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สื่อส่ิงพิมพ 
- เดง ผอ.สวนปองกันฯ กรมปาไมอุดรฯ  (ไทยรัฐ  26 ม.ิย. 64  หนา 7) 
- คอลัมน บ.ก.ตอบจดหมาย แซนดบ็อกซ-แตวัคซีนยังนอย  (ขาวสด  25 มิ.ย. 64  หนา 7) 

สื่อออนไลน 
- ตั้งกก.สอบขอเท็จจริงชาย 5 คน อาง เปนจนท.ขอคนโรงงานไมแปรรูป  (มติชน  24 มิ.ย. 64) 
  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2793422 
- อธิบดีปาไมตั้งกก.สอบชาย 5 คนอางเปนจนท.ปาไมคนโรงงานไมแปรรูป  (ขาวสด  24 ม.ิย. 64) 
  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6471882 
- ตั้งกก.สอบปมจนท.ปาไมอางเปนลูกนองผอ.ขอเคลียรโรงไมอุดรฯ  (เดลินิวส 24 มิ.ย. 64) 
https://www.dailynews.co.th/politics/852128 
- นศ.นิติ รามฯ รวมตัวหนากรมปาไม ตาน จนท.ไถเงินผูประกอบการแลกใบอนุญาต  (ผูจัดการออนไลน   
24 มิ.ย. 64)  https://mgronline.com/politics/detail/9640000061084 
- กลุมอนุรักษเขาไผ ยึดพ้ืนที่ สรางหองน้ํา ตั้งแคมป กรมปาไมเตือนแลว  (ขาวสด  24 ม.ิย. 64) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6472603 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23167
วันที่: เสาร์ 26 มิถุนายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: เด้ง ผอ.ส่วนป้องกันฯกรมป่าไม้อุดรฯ

รหัสข่าว: C-210626039015(25 มิ.ย. 64/08:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.48 Ad Value: 24,728 PRValue : 74,184 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11167
วันที่: ศุกร์ 25 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-210625012026(25 มิ.ย. 64/03:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 39.88 Ad Value: 43,868 PRValue : 131,604 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ตังกก.สอบข้อเท็จจริงชาย 5 คน อ้าง เป็นจนท.ขอค้นโรงงานไม้แปรรูปแถมอ้างเป็นลูกน้อง ผอ.มา

เคลียร ์ให้เสร็จสินภายใน 15 วันพร้อมสังเด้ง ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ อุดรธานี 

เมือวนัที 24 มิถนุายน นายอดศิร นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผย

ว่า ตนไดล้งนามในคาํสงัแตง่ตงัคณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจรงิกรณีมีผูอ้า้งตวัวา่เป็นเจา้หนา้ทีป่าไม ้สาํนกั

จดัการทรพัยากรป่าไมที้ 6(อดุรธานี) 5 นายไปขอตรวจโรงไมแ้ละใบอนญุาตตงัโรงงานไมแ้ปรรูป รวมทงัขอดู

เอกสารใบบญัชีรายการไม ้ตรวจสอบไมท้่อน เครอืงจกัร ของผูป้ระกอบการรายหนงึใน จ.อดุรธานี รวมทงัอา้งว่า

เป็นลกูนอ้งของ ผอ.มาแจง้ยืนเงือนไขใหเ้คลียรเ์รืองใหจ้บ ไมเ่ชน่นนัตอ้งหาเงินมาประกนัตวัและยงัใหล้งนาม

รบัทราบขอ้กลา่วหาดว้ย โดยมีธวชัชยั ลดักรูด ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้เป็นประธาน มีกรรมการ อาทิ นาย

สมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ ผอ.สาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า เป็นตน้ โดยใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเชิญ

บคุคลมาใหถ้อ้ยคาํหรือมอบเอกสารหลกัฐานใหต้รวจสอบพรอ้มกบัพิจารณาว่าผูถ้กูกล่าวหากระทาํการอนัมีมลู

เป็นความผิดวินยัหรือไม่ และใหส้อบสวนเสรจ็สินภายใน 15 วนั 
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 อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่ว่า นอกจากนี ตนยงัสงัยา้ยนายจีรศกัด ิปญุญพิทกัษ ์เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส 

ส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรปาไมที้ 6(อดุรธานี) ทาํหนา้ที ผอ.ส่วนปอ้งกนัรกัษาป่าและควบคมุ

ไฟป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรปาไมที้ 6(อดุรธานี) ไปประจาํสาํนกัปอ้งกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า กรมป่าไมแ้ละ

จะดาํเนินคดีอยา่งเดด็ขาดกบัโรงคา้ไมผิ้ดกฎหมาย โดยเฉพาะทีอา้งว่าเป็นไมที้ไดม้าจากทีดินกรรมสิทธิและทีดิน 

สปก. แตโ่ดยขอ้เท็จจริงตดัออกมาจากป่า และหากมีเจา้หนา้ทีป่าไมค้นใดใหค้วามรว่มมือก็จะดาํเนินคดีและ

ลงโทษทางวินยัอยา่งจรงิจงั ตามนโยบายของปลดักระทรวงและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม 
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อธิบดกีรมป่าไม้ ตงักก.สอบข้อเท็จจริงชาย 5 คน อ้างเป็นจนท.ป่าไม้อุดรธานี ค้นโรงงานไม้แปรรูป รู้

ผลภายใน 15 วัน พร้อมสังเด้งผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ อุดรธานี 

 กรณีตัวแทนนักศึกษาคณะคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคาํแหง กว่า 20 คน เดินทางไปยังหนา้ 

กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ในวานนี(23มิ.ย.) ถือพวงหรีดไว้อาลัยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อตา้น

การทุจริตของเจา้หนา้ทีกรมป่าไม ้หลังมีการรับเรียกเก็บค่าใบต่ออนุญาตคา้ไมก้ับโรงไม้และโรงเลือยเกิน

กว่าทีกฎหมายกาํหนดในพืนทีจ.อุดรธานี และหนองคาย นัน 

  ล่าสุดเมือวันที 24 มิ.ย. นายอดิศร นุชดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างตัว

ว่าเป็นเจ้าหน้าทีป่าไม้ สาํนักจัดการทรพัยากรป่าไมที้ 6(อุดรธานี) 5 นายไปขอตรวจโรงไม้และใบอนุญาต

ตงัโรงงานไมแ้ปรรูป รวมทังขอดูเอกสารใบบญัชีรายการไม้ ตรวจสอบไม้ท่อน เครืองจักร ของ

ผูป้ระกอบการรายหนึงใน จ.อุดรธานี 

 รวมทงัอา้งว่าเป็นลกูนอ้งของผอ. มาแจง้ยืนเงือนไขใหเ้คลียรเ์รอืงใหจ้บ ไมเ่ช่นนนัตอ้งหาเงินมาประกนัตวั

และยงัใหล้งนามรบัทราบขอ้กลา่วหาดว้ย ซงึเรอืงนีเกิดขึนในชว่งเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา ตนจงึตงั

คณะกรรมการขึนมาสอบขอ้เท็จจรงิ โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธาน มี

กรรมการ อาท ินายสมบูรณ ์ธีรบัณฑติกุล ผอ.สาํนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นต้น 
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โดยใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเชิญบคุคลมาใหถ้อ้ยคาํหรือมอบเอกสารหลกัฐานใหต้รวจสอบพรอ้มกบัพิจารณาวา่

ผูถ้กูกลา่วหากระทาํการอนัมีมลูเป็นความผิดวินยัหรือไม่ และใหส้อบสวนเสรจ็สนิภายใน 15 วัน และจะ

ดาํเนินคดอีย่างเด็ดขาดกับโรงค้าไม้ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทอ้ีางว่าเป็นไม้ทไีด้มาจากทดีนิกรรมสิทธิ

และทดีนิ สปก. แต่โดยข้อเท็จจริงตัดออกมาจากป่า และหากมีเจา้หนา้ทีป่าไมค้นใดใหค้วามรว่มมือก็จะ

ดาํเนินคดีและลงโทษทางวินยัอย่างจรงิจงั ตามนโยบายของปลดักระทรวงและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 

นอกจากนีได้สังย้ายนายจีรศักด ิปุญญพิทักษ ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า สาํนัก

จัดการทรัพยากรปาไม้ท ี6(อุดรธานี) ทาํหน้าท ีผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สาํนักจัดการ

ทรัพยากรปาไม้ท ี6(อุดรธานี) ไปประจาํสาํนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
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เมือวนัที 24 มิ.ย.นายอดิศร นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

เปิดเผยว่า ตนไดล้งนามในคาํสงัแตง่ตงัคณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณีมีผูอ้า้งตวัวา่เป็นเจา้หนา้ทีป่าไม ้

สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 6 (อดุรธานี) 5 นาย ไปขอตรวจโรงไมแ้ละใบอนญุาตตงัโรงงานไมแ้ปรรูป รวมทงั

ขอดเูอกสารใบบญัชีรายการไม ้ตรวจสอบไมท้่อน เครืองจกัร ของผูป้ระกอบการรายหนงึใน จ.อดุรธานี รวมทงัอา้ง

ว่าเป็นลกูนอ้งของ ผอ.มาแจง้ยืนเงือนไขใหเ้คลียรเ์รืองใหจ้บ ไมเ่ช่นนนัตอ้งหาเงินมาประกนัตวัและยงัใหล้งนาม

รบัทราบขอ้กลา่วหาดว้ย โดยมีนายธวชัชยั ลดักรูด ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้เป็นประธาน มีกรรมการ อาทิ นาย

สมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ ผอ.สาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า เป็นตน้ โดยใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเชิญ

บคุคลมาใหถ้อ้ยคาํหรือมอบเอกสารหลกัฐานใหต้รวจสอบพรอ้มกบัพิจารณาว่าผูถ้กูกล่าวหากระทาํการอนัมีมลู

เป็นความผิดวินยัหรือไม่ และใหส้อบสวนเสรจ็สินภายใน 15 วนั 
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อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่ว่า นอกจากนี ตนยงัสงัยา้ยนายจีรศกัด ิปญุญพิทกัษ ์เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส 

ส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรปาไมที้ 6 (อดุรธานี) ทาํหนา้ที ผอ.ส่วนปอ้งกนัรกัษาป่าและ

ควบคมุไฟป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรปาไมที้ 6 (อดุรธานี) ไปประจาํสาํนกัปอ้งกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า กรม

ป่าไม ้และจะดาํเนินคดีอย่างเดด็ขาดกับโรงคา้ไมผ้ิดกฎหมาย โดยเฉพาะทีอา้งว่าเป็นไมท้ีไดม้าจากทีดิน

กรรมสิทธิและทีดิน ส.ป.ก. แตโ่ดยขอ้เท็จจรงิตดัออกมาจากป่า และหากมีเจา้หนา้ทีป่าไมค้นใดใหค้วามรว่มมือก็

จะดาํเนินคดีและลงโทษทางวินยัอย่างจรงิจงั ตามนโยบายของปลดักระทรวงและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 
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นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์ม.รามคาํแหง นัดรวมพลหน้ากรมป่าไม้ แสดงออกเชิงสัญลักษณต์่อต้าน

เจ้าหน้าทป่ีาไม้ภาคอีสาน รีดไถเงินผู้ประกอบการโรงไม้-โรงเลอืย แลกใบอนุญาตค้าไม้ 

 

วนันี (24 ม.ิย.) ตวัแทนนกัศกึษาคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวนกว่า 20 คน นาํโดย นายเอกขริ

นทร ์บญุทอง และ นายดนยั มีกรูด แกนนาํกลุม่ นดัรวมพลหนา้กรมป่าไม ้ถนนพหลโยธิน เพือแสดงออกเชิง

สญัลกัษณต์อ่ตา้นการทจุริตและประพฤตมิิชอบของเจา้หนา้ทีกรมป่าไม ้หลงัมีการเรียกเก็บคา่ใบต่ออนญุาตคา้ไม้

กบัโรงไมแ้ละโรงเลือยในพืนทีจงัหวดัอุดรธานีและหนองคายอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
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นายเอกขรนิทร ์บญุทอง แกนนาํกลุม่นกัศกึษาคณะนิติศาสตร ์กล่าวว่า การรวมตวักนัของนกัศกึษาในครงันี เกิด

จากการไดร้บัขอ้มลูรอ้งเรียนจากผูป้ระกอบการโรงไม ้โรงเลือยในพืนทีจงัหวดัอดุรธานีและหนองคาย ว่า มี

เจา้หนา้ทีจากสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 6 (อดุรธานี) และศนูยป่์าไมห้นองคาย ปฏิบตัหินา้ทีไมเ่ป็นธรรมและ

เอารดัเอาเปรียบผูป้ระกอบการ เชน่ ไมย่อมตอ่อายใุบอนุญาตตงัโรงงานไมแ้ปรรูปและโรงคา้ไมแ้ปรรูปฯ ปลอ่ยให้

เกิดช่องว่างในการรีดไถกบัผูป้ระกอบการ และในการตอ่ใบอนญุาตแตล่ะครงัจะเรียกเก็บคา่ดาํเนินการเกินกว่าที

กฎหมายกาํหนด หากผูป้ระกอบการรายใดไมท่าํตามเจา้หนา้ทีรฐัก็จะมีการยึดไมข้องกลาง เป็นตน้ สง่ผลให้

ผูป้ระกอบการโรงไม ้โรงเลือยไมท้งัรายเล็กและรายใหญ่กว่า 20 ราย ไดร้บัความเดือดรอ้นอย่างหนกั โดยเฉพาะ

ชว่งนีสถานการณไ์วรสัโควิด-19 ระบาดหนกั ผูป้ระกอบการไมส่ามารถดาํเนินธุรกิจคา้ไมไ้ดเ้นืองจากไมมี่

ใบอนญุาต ส่งผลกระทบทงัตอ่ตวัผูป้ระกอบการเองและลกูจา้งอีกจาํนวนมาก จงึอยากเรียกรอ้งให ้นายอดิศร นชุ

ดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้เรง่ตรวจสอบเรืองนีโดยดว่น และหาผูก้ระทาํความผิดมาดาํเนินคดีทางกฎหมายตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหนา้นี ทางคณะนกัศกึษาไดเ้ดนิทางไปยืนหนงัสือรอ้งเรียนเรอืงดงักล่าวแลว้ทีรฐัสภา ตงัแต่

วนัที 16 มิถนุายน ทีผ่านมา โดยมีเลขานกุารประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นผูร้บัหนงัสือ โดยเบืองตน้ทราบวา่มี

การตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวและสงัยา้ยเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งออกจากพืนทีแลว้ 

“เราอยากเป็นกระบอกเสียงใหก้บัชาวบา้นและผูป้ระกอบการทีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากการทาํงานของ

เจา้หนา้ทีรฐั จงึออกมาเรียกรอ้งและแสดงออกเชิงสญัลกัษณ ์เพราะขณะนีผูป้ระกอบการในพืนทีหนองคายและ

อดุรธานีเดือดรอ้นกนัมาก จะขายไมก็้ไมไ่ด ้เพราะผิดกฎหมายเนืองจากไม่มีใบอนญุาต จะไปทาํอาชีพอืนก็

ลาํบากในสถานการณเ์ชน่นี ทีสาํคญัอยากใหมี้การพิจารณาแกไ้ขขอ้กฎหมายชว่ยเหลือผูป้ระกอบการทีไดร้บั

ผลกระทบดว้ย” นายเอกขรินทร ์กล่าว 
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 กรมป่าไม้ เตรียมดาํเนินการ ตามกฎหมาย หลังกลุ่มอนุรักษ์เขาไผ่ อ้างปลูกป่า แต่กลับสรา้ง

หอ้งนาํ ทาํทีตงัแคม้ป์บนเขาไผ่ ให้มารือถอนภายใน 7 วัน  

 เมือวันที 24 มิ.ย. 2564 นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทีชลบุรี 2 

(เขาพริก) กรมป่าไม้ พร้อมดว้ยนายแมน อินทรพิทักษ์ สจ.ชลบุรี นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศบาลตาํบล

โป่ง เข้าตรวจพืนทีบริเวณเขาไผ่ หลังไดร้ับการรอ้งเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลเขา้ไปปลูกสรา้งและกระทาํสิงทีไม่

ถูกตอ้งบริเวณเขาไผ่ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จากการตรวจสอบพบว่ามีป้ายระบุขอ้ความ “ถึงแล้วนะ

เนินเกือกม้า… เขาไผ่” และ “เขาไผ่เป็นสมบตัิของทุกท่าน กรุณารักษาความสะอาดสนับสนุนโดย อู่พิทัก

ชัยและกลุ่ม East Zone” นอกจากนันยังมีสติกเกอรก์ลุ่มต่าง ๆ บนป้าย นอกจากนียังพบสิงปลูกสรา้งเป็น

หอ้งนาํแบบถาวร มีถังนาํขนาดใหญ่ ถุงทรายไว้ผสมปูน และพบเตาอังโล่ 1 ใบ ซึงเป็นการกระทาํผิด

กฎหมายอย่างชัดเจนนายจักรกฤษณ ์กล่าวว่า เบืองเขา้มาตรวจสอบเพือดาํเนินโครงการปลูกป่าในวันที 

23 ก.ค. แต่มาพบว่ากลุ่มอนุรักษ์เขาไผ่มาสรา้งห้องนาํ ทาํป้าย โดยแอบแฝงการปลูกป่าแล้วมาตงัแคมป์ 

ซึงผิดกฎหมาย 
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 ในเบืองตน้จะทาํการตักเตือน และให้รือถอนภายใน 7 วัน หลังมาติดป้ายคาํสังใหรื้อถอน ถ้าไม่รือถอนจะ

ดาํเนินการตามขันตอนของกฎหมาย ด้านนายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า การปลูกป่าจริงแล้วตอ้งเป็นโครงการ

ของกรมป่าไม้ ส่วนหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาคเอกชน ต้องทาํหนังสือมาขอร่วมโครงการปลูกป่ากับกรมป่า

ไมเ้ท่านัน กลุ่มบุคคลคนทัวไปไม่สามารถขึนมาปลูกป่าโดยพละการได ้
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