
สรุปขาวประจําในวันที ่15 ม.ิย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- คอลัมน CSR ACTIVITIES: CPF-กรมปาไมเปดโมเดล 3 ประสาน (ทันหุน 15 มิถุนายน 2564 หนา 14) 

ขาวเว็บไซต 

กรมปาไม และ บางจาก เดินหนาใชประโยชนจากแกวกาแฟอินทนินใชแลวมาเพาะกลาไมทดแทนการใชถุงพลาสติกสีดําเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม ต้ังเปาระยะท่ี 3 ไมนอยกวา 500,000 ใบ (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 14 มิถุนายน 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210614160511052 
โครงการ Care the Wild จับมือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” รวมเพิ่มพื้นท่ีปาชุมชนตอเน่ือง (โลกวันน้ี 14 มิถุนายน 2564) 
http://www.lokwannee.com/web2013/?p=418516 
ไมเถื่อนจนมุม รถประสบอุบัติเหตุยึดไมซุงชิงชัน มะคาขนาดใหญ (77ขาวเด็ด 14 มิถุนายน 2564) 
https://www.77kaoded.com/news/mr-somroj-sumranchararat/2127855 
รถสิบลอพลิกควํ่าจนมุมดวยหลักฐาน ไมชิงชัน ไมประดูเถื่อน 6 ทอน ควบคมุ 2 ผูตองหาดําเนินคดี  
(เชียงใหมนิวส 14 มิถุนายน 2564)  
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1689228/ 
เชียงใหม สนธิกําลังเจาหนาท่ีบุกจับนายทุนบุกรุกปาเตรียมขายทําบานพักตากอากาศ ในเขตปาสงวนอหงชาติปาแมขาน 
(เชียงใหมนิวส 14 มิถุนายน 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1688900/ 
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14 มิ.ย. 2564 | เข้าชม : 96 

กรมป่าไม้ และ บางจาก เดินหน้าใช้ประโยชน์จากแก้วกาแฟอินทนินใช้แล้วมาเพาะกล้าไม้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกสีดําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้ัง
เป้าระยะท่ี 3 ไม่น้อยกว่า 500,000 ใบ 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ได้ให้การสนับสนุนแก้วกาแฟอินทนินมาใช้เป็นวัสดุเพาะกล้าไม้ของ
กรมป่าไม้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกสีดํา ถือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ระยะท่ี 3 จะส่งมอบแก้ว
ให้ไม่น้อยกว่า 500,000 ใบ โดยแก้วดังกล่าวได้มาจากการร้านกาแฟอินทนินจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าของอินทนิน ด้วยการนําแก้วกาแฟท่ีใช้แล้วล้าง
ให้สะอาดแล้วนํามาเป็นส่วนลดการซ้ือกาแฟคร้ังต่อไป หลังจากช่วงปลายปีท่ีผ่านมาได้ส่งมอบแก้วเพาะให้กรมป่าไม้ 20,000 ใบ 

สําหรับแก้วกาแฟอินทนิน เป็นแก้วท่ีผลิตมาจากวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 ปี ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เม่ือนํา
กล้าไม้ท่ีเพาะกับแก้วดังกล่าวนําไปปลูกในดินได้ทันทีไม่ต้องถอดกล้าไม้ออกจากแก้ว และย่อยสลายภายใน 1 ปี 

 

 

 

 



 

 
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พูนสิทธ์ิ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความย่ังยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   ร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ขยายพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี จิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดี กรม
ป่าไม้ และคณะทํางานร่วมรับมอบการสนับสนุน   ท้ังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถือเป็นพันธมิตรสําคัญท่ีบุกเบิกและร่วมขับเคลื่อน
โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” สร้างพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ. ราชบุรี สําเร็จแล้ว 10 ไร่ และในปีนี้อยู่ระหว่างการ
ปลูกพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี อีก 10 ไร่ เดินหน้าเป็นสถาบันการเงินต้นแบบท่ีส่งเสริมและดําเนินการด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุล
ระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างย่ังยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพ้ืนท่ีป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ท่ีปลูกด้วยหลักธรรมาภิ
บาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรท่ีสนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.setsocialimpact.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 มิถุนายน, 2021 

ไม้เถ่ือนจนมุม รถประสบอุบัติเหตุยึดไม้ซุงชิงชัน มะค่าขนาดใหญ่ 

เวลา 08.00 น. วันท่ี 14 มิถุนายนเจ้าหน้าท่ีป่าไม้นําโดยนายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ชาตรี สัทธรรม นุวงศ์ ผอ.ป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นายพิษณุพันธ์ วงศ์ขันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ นายสุวิทย์ หูคํา หัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่า ท่ี พร.13 (แม่ปาน) กรมป่าไม้ ร่วมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สนิท รัตนกันทา พนักงานสอบสวนเวร สภ.ห้วยไร่ ร่วมกัน ตรวจสอบ 
รถบรรทุกสิบล้อทะเบียน 81-6013 กําแพงเพชร บรรทุกไม้ซุงจํานวน 6 ท่อน เป็นไม้ชิงชันตัดใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซ็นติเมตร ยาว 3 
เมตรโดยประมาณ จํานวน 4 ท่อน ไม้มะค่าส่วนรากไม้และไม้มะค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรยาว 3 เมตรภายในกลวงอีก1 ท่อน เป็นไม้เก่า ท่ี
บริเวณด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ หลังตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีได้นํารถยนต์ของกลางพร้อมท้ังไม้ซุงดังกล่าว ไปตรวจวัดปริมาตรไม้ และเก็บ
รักษา ของกลาง ไว้ท่ีด่านป่าไม้ไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัยต่อไป 

รถ บรรทุกไม้คันดังกล่าวขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีติดตามจากจังหวัดสุโขทัยเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 มุ่งหน้าเข้าอําเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ขณะท่ีมีฝนตกหนักเม่ือคืนท่ีผ่านมารถคันนี้ประสบอุบัติเหตุ เสียหลัก ชนเกาะกลางถนน ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 357 – 358 หมู่ท่ี 2 ตําบล
ห้วยไร่อ.เด่นชัย จ.แพร่ นายสม พูลเขตนคร อยู่บ้านเลขท่ี148 หมู่ 4 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร คนขับได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าท่ีนําส่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ขณะนี้อาการอยู่ในระยะปลอดภัยแล้ว และมีนายวิรุจ แพ้วสอาด อยู่บ้านเลขท่ี 694 หมู่ 13 ต.คลองขลุง อ.
คลองขลุง จ.กําแพงเพชรนั่งรถมาด้วยกันไม่ได้รับบาดเจ็บ 

เจ้าหน้าท่ีได้ขอดู หลักฐานใบอนุญาตการลําเลียงไม้หวงห้ามดังกล่าวปรากฏว่าเป็นใบอนุญาตบรรทุกไม้สักและปลายทางอยู่ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ซ่ึงไม่
ตรงกับไม้ท่ีบรรทุกท้ังชนิดไม้และปลายทางท่ีนําไม้ไปส่งจึงได้แจ้งข้อหามีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไม้ซุงขนาดใหญ่ท่ีมีการลักลอบ ตัดออกจําหน่ายรายนี้ มีการนําส่งไปยังรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งในอําเภอเด่นชัยเพ่ือนําไปประดับ
ตกแต่งรีสอร์ทดังกล่าว โดยยังไม่มีผู้ใด ออกมารับเป็นเจ้าของไม้แต่อย่างใด มีเพียงกลุ่มญาติ ของนายสม คนขับรถ มาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเท่านั้น 

 

 

 



 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบรถบรรทุกสิบล้อพลิกควํ่าและมีไม้ท่อนเต็มคันรถเม่ือคืนวันท่ี 13 มิถุนายน 2564 ในเขตท้องท่ี สภ.ห้วยไร่  
อ.เด่นชัย จ.แพร่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

โดยในวันนี้วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศปม.แพร่ พร้อมด้วย คณะ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ฎเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดไม้ท่อนท่ีบรรทุกบนรถบรรทุกสิบล้อคันดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นชนิดไม้ชิงชัน ประดู่ 
มะค่าโมง จํานวน 6 ท่อน ลักษณะใหม่และมีเก่าบางท่อน ไม่มีเอกสารแสดงการได้มาของไม้สอดคล้องตรงกับชนิดไม้ท้ัง 6 ท่อนแต่อย่างใด 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ จึงทําการตรวจยึด/จับกุม ดําเนินคดีผู้กระทําผิด 

โดยเจ้าหน้าท่ีจึงทําการจับกุม ผู้ต้องหา 2 คน 

นายสม (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี (บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ใน ร.พ.ยุพราชเด่นชัย) นายวิรุจ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ท้ังสองคนเป็นราษฎรตําบล
คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชรตรวจยึดไม้ชิงชันจํานวน 4 ท่อน/ป. 1.88 ลบม.ไม้ประดู่ จํานวน 1 ท่อน/ป.2.62 ลบม.และไม้มะค่าโมง  
(รากไม้) จํานวน 1 ท่อน/ป.0.94 ลบม.ยึดรถบรรทุกสิบล้อ ย่ีห้อสีขาวฮีโร่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 81-6013 กําแพงเพชร จํานวน 1 คัน 

 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกการจับกุมส่งให้ ร.ต.อ.สนิท รัตนกันทา รองสว.สอบสภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วของกลางนําไปเก็บรักษา
ไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 (แม่ปาน) 

 
 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 13 มิ.ย.2564 กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กองกํากับการ 4 บก.ปทส. พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ตชด.33 เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรแม่วาง เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.13 (สันป่าตอง)เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ.แม่วาง นํากําลังเข้าตรวจค้นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง บ้าน
ห้วยแก้ว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เพ่ือนําไปขายต่อให้นายทุน เม่ือเจ้าหน้าท่ีลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบ พบกลุ่มชายฉกรรจ์ กําลังขุดเจาะบาดาล ในบริเวณดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบใบอนุญาตการขุดเจาะน้ําบาดาล พบว่าเป็นใบอนุญาต
ขุดเจาะนํ้าบาดาลอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง อยู่คนล่ะหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีจึงนําตัว นายณัฐวุฒิ ทาเมืองแก้ว ชาวบ้าน ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซ่ึงรับว่า
เจ้าของกิจการเจาะน้ําบาดาลดังกล่าว ทราบว่าได้รับว่าจ้างจากนายทุนรายหนึ่งให้ดําเนินการขุดเจาะน้ําบาดาล บริเวณดังกล่าวซ่ึงนายทุนอ้างว่า 
เป็นพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิของตน หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงตรวจสอบพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จริง จึงนํา
ตัวนายณัฐวุฒิฯ และคนงาน 5 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่วาง พร้อมด้วยของกลาง รถบรรทุกสิบล้อ ท่ีใช้เจาะน้ําบาดาล , เคร่ืองเจาะน้ํา
บาดาลพร้อม ฐานเคร่ืองเจาะ, รถยนต์ส่วนบุคคลกระบะบรรทุกย่ีห้อนิสสัน, เคร่ืองอัดอากาศ 

พร้อมกับแจ้งข้อหา ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างฯ อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน, ร่วมกันก่อสร้างอันเป็นการ
ทําลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันยึดถือ ครอบครองทําประโยชน์ ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้
รับอนุญาต, ร่วมกันประกอบกิจการน้ําบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน, ใช้รถยนต์
โดยไม่จดทะเบียนและชําระภาษี 

 



ด้าน พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผู้กํากับการ.4 กองกํากับการ.ปทส.เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีว่ามีนายทุนเข้าไป
ทําการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง บ้านห้วยแก้ว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง โดยมีการทําเป็นกระบวนการนําไปขายต่อเพ่ือทํา
บ้านพักตากอากาศ โดยมีการว่าจ้างปรับแต่งพ้ืนท่ีตลอดจนขุดเจาะน้ําบาดาล จึงสั่งการให้ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สารวัตร.กก.4 บก.ปทส.
ประสานไปยัง พ.ต.ท.กิตต์ิธนัตถ์ มหาวันแจ่ม เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีอีกหลายหน่วยงาน เข้าตรวจสอบจากการตรวจพ้ืนท่ีจาก GPS พบมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า นอกจากน้ียังมีการก่อสร้าง 
แผ้วถาง ครอบครอง และมีการขุดเจาะบาดาลนอกพ้ืนท่ีการได้รับอนุญาต และพบว่ามีการกระทําความผิดหลายกระทง จึงนําตัวส่งดําเนินคดีท่ี สภ.
แม่วาง ต่อไป 

 

 


