
สรุปขาวประจําในวันท่ี  30 มิถนุายน 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ทส.แกปญหาพ้ืนที่ปาสงวนแมริม  (เดลินิวส  1 ก.ค. 64  หนา 10) 

สื่อออนไลน 
- DSI รับสํานวนจาก ตร.กรณีบุกรุกปาสงวนแหงชาติปาเขานาคเกิดภูเก็ต  (สยามรัฐ วันที่ 29 ม.ิย. 64) 
(https://siamrath.co.th/n/257104) 
- บุกยึดไมประดูในเขตปาสงวนฯ  (บานเมือง  29 ม.ิย. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/239953 
- ยุทธศาสตรแกปญหา "ที่ทํากินเกษตรกรชายแดนใต" หัวใจของความสําเร็จ ลดเงื่อนไข "แบงแยกดินแดน" 
(ผูจัดการออนไลน  29 ม.ิย. 64) https://mgronline.com/south/detail/9640000062995 
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วันที่ 29 ม.ิย.64 วันที่ 29 ม.ิย.ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เดินทางไปขอรับสํานวนคดี การบุกรุกปาสงวนแหงชาติปาเขานาคเกิด บริเวณเหนือเขื่อนบางวาด ตําบลกะทู อําเภอ
กะทู จังหวัดภูเก็ต จากพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกะทู มาเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ.2547 เปนคดีพิเศษที่ 37/2564 โดยมีการหารือกับพนักงานสอบสวนทองที่เพ่ือทราบรายละเอียดการ
ดําเนินการที่ไดดําเนินการไปแลว เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีตอไป 
 กรณีดังกลาว สืบเนื่องจากกรมปาไมไดมีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีที่มีกลุมนายทุนรวมกับ
เจาหนาที่ของรัฐรวมกันรุกปาตนน้ําเหนือเข่ือนบางวาด ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวดัภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 108 ไร 
ขอใหรับเรื่องเปนคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดพีิเศษไดสั่งการใหเกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รับผิดชอบสืบสวนหาขอเท็จจริงเรื่องดังกลาว จากการสืบสวนพบพฤติการณการกระทําผิด โดยมีการตัดถนนเขาไปใน
พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขานาคเกิด มีการนําเครื่องจักรกลหนักเขาไปเปดเสนทาง มีการโคนตนไมที่อยูในระหวาง
เสนทางออก ตรวจพบมีการตัดฟนไมพื้นลางออกไป และมีการกานตนไมเพ่ือใหไมยืนตนตาย โดยมีเจตนาเพ่ือเขาไป
ยึดถือครอบครองปาและที่ดินของรัฐ คํานวณเนื้อที่ได จํานวน 108-3-43 ไร อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 วรรคสอง พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 
54 ประกอบมาตรา 72 ตรี วรรคสอง และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประกอบมาตรา 108 ทวิ โดยพ้ืนที่
ดังกลาวเจาหนาที่ปาไมไดทําการตรวจยึดพ้ืนที่และไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกะทู เพ่ือให
สืบสวนสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําผิด และเม่ือสืบสวนเขาขายเปนคดีพิเศษจึงรับโอนคดีดังกลาวมาทําการ
สอบสวนตอไป 
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 พันตํารวจโท กรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปดเผยวา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได
พิจารณากระทําดังกลาว เปนพ้ืนที่ที่บุกรุกจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพพื้นที่ปาไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญในพ้ืนที่ เนื่องจากเปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพเปนปาสมบูรณ มีไม
ธรรมชาติขนาดใหญจํานวนมาก และเปนปาตนน้ําของเขื่อนบางวาด ซึ่งเปนแหลงท่ีใชในการผลิตน้ําประปาที่สําคัญ
ของจังหวัดภูเก็ต จึงเปนคดีความผิดทางอาญาที่มี หรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรง ตอความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ อันมีลักษณะเปนคดีความผิดทางอาญามาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
(ข) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม เปนความผิดที่กําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และกําหนด
รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ ตามบัญชีทายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ที่กําหนดใหความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 31 ความผิดตามกฎหมายวา
ดวยปาไม ที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 72 ตรี ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และความผิดตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 108 ทวิ อยูในอํานาจที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนเปนคดี
พิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) โดยไดรับเปนเลขคดีพิเศษที่ 37/2564 และมอบหมายให พันตํารวจโท สุภัทธ 
ธรรมธนารักษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดพีิเศษ เปนหัวหนาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทําการสืบสวนและ
สอบสวนคดีนี้ 
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เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  ผูสื่อขาวรายงานวา นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 
(ลําปาง) สั่งการใหนายนเรศ  นนทคลัง หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมชุดที่ 2 สนธิกําลงัเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการ
พิเศษปาไมชุดที่ 2 สจป.3 (ลําปาง) กรมปาไม รวมกับ นปพ.บานโคก ,หนวยฯ อต.8 (หวยนอยกา) เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง อําเภอบานโคก, ตชด. 317 และ เจาหนาที่ตํารวจ กก. 4 บก.ปทส ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 
  
ออกตรวจยึดไมประดูทอน จํานวน 2 ทอน ปริมาตร 1.06  ลบม. ไมประดูแปรรูป จํานาน 19 แผน/เหลี่ยมปริมาตร 
1.85 ลบม. พรอมตรวจยึดอุปกรณที่ใชในการกระทําผิด (1)  เลื่อยโซไฟฟา(หินเจียร) จํานวน 2 เครื่องเครื่องปนไฟ 
จํานวน 2 เครื่อง (3) รถยนตอีชูซ ุ สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน บง 2613 หนองคาย  จํานวน 1 คัน บริเวณทองที่บาน
หนองไผ หมูที่ 7ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด พิกัด 47 Q 
719397 E 1990576 N 
 จากนั้นเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมชุดที่ 2  ไดตรวจยึดไมของกลางไวท้ังหมด แลว
รวบรวมเอกสารหลักฐาน  นําสงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบานโคก  เพ่ือหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายตอไป. 

 



 

ความมั่นคงของผูเปนเกษตรกร ที่สําคัญที่สุดคือ มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และที่ดินที่ถือครองตองมีเอกสารสิทธิท่ี
นําไปแปลงเปนทุน เพ่ือการพัฒนาอาชีพตามท่ีตองการ ปญหาที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ ทั้งที่เกษตรกรไดเขาไปทํากิน
กอนการประกาศเปนเขตปาสงวนก็ด ีปญหาการทํากินในพื้นที่ซึ่งเปนของรัฐ เชน ทุงเลี้ยงสัตว ที่สาธารณประโยชน 
หรือเขตหามลาสัตว ซึ่งเสื่อมสภาพแลว และที่ดินอ่ืนๆ คือปญหาใหญของเกษตรกรท้ังประเทศ โดยเฉพาะใน 3 
จังหวัด และ 4 อําเภอของชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีปญหาความไมสงบของการแบงแยกดินแดน และเปนพ้ืนที่
ซึ่งมีปญหาของความยากจนเปนอันดับตนๆ ของประเทศ 
 
จึงเปนท่ีนายินดีท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
เรงรัดแกไขปญหาที่ดินในปาที่จะดําเนินการหมายเลข 108 ในพื้นท่ี อ.เมืองยะลา ยะหา กาบัง และกรงปนัง ซึ่ง
เกษตรกรที่ทํากินอยูพื้นท่ีทั้ง 4 อาํเภอยังมีปญหาในสิทธิการครองดินรอยละ 31.90 เปนการถือครองเอกสารสิทธิ 
น.ส.3 แตไมสามารถนําไปออกเปนโฉนดไดรอยละ 65.15 ถือครองที่ดินเปลามือเปลา หมายถึงไมมีเอกสารสิทธิใน
การครอบครอง เพียงแตใชในการเปนท่ีทํากินเทานั้น 
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และอีกรอยละ 2.95 ทํากินอยูในที่ดินที่เปนของรัฐ ซึ่งอาจจะเปนที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ เขตหามลา ปาสงวนแหงชาติ 
ทุงเลี้ยงสัตว ปาพรุ เขตหามลา และอ่ืนๆ อีกมากมายที่เปนที่ดินของรัฐ 
 
โดยขอเท็จจริงแลว ที่ดินเหลานี้ที่ประชาชนบุกรุกเขาไปทํากิน สวนใหญประชาชนอาศัยทํากินมานานมาก อาจจะ
หลายชั่วอายุคน และอาจจะ 40-50 ปขึ้นไป และโดยสภาพที่ดินเหลานี้ไมเหลือสภาพของปาสงวนฯ หรือเขตหาม 
และทุงเลี้ยงสัตวไปแลว และมีการเรียกรองจากประชาชนท่ีอาศัยทํากินอยูในที่ดินดังกลาวมาโดยตลอดวา ใหเพิกถอน
ท่ีดังดังกลาว โดยนําเอาที่ดินเหลานั้นมาใหประชาชนที่เขาไปทํากินอยูกอนไดอาศยัและไดทํากินอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 

 
 ลาสุด เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ศอ.บต.ไดจัดใหมีการประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เชน หัวหนา
สํานักงานจังหวัดยะลา ผูอํานวยการพฒันาที่ดินเขต 12 ผูแทนจาก 4 อําเภอ ที่เปนท่ีตั้งของท่ีดินหมายเลข 108 
พัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เจาพนักงานท่ีดิน จ.ยะลา เพื่อรวมกันแกปญหา
ใหแกประชาชนตามคําเรียกรองในการขอใหทบทวนเปลี่ยนเขตปาไมใหผูที่ทํากินในพืน้ท่ี ซึ่งมีปญหาดังกลาวไดมี
เอกสารสิทธิในการถือครองอยางถูกตอง 
 
สําหรับปาหมายเลข 108 ไดมีการจําแนกไว 2 สวนดวยกันคือ 1.ใหมีการรักษาไวเปนปาไมถาวรตามเดิม และ 2.
จําแนกออกจากปาไมถาวร ซึ่งอยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือเปนที่ดินทํากินของประชาชนเพ่ือใชประโยชนและเพ่ือ
จัดเปนปาชุมชนจํานวน 27 แหง ซึ่งหลังจากที่มีการประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งหมดแลวจะไดเห็นการขับเคลื่อน
ในการแกปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรที่เปนรูปธรรมอีกครั้ง 
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พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กลาววา เรื่องปญหาที่ดินทํากินเปนปญหาใหญและ "เรื้อรัง" ที่ผาน
มา ศอ.บต.ไดผลักดันใหรัฐบาลแกไขปญหาความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทํากินของชาวบานที่ทับซอนกับปาสงวน
แหงชาติ และที่เขาไปทํากินในที่ดินของรัฐมาโดยตลอด เชน ในอุทยานแหงชาติบูโด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 อําเภอ 25 
ตําบล 89 หมูบาน 20,900 ครอบครัว 23,000 แปลง เนื้อที่ 127,000 ไร ซึ่งไดมีการดําเนินการตรวจสอบเขตอุทยาน 
เขตปาสงวน การเขาทําประโยชนกอน และหลังการประกาศเขตอุทยานฯ 
 
"ขณะนี้ดําเนินการรับรองไปแลว 13,100 แปลง เนื้อที่ 60,000 ไร มีการเรงรัดเจาหนาที่เพ่ือการเดินสํารวจ รังวัดเพ่ือ
ออกโฉนดรวม 3 สาย 30 ชุด โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเปนผูสนับสนุนในหวง 6 ปท่ีผานมา พ.ศ.2558-2563 
ไดสํารวจและออกโฉนดรอบอุทยานบูโดสุไหงปาดีแลวกวา 91,300 แปลง เนื้อที่กวา 161,000 ไร และยังดําเนินการ
ตอไปจนกวาปญหาความเดือดรอนเรื่องที่ดินทํากินของประชาชนจะไดรับการแกไขจนเสร็จสิ้น" 
ตองยอมรับวา ปญหาที่ทํากินรอบๆ อุทยานแหงชาติบูโดไหงปาดี เปนเรื่องที่เรื้อรัง และ ทราบกันดีวา คนท่ีเขาไปทํา
กินเขาอยูมากอนที่จะมีการประกาศเขตอทุยาน และการประกาศเขตก็เปนการนั่งประกาศดวยการ "ขีดเสน" ในหอง
ทํางานในสวนกลางที่ไมมีการสํารวจขอเท็จจริงแตอยางใด เมื่อเกิดปญหาขัดแยงระหวางประชาชนในพ้ืนที่กับอุทยาน
แหงชาติ เจาหนาที่ก็ใชกฎหมายเขาจัดการ โดยไมไดสนในขอเท็จจริงของปญหา 
 
เรื่องที่ดนิท่ีประชาชนเรียกรองสิทธิรอบๆ อุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโดจึงเปนเงื่อนไขท่ีขบวนการแบงแยก
ดินแดนนําไปเปน "เงื่อนไข" ความอยุติธรรมของบานเมืองที่ไปรังแก และไปกดทับชาวบานผูซ่ึงไมมีทางสูกับรัฐ 
เพราะทั้งไมมีความรู ยากจน และไมรูกฎหมาย ซึ่งขบวนการแบงแยกดนิแดนไดผลประโยชน ไดมวลชน ใหการ
สนับสนุนเปนจํานวนมาก เพราะชี้ชัดใหประชาชนในพื้นท่ีเห็นถึงความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นใน
สังคม 
ดังนั้น การที่ ศอ.บต.ไดรับนโยบายจากรัฐบาลใหดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิประโยชนในที่ดินทํากินของ
ประชาชนผูไดรับความเดือดรอน จึงเปนเรื่องที่หากดําเนินการไดอยางครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกกลุมกอน นอกจากจะ
เปนการสรางความพึงพอใจใหแกคนในพ้ืนที่แลว ยังจะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ลบคราบไคลของความอยุติธรรมท่ี
เปนเงื่อนไขใหขบวนการแบงแยกดินแดนนําไปขยายผล ขยายความขัดแยง และขยายมวลชน เพ่ือใหการสนับสนุนการ
แบงแยกดินแดนใหลดนอยถอยลงไดอีกดวย 
นี่คือการพัฒนาที่มียุทธศาสตร เปนการแกปญหาที่นอกจากปญหาหมดไปแลวยังเปนการไดใจประชาชน เปนการ
สลายมวลชนของฝายตรงขาม เพราะงานการกอการราย หรือ “ยุทธศาสตร” การแบงแยกดินแดนนั้น “หัวใจ” ของ
ความสําเร็จอยูที่ไดรับการหนุนเสริมจากประชาชน 
 
เมื่อที่ทํากิน คือ ปมปญหาใหญของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต หรือเปนปญหาใหญที่เปนหัวใจของผูที่เปน
เกษตรกร การมุงเปาเพ่ือทุบทําลายปมปญหาใหหมดไป ใหเขามีสิทธิในที่ทํากิน เทากับวา ไดยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือใหมีคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึนอยางมั่นคงและยั่งยืนอยางแทจริง 
 
ขบวนการแบงแยกดินแดนไมกลัวการปดลอม ตรวจคน และไมกลัวการวิสามัญจากเจาหนาที่รัฐ เพราะยุทธวิธี
เหลานั้นเปนการสรางความเติบโตใหขบวนการ 
 
แต...สิ่งที่ขบวนการกลัวคือการพัฒนาแบบมี "ยุทธศาสตร" อยางที่ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ดําเนินการอยูในขณะนี ้
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