
สรุปขาวประจําในวันที ่14 ก.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- จับมือชาวบานกางแผนดูแลชางปา (เดลินิวส 15 กรกฎาคม 2564 หนา 17) 

- สกลนครเปดแผนยุทธการพิทักษปาภูพาน (เดลินิวส 14 กรกฎาคม 2564 หนา 10) 

- บุกยึดไมเถื่อนกลางสวนผลไม (เดลินิวส 15 กรกฎาคม 2564 หนา 2) 

ขาวเว็บไซต 
จนท.บุกจับไมแปรรูปเถื่อนในสวนผลไมท่ีเบตง อางรับซื้อมาจากชาวบานเพื่อนํามาปลูกบาน  
(ผูจัดการออนไลน 13 กรกฎาคม 2564) 
https://mgronline.com/south/detail/9640000068210 
สนธิกําลังจับมอดไมขณะแปรรูปไมจํานวนมาก (TOPNEWS 13 กรกฎาคม 2564) 
https://www.topnews.co.th/news/40027 
ผูวาฯแมฮองสอน ลงพื้นท่ีต.เมืองแปง อ. ปาย เรงติดตามโครงการระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ชวยชาวบานยัง
ไมมีไฟฟาใช กวา 70%ของพื้นท่ี (สยามรัฐ 13 กรกฎาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/261325 
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ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าท่ี ตชด. ป่าไม้ อส. สนธิกําลังจับไม้หลุมพอและไม้สยาแปรรูปจํานวนมากในสวนผลไม้ พ้ืนท่ีบ้านอัยเยอร์ซอ  
ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา รวบผู้ต้องหา 1 ราย อ้างรับซ้ือมาจากชาวบ้านเพื่อนํามาปลูกบ้าน 

วันนี้ (13 ก.ค.) ร.ต.อ.มาตุภูมิ ธรรมเนียม หัวหน้าชุดปฏิบัติการการข่าว ร้อย ฉก.ตชด.445 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ท่ีบ้านเลขท่ี 98/11 หมู่ 2 
บ้านอัยเยอร์ซอ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา มีไม้เถ่ือนจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ จึงประสาน พ.ต.ท.อรรถพล จินตาคม ผบ.ร้อย ตชด.445 นาย
พิชัย แก้วจํารัส ปลัดอําเภอเบตง นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ยล.4 (บ่อน้ําร้อน-จันทรัตน์) นํากําลังเจ้าหน้าท่ี ตชด.445 ฉก.
ตชด.44 ป่าไม้ และ อส.อําเภอเบตง เดินทางไปตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีได้วางแผนโดยแบ่งกําลังเป็น 2 ชุด โดยให้กําลังพลชุดแรกแต่งตัวนอกเคร่ืองแบบ ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าไปตรวจสอบก่อน หาก
ตรวจพบจะวิทยุแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีชุด 2 ซ่ึงเป็นกําลังพลส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เดินทางตามเข้าไปสมทบ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีชุดแรกข่ีรถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายบ้านอัยเยอร์ซอ ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตจนสุดทาง และได้ข่ีรถต่อไปตามทางถนนดินลูกรังอีก
ประมาณ 500 เมตร ก็พบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสี ปลูกอยู่ในสวนผลไม้ ซ่ึงมีท้ังทุเรียน มังคุด ลองกอง และผลไม้อีก
หลายชนิด มีนายอนุวัฒน์ โชติประสิทธ์ิชัย อายุ 24 ปี อยู่ภายในบ้าน 

ตรวจสอบบริเวณรอบบ้านและภายในบ้านพบไม้หลุมพอแปรรูป และไม้สยาแปรรูปจํานวนมาก มีไม้บางส่วนได้นํามาทําเป็นฝาผนังของบ้านแล้ว 
ด้านหลังบ้านซ่ึงอยู่ติดริมคลองกําลังปลูกสร้างบ้านใหม่ 2 ชั้น ซ่ึงใช้ไม้หลุมพอและไม้สยาในการก่อสร้าง แต่ยังสร้างไม่เสร็จ เจ้าหน้าท่ีชุดแรกจึงได้
ควบคุมตัวพร้อมวิทยุแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีชุดท่ี 2 นํากําลังพล รถยนต์ และรถ 6 ล้อของ ตชด.455 เข้ามาตรวจนับและตรวจยึดไม้ของกลางท้ังหมด 
ก่อนท่ีจะขนย้ายไม้ของกลางไปเก็บรักษาไว้ท่ีหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี ยล.4 (บ่อน้ําร้อน-จันทรัตน์) 

ซ่ึงมีไม้แปรรูปหลายขนาด จํานวน 177 ชิ้น/แผ่น คํานวณปริมาตรได้ท้ังหมด 3.079 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวง 281.5891 บาท คิด
ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน 30,795.2 บาท เจ้าหน้าท่ียังตรวจพบอุปกรณ์การแปรรูปไม้ ซ่ึงมีท้ังเคร่ืองเลื่อย เคร่ืองกบไฟฟ้า เลื่อนขน
ย้ายไม้ รอก สว่าน จึงทําการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง 

จากการสอบถามเบื้องต้น นายอนุวัฒน์ รับสารภาพว่า ไม้ท่ีเจ้าหน้าท่ีพบเป็นของตนจริง ซ่ึงได้ซ้ือมาจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาปลูกสร้างบ้าน 
แต่ทางเจ้าหน้าท่ีไม่ปักใจเชื่อ จึงต้ังข้อหาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 ผู้ใดทําไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตราด้วยประการ
ใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี และมาตรา 48 ฐานมีไม้หวงห้ามไม้แปรรูปเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมนําตัวและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เบตง ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 



 

 
เบตง เจ้าหน้าท่ี ตชด. ป่าไม้ อส. สนธิกําลัง จับไม้หลุมพอและไม้สยาแปรรูปจํานวนมาก ในสวนผลไม้ ได้ผู้ต้องหา 1 ราย อ้างรับซ้ือมาจากชาวบ้าน
เพ่ือนํามาปลูกบ้าน 

วันท่ี 13 ก.ค. 2564 ร.ต.อ.มาตุภูมิ ธรรมเนียม หัวหน้าชุดปฏิบัติการการข่าว ร้อย ฉก.ตชด.445 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ท่ีบ้านเลขท่ี 98/11 หมู่2 
บ้านอัยเยอร์ซอ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา มีไม้เถ่ือนจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ จึงประสาน พ.ต.ท.อรรถพล จินตาคม ผบ.ร้อย ตชด.445 นาย
พิชัย แก้วจํารัส ปลัดอําเภอเบตง นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ยล.4 (บ่อน้ําร้อน-จันทรัตน์) นํากําลังเจ้าหน้าท่ี ตชด.445, ฉก.
ตชด.44, ป่าไม้, อส.อําเภอเบตง, เดินทางไปตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีได้วางแผนโดยแบ่งกําลังเป็น 2 ชุด โดยให้กําลังพลชุดแรกแต่งตัวนอกเครื่องแบบใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าไปตรวจสอบก่อน หาก
ตรวจพบก็จะวิทยุแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีชุด2 ซ่ึงเป็นกําลังพลส่วนใหญ่ ใช้รถยนต์ เดินทางตามข้าไปสมทบ เม่ือเจ้าหน้าท่ีชุดแรกข่ีรถจักรยานยนต์ไปตาม
ถนนสายบ้านอัยเยอร์ซอซ่ึงเป็นถนนคอนกรีต จนสุดทาง และได้ข่ีรถต่อไปตามทางถนนดินลูกรัง อีกประมาณ 500 เมตร ก็ พบบ้านหลังดังกล่าว
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสี ปลูกอยู่ในสวนผลไม้ ซ่ึงมีท้ัง ทุเรียน มังคุด ลองกอง และผลไม้อีกหลายชนิด มีนายอนุวัฒน์ โชติประสิทธ์ิชัย อายุ 
24 ปี อยู่ภายในบ้าน ตรวจสอบบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน 

พบไม้หลุมพอแปรรูปและไม้สยาแปรรูป จํานวนมาก มีไม้บางส่วนได้นํามาทําเป็นฝาผนังของบ้านแล้ว ด้านหลังบ้านซ่ึงอยู่ติดริมคลอง กําลังปลูก
สร้างบ้านใหม่ 2 ชั้น อีกหลัง ซ่ึงใช้ไม้หลุมพอและไม้สยาในการก่อสร้าง แต่ยังสร้างไม่เสร็จ เจ้าหน้าท่ีชุดแรกจึงได้ควบคุมตัวพร้อมวิทยุแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีชุดท่ี 2 นํากําลังพล รถยนต์ และรถหกล้อของ ตชด.455 เข้ามาตรวจนับและตรวจยึดไม้ของกลางท้ังหมด ก่อนท่ีจะขนย้ายไม้ของกลางไป
เก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ยล.4 (บ่อน้ําร้อน-จันทรัตน์) ซ่ึงมีไม้แปรรูปหลายขนาด จํานวน 177 ชิ้น/แผ่น คํานวณปริมาตรได้ท้ังหมด 
3.079 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวง 281.5891 บาท คิดค่าเสียหายของรัฐ เป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน 30,795.2 บาท เจ้าหน้าท่ียังตรวจพบ
อุปกรณ์การแปรรูปไม้ ซ่ึงมีท้ัง เคร่ืองเลื่อย เคร่ืองกบไฟฟ้า เลื่อนขนย้ายไม้ รอก สว่าน จึงทําการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง 

 
สอบถามเบื้องต้นรับสารภาพ ไม้ท่ีเจ้าหน้าท่ีพบเป็นของตนจริงซ่ึงได้ซ้ือมาจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาปลูกสร้างบ้าน แต่ทางเจ้าหน้าท่ีไม่ปักใจ
เชื่อ จึงต้ังข้อหาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 ผู้ใดทําไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตราด้วยประการใดๆ ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี และ มาตรา 48 ฐานมีไม้หวงห้ามไม้แปรรูปเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี พร้อมนําตัวและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เบตง ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 



 

 
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพ้ืนท่ีตําบลเมืองแปง อําเภอปาย เร่งติดตามโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเหลือชาวบ้านท่ียังไม่มี 
ไฟฟ้าใช้ กว่า 70%ของพ้ืนท่ี 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพ้ืนตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือติดตามเร่งรัดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอําเภอปาย นางนันทนา พรมพันธ์ุ นายก อบต.เมืองแปง 
นําหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อปท.ในพ้ืนท่ี กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ตําบลเมืองแปง ราษฏรในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้เพียง 30% เท่านั้น อีก 70 % ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เร่งรัดเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ฯ เพ่ือสนับสนุนการขยายเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ในด้านพลังงานทดแทน 
อ่ืน ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มาทดแทนให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
ท้ังนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อม ในการขอสนับสนุนงบประมาณ เร่ืองของระบบโซล่าเซลล์ หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีจะมาติดต้ังให้

สําหรับประชาชนในเขตตําบลเมืองแปง โดยได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่า จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน มา

ดําเนินการ 

 



โดยต้องเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมก่อน ได้แก่พ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตเป็น คทช.แล้ว จํานวน 918 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเมืองแปง หมู่ท่ี 1 
บ้านใหม่ดอนตัน หมู่ท่ี 2 บ้านสบสา หมู่ท่ี 4 นอกจากนี้ บ้านดอยหมากพริก หมู่ท่ี 3 บ้านแกงหอมใหม่ หมู่ท่ี 8 ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เร่ือง
ของการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ไว้แล้วด้วย ก็จะเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายหลัก ท่ีจะขอรับสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน โดยจะได้มีการลงสํารวจ
พ้ืนท่ี ว่าต้องมีการวางระบบท้ังระบบแผงโซล่าเซลล์ ระบบการจ่ายไฟไปยังครัวเรือนต่างๆได้อย่างไรบ้าง และจะได้ออกแบบ วางแผนรูปแบบ
รายการท้ังหมด ให้แล้วเสร็จ 

ด้านนางนันทนา พรมพันธ์ุ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแปง ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแปง จะได้มีการประชุมสภาฯ เพ่ือมี
มติเห็นชอบให้ดําเนินการ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีต้องเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 นี้ 

นางสังวาล มัลลานู พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ยังมีอีกหลายพื้นท่ี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ียังต้องการแสงไฟฟ้า แต่ติดขัดในเร่ืองของ
การใช้พ้ืนท่ี กองทุนอนุรักษ์พลังงาน มีงบประมาณส่วนหนึ่งท่ีลงมาเร่งด่วน สําหรับพ้ืนท่ีตําบลเมืองแปง สํานักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
ความพร้อม ท่ีจะลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล รายละเอียดด้านเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือจะรวบรวมเอกสาร ส่งไปยังกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือของบประมาณ ลง
มาในพ้ืนท่ี ช่วยเหลือในเรื่องของ พ้ืนท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ เบื้องต้นได้ทําความเข้าใจ ในรายละเอียดให้ทางผู้บริหารท้องถ่ิน และผู้นําชุมชน ได้รับทราบ 

 

 




