตองมีการบริหารจัดการน้ําใหดี ทั้งนี้ ทส.ตองดําเนินการ
ภายใตกองอํานวยการน้ําแหงชาติ (กอนช.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซึ่งจะมี
การบูรณาการเชื่อมโยงการจัดการน้ําทั่วประเทศผาน 10 มาตรการ เพื่อรับมือฤดูฝนท่ีกําลังจะมาถึง ประกอบดวย 
มาตรการที่ 1 การคาดการณชี้เปาพ้ืนท่ี เสี่ยงน้ําทวมและฝนนอยกวาคาปกติ มาตรการท่ี 2 การบริหารจัดการพื้นที่ลุม
ต่ําเพ่ือรองรับน้ําหลาก มาตรการที่ 3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑบริหารจัดการน้ําในแหลงน้ําขนาดใหญ-กลาง และเขื่อน
ระบายน้ํา มาตรการที่ 4 ซอมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร/ระบบระบายน้ําสถานีโทรมาตรใหพรอมใชงาน 
มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แกไข สิ่งกีดขวางทางน้ํา มาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกําจัดผักตบชวา มาตรการที่ 7 
เตรียมความพรอม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจําพื้นที่เสี่ยงน้ําทวมและฝนนอยกวาคาปกติ มาตรการท่ี 8 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชน้ําและปรับปรุงวิธีการสงน้ํา มาตรการท่ี 9 สรางการรับรูและประชาสัมพันธ และมาตรการที่ 10 
ติดตามประเมินผลปรับมาตรการใหสอดคลองกับสถานการณภัย 

“ทส.อยูในมาตรการที่ 7 และ 8 โดยจะมีหนวยงานที่ขับเคลื่อนหลัก คือ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมทรัพยากร
น้ํา ในการบูรณาการทํางานรวมกับทุกหนวยงาน เตรียมแผนรองรับปริมาณน้ําฝนใหการกักเก็บน้ําสํารองไวใช มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด กระจายน้ําไปยังพ้ืนที่ที่คาน้ําฝนนอยกวาปกติ รวมถึงเตรียมแผนปองกันน้ําทวมและน้ําปาไหล
หลากในบางพื้นที่ดวย เพ่ือใหประชาชนทั่วประเทศมีน้ําไวสําหรับอุปโภคบริโภคและใชเพ่ือการเกษตรไดตลอดทั้งป 
โดยไดสั่งการใหแตละจังหวัดเรงจัดทําแผนในการกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําทวม น้ําแลง ซ้ําซาก” ปลัด ทส.กลาวและวา 
“วันนี้ ทส.ตองเรงทํางานใหเร็วที่สุด ใชนโยบาย 6 จ. คือ เจาะ จก จูง จาย แจก และใจ รวมถึงเนนสรางการรับรู
ใหกับพี่นองประชาชนดวย ที่สําคัญ เราตองมองสถานการณใหชัด วาแตละขั้นตอนอยูในจุดไหนของหวงโซระบบน้ํา 
การทํางานของ ทส.ไมมีใครเปนฮีโร มีแตคําวาทีม ภายใตคาํวา ทส.เปนหนึ่งเดียว เพ่ือน้ําของประชาชน น้ําแหง
อนาคต ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
สวนเรื่องการปลูกปา ทส.ไดดําเนินการปลูกปาพรอมกันทั่วประเทศ 400,000 ไร เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผานมา ซึ่งเปน 
“วันตนไมประจําปของชาติ” แบงเปน ปาสงวนแหงชาติ 164,000 ไร ปาอนุรักษ 150,000 ไร ปาชุมชน 75,000 ไร 
ปาชายเลน 10,000 ไร และ ปาพรุ 1,000 ไร โดยมีการเตรียมกลาไมไว 142,690,000 กลา เปนของกรมปาไม เปน
กลาไมป 2564 จํานวน 88,470,000 กลา และกลาไมคางป 14,000,000 กลา กรมอุทยานฯ 39,220,000 กลา และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1 ลานกลา มีทั้งพะยูง มะคาโมง สัก ยางนา ประดูปา ตะแบก ฯลฯ ขนาดความ
สูงของกลาไม 40 เซนติเมตรข้ึนไป 

“ทส.วางเปาหมายปลูกปาไว 2,680,000 ไร ในเวลา 8 ป ตั้งแตป 2563-2570 เปนปาสงวนฯ 1,030,000 ไร ปา
อนุรักษ 990,000 ไร ปาชุมชน 500,000ไร ปาชายเลน 150,000 ไร และปาพรุ 10,000 ไร แบงเปน 3 ระยะ ระยะที่ 
1 ป 2563 จํานวน 10,000ไร ระยะที่ 2 ป 2564-65 จํานวน 800,000 ไร ระยะที่ 3 ป 2566-70 จํานวน 1,870,000 
ไร เพ่ือฟนฟูทรัพยากรปาไมทั้งปาบกและปาชายเลน ใหกลับคืนมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง ภายในป 2570 นี่คือเปาหมาย
สําคัญที่จะตองทําใหสําเร็จ” นายจตุพร กลาว 
สวนในระยะปจจุบัน ขอเชิญชวนคนไทยรวมกันปลูกตนไมพรอมกันท่ัวประเทศ สามารถลงทะเบียนรวมปลูกตนไมไดท่ี
เว็บไซตกรมปาไม https://plant.forest.go.th/statistic นอกจากนี้ กรมปาไมไดจัดเตรียมกลาไมพันธุดีไวแจกจายให
ประชาชน ไปขอรับไดที่สถานีเพาะชํากลาไมท่ัวประเทศ หรือ สอบถามขอมูลไดที่สวนเพาะชํากลาไม เบอรโทรศัพท 
0-2561-4292 ตอ 5551 
“ทีมขาวสิ่งแวดลอม” มองวา การดําเนินการทั้งเรื่อง คน-น้ํา-ปา ไปพรอมกัน นับเปนเรื่องที่ดี 
แตสิ่งที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน คือ ผลสัมฤทธิ์ วา ปลูกปาไดผลดีหรือไม? การบริหารจัดการน้ําทั่วถึง
หรือไม? คนอยูรวมกับปาไดหรือไม? 
ถาไมมีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน แสดงวาสิ่งท่ีดําเนินการไป ก็เทากับสูญเปลา. 
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เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 31 พ.ค.64 นายไพโรจน เขียวแกว หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมไทรโยค อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี พรอมดวย เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ กจ.1 (ทาเสา) เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ กจ.19 
(บองตี้) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมกาญจนบุรี เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 
(ราชบุร)ี ทําการลาดตระเวนเชิงคณุภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ รวมกับเจาหนาที่ทหารหมวดปองกันชายแดน ที่ 1 ฉก.ลาดหญา (บานบองตี)้ กกล.สุรสีห เจาหนาที่
ตํารวจ สภ.ไทรโยค เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอไทรโยค เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 136 เจาหนาที่ตํารวจ 
บก.ปทส.และเจาหนาที่ตํารวจ ปทส.ภ.7 ได ขณะตรวจมาถึงบริเวณปาบานสามัคคีธรรมซึ่งอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติปาวังใหญ และปาแมน้ํานอย ทองที่หมู 5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค บริเวณพิกัด 47 P 0504109 E 1560031 N 
พบเสนทางลําลองเขาไปในปาจึงไดเดนิเขาไปตรวจสอบหางจากถนนเสนสามัคคีธรรม -บองตี้ ไปทางดานทิศเหนือ
ประมาณ 50 เมตร พบชายคนหนึ่งกําลังแบกไมแปรรูปออกมาจากปาคณะเจาหนาที่แสดงตัวเพ่ือขอตรวจสอบและ
จับกุมตัว ทราบชื่อคือ นายมณเฑียร สายไหม อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 13/4 หมู 5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 



 
โดย นายมณเฑียร ผูตองหาใหการยอมรับสารภาพวา ตนไดเขามาตัดตนไมและแปรรูปไมในบริเวณนี้เปนเวลา
ประมาณ 1 เดือน โดยทําการตัดตนไมและแปรรูปไมไปเรื่อยๆ สะสมไมไวเพ่ือปลูกบานจากนั้นเจาหนาทีจ่ึงไดให
ผูตองหานําพาไปยังจุดที่ทําการตัดโคนตนไม 
เมื่อไปถึงพบตนไมเปนชนิดไมสักถูกตัดโคนลมคาตอจํานวน 13 ตน ลักษณะเตรียมที่จะทําการแปรรูป โดยรอบตอไม
พบรองรอยการแปรรูปไมมีท้ังขี้เลื่อย เศษไมที่เหลือจากการแปรรูปกระจายอยูเต็มพื้นที่ 
โดย นายมณเฑียร แจงกับเจาหนาที่วา ไมสักที่ตรวจพบทั้งหมดตนเปนผูทําการตัดโคนและทําการแปรรูปดวยตนเอง
ดวยการนําเอาเครื่องปนไฟมาทําเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ือใชกับเครื่องเลื่อยโซยนตดัดแปลงเปนหินเจีย และไดนําไม
ที่ทําการแปรรูปแลวไปเก็บไวที่ใตถุนบาน ที่อยูหางจากที่เกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร 
ดังนั้นเจาหนาที่จึงไดนําตัว นายมณเฑียร ไปตรวจคนที่บานพัก พบแทนเครื่องเลื่อยวงเดือนพรอมใบเลื่อยวงเดือนติด
อยูกับแทนมีไดรนาโมไฟฟาเปนตัวจุดใหใบเลื่อยวงเดือนทํางาน โดยมีหลังคาตอออกมาจากตัวบานเปนที่ทําการแปร
รูปไม และพบไมสักแปรูรูป วางอยูขางแทนเครื่องเลื่อยและภายในใตถุนบาน จํานวน 2 กอง และ นายมณเฑียร ไดเขา
ไปภายในบานพรอมกับนําเครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟา 1 เครื่อง มามอบใหกับคณะ
เจาหนาที่ 
เมื่อตรวจสอบที่บริเวณหนาตัดของไมทุกแผนทุกทอนไมพบรูปรอยดวงตราใดๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตีประทับเอาไว
แตอยางใด จึงเปนอันแสดงไดวาไดไมนั้นมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
จึงคุมตัว นายมณเฑียร พรอมดวยของกลาง 3 รายการ ประกอบดวย ไมสักแปรรูป/ทอนหวงหาม จํานวน 4 ทอน 59 
แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.70 ลบ.ม. คิดเปนเงินคาภาคหลวง 920 บาท คิดเปนเงนิท่ีรัฐเสียหาย จํานวน 276,000 
เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง โตะแทนเลื่อยวงเดือน 1 ตัว สงพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ดําเนินคดีใน
ขอหา กระทําผิดตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศกัราช 2484 มาตรา 11,48,69,73 ขอหา ทําไม หามมิใหผูใดแปรรูป
ไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ในเขตควบคุมการแปรรูปไม และมีไมหวงหามแปรรูปไวในครอบครอง จํานวนเกิน 0.20 ลบ.
ม. ขอหามีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรูปรอยดวงตราคาภาคหลวงรอยตรารัฐบาลขายและ
พิสูจนไมไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยกฎหมายโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ 
ขอหากระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ขอหาทําไม หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปน
การเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และขอหา.กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องเลื่อยโซยนต พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ฐาน หามมิใหผูใดครอบครองหรือนําเขาเครื่องเลื่อย
โซยนต โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กาญจนบุรี - ปาไมกาญจน รวบชายวัย 67 ปชาว ต.ลุมสุม ขณะแบกไมแปรรูปออกมา จากปา นําตรวจคนบาย
พบไมอีกเพียบมูลคากวา 2 แสบาท สารภาพตัดไมแปรรปูสะสมเอาไวสรางบาน  
 
วันนี้ (31 พ.ค.) นายไพโรจน เขียวแกว หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เวลา 
10.00 น.เจาหนาที่หนวยปองกันและพัฒนาปาไมไทรโยค เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ กจ.1 (ทาเสา) เจาหนาที่
หนวยปองกันรักษาปาที่ กจ.19 (บองตี้) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมกาญจนบุรี เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุร)ี รวมกับ เจาหนาที่ทหารหมวดปองกันชายแดน ที่ 1 ฉก.ลาดหญา (บาน
บองตี)้ กกล.สุรสีห เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ไทรโยค เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอไทรโยค เจาหนาที่ตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 136 เจาหนาที่ตํารวจ บก.ปทส.และเจาหนาที่ตํารวจ ปทส.ภ.7 
เขาทําการจับกุมตัวนายมณเฑียร สายไหม อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 13/4 หมู 5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได
ที่บริเวณปาบานสามัคคีธรรม หมู 5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค บริเวณพิกัด 47 P 0504109 E 1560031 N พรอมดวยของ
กลาง 3 รายการ ประกอบดวย ไมสักแปรรปู/ทอนหวงหาม จํานวน 4 ทอน 59 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.70 ลบ.ม. 
คิดเปนเงินคาภาคหลวง 920 บาท คิดเปนเงินที่รัฐเสียหาย จํานวน 276,000 เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง 
โตะแทนเลื่อยวงเดือน 1 ตัว 
 
 
 
 
 



จึงคุมตัวสงพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ดําเนินคดีในขอหา กระทําผิดตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 
มาตรา 11,48,69,73 ขอหา ทําไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ในเขตควบคุมการแปรรูปไม และมีไม
หวงหามแปรรูปไวในครอบครอง จํานวนเกิน 0.20 ลบ.ม. ขอหามีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดย
ไมมีรูปรอยดวงตราคาภาคหลวงรอยตรารัฐบาลขายและพิสูจนไมไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยกฎหมายโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาที่ 
ขอหากระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ขอหาทําไม หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปน
การเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และขอหา.กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องเลื่อยโซยนต พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ฐาน หามมิใหผูใดครอบครองหรือนําเขาเครื่องเลื่อย
โซยนต โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต 
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากขณะที่เจาหนาที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวย
การปาไม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขณะตรวจมาถึงบริเวณปาบานสามัคคีธรรมซึ่งอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาวัง
ใหญ และปาแมน้ํานอย ทองที่หมู 5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค พบเสนทางลําลองเขาไปในปาจึงไดเดนิเขาไปตรวจสอบหาง
จากถนนเสนสามัคคีธรรม ไปทางดานทิศเหนือประมาณ 50 เมตร พบผูตองหากําลังแบกไมแปรรูปออกมาจากปาคณะ
เจาหนาที่แสดงตัวเพ่ือขอตรวจสอบและจับกุมตัว 
ดังนั้นเจาหนาที่จึงไดนําตัวนายมณเฑียร ไปตรวจคนที่บานพัก พบแทนเครื่องเสื่อยวงเดือนพรอมใบเลื่อยวงเดือนติด
อยูกับแทนมีไดรนาโมไฟฟาเปนตัวจุดใหใบเลื่อยวงเดือนทํางาน โดยมีหลังคาตอออกมาจากตัวบานเปนที่ทําการแปร
รูปไม และพบไมสักแปรูรูป วางอยูขางแทนเครื่องเลื่อยและภายในใตถุนบาน จํานวน 2 กอง และนายมณเฑียรฯ ได
เขาไปภายในบานพรอมกับนําเครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟา 1 เครื่อง มามอบใหกับคณะ
เจาหนาที่ เมื่อตรวจสอบท่ีบริเวณหนาตัดของไมทุกแผนทุกทอนไมพบรูปรอยดวงตราใดๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตี
ประทับเอาไวแตอยางใด จึงเปนอันแสดงไดวาไดไมนั้นมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการกระทําผิดตามขอขางตน 

 
 



 

วนัที 31 พ.ค.64 นายไพโรจน ์เขียวแกว้ หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 

เปิดเผยว่า เมือเวลา 10.00 น.เจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค เจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที 

กจ.1 (ทา่เสา) เจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกันรกัษาป่าที กจ.19 (บอ้งตี) เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไมก้าญจนบรีุ 

เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 10 (ราชบรีุ) รว่มกบัเจา้หนา้ทีทหารหมวดปอ้งกัน

ชายแดน ที 1 ฉก.ลาดหญา้ (บา้นบอ้งตี) กกล.สรุสีห ์เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.ไทรโยค เจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองอาํเภอ

ไทรโยค เจา้หนา้ทีตาํรวจตระเวนชายแดนที 136 เจา้หนา้ทีตาํรวจ บก.ปทส.และเจา้หนา้ทีตาํรวจ ปทส.ภ.7 

ไดท้าํการจบักมุตวันายมณเฑียร (ขอสงวนนามสกลุ) อาย ุ67 ปี อยูบ่า้น ต.ลุม่สุม่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ ไดที้

บรเิวณป่าบา้นสามคัคีธรรม หมู ่5 ต.ลุม่สุ่ม อ.ไทรโยค บริเวณพกิดั 47 P 0504109 E 1560031 N พรอ้มดว้ยของ

กลาง 3 รายการ ประกอบดว้ยไมส้กัแปรรูป/ท่อนหวงหา้ม จาํนวน 4 ท่อน 59 แผน่/เหลียม ปรมิาตร 2.70 ลบ.ม. 

คิดเป็นเงินคา่ภาคหลวง 920 บาท คิดเป็นเงินทีรฐัเสียหาย จาํนวน 276,000 เครอืงเลือย 

โซย่นต ์จาํนวน 2 เครอืง โต๊ะแทน่เลือยวงเดือน 1 ตวั  

 

 

 



จงึคมุตวัส่งพนกังานสอบสวน สภ.ไทรโยค ดาํเนินคดีในขอ้หา กระทาํผิดตามพระราชบญัญัติป่าไมพ้ทุธศกัราช 

2484 มาตรา 11,48,69,73 ขอ้หา ทาํไม ้หา้มมิใหผู้ใ้ดแปรรูปไม ้ตงัโรงงานแปรรูปไม ้ในเขตควบคมุการแปรรูปไม ้

และมีไมห้วงหา้มแปรรูปไวใ้นครอบครอง จาํนวนเกิน 0.20 ลบ.ม.ขอ้หามีไวใ้นครอบครองซงึไมห้วงหา้มอนัยงัมิได้

แปรรูปโดยไมมี่รูปรอยดวงตราคา่ภาคหลวงรอยตรารฐับาลขายและพิสจูนไ์ม่ไดว้า่ไดไ้มน้นัมาโดยชอบดว้ย

กฎหมายโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้หนา้ที 

ขอ้หากระทาํผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ขอ้หาทาํไม ้หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ 

อนัเป็นการเสือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแหง่ชาติ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที และขอ้หา.กระทาํผิด

ตามพระราชบญัญัตเิครอืงเลือยโซ่ยนต ์พทุธศกัราช 2545 มาตรา 4 ฐาน หา้มมิใหผู้ใ้ดครอบครองหรือนาํเขา้

เครอืงเลือยโซย่นต ์โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากนายทะเบียนเลือยโซย่นต ์

ทงันี สืบเนืองจากขณะทีเจา้หนา้ทีลาดตระเวนเชิงคณุภาพเพือปอ้งกนัและปราบปรามการกระทาํผิด

กฎหมายวา่ดว้ยการป่าไมใ้นเขตพืนทีรบัผิดชอบ ขณะตรวจมาถึงบรเิวณป่าบา้นสามคัคีธรรมซงึอยูใ่นเขตพืนทีป่า

สงวนแหง่ชาติป่าวงัใหญ่ และป่าแมน่าํนอ้ย ทอ้งทีหมู่ 5 ต.ลุม่สุ่ม อ.ไทรโยค พบเสน้ทางลาํลองเขา้ไปในป่าจงึได้

เดินเขา้ไปตรวจสอบห่างจากถนนเสน้สามคัคีธรรม-บอ้งตีไปทางดา้นทิศเหนือประมาณ 50 เมตร พบผูต้อ้งหา

กาํลงัแบกไมแ้ปรรูปออกมาจากป่าคณะเจา้หนา้ทีแสดงตวัเพือขอตรวจสอบและจบักมุตวั  

โดยนายมณเฑียร แจง้กบัเจา้หนา้ทีว่า ไมส้กัทีตรวจพบทงัหมดตนเป็นผูท้าํการตดัโคน่และทาํการแปรรูปดว้ย

ตนเองดว้ยการนาํเอาเครอืงปันไฟมาทาํเป็นเครอืงกาํเนิดไฟฟ้าเพือใชก้บัเครืองเลือยโซย่นตด์ดัแปลงเป็นหินเจีย 

และไดน้าํไมท้ีทาํการแปรรูปแลว้ไปเก็บไวที้ใตถุ้นบา้น ทีอยู่ห่างจากทีเกิดเหตปุระมาณ 1 กิโลเมตร 

ดงันนัเจา้หนา้ทีจงึไดน้าํตวันายมณเฑียร ไปตรวจคน้ทีบา้นพกั พบแทน่เครืองเสือยวงเดือนพรอ้มใบเลือยวงเดือน

ติดอยู่กบัแทน่มีไดรน์าโมไฟฟ้าเป็นตวัจดุใหใ้บเลือยวงเดือนทาํงาน โดยมีหลงัคาต่อออกมาจากตวับา้นเป็นทีทาํ

การแปรรูปไม ้และพบไมส้กัแปรูรูป วางอยู่ขา้งแทน่เครืองเลือยและภายในใตถ้นุบา้น จาํนวน 2 กอง และนาย

มณเฑียร ไดเ้ขา้ไปภายในบา้นพรอ้มกบันาํเครืองเลือยโซ่ยนต ์จาํนวน 2 เครือง เครืองกาํเนิดไฟฟ้า 1 เครอืง มา

มอบใหก้บัคณะเจา้หนา้ที 

เมือตรวจสอบทีบรเิวณหนา้ตดัของไมท้กุแผน่ทกุทอ่นไม่พบรูปรอยดวงตราใดๆ ของพนกังานเจา้หนา้ทีตีประทบั

เอาไวแ้ตอ่ย่างใด จงึเป็นอนัแสดงไดว้า่ไดไ้มน้นัมาโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย จงึเป็นการกระทาํผิดตามขอ้ขา้งตน้ 

 

 



 
 

อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีธรรมศาสตร วอนสังคมชวยสงเสียงเรียกรองกรมปาไม เบรกกรมทาง
หลวงตัดตนยางนายักษ เพื่อขยายถนนสาย 319 ปราจีนบุร-ีพนมสารคาม จากเสนสุวรรณศรไปพื้นที่ EEC หลัง
กรมปาไมไฟเขียวตัดท้ิง ให ออป.ดึงเอกชนรับซื้อไปแปรรูป ชี้ถาอยูริมถนนไมได ตองลอมยายไมใชตัดโคน เซฟ
ที่นี่ไดเซฟตนไมใหญที่อื่นเชนกัน 
 
วันนี้ (1 ม.ิย.) เฟซบุก Prinya Thaewanarumitkul ของนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โพสตภาพและบทความหัวขอ "ทําไมประเทศไทย ตนไมจึงอยูกับถนนไมได? ชวยกัน 
ชวยชีวิตตนยางนา ถนน 319" ระบุวา "ในวัยเด็กตอนผมไปบานเกาของพอ ซึ่งเปนบานปูกับยา ซึ่งอยูตําบลบานซอง 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ะหวางทางจะผานตนไมจํานวนมากมายนับเปนรอยๆ ตนสองขางทาง โดยใน
บรรดาตนไมเหลานั้นมีตนยางนาเปนตนที่สูงใหญที่สุด ที่ยืนตนคูกันสองฝงหางเปนระยะๆ นับไดเปนสิบๆ ตน 
 
ตอนเด็กพอเห็นตนยางนาสูงใหญเหลานี้ ผมก็รูวากําลังจะถึงบานปูบานยาแลว พอโตข้ึนมาขับรถเองได ผมก็ชอบขับ
รถมาที่ถนนที่รมรื่นเสนนี้ ที่มีชื่อวาถนน 319 โดยเฉพาะในชวงท่ีผานตําบลบานซอง เพราะมีความสุขทุกครั้งที่ไดเห็น
ตนยางนาเหลานี้ที่เปนความทรงจําอันอบอุนในวัยเด็ก จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ระยะเวลาไดผานไปหลายสิบป ผมได
ขาววาถนน 319 กําลังจะขยายจาก 2 เลนเปน 4 เลน พอผมทราบขาวผมก็ใจหาย และเปนหวงในชะตากรรมของตน
ยางนาและเหลาตนไมใหญริมถนน 319 ที่ผมเห็นมาตั้งแตเด็กๆ ผมสอบถามก็ไดความวาจะมีการลอมยายไปปลูกที่อ่ืน
ก็เบาใจ ที่แมวาจะรักษาตนไมเหลานี้ไวริมถนนไมได แตอยางนอยมันก็ไมถูกตัดโคน 
 
            1/3 
เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดผานไปถนนเสนนี้อีกครั้ง งานกอสรางถนนคืบหนาไปมาก ตนไมสองฝงถูกลอมยายไปเกือบหมดแลว 



แตตนยางนาที่สูงใหญที่สุดประมาณ 10 ตนยังอยู ผมเขาใจวามันลอมยายยากเพราะตนสูงมาก เขาก็คงจะลอมทีหลัง 
แตก็รูสึกเอะใจ จึงจอดรถดู แลวก็ไดเห็นกากบาทสีแดงพนอยูที่โคนตนไม! นี่คือเครื่องหมายบอกวาใหตัดได กากบาทสี
แดงคือเครื่องหมายประหารชีวิตตนยางนาเหลานี้ ผมรีบสอบถามกรมทางหลวงและไดรับคําตอบวา “ตนยางนาพวกนี้
มันสูงและใหญเกิน เราลอมยายไมไหว จึงตองตัดครับ และเราไดขออนุญาตกรมปาไมแลว”  
 
ผมเขาใจผิด ที่ตนยางนาเหลานี้ยังอยูเพราะเขารอกรมปาไมอนุญาตใหตัด! แลวยังมีทางชวยชีวิตตนยางนาเหลานี้อยู
ไหม ผมถามตอ “ทาจะยากครับ กรมปาไมอนุญาตใหตัดแลว และมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม หรือ ออป.ไป
ดําเนินการหาเอกชนมาซื้อแลวครับ” แตขาวก็ยังไมรายไปเสียทัง้หมด เมื่อผมถามวาแลว ออป. หาคนมาซื้อและตัด
ตนไมเหลานี้ไปแปรรูปไดหรือยัง ผมก็ไดคําตอบวายัง นั่นแปลวาผมยังมีเวลา ผมรีบประสานงานกับกรมปาไมพรอมกับ
หาทีมลอมยายในทันที และผมไดทีมมืออาชีพมาในเวลาอันรวดเร็ว คาใชจายเทาไหรคอยวากันอีกที 
 
แตขาวรายก็มาในเวลารวดเร็วมาก “ออป.เคาหาเอกชนมาซื้อไดแลวครบัอาจารย” เจาหนาที่ในกรมทางหลวงแจงผม
เมื่อสัก 2-3 วันที่ผานมา แลวจะมาตัดเมื่อไหร ผมถาม “คงไมเกินหนึ่งอาทิตยครับ” นั่นคือคําตอบ ชะตากรรมของตน
ยางนาเหลานี้จะอยูไดอีกแคหนึ่งอาทิตย 
 
“อาจารยมาขอใหไมตัดตอนนี้อาจจะชาไปแลวนะครับ” ใครบางคนบอกผมเมื่อเชานี้ 
 
“ไมชาหรอกครับ” ผมตอบ “เหมือนคําสั่งประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ ตราบใดที่ยังไมประหารชีวิตก็ยังมีความหวังที่จะ
ชวยชีวิตครับ” 
 
ครับ นั่นคือสิ่งที่ผมบอกตัวเองดวย มันสายเกินไปที่จะขอกรมทางหลวงใหปรับแนวถนนเพ่ือรักษาตนไมใหญเหลานี้ให
อยูกับถนน 319 ตอไป แตมันยังไมสายเกินไปท่ีจะลอมยาย ทีมงานลอมยายพรอมแลว และหาที่ยายตนไมไปไดแลว
คือวัดบานซองที่อยูใกลๆ กรมทางหลวงก็ไมขัดของท่ีจะลอมยาย เหลือเพียงกรมปาไมใหยกเลิกการตัด และอนุญาตให
ลอมยายแทนการตัดเทานั้น 
 
รวมกันสงเสียงถึงกรมปาไมกันนะครับ โดยผมตั้งใจวาจะทําใหสําเร็จใหได ไมใชเพียงเพราะนี่คือตนไมในวัยเด็กของผม 
แตเปนตนไมของทุกคน ตนไมเปนของประชาชน ถาทําสําเร็จที่นี่ได ก็แปลวาเราจะรักษาตนไมที่อ่ืนใหสําเร็จไดเชนกัน
ครบั นี่คือภารกิจรักษาตนไมใหญใหประเทศไทย ถารักษาใหอยูริมถนนตอไปไมได ก็ตองลอมยายไมใชตัดโคน! กรณีนี้
จะเปนตัวอยางใหเห็นวา ประชาชนถารวมใจกัน สามารถชวยกันรักษาตนไมใหญเอาไวไดครับ #Save319Trees" 

สําหรับทางหลวงแผนดินหมายเลข 319 (หนองชะอม - พนมถนน) หรือถนนสุวินทวงศทางรวม 48.064 ตั๋วมี
จุดเริ่มตนจากแยกหนองชะอมถนนสุวรรณศรตําบลโคกไมอําเภอเมืองจังหวัดผานศูนยราชการผานถนนสาย 33 แนว
ใหม (พลี-หวยขา 28.85) ทองทะเลเวียดนามตะวันออกกลาง ผานถนนสายหนองจีนจอก-บานสราง-บุรีไสเขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ปราบ 88 ทองเ... ผานตัว อ.ศรีมโหสถ แยก อกโคบ เขา กอน เขตตางจังหวัดที่คลองโคกไทย
จอดท่ีถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทรบุร)ี เรือสามแยกหนองเค็ดตําบลทาอําเภอจังหวัดกาญจนบุรีหางจากสาม
แยกเขาหินกับถนนสาย 331 (จอมบึงหรือถนนสายตาง) แนะนํา 13 ด ี
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ปจจุบันกรมทางหลวงดําเนินการกอสรางตอนบานหนองหัวหมู - อ. พนมทวน (ป 2562) ตอน 1 รวมกม. 22 + 300 
ถึง 30 + 538 ระยะทาง 8.238 กอสรางโดยหางหุนสวนกระจายคางานตามสัญญา 795,198,000 บาทเริ่มตนสัญญา 
28 ก . พ. 2562 เดือนมีนาคม 13 พ.ย. 2564 ตอน 2 ชวงกม. 34 + 938 ถึง 48 + 064 ระยะทาง 13.126 สัญญา
กอสรางโดย บริษัท นภาบานคางานตามสัญญา 740,900,000 บาทเริ่มตนสัญญา 17 ส.ค. 2562 เดือนมีนาคม 3 
มีนาคม พ.ศ. 2565 นักผจญภัย ติตติ ติติ ตามติติง ติติง ติติง ติติง ติติง ติติ ตามโครงการ สะพานขามฟา (อรัญ) ที่
พิกัดโดยบังเอิญ หางจํากัด โชคชัยการโยธา คาแรงตามสัญญา 186,774,000 สัปดาห... ที่ 25 ส.ค. พ.ศ. 2564  
เทศภาวนา 
 
กอนหนานี้ถนนเสนดังกลาวตอนบางหนองชะอม - อ. ศรีมโหสถ (ป 2561) ตอน 1 กิโลเมตร 3 + 800 ถึง 10 + 500 
ทางระยะทาง 6.7 กอสรางโดยหางหุนสวนจํากัดศรีจักรกลคาตามงาน สญัญา 299,862,000 บาทตอน 2 รวม
กม. 10+500 ถึง 16+300 ระยะทาง 9.5 นักบินโดย หางหุนสวนจํากัด มาตรศรจีักรกล คางานตามสัญญา 
286,168,961 บาท งานแลวครั้ง...  
 
เรือดังกลาวเชื่อมตอระหวางประเทศกับอําเภอตางจังหวัดชายแดนและเชื่อมโยงระหวางประเทศกับหนวยงานปฏิบัติ
และการทาเรือในพ้ืนที่ตางประเทศเชนเรือแหลมฉาวปจจุบันมีปริมาณการใชงานท่ีเงียบไมตองดําเนินการกับถนนสาย
ดัง เปนเสนทางสายหลักเชื่อมไปยังภาคคะคะวันออกระบบระบบบังคบัประสานงานกับร... จังหวัดสระบุรีจังหวัด
นครนายกดานที่อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว 
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อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีธรรมศาสตร วอนสังคมชวยสงเสียงเรียกรองกรมปาไม เบรกกรมทาง
หลวงตัดตนยางนายักษ เพื่อขยายถนนสาย 319 ปราจีนบุร-ีพนมสารคาม จากเสนสุวรรณศรไปพื้นที่ EEC หลัง
กรมปาไมไฟเขียวตัดท้ิง ให ออป.ดึงเอกชนรับซื้อไปแปรรูป ชี้ถาอยูริมถนนไมได ตองลอมยายไมใชตัดโคน เซฟ
ที่นี่ไดเซฟตนไมใหญที่อื่นเชนกัน 
 
วันนี้ (1 ม.ิย.) เฟซบุก Prinya Thaewanarumitkul ของนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โพสตภาพและบทความหัวขอ "ทําไมประเทศไทย ตนไมจึงอยูกับถนนไมได? ชวยกัน 
ชวยชีวิตตนยางนา ถนน 319" ระบุวา "ในวัยเด็กตอนผมไปบานเกาของพอ ซึ่งเปนบานปูกับยา ซึ่งอยูตําบลบานซอง 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ะหวางทางจะผานตนไมจํานวนมากมายนับเปนรอยๆ ตนสองขางทาง โดยใน
บรรดาตนไมเหลานั้นมีตนยางนาเปนตนที่สูงใหญที่สุด ที่ยืนตนคูกันสองฝงหางเปนระยะๆ นับไดเปนสิบๆ ตน 
 
ตอนเด็กพอเห็นตนยางนาสูงใหญเหลานี้ ผมก็รูวากําลังจะถึงบานปูบานยาแลว พอโตข้ึนมาขับรถเองได ผมก็ชอบขับ
รถมาที่ถนนที่รมรื่นเสนนี้ ที่มีชื่อวาถนน 319 โดยเฉพาะในชวงท่ีผานตําบลบานซอง เพราะมีความสุขทุกครั้งที่ไดเห็น
ตนยางนาเหลานี้ที่เปนความทรงจําอันอบอุนในวัยเด็ก จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ระยะเวลาไดผานไปหลายสิบป ผมได
ขาววาถนน 319 กําลังจะขยายจาก 2 เลนเปน 4 เลน พอผมทราบขาวผมก็ใจหาย และเปนหวงในชะตากรรมของตน
ยางนาและเหลาตนไมใหญริมถนน 319 ที่ผมเห็นมาตั้งแตเด็กๆ ผมสอบถามก็ไดความวาจะมีการลอมยายไปปลูกที่อ่ืน
ก็เบาใจ ที่แมวาจะรักษาตนไมเหลานี้ไวริมถนนไมได แตอยางนอยมันก็ไมถูกตัดโคน 
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เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดผานไปถนนเสนนี้อีกครั้ง งานกอสรางถนนคืบหนาไปมาก ตนไมสองฝงถูกลอมยายไปเกือบหมดแลว 



แตตนยางนาที่สูงใหญที่สุดประมาณ 10 ตนยังอยู ผมเขาใจวามันลอมยายยากเพราะตนสูงมาก เขาก็คงจะลอมทีหลัง 
แตก็รูสึกเอะใจ จึงจอดรถดู แลวก็ไดเห็นกากบาทสีแดงพนอยูที่โคนตนไม! นี่คือเครื่องหมายบอกวาใหตัดได กากบาทสี
แดงคือเครื่องหมายประหารชีวิตตนยางนาเหลานี้ ผมรีบสอบถามกรมทางหลวงและไดรับคําตอบวา “ตนยางนาพวกนี้
มันสูงและใหญเกิน เราลอมยายไมไหว จึงตองตัดครับ และเราไดขออนุญาตกรมปาไมแลว”  
 
ผมเขาใจผิด ที่ตนยางนาเหลานี้ยังอยูเพราะเขารอกรมปาไมอนุญาตใหตัด! แลวยังมีทางชวยชีวิตตนยางนาเหลานี้อยู
ไหม ผมถามตอ “ทาจะยากครับ กรมปาไมอนุญาตใหตัดแลว และมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม หรือ ออป.ไป
ดําเนินการหาเอกชนมาซื้อแลวครับ” แตขาวก็ยังไมรายไปเสียทัง้หมด เมื่อผมถามวาแลว ออป. หาคนมาซื้อและตัด
ตนไมเหลานี้ไปแปรรูปไดหรือยัง ผมก็ไดคําตอบวายัง นั่นแปลวาผมยังมีเวลา ผมรีบประสานงานกับกรมปาไมพรอมกับ
หาทีมลอมยายในทันที และผมไดทีมมืออาชีพมาในเวลาอันรวดเร็ว คาใชจายเทาไหรคอยวากันอีกที 
 
แตขาวรายก็มาในเวลารวดเร็วมาก “ออป.เคาหาเอกชนมาซื้อไดแลวครบัอาจารย” เจาหนาที่ในกรมทางหลวงแจงผม
เมื่อสัก 2-3 วันที่ผานมา แลวจะมาตัดเมื่อไหร ผมถาม “คงไมเกินหนึ่งอาทิตยครับ” นั่นคือคําตอบ ชะตากรรมของตน
ยางนาเหลานี้จะอยูไดอีกแคหนึ่งอาทิตย 
 
“อาจารยมาขอใหไมตัดตอนนี้อาจจะชาไปแลวนะครับ” ใครบางคนบอกผมเมื่อเชานี้ 
 
“ไมชาหรอกครับ” ผมตอบ “เหมือนคําสั่งประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ ตราบใดที่ยังไมประหารชีวิตก็ยังมีความหวังที่จะ
ชวยชีวิตครับ” 
 
ครับ นั่นคือสิ่งที่ผมบอกตัวเองดวย มันสายเกินไปที่จะขอกรมทางหลวงใหปรับแนวถนนเพ่ือรักษาตนไมใหญเหลานี้ให
อยูกับถนน 319 ตอไป แตมันยังไมสายเกินไปท่ีจะลอมยาย ทีมงานลอมยายพรอมแลว และหาที่ยายตนไมไปไดแลว
คือวัดบานซองที่อยูใกลๆ กรมทางหลวงก็ไมขัดของท่ีจะลอมยาย เหลือเพียงกรมปาไมใหยกเลิกการตัด และอนุญาตให
ลอมยายแทนการตัดเทานั้น 
 
รวมกันสงเสียงถึงกรมปาไมกันนะครับ โดยผมตั้งใจวาจะทําใหสําเร็จใหได ไมใชเพียงเพราะนี่คือตนไมในวัยเด็กของผม 
แตเปนตนไมของทุกคน ตนไมเปนของประชาชน ถาทําสําเร็จที่นี่ได ก็แปลวาเราจะรักษาตนไมที่อ่ืนใหสําเร็จไดเชนกัน
ครบั นี่คือภารกิจรักษาตนไมใหญใหประเทศไทย ถารักษาใหอยูริมถนนตอไปไมได ก็ตองลอมยายไมใชตัดโคน! กรณีนี้
จะเปนตัวอยางใหเห็นวา ประชาชนถารวมใจกัน สามารถชวยกันรักษาตนไมใหญเอาไวไดครับ #Save319Trees" 

สําหรับทางหลวงแผนดินหมายเลข 319 (หนองชะอม - พนมถนน) หรือถนนสุวินทวงศทางรวม 48.064 ตั๋วมี
จุดเริ่มตนจากแยกหนองชะอมถนนสุวรรณศรตําบลโคกไมอําเภอเมืองจังหวัดผานศูนยราชการผานถนนสาย 33 แนว
ใหม (พลี-หวยขา 28.85) ทองทะเลเวียดนามตะวันออกกลาง ผานถนนสายหนองจีนจอก-บานสราง-บุรีไสเขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ปราบ 88 ทองเ... ผานตัว อ.ศรีมโหสถ แยก อกโคบ เขา กอน เขตตางจังหวัดที่คลองโคกไทย
จอดท่ีถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทรบุร)ี เรือสามแยกหนองเค็ดตําบลทาอําเภอจังหวัดกาญจนบุรีหางจากสาม
แยกเขาหินกับถนนสาย 331 (จอมบึงหรือถนนสายตาง) แนะนํา 13 ด ี
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ปจจุบันกรมทางหลวงดําเนินการกอสรางตอนบานหนองหัวหมู - อ. พนมทวน (ป 2562) ตอน 1 รวมกม. 22 + 300 
ถึง 30 + 538 ระยะทาง 8.238 กอสรางโดยหางหุนสวนกระจายคางานตามสัญญา 795,198,000 บาทเริ่มตนสัญญา 
28 ก . พ. 2562 เดือนมีนาคม 13 พ.ย. 2564 ตอน 2 ชวงกม. 34 + 938 ถึง 48 + 064 ระยะทาง 13.126 สัญญา
กอสรางโดย บริษัท นภาบานคางานตามสัญญา 740,900,000 บาทเริ่มตนสัญญา 17 ส.ค. 2562 เดือนมีนาคม 3 
มีนาคม พ.ศ. 2565 นักผจญภัย ติตติ ติติ ตามติติง ติติง ติติง ติติง ติติง ติติ ตามโครงการ สะพานขามฟา (อรัญ) ที่
พิกัดโดยบังเอิญ หางจํากัด โชคชัยการโยธา คาแรงตามสัญญา 186,774,000 สัปดาห... ที่ 25 ส.ค. พ.ศ. 2564  
เทศภาวนา 
 
กอนหนานี้ถนนเสนดังกลาวตอนบางหนองชะอม - อ. ศรีมโหสถ (ป 2561) ตอน 1 กิโลเมตร 3 + 800 ถึง 10 + 500 
ทางระยะทาง 6.7 กอสรางโดยหางหุนสวนจํากัดศรีจักรกลคาตามงาน สญัญา 299,862,000 บาทตอน 2 รวม
กม. 10+500 ถึง 16+300 ระยะทาง 9.5 นักบินโดย หางหุนสวนจํากัด มาตรศรจีักรกล คางานตามสัญญา 
286,168,961 บาท งานแลวครั้ง...  
 
เรือดังกลาวเชื่อมตอระหวางประเทศกับอําเภอตางจังหวัดชายแดนและเชื่อมโยงระหวางประเทศกับหนวยงานปฏิบัติ
และการทาเรือในพ้ืนที่ตางประเทศเชนเรือแหลมฉาวปจจุบันมีปริมาณการใชงานท่ีเงียบไมตองดําเนินการกับถนนสาย
ดัง เปนเสนทางสายหลักเชื่อมไปยังภาคคะคะวันออกระบบระบบบังคบัประสานงานกับร... จังหวัดสระบุรีจังหวัด
นครนายกดานที่อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว 
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อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีธรรมศาสตร วอนสังคมชวยสงเสียงเรียกรองกรมปาไม เบรกกรมทาง
หลวงตัดตนยางนายักษ เพื่อขยายถนนสาย 319 ปราจีนบุร-ีพนมสารคาม จากเสนสุวรรณศรไปพื้นที่ EEC หลัง
กรมปาไมไฟเขียวตัดท้ิง ให ออป.ดึงเอกชนรับซื้อไปแปรรูป ชี้ถาอยูริมถนนไมได ตองลอมยายไมใชตัดโคน เซฟ
ที่นี่ไดเซฟตนไมใหญที่อื่นเชนกัน 
 
วันนี้ (1 ม.ิย.) เฟซบุก Prinya Thaewanarumitkul ของนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โพสตภาพและบทความหัวขอ "ทําไมประเทศไทย ตนไมจึงอยูกับถนนไมได? ชวยกัน 
ชวยชีวิตตนยางนา ถนน 319" ระบุวา "ในวัยเด็กตอนผมไปบานเกาของพอ ซึ่งเปนบานปูกับยา ซึ่งอยูตําบลบานซอง 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ะหวางทางจะผานตนไมจํานวนมากมายนับเปนรอยๆ ตนสองขางทาง โดยใน
บรรดาตนไมเหลานั้นมีตนยางนาเปนตนที่สูงใหญที่สุด ที่ยืนตนคูกันสองฝงหางเปนระยะๆ นับไดเปนสิบๆ ตน 
 
ตอนเด็กพอเห็นตนยางนาสูงใหญเหลานี้ ผมก็รูวากําลังจะถึงบานปูบานยาแลว พอโตข้ึนมาขับรถเองได ผมก็ชอบขับ
รถมาที่ถนนที่รมรื่นเสนนี้ ที่มีชื่อวาถนน 319 โดยเฉพาะในชวงท่ีผานตําบลบานซอง เพราะมีความสุขทุกครั้งที่ไดเห็น
ตนยางนาเหลานี้ที่เปนความทรงจําอันอบอุนในวัยเด็ก จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ระยะเวลาไดผานไปหลายสิบป ผมได
ขาววาถนน 319 กําลังจะขยายจาก 2 เลนเปน 4 เลน พอผมทราบขาวผมก็ใจหาย และเปนหวงในชะตากรรมของตน
ยางนาและเหลาตนไมใหญริมถนน 319 ที่ผมเห็นมาตั้งแตเด็กๆ ผมสอบถามก็ไดความวาจะมีการลอมยายไปปลูกที่อ่ืน
ก็เบาใจ ที่แมวาจะรักษาตนไมเหลานี้ไวริมถนนไมได แตอยางนอยมันก็ไมถูกตัดโคน 
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เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดผานไปถนนเสนนี้อีกครั้ง งานกอสรางถนนคืบหนาไปมาก ตนไมสองฝงถูกลอมยายไปเกือบหมดแลว 
แตตนยางนาที่สูงใหญที่สุดประมาณ 10 ตนยังอยู ผมเขาใจวามันลอมยายยากเพราะตนสูงมาก เขาก็คงจะลอมทีหลัง 
แตก็รูสึกเอะใจ จึงจอดรถดู แลวก็ไดเห็นกากบาทสีแดงพนอยูที่โคนตนไม! นี่คือเครื่องหมายบอกวาใหตัดได กากบาทสี
แดงคือเครื่องหมายประหารชีวิตตนยางนาเหลานี้ ผมรีบสอบถามกรมทางหลวงและไดรับคําตอบวา “ตนยางนาพวกนี้
มันสูงและใหญเกิน เราลอมยายไมไหว จึงตองตัดครับ และเราไดขออนุญาตกรมปาไมแลว”  
 
ผมเขาใจผิด ที่ตนยางนาเหลานี้ยังอยูเพราะเขารอกรมปาไมอนุญาตใหตัด! แลวยังมีทางชวยชีวิตตนยางนาเหลานี้อยู
ไหม ผมถามตอ “ทาจะยากครับ กรมปาไมอนุญาตใหตัดแลว และมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม หรือ ออป.ไป
ดําเนินการหาเอกชนมาซื้อแลวครับ” แตขาวก็ยังไมรายไปเสียทัง้หมด เมื่อผมถามวาแลว ออป. หาคนมาซื้อและตัด
ตนไมเหลานี้ไปแปรรูปไดหรือยัง ผมก็ไดคําตอบวายัง นั่นแปลวาผมยังมีเวลา ผมรีบประสานงานกับกรมปาไมพรอมกับ
หาทีมลอมยายในทันที และผมไดทีมมืออาชีพมาในเวลาอันรวดเร็ว คาใชจายเทาไหรคอยวากันอีกที 
 
แตขาวรายก็มาในเวลารวดเร็วมาก “ออป.เคาหาเอกชนมาซื้อไดแลวครบัอาจารย” เจาหนาที่ในกรมทางหลวงแจงผม
เมื่อสัก 2-3 วันที่ผานมา แลวจะมาตัดเมื่อไหร ผมถาม “คงไมเกินหนึ่งอาทิตยครับ” นั่นคือคําตอบ ชะตากรรมของตน
ยางนาเหลานี้จะอยูไดอีกแคหนึ่งอาทิตย 
 
“อาจารยมาขอใหไมตัดตอนนี้อาจจะชาไปแลวนะครับ” ใครบางคนบอกผมเมื่อเชานี้ 
 
“ไมชาหรอกครับ” ผมตอบ “เหมือนคําสั่งประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ ตราบใดที่ยังไมประหารชีวิตก็ยังมีความหวังที่จะ
ชวยชีวิตครับ” 
 
ครับ นั่นคือสิ่งที่ผมบอกตัวเองดวย มันสายเกินไปที่จะขอกรมทางหลวงใหปรับแนวถนนเพ่ือรักษาตนไมใหญเหลานี้ให
อยูกับถนน 319 ตอไป แตมันยังไมสายเกินไปท่ีจะลอมยาย ทีมงานลอมยายพรอมแลว และหาที่ยายตนไมไปไดแลว
คือวัดบานซองที่อยูใกลๆ กรมทางหลวงก็ไมขัดของท่ีจะลอมยาย เหลือเพียงกรมปาไมใหยกเลิกการตัด และอนุญาตให
ลอมยายแทนการตัดเทานั้น 
 
รวมกันสงเสียงถึงกรมปาไมกันนะครับ โดยผมตั้งใจวาจะทําใหสําเร็จใหได ไมใชเพียงเพราะนี่คือตนไมในวัยเด็กของผม 
แตเปนตนไมของทุกคน ตนไมเปนของประชาชน ถาทําสําเร็จที่นี่ได ก็แปลวาเราจะรักษาตนไมที่อ่ืนใหสําเร็จไดเชนกัน
ครบั นี่คือภารกิจรักษาตนไมใหญใหประเทศไทย ถารักษาใหอยูริมถนนตอไปไมได ก็ตองลอมยายไมใชตัดโคน! กรณีนี้
จะเปนตัวอยางใหเห็นวา ประชาชนถารวมใจกัน สามารถชวยกันรักษาตนไมใหญเอาไวไดครับ #Save319Trees" 

สําหรับทางหลวงแผนดินหมายเลข 319 (หนองชะอม - พนมถนน) หรือถนนสุวินทวงศทางรวม 48.064 ตั๋วมี
จุดเริ่มตนจากแยกหนองชะอมถนนสุวรรณศรตําบลโคกไมอําเภอเมืองจังหวัดผานศูนยราชการผานถนนสาย 33 แนว
ใหม (พลี-หวยขา 28.85) ทองทะเลเวียดนามตะวันออกกลาง ผานถนนสายหนองจีนจอก-บานสราง-บุรีไสเขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ปราบ 88 ทองเ... ผานตัว อ.ศรีมโหสถ แยก อกโคบ เขา กอน เขตตางจังหวัดที่คลองโคกไทย
จอดท่ีถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทรบุร)ี เรือสามแยกหนองเค็ดตําบลทาอําเภอจังหวัดกาญจนบุรีหางจากสาม
แยกเขาหินกับถนนสาย 331 (จอมบึงหรือถนนสายตาง) แนะนํา 13 ด ี
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ปจจุบันกรมทางหลวงดําเนินการกอสรางตอนบานหนองหัวหมู - อ. พนมทวน (ป 2562) ตอน 1 รวมกม. 22 + 300 
ถึง 30 + 538 ระยะทาง 8.238 กอสรางโดยหางหุนสวนกระจายคางานตามสัญญา 795,198,000 บาทเริ่มตนสัญญา 
28 ก . พ. 2562 เดือนมีนาคม 13 พ.ย. 2564 ตอน 2 ชวงกม. 34 + 938 ถึง 48 + 064 ระยะทาง 13.126 สัญญา
กอสรางโดย บริษัท นภาบานคางานตามสัญญา 740,900,000 บาทเริ่มตนสัญญา 17 ส.ค. 2562 เดือนมีนาคม 3 
มีนาคม พ.ศ. 2565 นักผจญภัย ติตติ ติติ ตามติติง ติติง ติติง ติติง ติติง ติติ ตามโครงการ สะพานขามฟา (อรัญ) ที่
พิกัดโดยบังเอิญ หางจํากัด โชคชัยการโยธา คาแรงตามสัญญา 186,774,000 สัปดาห... ที่ 25 ส.ค. พ.ศ. 2564  
เทศภาวนา 
 
กอนหนานี้ถนนเสนดังกลาวตอนบางหนองชะอม - อ. ศรีมโหสถ (ป 2561) ตอน 1 กิโลเมตร 3 + 800 ถึง 10 + 500 
ทางระยะทาง 6.7 กอสรางโดยหางหุนสวนจํากัดศรีจักรกลคาตามงาน สญัญา 299,862,000 บาทตอน 2 รวม
กม. 10+500 ถึง 16+300 ระยะทาง 9.5 นักบินโดย หางหุนสวนจํากัด มาตรศรจีักรกล คางานตามสัญญา 
286,168,961 บาท งานแลวครั้ง...  
 
เรือดังกลาวเชื่อมตอระหวางประเทศกับอําเภอตางจังหวัดชายแดนและเชื่อมโยงระหวางประเทศกับหนวยงานปฏิบัติ
และการทาเรือในพ้ืนที่ตางประเทศเชนเรือแหลมฉาวปจจุบันมีปริมาณการใชงานท่ีเงียบไมตองดําเนินการกับถนนสาย
ดัง เปนเสนทางสายหลักเชื่อมไปยังภาคคะคะวันออกระบบระบบบังคบัประสานงานกับร... จังหวัดสระบุรีจังหวัด
นครนายกดานที่อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว 
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