
สรุปขาวประจําในวันท่ี  17 สิงหาคม  2564   

สื่อออนไลน  
- ปลัดฯ จตุพร เรงอนุญาตพ้ืนที่ คทช. อีกกวา 8 แสนไร  (บานเมือง  16 ส.ค. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/246481 
- แกงมอดไม – จนท.รัฐ  ตัดตนยางปาสงวน  (ไทยโพสต  17 ส.ค. 64) 
https://www.thaipost.net/main/detail/113512 
- วอนตรวจสอบ  ถางปาใชเปนที่เก็บทราย!  (ยูทูปขาวชองวัน  16 ส.ค. 64) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQNsyWtOuIU 
- จังหวัดแพร... คนในครอบครัวผูนําทองท่ี เปดแทนเลื่อยรับแปรรูปไม มีใบอนุญาตอุตสาหกรรม  (สํานักขาว 
กรมประชาสัมพันธ NNT  วันที่ 17 ส.ค. 64) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210814102320113 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมการพิจารณาการใชป้ระโยชนใ์นเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิครงัที 8/2564 ผ่านระบบการประชมุทางไกล 

VDO Conference รว่มกบัผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยหนว่ยงานทีเกียวขอ้งและผูท้รงคณุวฒิุ โดยมีกรมป่าไมเ้ป็น

ฝ่ายเลขานกุาร เนน้พิจารณาการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามโครงการ คทช. ขอความรว่มมือกระทรวงมหาดไทย 

ติดตาม คทช.จงัหวดั เรง่รดัดาํเนินการจดัสง่ขอ้มลูใหค้รบถว้น ทกุพืนที พรอ้มจดัสรรคนลงในพืนทีใหพ้รอ้ม เพือพี

นอ้งประชาชนมีทีทาํกินโดยเรว็ 



นายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) กลา่วว่า ในวนันไีดมี้การพิจารณา

การใชป้ระโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 134 คาํขอ โดยเป็นการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนห์รืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ เพือจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) ถงึ 117 คาํขอ 23 จงัหวดั เนือทีกว่า 8.8 แสนไร่ ซงึได้

เห็นชอบในหลกัการและใหด้าํเนินการจดัส่งขอ้มลูตามระเบียบใหค้รบถว้น ตลอดจนเร่งรดัดาํเนินการในพืนทีทีเหลือ

โดยเร็ว  เพือใหบ้รรลเุป้าหมาย 3.9 ลา้นไร ่ภายในสินปีนี ควบคูก่บัการจดัสรรคนลงในพืนทใีหพ้รอ้ม เพือพีนอ้งประชาชน

ไดมี้พืนทีทาํกิน  ซงึเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรทีดินทาํกินใหก้บัประชาชน สรา้งความ

เท่าเทียม พฒันาส่งเสริมอาชีพ และสง่เสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชนจ์ากทีดินใหไ้ดม้ากทีสดุ เพือก่อใหเ้กิดความคุม้คา่ 

สรา้งรายได ้และพฒันาคณุภาพชีวิตทีดีใหก้บัพีนอ้งประชาชน  

นอกจากนี ทีประชมุยงัไดมี้มติเห็นชอบการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชนห์รืออยู่อาศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ

มลูนิธิโครงการหลวง 7 คาํขอ และ ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 10 คาํขอ  โดยทงัหมดตอ้งดาํเนินการตามเงือนไข ให้

มีการเพิมพืนทีสีเขียวในพืนทีใหม้ากขึนเพือสอดรบักบัการเตรียมประกาศใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศ Net Zero Carbon 

ในช่วงปลายปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

แก๊งมอดไมเ้หิมเกริมลอบตดัตน้ยางนาอาย ุ200 ปี ในป่าสงวนแหง่ชาติ “บา้นโตนชี” ต.อ่าวตง “บกิป่าไม”้ สายตรง

สงัการป่าไมภ้าคใต ้เขา้ยึดของกลางกว่า 38 ท่อน เตรียมส่งขายมลูคา่กว่า 1 ลา้นบาท รวบคนขบัรถ 10 ลอ้ได้

เพียงรายเดียว ซดัทอด “เจ๊ผอม” ทาํตามใบสงักลุม่ผูมี้อทิธิพล เชือทาํเป็นขบวนการ เจา้หนา้ทีรฐัมีเอียว 

     ผูสื้อข่าวรายงานว่า เมือเวลา 09.30 น. ของวนัที 15 ส.ค.64 เจา้หนา้ทีป่าไมฯ้ ตรงั ภายใตก้ารอาํนวยการ

ของ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม และนายจิระศกัดิ ชคูวามดี รองอธิบดีกรมป่าไม ้สงัการให ้นายศภุชยั สกุใส ผอ.ศนูย์

ปอ้งกนัและปราบปรามที 4 (ภาคใต)้ พรอ้มดว้ย นายสมนกึ กลุหลดั หน.หน่วยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมส้ิเกา หน.

ชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไมต้รงั สนธิกาํลงัเขา้ตรวจสอบภายในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าไสป่าแก่ หมู่ 9 บา้นโตนชี 

ต.อ่าวตง อ.วงัวิเศษ จ.ตรงั หลงัรบัแจง้จากพลเมืองดีวา่มีการลกัลอบแอบตดัไมย้างนาและขนยา้ยทอ่นไม ้จงึส่ง

สายลบัเขา้ไปตระเวนสืบหาเบาะแสขอ้เท็จจรงิ พรอ้มดว้ย จ่าเอกสวุฒัน ์สญัวงษ ์นายอาํเภอวงัวิเศษ นายประวี 

กญัชนะกาญจน ์ปลดัอาํเภอฝ่ายความมนัคง นายสรรชยั ตงัคาํ หรือใหญ่ฉดุ ผูใ้หญ่บา้นหมู ่9 และกาํลงัเจา้หนา้ที

ชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไมต้รงั 

     ระหว่างทางพบรถบรรทกุ 10 ลอ้ ยีหอ้ฮีโน่ สีเขียว ทะเบียน 71-6323 พระนครศรีอยธุยา ขา้งรถเขียนว่า 

“บญุทรพัยข์นสง่ จาํกดั” ภายในรถบรรทกุไมย้างท่อน จาํนวน 12 ท่อน ตกลงไปในลาํคลอง สะพานไมห้กั คาดว่า

สะพานทีก่อสรา้งดว้ยไมไ้มส่ามารถรองรบันาํหนกัได ้ในทีเกิดเหตพุบ นายสมพร จามะรีย ์อาย ุ41 ปี อยู่บา้นเลขที 

122 หมู ่1 ต.ภูฝา้ย อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นคนขบัรถ 10 ลอ้คนัดงักลา่ว ก่อนเจา้หนา้ทีจะควบคมุตวัมา

สอบปากคาํ 



     จากนนัไดเ้ดนิทางไปยงัเปา้หมายซงึเป็นสวนยางพาราถูกบกุรุก ไมมี่เอกสารสิทธิ ปลกูอยูภ่ายในป่าสงวน

แหง่ชาติป่าไสป่าแก่ หมู ่9 บา้นโตนชี ต.อ่าวตง อ.วงัวิเศษ จ.ตรงั เนือทีประมาณ 10 ไร ่ซงึเป็นพืนทีป่าตน้นาํติด

กบันาํตกรอ้ยชนัพนัวงั มีบา้นไมป้ลกูอยูจ่าํนวน 1 หลงัแบบถาวร แตไ่มพ่บผูอ้าศยั ตรวจสอบพืนดนิบรเิวณภายใน

สวนยางพงัเสียหายยบัเยินจากการบดทบัของลอ้รถบรรทุก ทงันี พบตน้ยางนา อายกุว่า 200 ปี ขนาดกว่า 2 คน

โอบ ถกูโคน่เหลือแตต่อ จาํนวน 7 ตน้ และพบไมที้ถกูตดัเป็นทอ่นรอขนยา้ยรวมทงัหมด จาํนวน 38 ท่อน ท่อนละ 

3 เมตร ปริมาตร 30 ลกูบาศกเ์มตร กระจายอยู่ภายในสวนจาํนวนหลายจดุ และพบรถแบ็กโฮ ยีหอ้ โคบิวโค ้สี

เหลือง และรถยนตก์ระบะมีรวั ยีหอ้โตโยตา้ ไมมี่ทะเบียน มีลวดสลิงอยูใ่นรถพรอ้มเอกสารตา่งๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การรบัซือไมอ้ยู่ในกระเป๋า เจา้หนา้ทีจงึยึดของกลางทงัหมดไวเ้ป็นหลกัฐาน  

     สอบสวน นายสมพร จามะรีย ์คนขบัรถ 10 ลอ้ ซงึเป็นผูต้อ้งหาเพียงรายเดียว ใหก้ารว่า วนัที 12 ส.ค.64 

ทีผ่านมา ไดร้บัการวา่จา้งจาก นายโจ และเจ๊ผอม (ไมท่ราบชือ-สกลุ) ใหม้าขนยา้ยไมอ้อกจากพืนทีในราคา 7,000 

บาท เวลาประมาณ 19.00 น. ไดเ้ขา้ไปขนไม ้โดยมีนายโจเป็นคนขบัรถแบ็กโฮ ทาํการคีบไมข้นึรถบรรทกุ 12 ท่อน 

และขบัออกมาในเวลา 23.00 น. ขณะขา้มสะพานปรากฏวา่สะพานไมร้บันาํหนกัไมไ่หว ตกลงไปในลาํคลอง 

จากนนัไดมี้คนไปตาม “เจ๊ผอม” มาดสูะพาน โดยไมมี่บคุคลใดอยูใ่นทีเกิดเหต ุมีเพียงชาวบา้นบางคนทีจะขา้ม

สะพานไปกรีดยางพารา แตข่า้มไม่ได ้เนืองจากสะพานหกั “เจ๊ผอม” จงึนาํตนออกไปจากพืนทีเดนิทางไปบา้นของ 

“เจ๊ผอม” พืนที บา้นตน้โพธิ ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรงั และไดแ้จง้กบัตนวา่จะทาํการยกรถขนึในวนัรุง่ขนึ 

     นายสวุฒัน ์สญัวงษ ์นายอาํเภอวงัวิเศษ กล่าววา่ บรเิวณนีเป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารของคลองชี ซงึเป็นสาย

หลกัของอาํเภอ ทีผ่านมาตนกาํชบัฝ่ายปกครองทอ้งทีในสงักดัเสมอในเรืองใหด้แูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม ซงึถือเป็นหลกัสาํคญั และหากมีเจา้หนา้ทีของรฐัเขา้ไปเกียวขอ้ง ตนจะดาํเนินการอย่างเฉียบขาด 

ส่วนเรืองทีมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูเ้ซ็นรบัอนญุาตนนั ก็ใหเ้ป็นเรอืงของพนกังานสอบสวนตอ่ไป หากมีความผิดจะตอ้ง

ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

     ส่วน นายศภุชยั สุกใส ผอ.ศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามที 4 (ภาคใต)้ กลา่วว่า ไมด้งักล่าวมลูคา่ทางตลาด

คาดประมาณ 1 ลา้นบาท เกิดความเสียหายต่อทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมาก ทีนีถือเป็นแหลง่ตน้นาํชาวบา้น 

พฤตกิารณข์องกลุม่ตดัไมน้นัทาํกนัมานานแลว้ อาจจะมีนายทนุนอกพืนทีเขา้มาหาซือไม ้โดยจะมีชาวบา้นในพืนที

เป็นนายหนา้อีกทีหนงึ คอยติดตอ่หาซือไม ้จากขอ้มลูทีทราบ “เจ๊ผอม” นา่จะเป็นคนเขา้มาซือและหาไม ้โดยอาศยั

ชอ่งโหว่ของมาตรา 7 ทีกรมป่าไม ้แกไ้ขเพือชว่ยเหลือราษฎรใหส้ามารถตดัไมใ้นทีดินกรรมสิทธิได ้แตจ่ะตอ้งเป็น

ไมที้ปลกูขนึเอง ไมใ่ชไ้มจ้ากธรรมชาติ คนรา้ยจงึอาศยัช่องว่างตรงนี นาํไมใ้นป่าเขา้ไปสวมทะเบียน สนันิษฐานว่า

จะนาํไมอ้อกไปใหก้าํนนั ผูใ้หญ่บา้น เซ็นรบัรอง เพือตบตาเจา้หนา้ที 

     อย่างไรก็ตาม เจา้หนา้ทีไดร้บัรายงานเชิงลึกว่างานนีเจา้หนา้ทีรฐัเขา้มามีเอียวในการรว่มกระทาํผิด 

เนืองจากนาํเครืองจกัรมาในพืนที แตก่ลบัไมมี่ใครรบัรูเ้รืองราว และมีการตดัโคน่ทาํลายตงัแตเ่รมิแรกทีเขา้มา

ยดึถือครองพืนที แต่ตอ่มาไมย้างนาเป็นสินคา้ทีมีราคาเป็นทีตอ้งการของตลาดผูค้า้ไม ้จงึไดมี้การโคน่ตน้ไมย้างนา

เพือเป็นสินคา้ตามทีตอ้งการของตลาด นาํไปจาํหน่ายในลานรบัซือไมพื้นที จ.ชมุพร และ จ.สรุาษฎรธ์านี เบืองตน้

ไดน้าํตวัผูต้อ้งหาจาํนวน 1 ราย พรอ้มของกลางนาํส่งพนกังานสอบสวน สภ.วงัวิเศษ และทาํการสืบสวนขยายผล

ถึงกลุ่มผูร้ว่มขบวนการมาดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป. 



 

คณะกรรมการป่าชมุชนจงัหวดัสรุนิทร ์พรอ้ม ชาวบา้นรอ้งเรียน มีกลุม่คนถางทีป่าสาธารณะ  

เพือใชเ้ป็นทีเก็บทราย 
https://www.youtube.com/watch?v=oQNsyWtOuIU 

 

 



 

นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผูอ้าํนวยการศูนยป้์องกนัและปราบปรามที 3 ภาคเหนือ พร้อมดว้ยนายประสิทธิ ท่า

ชา้ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที 3 สาขาแพร่ ร่วมกบั พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย หวัหนา้ชุด

ปฏิบติัการศูนยป้์องกนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภาค 5 สนธิกาํลงัร่วมกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจกองร้อย

ตระเวนชายแดนที 323 กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน 32 (พะเยา) , เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรักษาป่าที พร.

9 (ช่อแฮ) พร้อมเจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.หว้ยมา้ จงัหวดัแพร่ และฝ่ายปกครองอาํเภอเมืองแพร่ เขา้ตรวจสอบ

บา้นเลขที 119 หมู่ 7 ตาํบลบา้นถิน อาํเภอเมืองแพร่ หลงัไดรั้บแจง้จากชาวบา้นวา่ มีการตงัโรงงานแปรรูปไมผ้ดิ

กฎหมายขอใหเ้จา้หนา้ทีเขา้ไปตรวจสอบ         



 

            เมือเจา้หนา้ทีเดินทางไปถึงยงับา้นหลงัดงักล่าว ซึงหนา้บา้น มีป้ายขอ้ความวา่ “ทีทาํการผูใ้หญ่บา้น หมู่

ที 7 ตาํบลบา้นถิน อาํเภอเมืองแพร่”  เขา้ตรวจสอบพบวา่ บริเวณหลงับา้นกาํลงัทาํการแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครืองจกัร มี

ไมส้ักท่อน และไมส้ักแปรรูปวางกองอยูใ่นพนืที เจา้ของบา้นแสดงตวั ทราบชือ คือนายเมธี ธรรมวิชยัพนัธ์ ทาํ

หนา้ทีผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 7 ตาํบลบา้นถิน  

         

            โดยนายเมธีฯ ใหก้ารวา่ โรงงานแปรรูปไมด้งักล่าวเป็นของนางรัชฎาภรณ์ (สงวนนามสกุล) ซึงเป็นภรรยา

ของตนเอง นางรัชฎาภรณ์ฯ ยอมรับวา่โรงงานแปรรูปไมด้งักล่าวเป็นของตนเอง และตนเองเป็นผูด้าํเนินการ โดยได้

ยนืขอใบอนุญาตกบัสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแพร่ พร้อมแสดงใบอนุญาตฉบบัดงักล่าวให้ตรวจสอบ แต่ไม่มี

ใบอนุญาตขอตงัโรงงานแปรรูปไมต้าม พรบ.ป่าไม ้และไม่ไดข้ออนุญาตแต่อยา่งใด 

         

            ตรวจสอบภายในบริเวณโรงงาน มีการตงัเสาปูน 2 ตน้ และเสาไม ้2 ตน้ หลงัคามุงดว้ยสังกะสีลกัษณะเปิด

โล่ง ภายในบริเวณโรงงานตรวจพบไมส้ักท่อน 7 ท่อน และไมส้ักแปรรูปจาํนวน 108 แผน่ แท่น

เลือย จาํนวน 1 แท่น สภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน และมีการเดินสายไฟฟ้า เพอืใชใ้นการแปรรูปไม ้มีคนงานกาํลงัทาํ

การแปรรูปไม ้2 คน เป็นชาวตาํบลบา้นถิน อาํเภอเมืองแพร่ และชาว ตาํบลบา้นเวียง อาํเภอร้องกวาง จงัหวดั

แพร่ ซึงไดรั้บจา้งแปรรูปจากนางรัชฏาภรณ์ฯ ไดค้่าจา้งเลือยไมว้นัละ 700 บาท ค่าจา้งรับหางไมว้นั

ละ 500 บาท         

 

            เบืองตน้พบไม่มีเอกสารการไดม้าของไมส้ักทงัหมด และไม่มีการขึนทะเบียนเลือยโซ่ยนตแ์ต่อยา่ง

ใด เจา้หนา้ทีจึงไดท้าํการยดึไมส้ัก พร้อมอุปกรณ์ทงัหมด นาํส่ง ร.ต.อ. นาวนิ สมหมาย พนกังานสอบสวน  

สภ.หว้ยมา้ อาํเภอเมืองแพร่ พร้อมตงัขอ้กล่าวหา นางรัชฎาภรณ์ฯ วา่ ตงัโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครืองจกัรโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต , มีไมส้ักแปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต , มีไมห้วงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรูปไวใ้น

ครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต , และมีเครืองเลือยโซ่ยนตไ์วใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ส่วนคนแปรรูป

ไมส้องคน ถูกตงัขอ้กล่าวหาวา่ ร่วมกนัทาํไมห้วงห้ามโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 


