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นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 

การประชุมคร้ังนี้ได้มีการพิจารณาการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ  
เพ่ือดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. รวมถึงพิจารณาโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ซ่ึงท่ี
ประชุมได้ยํ้าให้คํานึงถึงการรักษาไว้ซ่ึงพ้ืนท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุด นอกจากน้ัน ยังได้ติดตามความคืบหน้าของคําขอท่ีได้อนุญาตตามมติท่ีประชุมไปแล้ว 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 เพ่ือให้ทันต่อความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน 

นายจตุพร ได้เน้นยํ้าไปยังแต่ละจังหวัดให้เร่งประชุมพิจารณาพ้ืนท่ีป่าในโครงการ คทช. ระดับจังหวัด ใน 209 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ รวมพ้ืนท่ีกว่า 1.8 
ล้านไร่ เพ่ือให้สามารถดําเนินการข้ันต่อไปได้อย่างทันท่วงที  

นอกจากนั้น ท่ีประชุมได้มีมติรับทราบโครงการ ธรรมจักรสีเขียว ในการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติของวัดและศาสนสถาน ซ่ึง
จะได้มอบหมายให้กรมป่าไม้หารือร่วมกับสํานักพระพุทธศาสนาในการออกเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป 
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เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจ สนธิกําลังเดินหน้าปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบุกทลายแหล่งผลิตลักลอบ
แปรรูปไม้เถ่ือนกลางป่าท้ายหมู่บ้าน ในเขตท้องท่ีอําเภอเมืองลําปาง ตรวจยึดได้ไม้เถ่ือนท่ีถูกลักลอบตัดและนํามาแปรรูป พร้อมอุปกรณ์ของกลางท่ี
ใช้กระทําผิดจํานวนมาก 

โดยการบุกทลายแหล่งผลิตไม้เถ่ือนคร้ังนี้ ทางกําลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) ภายใต้การ
อํานวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ลําปาง) และนายเรวัตร เวียงทอง ผู้อํานวยการ
ศูนย์ป่าไม้ลําปาง และนายศักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการส่วนป้องกัน และปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายดนุศักด์ิ 
หม่ืนโฮ้ง หัวหน้าสายตรวจปราบปรามว่าด้วยการกระทําผิดป่าไม้สายที่ 1 พร้อมด้วย นายเจษฎา อเนกคณา และนายเมธี ศาสตร์ศรี หัวหน้าสาย
ตรวจส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ กรมป่าไม้ นํากําลังเจ้าหน้าท่ีในสังกัด จากหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.6 (แม่ทรายคํา) ลงพ้ืนท่ีสนธิ
กําลังร่วมกับตํารวจจากกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สายท่ี 1 ลําปาง, 
ตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เชียงใหม่ และกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเอ้ือม เข้าทําการตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย ในจุดบริเวณเหนือหมู่บ้าน บ้านค่ากลาง หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง หลังจากท่ี
เจ้าหน้าท่ีฯ ได้รับแจ้งจากสายการข่าวว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้มีการแอบลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและแปรูปไม้อย่างผิดกฎหมาย 

ซ่ึงในการเข้าตรวจสอบ ทางเจ้าหน้าท่ีต้องใช้ยานพาหนะรถยนต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ เดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุท่ีอยู่ลึกเข้าไปในป่าหลายกิโล แต่
ระหว่างเดินทางก่อนถึงจุดเกิดเหตุ มีกลุ่มชายประมาณ 4-5 คน ท่ีคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้กระทําผิดได้เหลือบมาเห็นเจ้าหน้าท่ี จึงพากันว่ิงแตกฮือ
หลบหนีหายเข้าไปในป่าก่อนจะท้ิงของกลางท้ังหมดเอาไว้ โดยเม่ือไปถึงในจุดท่ีเกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบพบอุปกรณ์แปรรูปไม้หลายรายการ 
ประกอบไปด้วย แท่นเลื่อย 1 แท่น เลื่อยวงเดือนขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 วง เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในการแปรรูปไม้ จํานวน 1 ตัว นอกจากน้ียังพบไม้สัก
ท่อน และไม้สักท่ีถูกแปรรูปเป็นไม้แผ่นเหลี่ยมแล้วอีกจํานวนหนึ่งวางกองกระจัดกระจายอยู่ท่ัวบริเวณป่า ซ่ึงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฯ 
พบว่าไม้ท้ังหมดเป็นไม้เถ่ือน เบื้องต้นจึงได้ร่วมกันทําการตรวจยึดไม้ท้ังหมด และอายัดอุปกรณ์แปรรูปไม้ ก่อนจะนําไปเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี ลป.6 (แม่ทรายคํา) พร้อมท้ังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบ้านเอื้อม ท้องท่ีเกิดเหตุ เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีฯ ได้เร่งสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 



ท้ังนี้ สําหรับการบุกเข้าทลายแหล่งผลิตไม้เถ่ือนดังกล่าว สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าท่ีได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี ว่ามีกลุ่มคนท่ีไม่หวังดีแอบเข้า
ไปในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนท้ายหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้แอบทําการลักลอบตัดไม้พร้อมกับแปรรูปไม้ โดยเม่ือแปรรูป
เสร็จจึงจะค่อยทําการทยอยขนย้ายออกจากพ้ืนท่ีป่า โดยการกระทําดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี รวมถึงได้สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนส่วนรวม เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีป่าแห่งนี้เป็นเขตป่าต้นน้ํา ทุกๆ คร้ังท่ีเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีก็มักจะเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วม
พ้ืนท่ีหมู่บ้านอยู่เป็นประจํา สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการแอบลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และแม้ว่าท่ีผ่านมาทางชุมชนรวมถึงส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะมี
กฎระเบียบมาตรการต่างๆ บังคับ แต่กลุ่มมอดไม้ก็ไม่ละท้ิงความพยายาม ยังแอบเข้าไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างไม่หยุดหย่อน จนกระท่ังทาง
เจ้าหน้าท่ีได้มีการสนธิกําลังเข้าตรวจสอบและมาพบการกระทําผิด ซ่ึงคร้ังนี้ทางเจ้าหน้าท่ีได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดท่ีเกิดเหตุไว้อย่าง
ละเอียด พร้อมนําส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองพิสูจน์หลักฐาน 5 ลําปาง ให้ทําการตรวจสอบ DNA หาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันการ
กระทําผิด ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีพอจะรู้ตัวกลุ่มมอดไม้กลุ่มนี้แล้ว โดยจะมีการออกหมายเรียกมาสอบปากคําและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ป่าไม้สนธิกําลังตํารวจและฝ่ายปกครองตรวจยึดไม้ไผ่รวกกว่า 5 พันลํา หลังมีการแอบเข้าไปลักลอบในเขตป่าชุมชน พร้อมกลางรถยนต์ใช้สําหรับ
บรรทุก 1 คัน 

วันท่ี 17 กรกฎาคม นายศุภสิทธ์ิ ถีราวุฒิ ปลัดอําเภอสวนผึ้ง ร.ต.อ.คํานึง วงศ์ปรีชากร รอง สวป. สภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายพงษ์ศักด์ิ สุขมงคล 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ชํานาญการ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า รบ. 2 ( บ้านบ่อหวี ) นายจันทรา บุญเลิศ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อ.สวนผ้ึง พร้อม
เจ้าหน้าท่ี อส. สนธิกําลังร่วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณกลางป่าชุมชน หมู่ท่ี 2 บ้านท่ามะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง หลังจากเม่ือกลางดึกของคืนท่ี
ผ่านมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ได้มีบุคคลเข้าไปทําการ ลักลอบตัดไม้ไผ่รวกมัดเป็นท่อน ๆ จํานวนมาก จึงประสานผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชาวบ้าน
เข้าไปตรวจสอบพบบริเวณป่าชุมชนดังกล่าว ซ่ึงห่างจากหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง มีร่องรอยของการตัดไม้ไผ่รวกหลายแห่ง และพบรถยนต์กระบะ
ดัดแปลงต่อเติมใส่โครงเหล็กสภาพเก่า ไม่มีประตูท้ังสองข้างจอดอยู่ในป่า เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไว้ พร้อมกับนําไม้ไผ่รวกไปขวางทางไม่ให้รถคัน
ดังกล่าวออกนอกพ้ืนท่ี 

แต่ช่วงระหว่างเข้าจับกุมนั้นปรากฏว่า ผู้ท่ีเข้าไปลักลอบตัดไม้ได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ต่อว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าท่ีจึงนํากําลังเข้าตรวจสอบและ
ยึดไม้ไผ่รวกของกลางดังกล่าว ซ่ึงต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าระยะทางกว่า 500 เมตร พบร่องรอยของการนํามีดตัดไม้ไผ่รวกสูงจากพ้ืนกอประมาณ  
2 เมตร และตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 6 ศอก และนําเชือกมามัดรวมกัน มัดละ 5 ลําบาง 6 ลําบาง พิงไว้กับกอไม้ไผ่ และวางกองไว้ตามพื้นหลายจุด 
เจ้าหน้าท่ีได้ทยอยตรวจนับไม้ท่ีถูกตัดได้ประมาณกว่า 5,000 ลํา จึงรวบรวมขนของกลางพร้อมรถยนต์ไปเก็บไว้ท่ี หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ. 2 ( 
บ้านบ่อหวี ) 

จากการสอบถาม นายจันทรา บุญเลิศ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อ.สวนผึ้ง ทราบว่า ได้ร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน และ ชุด ชรบ.ร่วมกันระงับยับย้ังไว้ 
หลังได้มีชาวบ้านท่ีช่วยเป็นหูเป็นตาได้แจ้งข้อมูลเข้ามา บังเอิญไปได้ยินเสียงการตัดไม้ไผ่รวก และได้ยินเสียงรถขับออกมาจากป่า ทางเจ้าหน้าท่ีจึง
จัดชดุร่วมกันเข้าตรวจสอบ เม่ือคนขับรถรู้ตัวจึงได้ท้ิงรถแล้วว่ิงหนีไป เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืน อีกท้ังเป็นป่าชุมชน จึงได้ยึดรถยนต์ไว้ และมีกองไม้
ท่ีตัดท้ิงไว้ข้างทาง ก็เลยใช้วิธีการป้องกันการหลบหนีได้นําไม้ไผ่มากองปิดเส้นทางไว้ไม่ให้รถออก จนสามารถยึดรถไว้ แต่สวนคนหลบหนีไปได้ 

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจทราบว่า ขบวนการลักลอบตัดไม้ไผ่รวกน้ัน คาดว่าหน้าจะนําไปขายให้กับกลุ่มอาชีพปักหอยในพ้ืนท่ีชายทะเล 
โดยมี คนในพ้ืนท่ี เข้าร่วมขบวนการชี้จุดการตัดไม้บริเวณป่าชุมชนดังกล่าว โดยอาศัยช่วงมีฝนกําลังตกและช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ทําให้ไม่
ค่อยมีชาวบ้านออกมาจากบ้านเรือน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีได้เร่งสืบสวนเชิงลึกหาขบวนการมอดไม้มาดําเนนิคดีตามกฎหมายต่อไป 



 

 
( 17 ก.ค. 64 )  นายศุภสิทธ์ิ ถีราวุฒิ  ปลัดอําเภอสวนผึ้ง ร.ต.อ.คํานึง วงศ์ปรีชากร รอง สวป. สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี นายพงษ์ศักด์ิ สุขมงคล 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ชํานาญการ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า รบ.2 (บ้านบ่อหวี) นายจันทรา บุญเลิศ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อ.สวนผึ้ง พร้อม
เจ้าหน้าท่ี อส. สนธิกําลังร่วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณกลางป่าชุมชน หมู่ท่ี  2 บ้านท่ามะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง หลังจากเม่ือกลางดึกของคืนท่ี
ผ่านมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า  ได้มีบุคคลเข้าไปทําการ ลักลอบตัดไม้ไผ่รวกมัดเป็นท่อน ๆ จํานวนมาก จึงประสานผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชาวบ้าน
เข้าไปตรวจสอบพบบริเวณป่าชุมชนดังกล่าว ซ่ึงห่างจากหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง มีร่องรอยของการตัดไม้ไผ่รวกหลายแห่ง และพบรถยนต์กระบะ
ดัดแปลงต่อเติมใส่โครงเหล็กสภาพเก่า ไม่มีประตูท้ังสองข้างจอดอยู่ในป่า เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไว้ พร้อมกับนําไม้ไผ่รวกไปขวางทางไม่ให้รถคัน
ดังกล่าวออกนอกพ้ืนท่ี แต่ช่วงระหว่างเข้าจับกุมนั้นปรากฏว่า ผู้ท่ีเข้าไปลักลอบตัดไม้ได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ 

ต่อว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าท่ีจึงนํากําลังเข้าตรวจสอบและยึดไม้ไผร่วกของกลางดังกล่าว ซ่ึงต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าระยะทางกว่า 500 เมตร พบร่องรอย
ของการนํามีดตัดไม้ไผ่รวกสูงจากพ้ืนกอประมาณ 2 เมตร และตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 6 ศอก และนําเชือกมามัดรวมกัน มัดละ 5 ลําบาง 6 ลํา
บาง พิงไว้กับกอไม้ไผ่ และวางกองไว้ตามพื้นหลายจุด เจ้าหน้าท่ีได้ทยอยตรวจนับไม้ท่ีถูกตัดได้ประมาณกว่า 5,000 ลํา จึงรวบรวมขนของกลาง
พร้อมรถยนต์ไปเก็บไว้ท่ี หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ. 2 (บ้านบ่อหวี) 

จากการสอบถาม นายจันทรา บุญเลิศ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อ.สวนผึ้ง  ทราบว่า ได้ร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน และ ชุด ชรบ.ร่วมกันระงับยับย้ังไว้ 
หลังได้มีชาวบ้านท่ีช่วยเป็นหูเป็นตาได้แจ้งข้อมูลเข้ามา บังเอิญไปได้ยินเสียงการตัดไม้ไผ่รวก และได้ยินเสียงรถขับออกมาจากป่า ทางเจ้าหน้าท่ีจึง
จัดชุดร่วมกันเข้าตรวจสอบ เม่ือคนขับรถรู้ตัวจึงได้ท้ิงรถแล้วว่ิงหนีไป เนื่องจากเป็นช่วงกลางคนื อีกท้ังเป็นป่าชุมชน จึงได้ยึดรถยนต์ไว้ และมีกองไม้
ท่ีตัดท้ิงไว้ข้างทาง ก็เลยใช้วิธีการป้องกันการหลบหนีได้นําไม้ไผ่มากองปิดเส้นทางไว้ไม่ให้รถออก จนสามารถยึดรถไว้ แต่สวนคนหลบหนีไปได้ 

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจทราบว่า ขบวนการลักลอบตัดไม้ไผ่รวกน้ัน คาดว่าหน้าจะนําไปขายให้กับกลุ่มอาชีพปักหอยในพ้ืนท่ีชายทะเล 
โดยมี คนในพ้ืนท่ี  เข้าร่วมขบวนการชี้จุดการตัดไม้บริเวณป่าชุมชนดังกล่าว โดยอาศัยช่วงมีฝนกําลังตกและช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ทําให้ 
ไม่ค่อยมีชาวบ้านออกมาจากบ้านเรือน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีได้เร่งสืบสวนเชิงลึกหาขบวนการมอดไม้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 18 ก.ค. 64 โดยการอํานวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักด์ิมณฑา รอง ผกก.4 
บก.ปทส.,พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจําจังหวัดเชียงใหม่ -ฮอด, ลําพูน ทําการขยายผล
การจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้ตรวจพบ/ยึดรถยนต์ส่วนบุคคลย่ีห้ออีซูซุ 
สีเทา คันหมายเลขทะเบียน ยฉ – ๗๘๕๑ เชียงใหม่ ซ่ึงบรรทุกไม้หวงห้ามแปรรูป (ประดู่แปรรูป) จํานวน 22 แผ่น/เหลี่ยม รวมปริมาตร 1.64 
ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เส้นทางแม่สะเรียง – ฮอด ระหว่างหลักกิโลเมตรท่ี 106 – 107 ท้องท่ีหมู่ 1 
ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นําส่ง สถานีตํารวจภูธรฮอด ดําเนินคดี คดีอาญาท่ี 190/2564 ยึดทรัพย์ท่ี 75/2564 ลง 17 กรกฎาคม 
2564 ร.ต.อ.วศิน อุปนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่แจ่ม พงส.ฯ จึงได้ทําการสืบสวนขยายผลจากป้ายภาษีรถยนต์ของกลางโดยขออํานาจศาล
จังหวัดฮอดออกหมายค้นและทําการตรวจคนบ้านผู้ต้องสงสัย โดยร่วมกับ 

    เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ศปทส.ตร. 

    เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.ตชด.33 

    เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 

    เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.38 (อมก๋อย) 

    เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภออมก๋อย 

    นายจิราพงษ์ ณัฐธยานนท์ ท่ีอยู่ 204 หมู่ 3 ตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อาศัย ตามคําให้การของนางมีแก้ว ณัฐธยานนท์ มารดา 

    ของกลาง 

    1. ไม้สักแปรรูป จาํนวน 99 แผ่น/เหลี่ยม รวมปริมาตร 1.076 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐรวมเป็นเงิน 106,602.-บาท (หนึ่งแสนหกพัน
หกร้อยสองบาทถ้วน) 

    2. อาวุธปืนพกสั้น แบบไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) ไม่มีเคร่ืองหมายทะเบียนปืนของพนักงาน อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การได้เป็นอย่างดี จํานวน 1 
กระบอก 

    3. ซากเขาเลียงผา ซ่ึงเป็นสัตว์ป่าสงวน ลําดับท่ี 10 จํานวน 1 คู่ (หัวไม้) 

    4. ซากกวางผา ซ่ึงเป็นสัตว์ป่าสงวน อยู่ในบัญชีลําดับท่ี 2 จํานวน 1 คู่ (หัวไม้) 



โดยกล่าวหาว่ากระทําความผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ฐาน “มีอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนสามารถออกให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ฐาน “มีไว้ในครอบครองซ่ึงซากสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ
พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐาน “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตรวจค้น 
บ้านเลขท่ี 204 หมู่ 3 ตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นําส่ง สถานีตํารวจภูธรแม่ตืน ดําเนินคดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 18 ก.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน คร้ังท่ี 2/2564 ว่า ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการธนาคารสีเขียว(Green Bank)เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย
6 ประการได้แก่ การเพ่ิมสินเชื่อช่องทางใหม่โดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน ,การเพ่ิมทรัพย์สิน รายได้ อาชีพและธุรกิจใหม่ๆให้กับ
ประชาชน ,การลดปัญหาหนี้นอกระบบ , การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังในเมืองและนอกเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและเมือง แก้ปัญหา
Pm2.5 , การแก้ปัญหาโลกร้อน(Global Warming)และเพ่ิมคาร์บอนเครดิตของประเทศและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
สหประชาชาติ(SDG)และยุทธศาสตร์ชาติรวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตรและเศรษฐกิจ โดยแต่งต้ังท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.เป็นประธานและมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนขยายผลต่อยอดโครงการนี้โดย
ผนึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภาคการวิจัย เช่นสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สวก. ภาควิชาการเช่นสถาบันการศึกษาทุกแห่ง 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) ภาคเอกชนเช่นหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร สภาเอสเอ็มอี ภาคเกษตรกรเช่นสภา
เกษตรกรแห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมาคมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ภาคท้องถ่ินเช่นอบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา รวมท้ังภาคีเครือข่ายมูลนิธิ องคก์รเอกชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ท่ีประชุมยังรับทราบรายงานผลการดําเนินการท่ีผ่านมาของโครงกาสินเชื่อไม้ยืนต้นจากข้อมูลของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
กระทรวงพาณิชย์รายงาน ณ วันท่ี 5 ก.ค. 2564)ว่าต้ังแต่ปี2562 ถึงปัจจับัน มีผู้ขอนําไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 
จํานวน 87 สัญญา จํานวน 119,498ต้น วงเงิน134,375,912.00บาทโดยแบ่งเป็น กลุ่มให้สินเชื่อรายย่อย (พิโกไฟแนนซ์ ปล่อยสินเชื่อวงเงิน5หม่ืน
ถึง1แสนาบท) 80 สัญญา คิดเป็น 92% ของสัญญารวมวงเงินค้ําประกัน4ล้านบาท กลุ่มสถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทยและธกส.)7สัญญา คิดเป็น 
8 %ของสัญญา รวมวงเงินค้ําประกัน 130 ล้านบาท 

“ระบบการให้สินเชื่อโดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันท่ีผ่านมายังดําเนินการได้ไม่มากนัก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนจึงมอบนโยบายให้ต่อยอดขยายผล(Scale up)



โครงการด้วยการเร่งส่งเสริมเกษตรกรและประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนท่ีดินตนเองซ่ึงเป็นการเพิ่มทรัพย์สินสร้างหลักประกันให้กับ
ครอบครัวและความม่ันคงในอนาคตรวมทั้งสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันสินเชื่อโดยเกษตรกร ประชาชนและผู้ประกอบการจะได้รับ
วงเงินสินเชื่อรายย่อย50,000-100,000 บาทต่อรายและวงเงินสินเชื่อรายใหญ่จากสถาบันการเงินเช่นธนาคารเป็นต้น”นายอลงกรณ์กล่าว 

นอกจากน้ีท่ีประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมือง (Sustainable Urban 
Agriculture Development Project : SUAD Project)โดยมีการแต่งต้ังโครงสร้างและระบบในการทํางานดังนี้ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมือง ระดับเขต แบ่งตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามการแบ่งเขตตรวจราชการของกระทรวงฯ โดยมีผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําเขตตรวจราชการ เป็นประธานอนุกรรมการ 

2) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองท้ัง 77 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน มีผู้อํานวยการสํานักสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ  
4) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา โดยมอบหมายให้เมืองพัทยาพิจารณาสรรหาบุคคล
ท่ีเหมาะร่วมเป็นอนุกรรมการ 

5) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีวัด (Green Temple) มีนายโฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธาน  6) 
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีวิทยาลัย (Green College) โดยมีนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย เป็น
ประธาน 7) คณะทํางานขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีโรงเรียน (Green School) มีนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ 
อยุธยา เป็นประธาน  8) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย (Green Campus) มี รศ.ดร.
อาณัฐชัย รัตตกุล เป็นประธาน 

9) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองในพ้ืนท่ีการเคหะแห่งชาติ มีผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธาน 10) 
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมืองระดับชุมชนและท้องถ่ิน (Green Community) มีนายกษิด์ิเดชธนทัต เสกขุน
ทด เป็นประธานคณะทํางาน 11) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในพ้ืนท่ีอาคารชุด (Green Condo) โดยมีนางอาภา 
อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดเป็นประธาน... อ่านต่อท่ี : https://www.dailynews.co.th/news/67250/ 

รวมท้ังรับทราบความคืบหน้าในการจัดต้ังสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)และมีมติให้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ
และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการต่อไป สําหรับการจัดต้ัง
และขับเคลื่อนสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทยจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแนวทางและแผนการดําเนินงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ในวันท่ี 18 สิงหาคม 

ท่ีประชุมยังรับทราบผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดย
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงขณะนี้ได้ดําเนินการโครงการไปแล้วร้อยละ 46 ของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 คน และดําเนินการ
จ้างผู้ปฏิบัติงานจากเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถ่ินและชุมชนท่ีว่างงานจากผลกระทบของ COVID-19 แล้วจํานวน 
9,157 ราย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน คร้ังท่ี 2/2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้ ท่ีปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงฯ นายปริญญา พรศิริชัยวัฒนา ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ นายศรีสะเกษ สมาน ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งประเทศ นายกันตพงษ์ แก้วกมล ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer Thailand) และกรรมการภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 
(zoom)  



 

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือกรมป่าไม้ และชุมชนในพ้ืนท่ี สานต่อ โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก 
เขาพระยาเดินธง" ระยะท่ีสอง (ปี 2564-2568) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา 7,000 ไร่ ปลูกฝังพนักงานรู้คุณค่าของต้นไม้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หนุนจ้างงานชุมชน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ และสร้างความม่ันคงทางอาหาร เป็นต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลรักษาผืนป่าอย่างย่ังยืน 

นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทํางานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง 
กล่าวว่า ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชน และซีพีเอฟ ดําเนินโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง”ระยะท่ี
หนึ่ง (ปี 2559-2563) ช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลุ่มน้ําป่าสัก 5,971 ไร่ เดินหน้าสู่ระยะท่ีสอง (ปี 2564-2568) ขยายพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ปลูกป่าใหม่เพ่ิมอีก 1,000 ไร่ หรือเพ่ิมเป็น 6,971 ไร่ พร้อมกันนี้ ต้ังเป้าหมายเพาะกล้าไม้เพ่ือปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมอีกประมาณ 230,000 กล้า ทํา
กิจกรรมปลูกซ่อม บํารุงรักษา สร้างฝายชะลอน้ํา กําจัดวัชพืช และทําแนวกันไฟ อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายหลักของโครงการฯระยะท่ีสอง ใน 5 ปีข้างหน้า จะส่งเสริมให้ผืนป่าท่ีนี่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ปา่ต้นน้ํา ติดตาม ดูแล เพ่ือให้เป็นผืนป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ โดยต้ังแต่เร่ิมโครงการฯ ในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้จ้างงานชุมชนในพ้ืนท่ีสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนดูแลป่า อาทิ เตรียมกล้าไม้ เพาะและบํารุงรักษากล้าไม้ ปลูกต้นไม้ รดน้ําต้นไม้ กําจัดวัชพืช ฯลฯ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่
ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

 
"สถานการณ์ระบาดของเชื้อวรัสโคโรน่า 2019 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัจจัยท้าทายท่ีทุกคนสามารถมีส่วน
ร่วมบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ท้ังต่อมนุษย์และสัตว์ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี เขียว เ พ่ือให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน ซ่ึงท่ีผ่านมา ซีพีเอฟปลูกฝังการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา และชุมชน ร่วมกัน
ฟ้ืนฟูฝืนป่า รวมท้ังจะเชิญลูกค้าและคู่ค้า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าด้วย ” นายภาณุวัตร กล่าว 

 



นายภาณุวัตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า การดําเนินโครงการฯในระยะท่ีสอง ให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายชุมชนรอบพ้ืนท่ีร่วมมือปกป้องผืนป่า การ
สร้างความม่ันคงทางอาหารและส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี สานต่อโครงการสนับสนุนชุมชนปลูกผักวิถีธรรมชาติ ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเองและ
นําผลผลิตผักไปขาย สร้างรายได้เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธ์ุตามวิถีภูมิปัญญาชุมชนเพ่ือเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชไว้ขยายพันธ์ุสําหรับเพาะปลูกและ
แจกจ่ายชาวบ้าน และโครงการปล่อยปลาลงเข่ือน ให้ความรู้เร่ืองการอนุบาลปลาแก่ชุมชนก่อนปล่อยลงกระชัง ช่วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณปลาในแหล่งน้ําเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่ีมีอาชีพประมง โดยซีพีเอฟสนับสนุน
เงินทุนต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือความย่ังยืนของโครงการ 

ซีพีเอฟ ดําเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความย่ังยืน “อาหารม่ันคง สังคมพึ่งตน ดินน้ําป่าคงอยู่” ซ่ึงโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก 
เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการท่ีตอบโจทย์ท้ัง 3 เสาหลัก ท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง และสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
นอกจากนี้ ยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อ 2 การขจัด
ความหิวโหย ข้อ 13 การดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ข้อ 15 การปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างย่ังยืน และข้อ 17การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน./ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CPF จับมือ “กรมป่าไม้” เดินหน้าฟื้นฟู “เขาพระยาเดินธง”  

“ซีพีเอฟ” เดินหน้า 3 ประสาน ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา "เขาพระยาเดินธง" หนุนจ้างงานชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม 

16/07/2021 

นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF ในฐานะประธานคณะทํางาน
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชน และซีพีเอฟ ดําเนินโครงการ  
“ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ระยะท่ีหนึ่ง (ปี 2559-2563) ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําลุ่มน้ําป่าสัก 5,971 ไร่ เดินหน้าสู่
ระยะท่ีสอง (ปี 2564-2568) ขยายพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่เพ่ิมอีก 1,000 ไร่ หรือเพ่ิมเป็น 6,971 ไร่ พร้อมกันนี้ ต้ังเป้าหมายเพาะกล้า
ไม้เพ่ือปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมอีกประมาณ 230,000 กล้า ทํากิจกรรมปลูกซ่อม บํารุงรักษา สร้างฝายชะลอน้ํา กําจัดวัชพืช และทําแนวกันไฟ อย่าง
ต่อเนื่อง 

โดยเป้าหมายหลักของโครงการฯระยะท่ีสอง ใน 5 ปีข้างหน้า จะส่งเสริมให้ผืนป่าท่ีนี่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ติดตาม ดูแล เพ่ือให้เป็นผืนป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ โดยตั้งแต่เร่ิมโครงการฯ ในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้จ้างงานชุมชนในพ้ืนท่ี
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนดูแลป่า อาทิ เตรียมกล้าไม้ เพาะและบํารุงรักษากล้าไม้ ปลูกต้นไม้ รดน้ําต้นไม้ กําจัดวัชพืช ฯลฯ เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

“สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัจจัยท้าทายท่ีทุกคนสามารถมี
ส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ท้ังต่อมนุษย์และสัตว์ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน ซ่ึงท่ีผ่านมา ซีพีเอฟปลูกฝังการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา และชุมชน ร่วมกัน
ฟ้ืนฟูฝืนป่า รวมท้ังจะเชิญลูกค้าและคู่ค้า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าด้วย” นายภาณุวัตร กล่าว 

นายภาณุวัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดําเนินโครงการฯในระยะท่ีสอง ยังให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายชุมชนรอบพ้ืนท่ีร่วมมือปกป้องผืนป่า 
การสร้างความม่ันคงทางอาหารและส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี สานต่อโครงการสนับสนุนชุมชนปลูกผักวิถีธรรมชาติ ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเอง
และนําผลผลิตผักไปขาย สร้างรายได้เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธ์ุตามวิถีภูมิปัญญาชุมชนเพ่ือเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชไว้ขยายพันธ์ุสําหรับเพาะปลูกและ
แจกจ่ายชาวบ้าน และโครงการปล่อยปลาลงเข่ือน ให้ความรู้เร่ืองการอนุบาลปลาแก่ชุมชนก่อนปล่อยลงกระชัง ช่วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณปลาในแหล่งน้ําเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่ีมีอาชีพประมง โดยซีพีเอฟสนับสนุน
เงินทุนต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือความย่ังยืนของโครงการ 

ท้ังนี้ ซีพีเอฟ ดําเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความย่ังยืน “อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ําป่าคงอยู่” ซ่ึงโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่ม
น้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการท่ีตอบโจทย์ท้ัง 3 เสาหลัก ท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง และสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร 



นอกจากนี้ ยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อ 2 การขจัด
ความหิวโหย ข้อ 13 การดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้อ 15 การปกป้องฟ้ืนฟู และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างย่ังยืน และข้อ 17การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วันท่ี 17 ก.ค. ร.ต.อ.ชานนท์ ศรีมงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ่อเก็บน้ํามันเก่าใช้แล้ว 
ภายในโรงงานบริษัทเอกอุทัย จํากัด เลขท่ี 499 ริมถนนมิตรภาพ กม.45 ขาเข้ากรุงเทพฯ หมู่ 1 ต.กลางดง จึงนํากําลังไปตรวจสอบ พบเพลิงกําลัง
ลุกไหม้อย่างรุนแรง มีคนงานชาวลาวถูกไฟลวกตามใบหน้าบาดเจ็บสาหัสนําตัวส่งรพ.ปากช่องนานา เจ้าหน้าท่ีพบว่าบ่อน้ํามันเก่านี้ ยังมีถังเก็บ
น้ํามันเก่าและสารเคมีจากขยะอุตสาหกรรม ขนาดถัง 2-3 หม่ืนลิตร อีก 5 ถัง ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้สําเร็จ 

ด้าน พ.ต.อ.อรพล โคตรโนนกอก ผกก.สภ.กลางดง เผยว่า ตํารวจได้สอบถามคนขับรถบรรทุกท่ีนําสินค้ามาลงในบ่อดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นน้ํามัน
เบนซินเก่าผสมน้ําขับมาจากบริษัทไทยโอลี่วัน จํากัด จาก อ.มาบตาพุด จ.ระยอง จํานวน 12,000 ลิตร ขนมาลงท่ีบ่อเก็บกากน้ํามันดังกล่าว เม่ือขน
เสร็จ ขับออกไปสักพัก ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังท้ายถมีเปลวไฟท่วมสูง ส่วนคนเจ็บทราบชื่อแล้วคือนายสัมพันธ์ พรหมศรีวงศ์ ชาวลาว ทําหน้าท่ีชี้จุด
ให้รถบรรทุกนํากากน้ํามันมาลง โดนไฟลวกตามลําตัว ร่างกายถูกไฟไหม้ไปร้อยละ 22 ต้องใส่เคร่ืองช่วยออกซิเจน ยังให้การไม่ได้ ส่วนสาเหตุนั้นยัง
ต้องรอตรวจสอบอีกคร้ัง 

สําหรับโรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานปูนขาวท่ีนํากากอุตสาหกรรมจากโรงงานต่าง ๆ มากําจัดร่วมเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหินและน้ํามันเพ่ือทําลาย
ร่วมกันในการเผาปูนขาว ซ่ึงเม่ือปี 2547 เคยเกิดเหตุถังกากน้ํามันเชื้อเพลิงระเบิดจนเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตมาแล้ว 2 ศพด้วยกัน โดยเม่ือ 3 
เดือนก่อน พ้ืนท่ีในบริเวณรอบจุดเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมได้รับการร้องเรียนเรื่องการ
แอบลักลอบนําขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานต่าง ๆ มาแอบลักลอบขุดฝังทําลาย เม่ือตรวจบ่อน้ําบาดาลและเศษหินเศษดิน พบสารเคมีปนเปื้อน
จํานวนมาก และมีการสร้างโรงงาน อาคารเก็บสินค้าหลายแห่งอยู่ในพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ ถึง 20 กว่าไร่ด้วยกัน 

 

 

 

 



 

 

 
บ่อเก็บกากน้ํามันระเบิดกลางดึก คนงานชาวลาวบาดเจ็บสาหัส 1 ราย 

เม่ือเวลา 24.00 น.วันท่ี 16 กรกฎาคม ร.ต.อ.ชานนท์ ศรีมงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ
เทศบาลตําบลสีมามงคล ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อเก็บน้ํามันเก่าใช้แล้ว ภายในโรงงาน บริษัท เอกอุทัย จํากัด เลขท่ี 499 ริมถนนมิตรภาพ กม.45  
ขาเข้ากรุงเทพมหานคร หมู่ท่ี 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง ไฟกําลังโหมอย่างรุนแรง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟลวก 

จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วรีบรุดออกไปตรวจสอบยังท่ีเกิดเหตุ พร้อมด้วย นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอําเภอปากช่อง, พ.ต.อ.อรพล 
โคตรโนนกอก ผกก.สภ.กลางดง, นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสีมามงคล พ.ต.ท.มนต์ชัย อ่ิมชัย สวป.สภ.กลางดง รถดับเพลิง
จากเทศบาลตําบลสีมามงคล 2 คัน, เทศบาลตําบลกลางดง 2 คัน และ อบต.ปากช่อง รวม 5 คัน เจ้าหน้าท่ีหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย สีมามงคล, กลางดง 
และมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง กว่า 30 นาย 

ในท่ีเกิดเหตุบริเวณบ่อเก็บกากน้ํามันเก่า อยู่ห่างจากถนนมิตรภาพ ประมาณ 300 เมตร ติดกับภูเขา ไฟกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรง เปลวไฟพุ่งสูง
หลายสิบเมตร พบว่ามีคนงานชาวลาวถูกไฟลวกตามใบหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัส นําส่ง รพ.ปากช่องนานา ไปก่อนหน้านี้แล้ว เจ้าหน้าท่ีจึงต้องกันผู้ท่ี
ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้ห่าง เพ่ือให้รถดับเพลิงฉีดน้ําดับไฟ แต่ไม่สามารถใช้น้ําดับได้ เจ้าหน้าท่ีจึงต้องใช้น้ํายาโฟมฉีดดับ บริเวณข้างบ่อเก็บน้ํามันเก่า 
และยังมีถังเก็บน้ํามันเก่า และสารเคมีจากขยะอุตสาหกรรม ขนาดถัง 2-3 หม่ืนลิตร อีก 5 ถัง อยู่ข้างบ่อเก็บกากน้ํามันเก่า เจ้าหน้าท่ีต้องฉีดน้ําเลี้ยง
ตลอดเวลา และด้วยความร้อนทําให้หลังคาสังกะสีและโครงเหล็ก ท่ีสร้างคลุมบ่อเก็บกากน้ํามันเก่าพังทรุดลงมา ใช้เวลาดับเพลิงไปกว่าเกือบ 3 
ชั่วโมงช่วงเวลา 02.00 น. วันท่ี 17 กรกฎาคม เพลิงจึงสงบลง 

จากการสอบถาม นางสาวบังอร ชูพลกรัง ผจก.ฝ่ายบุคคล ท่ีมายืนอยู่ในท่ีเกิดเหตุ แจ้งว่า ขณะตนพักอยู่บ้านพักนอกโรงงาน ห่างประมาณ 7-8 กม. 
ได้รับแจ้งจากคนงานในโรงาน ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในบ่อคอนกรีตท่ีเก็บกากน้ํามันเก่า ขณะมีรถบรรทุกกําลังมาลงกาก
น้ํามัน ยังไม่ทราบว่าเป็นกากน้ํามันอะไร ตนจึงเดินทางมาดูให้คนงานช่วยกันฉีดน้ําดับไฟเบื้องต้นแต่ไม่สามารถดับได้ จึงรีบเข้ามาในโรงงาน แล้ว
โทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงเทศบาลตําบลสีมามงคลให้มาช่วยดับไฟ แต่ก็ไม่พบรถบรรทุกท่ีนําน้ํามันมาลงคาดว่านํารถออกไปก่อนหน้านี้ 

 



ต่อมา พ.ต.อ.อรพล โคตรโนนกอก ผกก.สภ.กลางดง ได้โทรศัพท์สอบถามนายดนัย ไม่ทราบนามสกุล คนขับรถบรรทุกสินค้าท่ีนํามาลงในบ่อเก็บ
กากน้ํามันเก่า แจ้งว่าได้ขับรถออกมาจากจุดท่ีลงน้ํามันกลางดงมาถึง จ.ชลบุรีแล้ว และให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจว่า ได้ขับรถบรรทุกน้ํามัน
เบนซินเก่าผสมน้ํา ไม่ทราบว่าเป็นน้ําอะไรของบริษัท ไทยโอลี่วัน จํากัด จากมาบตาพุด จ.ระยอง จํานวน 12,000 ลิตร มีคนงานของบริษัท พาไปชี้
จุดลงในบ่อเก็บกากน้ํามันเก่า ขณะลงเสร็จแล้ว ตนกําลังจะขับรถออกไปได้ยินเสียงระเบิดด้านท้ายรถมีเปลวไฟลุกท่วมสูง ตนตกตะลึง จึงรีบขับรถ
ออกจากท่ีเกิดเหตุกลับบ้านท่ี จ.ชลบุรี ซ่ึงตํารวจจะได้เรียกมาสอบสวน 

จากการสอบสวนหาคนงานท่ีอยู่ในขณะที่เกิดเหตุ ชื่อ นายสัมพันธ์ พรหมศรีวงศ์ ชาวลาว เป็นคนงานท่ีชี้จุดให้รถบรรทุกลงกากน้ํามัน และได้รับ
บาดเจ็บจากเหตุระเบิดจนถูกเปลวไฟลวกท่ีบริเวณใบหน้า แขน หน้าอก ลําตัว คนงานได้ช่วยกันนําส่ง รพ.ปากช่องนานา แพทย์ตรวจรักษาพบว่า 
ร่างกายถูกไฟไหม้ 22 เปอร์เซ็นต์ ต้องใส่ออกซิเจน ยังให้รายละเอียดไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร 
โรงงานของบริษัท เอกอุทัย จํากัด แห่งนี้ เป็นโรงงานปูนขาว ท่ีนํากากอุตสาหกรรมจากโรงงานต่างๆ มากําจัดร่วมเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหินและ

น้ํามันเพ่ือทําลายร่วมกันในการเผาปูนขาว ซ่ึงเม่ือปี 2547 เคยเกิดเหตุถังกากน้ํามันเชื้อเพลิงระเบิดจนเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิต 2 ศพมาแล้ว 

 
เม่ือช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ชุดพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม และ เทศบาลตําบลสีมามงคล เข้าตรวจสอบ
หลังรับเร่ืองร้องเรียนว่ามีการแอบลักลอบนําขยะอุตสาหกรรมท่ีรับมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาขุดฝังทําลาย เจ้าหน้าท่ีได้นําน้ําในบ่อ
บาดาลและเศษหินและเศษดินบริเวณท่ีสงสัยไปตรวจ พบมีสารเคมีเจือปนจํานวนมาก สูงกว่าค่าปกติ และถูกแจ้งความดําเนินคดีว่าสร้างโรงงาน 
อาคารเก็บสินค้า อยู่ในเขตป่าไม้ จํานวนกว่า 20 ไร่ ไปแล้ว 


