
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 2 ก.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- เดินหน�าสร�างอางเก็บน้ำคลองวังโตนด (เดลินิวส� 2 กรกฎาคม 2564 หน�า 17) 

- กรมชลฯรับคําแนะนํา กก.วล. เดินหน�าอางเก็บน้ำคลองวังโตนด (ผู�จัดการรายวัน 360o 2 กรกฎาคม 2564 หน�า 17) 

ข�าวเว็บไซต* 

ชาวบ�านงง! ป4าไม�ยึดท่ีดินทำกิน ทำโครงการปลูกป4า 5หมูบ�านร�องขอความเป;นธรรม (แนวหน�า 1 กรกฎาคม 2564) 
https://www.naewna.com/likesara/584287 
ชาวบ�านกวา 300 คน ยื่นหนังสือถึงสส.-นอภ. อ�างท่ีทำกินต้ังแตรุนปู4ยาตากำลังถูกป4าไม�จะยึด  
(บ�านเมือง 1 กรกฎาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/240280 
การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป4าไม� (เชียงใหมนิวส� 1 กรกฎาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1706167/ 
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ชาวบ�านงง! ป�าไม�ยึดที่ดินทำกิน ทำโครงการปลูกป�า 5หมู�บ�านร�องขอความเป"นธรรม 

วันพฤหัสบดี ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.02 น. 

1 กรกฎาคม 2564 ผู�สื่อข#าวรายงานว#า ท่ีบริเวณวัดบ�านนาผักก�าม หมู#ท่ี 4 ต.เหล#ากอหก อ.นาแห�ว จ.เลย ซึ่งเป0นพ้ืนท่ีเขตติดต#อจังหวัดพิษณุโลก 
มีนายธนชาติ สิงห7คำ กำนันตำบลเหล#ากอหก และผู�ใหญ#บ�านอีก 5 หมู#บ�าน พร�อมกับชาวบ�านกว#า 300 คน ได�ร#วมตัวกันเพ่ือขอยื่นหนังสือถึงนาย
ธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เขต 3 และนายเรืองเดช สร�อยคำ นายอำเภอนาแห�ว เน่ืองจากท่ีดินท่ีทำกินมาตั้งแต#รุ#นปู@ย#าตาทวด ถูกป@าไม�จะยึดท่ีดินทำกิน 
ทำโครงการปลูกป@า 

โดยก#อนยื่นหนังสือได�ตั้งเวทีโจมตีการทำงานของป@าไม� เน่ืองจากพ้ืนท่ีเป0นพ้ืนท่ีส#วนหน่ึงของโครงการคนอยู#กับป@านาแห�วโมเดล ของรัฐมนตรีว#าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา ซึ่งภายในหนังสือร�องเรียนบางตอนระบุว#า เน่ืองด�วยราษฎรในเขตตำบลเหล#า
กอหก ท้ัง 5 หมู#บ�านซึ่งเป0นตำบลท่ีมีเขตติดต#อจังหวัดพิษณุโลก ได�รับความเดือดร�อนจากโครงการปลูกป@าของกรมป@าไม� เขตอำเภอชาติตระการ จ.
พิษณุโลก 

โดยพ้ืนท่ีปลูกป@าดังกล#าวเป0นพ้ืนท่ีทำกินของราษฎรท่ีอยู#ในเขตป@า ท่ีช่ือว#าป@าลำแควน�อยฝCDงซ�ายอยู#ในเขต อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีทำกินของราษฎรต.เหล#ากอหก ส#วนใหญ#คิดเป0น 70 เปอร7เซ็นของพ้ืนท่ี ต�องอาศัยทำกินอยู#ในเขตป@าติดต#อดังกล#าว มาตั้งแต#สมัยรุ#นปู@ย#า 
ตาทวด ซึ่งอยู#มาก#อนประกาศเป0นเขตป@าสงวน มีเน้ือท่ีจำนวน 6,000 กว#าไร# ต#อมาเจ�าหน�าท่ีป@าไม�เขตจังหวัดพิษณุโลก ได�แจ�งว#าจะปลูกป@าในพ้ืนท่ี
ท้ังหมดในท่ีราษฎรทำกินอยู# จึงเป0นสาเหตุให�ราษฎรท่ีมีพ้ืนท่ีทำกินอยู#ในบริเวณป@าดังกล#าวได�รับความเดือดร�อนเป0นอย#างมาก จำนวน 400 กว#า
ครอบครัว ซึ่งไม#มีพ้ืนท่ีทำกินถึงมีก็มีน�อย พ่ีน�องชาวบ�านจึงได�ร�องทุกข7ท้ัง สส.เขต 3 นายธนยศทิมสุวรรณ และนายอำเภอนาแห�ว ช#วยเหลือ 

 
นายเกียรติศักดิ์ โสประดิษฐ ตัวแทน สส.มารับหนังสือแทน กล#าวว#า เน่ืองจากวันน้ีท#าน สส.ติดประชุมท่ีสภาและให�ตนเป0นตัวแทนมารับฟCงปCญหา
ของชาวบ�านและรับหนังสือข�อเรียกร�องให�กับ สส.ซึ่งท#านได�รับปากว#าจะนำหนังสือข�อเรียกร�องเข�าไปในรัฐสภาและพร�อมท่ีจะนำข�อเรียกร�องเหล#าน้ี
เข�าพบท#าน รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซึ่งอำเภอนาแห�วเป0นอำเภอท่ีท#านมาทำโครงการ นาแห�วโมเดล คือคนอยู#กับป@าป@า
อยู#กับคน หลังจากท่ีมีโครงการผ#านไปแล�ว 2 ปIชาวบ�านก็ยังเดือดร�อนป@าไม�ยังคงยึดท่ีทำกินชาวบ�านเหมือนเดิม 



นายเรืองเดช สร�อยคำ นายอำเภอนาแห�ว เผยว#า พ้ืนท่ีป@าไม�จะทำโครงการปลูกป@า ซึ่งอยู#ในเขตของ อ.ชาติตระการ แต#ราษฎรของอำเภอนาแห�ว ได�
มีท่ีทำกินอยู#ในบริเวณน้ันหลังป@าไม�มีโครงการข้ึนทำให�เกิดผลกระทบและเดือดร�อนส#วนในการแก�ปCญหาเราได�ประสานไปทางป@าไม�เราควรจะทำ
ยังไง 

 
ซึ่งทางป@าไม�เขตพิษณุโลก อำนาจท่ีจะสินใจได�เป0นของเบ้ืองบนในส#วนกลางแต#เขาก็พร�อมรับปCญหานำข�อเสนอและตกลงร#วมกันไปรายงานส#วนด�าน
นายไชยวัฒน7 หล#อฐานนท7 เจ�าหน�าท่ีป@าไม�ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป@าไม�ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กล#าวว#าจากท่ีได�รับฟCงผลกระทบและความ
เดือดร�อนตนเห็นใจและสัญญาว#าจะไม#มีการตรวจยึดและจับกุมแต#อย#างใดซึ่งทางกรมป@าไม�ไม#มีนโยบายด�านน้ีอยู#แล�วส#วนในการแก�ปCญหาคือ
อยากจะให�ผู�ใหญ#บ�านมาร#วมทำข�อตกลง 

ขณะน้ีงบประมาณปลูกป@าก็มาแล�ว แต#ในเบ้ืองต�นได�มีข�อตกลงร#วมกันว#าจะตัง้คณะกรรมการร#วมกันโดยมี กำนัน ผู�ใหญ#บ�าน ป@าไม�และฝ@ายปกครอง 
เข�าพ้ืนท่ีสำรวจตรวจแปลงท่ีทำกินของชาวบ�านหากชาวบ�านท่ีเข�าไปทำกินก#อนในปI 2545 ในแปลงน้ันเจ�าหน�าท่ีก็ไม#ตรวจยึด แต#หากว#าชาวบ�านทำ
หลังปI 2545 ป@าไม�จะเข�าทำการตรวจยึดและเป0นพ้ืนป@าต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ผู�สื่อข#าวรายงานว#า 1 กรกฎาคม 64 ท่ีบริเวณวัดบ�านนาผักก�าม หมู#ท่ี 4 ต.เหล#ากอหก อ.นาแห�ว จ.เลย ซึ่งเป0นพ้ืนท่ีเขตติดต#อจังหวัดพิษณุโลก มี
นายธนชาติ สิงห7คำ กำนันตำบลเหล#ากอหก และผู�ใหญ#บ�านอีก 5 หมู#บ�าน พร�อมกับชาวบ�านกว#า 300 คน ได�ร#วมตัวกัน เพ่ือขอยื่นหนังสือถึงนาย
ธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เขต 3 และนายเรืองเดช สร�อยคำ นายอำเภอนาแห�ว เน่ืองจากท่ีดินท่ีทำกินมาตั้งแต#รุ#นปู@ย#าตาทวด ถูกป@าไม�จะยึดท่ีดินท่ีกิน 
ทำโครงการปลูกป@า โดยก#อนยื่นหนังสือได�ตั้งเวทีโจมตีการทำงานของป@าไม� เน่ืองจากพ้ืนท่ีเป0นพ้ืนท่ีส#วนหน่ึงของโครงการคนอยู#กับป@า นาแห�ว
โมเดล ของรัฐมนตรีว#าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา 

ซึ่งภายในหนังสือร�องเรียนบางตอนระบุว#า เน่ืองด�วยราษฎรในเขตตำบลเหล#ากอหกท้ัง 5 หมู#บ�าน ซึ่งเป0นตำบลท่ีมีเขตติดต#อจังหวัดพิษณุโลก ได�รับ
ความเดือดร�อนจากโครงการปลูกป@าของกรมป@าไม� เขตอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยพ้ืนท่ีปลูกป@าดังกล#าว เป0นพ้ืนท่ีทำกินของราษฎรท่ีอยู#ใน
เขตป@า ท่ีช่ือว#าป@าลำแควน�อยฝCDงซ�าย อยู#ในเขต อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เน่ืองจากพ้ืนท่ีทำกินของราษฎรต.เหล#ากอหก ส#วนใหญ#คิดเป0น 70 
เปอร7เซ็นของพ้ืนท่ี ต�องอาศัยทำกินอยู#ในเขตป@าติดต#อดังกล#าว มาตั้งแต#สมัยรุ#นปู@ย#าตาทวด ซึ่งอยู#มาก#อนประกาศเป0นเขตป@าสงวน มีเน้ือท่ี จำนวน 
6,000 กว#าไร# ต#อมาเจ�าหน�าท่ีป@าไม�เขตจังหวัดพิษณุโลก ได�แจ�งว#าจะปลูกป@าในพ้ืนท่ีท้ังหมดในท่ีราษฎรทำกินอยู#  จึงเป0นสาเหตุให�ราษฎรท่ีมีพ้ืนท่ี
ทำกินอยู#ในบริเวณป@าดังกล#าวได�รับความเดือดร�อนเป0นอย#างมาก จำนวน 400 กว#าครอบครัว ซึ่งไม#มีพ้ืนท่ีทำกิน ถึงมีก็มีน�อย พ่ีน�องชาวบ�านจึงได�
ร�องทุกข7ท้ัง สส.เขต 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ และนายอำเภอนาแห�ว ช#วยเหลือ 

 
นายเกียรติศักดิ์ โสประดิษฐ ตัวแทน สส.มารับหนังสือแทน กล#าวว#า เน่ืองจากวันน้ีท#าน สส.ติดประชุมท่ีสภา และให�ตนเป0นตัวแทนมารับฟCงปCญหา
ของชาวบ�าน และรับหนังสือข�อเรียกร�องให�กับ สส. ซึ่งท#านได�รับปากว#าจะนำหนังสือข�อเรียกร�องเข�าไปในรัฐสภา และพร�อมท่ีจะนำข�อเรียกร�อง
เหล#าน้ีเข�าพบท#าน รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซึ่งอำเภอนาแห�ว เป0นอำเภอท่ีท#านมาทำโครงการ นาแห�วโมเดล คือคนอยู#กับป@า 
ป@าอยู#กับคน หลังจากท่ีมีโครงการผ#านไปแล�ว 2 ปI ชาวบ�านก็ยังเดือดร�อนป@าไม�ยังคงยึดท่ีทำกินชาวบ�านเหมือนเดิม 

 



 
ส#วนด�านนายไชยวัฒน7 หล#อฐานนท7 เจ�าหน�าท่ีป@าไม�ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป@าไม�ท่ี 4  สาขาพิษณุโลก กล#าวว#า จากท่ีได�รับฟCงผลกระทบ
และความเดือดร�อน ตนเห็นใจและสัญญาว#าจะไม#มีการตรวจยึดและจับกุมแต#อย#างใด ซึ่งทางกรมป@าไม�ไม#มีนโยบายด�านน้ีอยู#แล�ว ส#วนในการ
แก�ปCญหาคืออยากจะให�ผู�ใหญ#บ�านมาร#วมทำข�อตกลง ขณะน้ีงบประมาณปลูกป@าก็มาแล�ว แต#ในเบ้ืองต�นได�มีข�อตกลงร#วมกันว#า จะตั้งคณะกรรมการ
ร#วมกันโดยมี กำนัน ผู�ใหญ#บ�าน ป@าไม� และฝ@ายปกครอง เข�าพ้ืนท่ีสำรวจตรวจแปลงท่ีทำกินของชาวบ�าน หากชาวบ�านท่ีเข�าไปทำกินก#อนในปI 2545 
ในแปลงน้ันเจ�าหน�าท่ีก็ไม#ตรวจยึด แต#หากว#าชาวบ�านทำหลังปI 2545 ป@าไม�จะเข�าทำการตรวจยึดและเป0นพ้ืนป@าต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคท่ี 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข#าวประชาสัมพันธ7 ประจำสัปดาห7 ครั้งท่ี 139 ณ 
ศูนย7เสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท7 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค#ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมี พันโท วรปรัชญ7 กาศสกุล ผู�ช#วยโฆษกกองทัพภาคท่ี 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป0นผู�แถลงข#าวฯ มีสาระสำคัญดังน้ี 

ตามท่ี แม#ทัพภาคท่ี 3/ผู�อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได�มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป@าไม� โดย
บูรณาการหน#วยงานท่ีมีภารกิจและอำนาจหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู�บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด�วยการ
กระทำใดๆ อันเป0นการทำให�เกิดความเสื่อมเสยีแก#สภาพป@า โดยการบังคับใช�กฎหมายอย#างเข�มงวดในทุกพ้ืนท่ีน้ัน ท้ังน้ี ได�การดำเนินการจับกุมและ
ปราบปรามในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

– เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ชุดปฏิบัติการศูนย7อำนวยการประสานงานและแก�ไขปCญหาโครงการพัฒนาลุ#มน้ำเข็ก (กองพันทหาร
ม�าท่ี 28 กองพลทหารม�าท่ี 1) บูรณาการร#วมกับ ฝ@ายปกครองอำเภอเขาค�อ, หน#วยปVองกันรักษาป@าท่ี เพชรบูรณ7 2 (เขาค�อ), องค7การบริหารส#วน
ตำบลเขาค�อ, เจ�าหน�าท่ีตำรวจ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ 
สถานีตำรวจภูธรเขาค�อ เข�าตรวจสอบพ้ืนท่ี ดังน้ี 

1. พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน7 บ�านอุทโยภาศ หมู# 13 ตำบลเขาค�อ อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ7 ซึ่งมีบุคคลบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ี ในลักษณะปลูก
ไม�ยืนต�นกว#า 3 ไร# และแสดงอาณาเขต ซึ่งเจ�าหน�าท่ีได�ทำบันทึกตรวจยึดดำเนินคดี เน่ืองจากเป0นพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน7หมู#บ�าน และอยู#เขตป@า
สงวนแห#งชาติ (นอกแปลงท่ีดินท่ีทหารจัดสรรให�แก#ราษฎรอาสารบ (รอส.) 

2. ร#วมตรวจสอบพ้ืนท่ีลักลอบก#อสร�างรีสอร7ท ฝ@าฝWนประกาศอำเภอเขาค�อ บริเวณพ้ืนท่ีบ�านส#งคุ�ม หมู# 12 ตำบลเขาค�อ อำเภอเขาค�อ จังหวัด
เพชรบูรณ7 จากการตรวจสอบพบเป0นเต�นท7โดมขนาดใหญ# จำนวน 17 เต�นท7 มีโครงสร�างเป0นโครงเหล็กถาวร มีบ�านนXอคดาวน7 จำนวน 4 หลัง และ
อาคารห�องอาหาร ซึ่งเป0นการฝ@าฝWนประกาศ อำเภอเขาค�อ และกระทำความผิด พระราชบัญญัติป@าสงวนแห#งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คณะเจ�าหน�าท่ีจึงทำบันทีกตรวจสอบยึด นำส#งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาค�อ เพ่ือดำเนินคดีต#อไป 

 

 

 


