
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 21 - 23 ส.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ- 
- คุณแหนกอสซิป (แนวหน�า 23 สิงหาคม 2564 หน�า 13) 

- บุคคลในข าว (ไทยรัฐ 23 สิงหาคม 2564 หน�า 4) 

 

ข�าวเว็บไซต- 

ทส.เร งสร�างพิพิธภัณฑ-ไม�มีค า สมบัติชาติไทยท่ีล้ำค า  ( เนชั่น 22 สิงหาคม 2564 )        

https://www.nationtv.tv/news/378834881 

ทส.เร งดำเนินการก อสร�างพิพิธภัณฑ-องค-ความรู�เรื่องไม�มีค า สมบัติชาติไทยท่ีล้ำค า ( มติชน 22 สิงหาคม 2564 ) 

https://www.matichon.co.th/local/news_2898705 

รัฐบาล เตรียมจัดสร�าง "พิพิธภัณฑ-องค-ความรู�เรื่องไม�มีค า" เพ่ือเปNนสมบัติชาติ ( ไทยรัฐ 22 สิงหาคม 2564 )    

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2173162 

รัฐบาลจ อสร�างพิพิธภัณฑ-องค-ความรู�เรื่องไม�มีค า ( ข าวสด 22 สิงหาคม 2564 )  

 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6577244 

จัดสร�าง “พิพิธภัณฑ-องค-ความรู�เรื่องไม�มีค า” อนุรักษ-สมบัติชาติไทยท่ียิ่งใหญ  ( ผู�จัดการ 22 สิงหาคม 2564 )    

https://mgronline.com/politics/detail/9640000082665 

ปZาไม�ลุยตรวจโรงงานชีวมวลเมืองแพร  พบไม�ผิดกฎหมายอ้ือ-ส อหนุนขบวนการไม�เถ่ือนแทนอนุรักษ-ผืนปZา  

( ผู�จัดการ 21 สิงหาคม 2564 )  https://mgronline.com/local/detail/9640000082401 

 ปZาไม�ลุยตรวจโรงงานชีวมวลเมืองแพร  พบไม�ผิดกฎหมายอ้ือ-ส อหนุนขบวนการไม�เถ่ือนแทนอนุรักษ-ผืนปZา 

( sondhitalk 21 สิงหาคม 2564 ) https://sondhitalk.com/detail/9640000082401 

จับทันควันแก็งค-ขุดแร  รุกปZาสงวนพบสายแร ตะก่ัวมหาศาล  ( เนชั่น 21 สิงหาคม 2564 )  

https://www.nationtv.tv/news/378834811 

ปลัดหลังสวนนำกำลังบุกจับแก็งขุดแร รุกปZาสงวนพบสายแร ตะก่ัวมหาศาล ( แนวหน�า 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 )       

https://www.naewna.com/local/596622 

จับทันควัน แก็งขุดแร  รุกปZาสงวน พบสายแร ตะก่ัวมหาศาล ( 77ข าวเด็ด 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 )       

https://www.77kaoded.com/news/satites/2159969 

จับทันควัน! แกbงนายทุนขุดแร  รุกปZาสงวน-พบสายแร ตะก่ัวมหาศาล ( บ�านเมือง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/247260 

รวบแกbงขุดแร รุกปZาสงวนพบสายแร ตะก่ัวมหาศาล ( topnews 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://www.topnews.co.th/news/74309 



เจ�าหน�าท่ีปZาไม� ร วมกับเจ�าหน�าท่ีทหาร ตรวจยึดไม�ประดู  จำนวน 17 ท อน มูลค าเกือบ 4 แสนบาท 

( ข าวออนไลน-หนองคาย 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) https://www.youtube.com/watch?v=i5akl5KAvGc 

นศ.ม.อุบลฯ เจkง! คว�ารางวัล บรรจุภัณฑ-วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล�าไม� ท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

( บ�านเมือง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) https://www.banmuang.co.th/news/region/247282 

นายก ทต.เชียงขวัญ ร�องคดีกรณีลักตัดต�นยางกว า 100 ปl ในดอนปูZตา ผ าน 1 เดือน ยังไม คืบหน�า   

( สยามรัฐออนไลน-  22 สิงหาคม 2564 ) https://siamrath.co.th/n/273684 

 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14726
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป

รหัสข่าว: C-210823005000(23 ส.ค. 64/06:07) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 39.58 Ad Value: 49,475 PRValue : 148,425 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23225
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210823039126(22 ส.ค. 64/07:07) หน้า: 1/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 126.69 Ad Value: 278,718 PRValue : 836,154 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23225
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210823039126(22 ส.ค. 64/07:07) หน้า: 3/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 126.69 Ad Value: 278,718 PRValue : 836,154 คลิป: สี่สี(x3)

RFD
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ทส.เร�งสร	างพิพิธภัณฑ�ไม	มีค�า สมบัติชาติไทยท่ีล้ำค�า   22 ส.ค. 2564   

https://www.nationtv.tv/news/378834881 

กระทรวงทรัพยากรฯ เร�งดำเนินการก�อสร	าง พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระ

เกียรติฯ กว�า 6 ชนิด เปCนมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ีสร	างโดยคนไทยเอง 

22 สิงหาคม 2564 รัฐบาลเตรียมจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ 

ต้ังอยู�ในเนื้อท่ี 79 ไร� 2 งาน 60.9 ตารางวา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ท่ีกองทัพบกได	รับพระราชทานท่ีดินจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 

โดยรัฐบาลต้ังใจจัดสร	างข้ึนเพ่ือจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าของประเทศไทย ให	ประชาชนเกิด

ความรัก หวงแหนในทรัพยากรปOาไม	 เกิดจิตสำนึกร�วมกันในการพิทักษ�และฟRSนฟูทรัพยากรปOาไม	ของชาติ อีกท้ังยังเปCน

ส�วนหนึ่งในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด	านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝUมือต�างๆ ของช�าง

ไทย รวมท้ังใช	เปCนอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ�ทางศิลปะของประเทศไทยด	วย 

ล�าสุดนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได	จัดประชุมคณะกรรมการฝOายโครงการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�

ความรู	เรื่องไม	มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีความคืบหน	าในการพิจารณาแบบการก�อสร	างท่ีมี

การปรับปรุงจากกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณใหม�สำหรับการก�อสร	างท่ีมีการปรับลดลง 

โดยท่ีประชุมได	มีมติเห็นชอบให	กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร�วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการ

ดำเนินการก�อสร	างและรายละเอียดงบประมาณ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต�อไป เพ่ือให	

โครงการสามารถจัดทำคำของบประมาณได	ทันภายในปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนินการก�อสร	างได	แล	ว

เสร็จภายในปU 2570  



ด	านนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปOาไม	 เผยว�า ไม	มีค�าท่ีใช	ในพิพิธภัณฑ�เปCนไม	มีค�า 6 ชนิด ได	แก� ไม	พะยูง ไม	

ชิงชัน ไม	ประดู� ไม	แดง ไม	มะค�าโมง และไม	สัก ซ่ึงเปCนไม	มีค�าท่ีอยู�คู�บ	านคู�เมืองปOาเมืองไทยมาช	านาน มีความนิยมสูงจึง

ทำให	มีการลักลอบตัดไม	เหล�านี้ โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถยึดไม	ของกลางเปCนจำนวนมาก เม่ือคดีสิ้นสุดไม	ของกลางจะตก

เปCนของแผ�นดิน ภายใต	การกำกับของปลัดทส. จึงได	มอบหมายให	กรมปOาไม	 ทำหน	าท่ีประสาน ตรวจสอบข	อมูล และ

รวบรวมไม	ของกลางขนย	ายไปยังองค�การอุตสาหกรรมปOาไม	(อ.อ.ป.) เพ่ือนำไปแปรรูปจัดเตรียมการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�

ไม	มีค�า 

โดยไม	ของกลางล็อตท่ีใหญ�ท่ีสุด คือ คดีไม	สาละวิน เปCนไม	สักท้ังหมด อยู�ในจ.แม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา 

มีการยึดจับกุมเม่ือ 20 ปUท่ีแล	ว จนขณะนี้คดีถึงท่ีสุดแล	ว ทำให	มีไม	ของกลางตกเปCนของแผ�นดินกว�า 15,000 ท�อน 

มูลค�าหลายพันล	านบาท 

ท้ังนี้ ต้ังแต�เดือนพ.ค. 58 – เม.ย. 64 ทางอ.อ.ป.  ได	รับไม	ของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุดแล	วจากกรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ

ฯ และกรมศุลกากร 237,898 ท�อน/แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก�เมตร(ลบ.ม.) โดยสามารถแปรรูปได	 

2,018.096 ลบ.ม. แบ�งเปCนไม	พะยูง 864.037 ลบ.ม. ไม	สัก 701.812 ลบ.ม. ไม	แดง 81.725 ลบ.ม. ไม	ประดู� 234.406 

ลบ.ม. ไม	มะค�าโมง 62.601 ลบ.ม. และไม	ชิงชัน 73.515 ลบ.ม. 

อย�างไรก็ตามคาดว�าจะใช	ไม	มีค�าในพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ประมาณ 25,000 คิวฟุต ขณะท่ีไม	มีค	าจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง

รวมกันมีไม�ต่ำกว�า 120,000 คิวฟุต จึงน�าจะมีไม	มีค�าเพียงพอต�อการก�อสร	างพิพิธภัณฑ�แห�งนี้แล	ว โดยจะนำส�งอ.อ.ป. 

เพ่ือแปรรูปไม	ตามท่ีกรมศิลปากร เปCนผู	ออกแบบไว	 โดยมีการเลือกไม	ท่ีมีความสมบูรณ�ท่ีสุดในการก�อสร	างพิพิธภัณฑ� 

ส�วนไม	มีค�าของกลางท่ีเหลือจากการก�อสร	าง อาจมีการพิจารณาให	หน�วยงานราชการอ่ืนๆ นำไปใช	ได	ตามความจำเปCน

และตามความเหมาะสมต�อไป 

“พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีโครงสร	างหลักเปCนปูนเสริมหลัก 

โดยใช	ไม	มีค�าตกแต�งภายใน เพดาน ทำเปCนศาลาเรือนไทย และอ่ืนๆ ตามท่ีกรมศิลปากรออกแบบ ซ่ึงจะเปCนมรดกทาง

วัฒนธรรมของคนไทยท่ีสร	างโดยคนไทยเอง มีความยิ่งใหญ�อลังการ ถือว�าเปCนพิพิธภัณฑ�ท่ีใช	ไม	มีค�าท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดใน

โลก” นายชีวภาพ รองอธิบดีกรมปOาไม	 กล�าวย้ำ 

 

 

 

 

 



 

ทส.เร�งดำเนินการก�อสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า สมบัติชาติไทยท่ีล้ำค�า 

วันท่ี 22 สิงหาคม 2564 - 09:57 น.  https://www.matichon.co.th/local/news_2898705 

รัฐบาลเตรียมจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังอยู�ในเนื้อท่ี 79 

ไร� 2 งาน 60.9 ตารางวา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ท่ีกองทัพบกได	รับพระราชทานท่ีดินจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ	าอยู�หัว โดยรัฐบาลต้ังใจจัดสร	างข้ึนเพ่ือจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าของประเทศไทย ให	

ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรปOาไม	 เกิดจิตสำนึกร�วมกันในการพิทักษ�และฟRSนฟูทรัพยากรปOาไม	ของชาติ 

อีกท้ังยังเปCนส�วนหนึ่งในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด	านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝUมือ

ต�างๆ ของช�างไทย รวมท้ังใช	เปCนอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ�ทางศิลปะของประเทศไทยด	วย 

ไม	มีค�าดังกล�าวจะเปCนไม	ของกลางท่ีคดีสิ้นสุดแล	ว ซ่ึงตกเปCนทรัพย�สินของแผ�นดินแล	วนำมาใช	ให	เกิดประโยชน� หลักๆ 

จะนำไม	ของกลางมาจาก 3 หน�วยงานหลัก คือ กรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝfgง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

ล�าสุด นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได	จัดประชุมคณะกรรมการฝOายโครงการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�

ความรู	เรื่องไม	มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีความคืบหน	าในการพิจารณาแบบการก�อสร	างท่ีมี

การปรับปรุงจากกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณใหม�สำหรับการก�อสร	างท่ีมีการปรับลดลง 

โดยท่ีประชุมได	มีมติเห็นชอบให	กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร�วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการ



ก�อสร	างและรายละเอียดงบประมาณ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต�อไป เพ่ือให	โครงการสามารถ

จัดทำคำของบประมาณได	ทันภายในปUงบประมาณ พ.ศ.2566 และสามารถดำเนินการก�อสร	างได	แล	วเสร็จภายในปU 2570 

ด	าน นายชวีะภาพ ชวีะธรรม รองอธิบดีกรมปOาไม	 เผยว�า ไม	มีค�าท่ีใช	ในพิพิธภัณฑ�เปCนไม	มีค�า 6 ชนิด ได	แก� ไม	พะยูง ไม	ชิงชัน 

ไม	ประดู� ไม	แดง ไม	มะค�าโมง และไม	สัก ซ่ึงเปCนไม	มีค�าท่ีอยู�คู�บ	านคู�เมืองปOาเมืองไทยมาช	านาน มีความนิยมสงูจึงทำให	มีการ

ลักลอบตัดไม	เหล�านี ้โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถยึดไม	ของกลางเปCนจำนวนมาก เม่ือคดีสิ้นสุดไม	ของกลางจะตกเปCนของแผ�นดิน 

ภายใต	การกำกับของปลัด ทส. จึงได	มอบหมายให	กรมปOาไม	 ทำหน	าท่ีประสาน ตรวจสอบข	อมูล และรวบรวมไม	ของ

กลางขนย	ายไปยังองค�การอุตสาหกรรมปOาไม	 (อ.อ.ป.) เพ่ือนำไปแปรรูปจัดเตรียมการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�ไม	มีค�า 

โดยไม	ของกลางล็อตท่ีใหญ�ท่ีสุด คือ คดีไม	สาละวิน เปCนไม	สักท้ังหมด อยู�ใน จ.แม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา 

มีการยึดจับกุมเม่ือ 20 ปUท่ีแล	ว จนขณะนี้คดีถึงท่ีสุดแล	ว ทำให	มีไม	ของกลางตกเปCนของแผ�นดินกว�า 15,000 ท�อน 

มูลค�าหลายพันล	านบาท 

ทางปลัด ทส.จึงมีความเห็นให	กรมปOาไม	นำไม	ของกลางท่ีปfจจุบันถูกดูแลรักษาโดยกองพันทหารม	าท่ี 22 ค�ายอดิศร จ.

สระบุรี ซ่ึงไม	ของกลางท้ังหมดถูกแช�น้ำไว	ในบ�อ ถือเปCนภูมิปfญญาอิงวิทยาศาสตร� เพ่ือปhองกันไม�ให	มอด แมลงต�างๆ มา

ทำลายได	 ซ่ึงขณะนี้กรมปOาไม	ได	ทยอยนำไม	ของกลางเหล�านี้นำส�งโรงเลื่อยของ อ.อ.ป. วังน	อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ในการขนส�งจะมีรถนำขบวน ทีมเฉพาะกิจพยัคฆ�ไพรตามประกบ ติดจีพีเอสรถบรรทุก เนื่องจากมูลค�าไม	ของกลางมี

มูลค�าสูง แค�ไม	ท�อนหนึ่งมีมูลค�าเปCนแสนบาท ดังนั้น ขนส�งรอบหนึ่งมูลค�าก็เปCนล	านบาท จึงต	องมีทีมดูแลการขนส�ง

อย�างเข	มข	น ซ่ึงคาดว�าก�อนปลายปU 2564 จะสามารถขนส�งไม	ของกลางแล	วเสร็จท้ังหมด 

ท้ังนี้ ต้ังแต�เดือน พ.ค.58-เม.ย.64 ทาง อ.อ.ป.ได	รับไม	ของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุดแล	วจากกรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติฯ 

และกรมศุลกากร 237,898 ท�อน/แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก�เมตร (ลบ.ม.) โดยสามารถแปรรูปได	 

2,018.096 ลบ.ม. แบ�งเปCนไม	พะยูง 864.037 ลบ.ม. ไม	สัก 701.812 ลบ.ม. ไม	แดง 81.725 ลบ.ม. ไม	ประดู� 234.406 

ลบ.ม. ไม	มะค�าโมง 62.601 ลบ.ม. และไม	ชิงชัน 73.515 ลบ.ม. 

อย�างไรก็ตาม คาดว�าจะใช	ไม	มีค�าในพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ประมาณ 25,000 คิวฟุต ขณะท่ีไม	มีค	าจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง

รวมกันมีไม�ต่ำกว�า 120,000 คิวฟุต จึงน�าจะมีไม	มีค�าเพียงพอต�อการก�อสร	างพิพิธภัณฑ�แห�งนี้แล	ว โดยจะนำส�ง อ.อ.ป.

เพ่ือแปรรูปไม	ตามท่ีกรมศิลปากรเปCนผู	ออกแบบไว	 โดยมีการเลือกไม	ท่ีมีความสมบูรณ�ท่ีสุดในการก�อสร	างพิพิธภัณฑ� 

ส�วนไม	มีค�าของกลางท่ีเหลือจากการก�อสร	าง อาจมีการพิจารณาให	หน�วยงานราชการอ่ืนๆ นำไปใช	ได	ตามความจำเปCน

และตามความเหมาะสมต�อไป 

“พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีโครงสร	างหลักเปCนปูนเสริมหลัก 

โดยใช	ไม	มีค�าตกแต�งภายใน เพดาน ทำเปCนศาลาเรือนไทย และอ่ืนๆ ตามท่ีกรมศิลปากรออกแบบ ซ่ึงจะเปCนมรดกทาง

วัฒนธรรมของคนไทยท่ีสร	างโดยคนไทยเอง มีความยิ่งใหญ�อลังการ ถือว�าเปCนพิพิธภัณฑ�ท่ีใช	ไม	มีค�าท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดใน

โลก” นายชีวภาพ รองอธิบดีกรมปOาไม	 กล�าวย้ำ 
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รัฐบาล เตรียมจัดสร	าง "พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า" เพ่ือเปCนสมบัติชาติไทยท่ียิ่งใหญ� โดยตามแผนงาน จะ

สามารถก�อสร	างได	แล	วเสร็จภายในปU 2570 

วันท่ี 22 ส.ค. 64 นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) ได	จัดประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาแบบก�อสร	าง "พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติ

ฯ" ท้ังนี้ รัฐบาล เตรียมจัดสร	างพิพิธภัณฑ�ดังกล�าว ซ่ึงกองทัพบกได	รับพระราชทานท่ีดินจาก "ในหลวง" ให	สามารถ

ดำเนินการก�อสร	างได	แล	วเสร็จภายในปU 2570 

โดยรัฐบาล ต้ังใจจัดสร	างข้ึนเพ่ือจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าของประเทศไทย ให	ประชาชนเกิด

ความรัก หวงแหนในทรัพยากรปOาไม	 เกิดจิตสำนึกร�วมกันในการพิทักษ�และฟRSนฟูทรัพยากรปOาไม	ของชาติ อีกท้ังยังเปCน

ส�วนหนึ่งในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด	านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝUมือต�างๆ ของช�าง

ไทย รวมท้ังใช	เปCนอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ�ทางศิลปะของประเทศไทยด	วย 



ไม	มีค�าดังกล�าว จะเปCนไม	ของกลางท่ีคดีสิ้นสุดแล	ว ซ่ึงตกเปCนทรัพย�สินของแผ�นดินแล	ว นำมาใช	ให	เกิดประโยชน� หลักๆ 

จะนำไม	ของกลางมาจาก 3 หน�วยงานหลัก คือ กรมปOาไม	, กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช และกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝfgง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

ล�าสุด นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) ได	จัดประชุมคณะกรรมการฝOาย

โครงการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีความคืบหน	าในการ

พิจารณาแบบการก�อสร	างท่ีมีการปรับปรุงจากกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณใหม�สำหรับการก�อสร	างท่ีมีการปรับ

ลดลง 

โดยท่ีประชุมได	มีมติเห็นชอบให	กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร�วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการ

ดำเนินการก�อสร	างและรายละเอียดงบประมาณ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต�อไป เพ่ือให	

โครงการสามารถจัดทำคำของบประมาณได	ทันภายในปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนินการก�อสร	างได	แล	ว

เสร็จภายในปU 2570 

ด	านนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปOาไม	 เผยว�า ไม	มีค�าท่ีใช	ในพิพิธภัณฑ�เปCนไม	มีค�า 6 ชนิด ได	แก� ไม	พะยูง ไม	

ชิงชัน ไม	ประดู� ไม	แดง ไม	มะค�าโมง และไม	สัก ซ่ึงเปCนไม	มีค�าท่ีอยู�คู�บ	านคู�เมืองปOาเมืองไทยมาช	านาน มีความนิยมสูงจึง

ทำให	มีการลักลอบตัดไม	เหล�านี้ โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถยึดไม	ของกลางเปCนจำนวนมาก เม่ือคดีสิ้นสุดไม	ของกลางจะตก

เปCนของแผ�นดิน 

ภายใต	การกำกับของปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม จึงได	มอบหมายให	กรมปOาไม	 ทำหน	าท่ีประสาน 

ตรวจสอบข	อมูล และรวบรวมไม	ของกลางขนย	ายไปยังองค�การอุตสาหกรรมปOาไม	 (อ.อ.ป.) เพ่ือนำไปแปรรูปจัด

เตรียมการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�ไม	มีค�า 

โดยไม	ของกลางลอตท่ีใหญ�ท่ีสุด คือ คดีไม	สาละวิน เปCนไม	สักท้ังหมด อยู�ใน จ.แม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา 

มีการยึดจับกุมเม่ือ 20 ปUท่ีแล	ว จนขณะนี้คดีถึงท่ีสุดแล	ว ทำให	มีไม	ของกลางตกเปCนของแผ�นดินกว�า 15,000 ท�อน 

มูลค�าหลายพันล	านบาท 

ทางปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) จึงมีความเห็นให	กรมปOาไม	นำไม	ของกลางท่ีปfจจุบันถูกดูแลรักษา

โดยกองพันทหารม	าท่ี 22 ค�ายอดิศร จ.สระบุรี ซ่ึงไม	ของกลางท้ังหมดถูกแช�น้ำไว	ในบ�อ ถือเปCนภูมิปfญญาอิง

วิทยาศาสตร� เพ่ือปhองกันไม�ให	มอด แมลงต�างๆ มาทำลายได	 ซ่ึงขณะนี้กรมปOาไม	ได	ทยอยนำไม	ของกลางเหล�านี้นำส�ง

โรงเลื่อยของ อ.อ.ป. วังน	อย จ.พระนครศรีอยุธยา 



ในการขนส�งจะมีรถนำขบวน ทีมเฉพาะกิจพยัคฆ�ไพรตามประกบ ติดจีพีเอสรถบรรทุก เนื่องจากมูลค�าไม	ของกลางมี

มูลค�าสูง แค�ไม	ท�อนหนึ่งมีมูลค�าเปCนแสนบาท ดังนั้นขนส�งรอบหนึ่งมูลค�าก็เปCนล	านบาท จึงต	องมีทีมดูแลการขนส�งอย�าง

เข	มข	น ซ่ึงคาดว�าก�อนปลายปU 2564 จะสามารถขนส�งไม	ของกลางแล	วเสร็จท้ังหมด 

ท้ังนี้ ต้ังแต�เดือน พ.ค. 58 - เม.ย. 64 ทาง อ.อ.ป. ได	รับไม	ของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุดแล	วจากกรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ

ฯ และกรมศุลกากร 237,898 ท�อน/แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก�เมตร (ลบ.ม.) โดยสามารถแปรรูปได	 

2,018.096 ลบ.ม. แบ�งเปCนไม	พะยูง 864.037 ลบ.ม. ไม	สัก 701.812 ลบ.ม. ไม	แดง 81.725 ลบ.ม. ไม	ประดู� 234.406 

ลบ.ม. ไม	มะค�าโมง 62.601 ลบ.ม. และไม	ชิงชัน 73.515 ลบ.ม. 

อย�างไรก็ตาม คาดว�า จะใช	ไม	มีค�าในพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ ประมาณ 25,000 คิวฟุต ขณะท่ีไม	มีค�าจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง

รวมกันมีไม�ต่ำกว�า 120,000 คิวฟุต จึงน�าจะมีไม	มีค�าเพียงพอต�อการก�อสร	างพิพิธภัณฑ�แห�งนี้แล	ว โดยจะนำส�ง อ.อ.ป. 

เพ่ือแปรรูปไม	ตามท่ีกรมศิลปากร เปCนผู	ออกแบบไว	 โดยมีการเลือกไม	ท่ีมีความสมบูรณ�ท่ีสุดในการก�อสร	างพิพิธภัณฑ� 

ส�วนไม	มีค�าของกลางท่ีเหลือจากการก�อสร	าง อาจมีการพิจารณาให	หน�วยงานราชการอ่ืนๆ นำไปใช	ได	ตามความจำเปCน

และตามความเหมาะสมต�อไป 

“พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีโครงสร	างหลักเปCนปูนเสริมหลัก 

โดยใช	ไม	มีค�าตกแต�งภายใน เพดาน ทำเปCนศาลาเรือนไทย และอ่ืนๆ ตามท่ีกรมศิลปากรออกแบบ ซ่ึงจะเปCนมรดกทาง

วัฒนธรรมของคนไทยท่ีสร	างโดยคนไทยเอง มีความยิ่งใหญ�อลังการ ถือว�าเปCนพิพิธภัณฑ�ท่ีใช	ไม	มีค�าท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดใน

โลก” นายชีวภาพ รองอธิบดีกรมปOาไม	 กล�าวย้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รัฐบาลจ�อสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า 

22 ส.ค. 2564   https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6577244 

รัฐจ�อสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า ‘กรมปOาไม	’เผยนำไม	มีไม	ของกลาง รวบรวมส�งอ.อ.ป.แปรรูปตามการ

ออกแบบของศิลปากร ชี้เปCนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย 

รัฐบาลเตรียมจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังอยู�ในเนื้อท่ี 79 ไร� 

2 งาน 60.9 ตารางวา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ท่ีกองทัพบกได	รับพระราชทานท่ีดินจากพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 

โดยรัฐบาลต้ังใจจัดสร	างข้ึนเพ่ือจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าของประเทศไทย ให	ประชาชนเกิด

ความรัก หวงแหนในทรัพยากรปOาไม	 เกิดจิตสำนึกร�วมกันในการพิทักษ�และฟRSนฟูทรัพยากรปOาไม	ของชาติ อีกท้ังยังเปCน

ส�วนหนึ่งในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด	านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝUมือต�างๆ ของช�าง

ไทย รวมท้ังใช	เปCนอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ�ทางศิลปะของประเทศไทยด	วย 

ไม	มีค�าดังกล�าว จะเปCนไม	ของกลางท่ีคดีสิ้นสุดแล	ว ซ่ึงตกเปCนทรัพย�สินของแผ�นดินแล	วนำมาใช	ให	เกิดประโยชน� หลักๆ

จะนำไม	ของกลางมาจาก 3 หน�วยงานหลัก คือ กรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝfgง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

ล�าสุดนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได	จัดประชุมคณะกรรมการฝOายโครงการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�

ความรู	เรื่องไม	มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีความคืบหน	าในการพิจารณาแบบการก�อสร	างท่ีมี

การปรับปรุงจากกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณใหม�สำหรับการก�อสร	างท่ีมีการปรับลดลง 

โดยท่ีประชุมได	มีมติเห็นชอบให	กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร�วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการ



ก�อสร	างและรายละเอียดงบประมาณ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต�อไป เพ่ือให	โครงการสามารถ

จัดทำคำของบประมาณได	ทันภายในปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนินการก�อสร	างได	แล	วเสร็จภายในปU 2570 

ด	านนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปOาไม	 เผยว�า ไม	มีค�าท่ีใช	ในพิพิธภัณฑ�เปCนไม	มีค�า 6 ชนิด ได	แก� ไม	พะยูง ไม	ชิงชัน 

ไม	ประดู� ไม	แดง ไม	มะค�าโมง และไม	สัก ซ่ึงเปCนไม	มีค�าท่ีอยู�คู�บ	านคู�เมืองปOาเมืองไทยมาช	านาน มีความนิยมสูงจึงทำให	มีการ

ลักลอบตัดไม	เหล�านี้ โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถยึดไม	ของกลางเปCนจำนวนมาก เม่ือคดีสิ้นสุดไม	ของกลางจะตกเปCนของแผ�นดิน 

ภายใต	การกำกับของปลัดทส. จึงได	มอบหมายให	กรมปOาไม	 ทำหน	าท่ีประสาน ตรวจสอบข	อมูล และรวบรวมไม	ของกลางขน

ย	ายไปยังองค�การอุตสาหกรรมปOาไม	(อ.อ.ป.) เพ่ือนำไปแปรรูปจัดเตรียมการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�ไม	มีค�า โดยไม	ของกลางล็อตท่ี

ใหญ�ท่ีสุด คือ คดีไม	สาละวิน เปCนไม	สักท้ังหมด อยู�ในจ.แม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา มีการยึดจับกุมเม่ือ 20 ปUท่ี

แล	ว จนขณะนี้คดีถึงท่ีสุดแล	ว ทำให	มีไม	ของกลางตกเปCนของแผ�นดินกว�า 15,000 ท�อน มูลค�าหลายพันล	านบาท 

ทางปลัดทส. จึงมีความเห็นให	กรมปOาไม	นำไม	ของกลางท่ีปfจจุบันถูกดูแลรักษาโดยกองพันทหารม	าท่ี 22 ค�ายอดิศร จ.

สระบุรี ซ่ึงไม	ของกลางท้ังหมดถูกแช�น้ำไว	ในบ�อ ถือเปCนภูมิปfญญาอิงวิทยาศาสตร� เพ่ือปhองกันไม�ให	มอด แมลงต�างๆมา

ทำลายได	 ซ่ึงขณะนี้กรมปOาไม	ได	ทยอยนำไม	ของกลางเหล�านี้นำส�งโรงเลื่อยของ อ.อ.ป. วังน	อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ในการขนส�งจะมีรถนำขบวน ทีมเฉพาะกิจพยัคฆ�ไพรตามประกบ ติดจีพีเอสรถบรรทุก เนื่องจากมูลค�าไม	ของกลางมี

มูลค�าสูง แค�ไม	ท�อนหนึ่งมีมูลค�าเปCนแสนบาท ดังนั้นขนส�งรอบหนึ่งมูลค�าก็เปCนล	านบาท จึงต	องมีทีมดูแลการขนส�งอย�าง

เข	มข	น ซ่ึงคาดว�าก�อนปลายปU 2564 จะสามารถขนส�งไม	ของกลางแล	วเสร็จท้ังหมด 

ท้ังนี้ ต้ังแต�เดือนพ.ค. 58 – เม.ย. 64 ทางอ.อ.ป. ได	รับไม	ของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุดแล	วจากกรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ

ฯ และกรมศุลกากร 237,898 ท�อน/แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก�เมตร(ลบ.ม.) โดยสามารถแปรรูปได	 

2,018.096 ลบ.ม. แบ�งเปCนไม	พะยูง 864.037 ลบ.ม. ไม	สัก 701.812 ลบ.ม. ไม	แดง 81.725 ลบ.ม. ไม	ประดู� 234.406 

ลบ.ม. ไม	มะค�าโมง 62.601 ลบ.ม. และไม	ชิงชัน 73.515 ลบ.ม. 

อย�างไรก็ตามคาดว�าจะใช	ไม	มีค�าในพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ประมาณ 25,000 คิวฟุต ขณะท่ีไม	มีค	าจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง

รวมกันมีไม�ต่ำกว�า 120,000 คิวฟุต จึงน�าจะมีไม	มีค�าเพียงพอต�อการก�อสร	างพิพิธภัณฑ�แห�งนี้แล	ว โดยจะนำส�งอ.อ.ป. 

เพ่ือแปรรูปไม	ตามท่ีกรมศิลปากร เปCนผู	ออกแบบไว	 โดยมีการเลือกไม	ท่ีมีความสมบูรณ�ท่ีสุดในการก�อสร	างพิพิธภัณฑ� 

ส�วนไม	มีค�าของกลางท่ีเหลือจากการก�อสร	าง อาจมีการพิจารณาให	หน�วยงานราชการอ่ืนๆ นำไปใช	ได	ตามความจำเปCน

และตามความเหมาะสมต�อไป 

“พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีโครงสร	างหลักเปCนปูนเสริมหลัก 

โดยใช	ไม	มีค�าตกแต�งภายใน เพดาน ทำเปCนศาลาเรือนไทย และอ่ืนๆ ตามท่ีกรมศิลปากรออกแบบ ซ่ึงจะเปCนมรดกทาง

วัฒนธรรมของคนไทยท่ีสร	างโดยคนไทยเอง มีความยิ่งใหญ�อลังการ ถือว�าเปCนพิพิธภัณฑ�ท่ีใช	ไม	มีค�าท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดใน

โลก” นายชีวภาพ รองอธิบดีกรมปOาไม	 กล�าวย้ำ 



 

จัดสร	าง “พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า” อนุรักษ�สมบัติชาติไทยท่ียิ่งใหญ� 

เผยแพร�: 22 ส.ค. 2564 12:04   https://mgronline.com/politics/detail/9640000082665 

วันนี้ (22 ส.ค.) สืบเนื่อง รัฐบาลเตรียมจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระ

เกียรติฯ ต้ังอยู�ในเนื้อท่ี 79 ไร� 2 งาน 60.9 ตารางวา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ท่ีกองทัพบกได	รับพระราชทานท่ีดิน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว โดยรัฐบาลต้ังใจจัดสร	างข้ึนเพ่ือจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า

ของประเทศไทย ให	ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรปOาไม	 เกิดจิตสำนึกร�วมกันในการพิทักษ�และฟRSนฟู

ทรัพยากรปOาไม	ของชาติ อีกท้ังยังเปCนส�วนหนึ่งในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด	าน

ประติมากรรม จิตรกรรม งานฝUมือต�างๆ ของช�างไทย 

รวมท้ังใช	เปCนอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ�ทางศิลปะของประเทศไทยด	วยไม	มีค�าดังกล�าว จะ

เปCนไม	ของกลางท่ีคดีสิ้นสุดแล	ว ซ่ึงตกเปCนทรัพย�สินของแผ�นดินแล	วนำมาใช	ให	เกิดประโยชน� หลักๆ จะนำไม	ของกลาง

มาจาก 3 หน�วยงานหลัก คือ กรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝfgง 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

ล�าสุด นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) ได	จัดประชุมคณะกรรมการฝOาย

โครงการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีความคืบหน	าในการ

พิจารณาแบบการก�อสร	างท่ีมีการปรับปรุงจากกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณใหม�สำหรับการก�อสร	างท่ีมีการปรับลดลง 

โดยท่ีประชุมได	มีมติเห็นชอบให	กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร�วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการ



ก�อสร	างและรายละเอียดงบประมาณ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต�อไป เพ่ือให	โครงการสามารถ

จัดทำคำของบประมาณได	ทันภายในปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนินการก�อสร	างได	แล	วเสร็จภายในปU 2570  

ด	าน นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปOาไม	 เผยว�า ไม	มีค�าท่ีใช	ในพิพิธภัณฑ�เปCนไม	มีค�า 6 ชนิด ได	แก� ไม	พะยูง ไม	

ชิงชัน ไม	ประดู� ไม	แดง ไม	มะค�าโมง และไม	สัก ซ่ึงเปCนไม	มีค�าท่ีอยู�คู�บ	านคู�เมืองปOาเมืองไทยมาช	านาน มีความนิยมสูงจึง

ทำให	มีการลักลอบตัดไม	เหล�านี้ โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถยึดไม	ของกลางเปCนจำนวนมาก เม่ือคดีสิ้นสุดไม	ของกลางจะตก

เปCนของแผ�นดิน ภายใต	การกำกับของ ปลัด ทส. จึงได	มอบหมายให	กรมปOาไม	 ทำหน	าท่ีประสาน ตรวจสอบข	อมูล และ

รวบรวมไม	ของกลางขนย	ายไปยังองค�การอุตสาหกรรมปOาไม	 (อ.อ.ป.) เพ่ือนำไปแปรรูปจัดเตรียมการจัดสร	างพิพิธภัณฑ�

ไม	มีค�า โดยไม	ของกลางล็อตท่ีใหญ�ท่ีสุด คือ คดีไม	สาละวิน เปCนไม	สักท้ังหมด อยู�ในจ.แม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีติดกับประเทศ

เมียนมา มีการยึดจับกุมเม่ือ 20 ปUท่ีแล	ว จนขณะนี้คดีถึงท่ีสุดแล	ว ทำให	มีไม	ของกลางตกเปCนของแผ�นดินกว�า 15,000 

ท�อน มูลค�าหลายพันล	านบาท 

ทาง ปลัด ทส. จึงมีความเห็นให	กรมปOาไม	นำไม	ของกลางท่ีปfจจุบันถูกดูแลรักษาโดยกองพันทหารม	าท่ี 22 ค�ายอดิศร จ.

สระบุรี ซ่ึงไม	ของกลางท้ังหมดถูกแช�น้ำไว	ในบ�อ ถือเปCนภูมิปfญญาอิงวิทยาศาสตร� เพ่ือปhองกันไม�ให	มอด แมลงต�างๆ มา

ทำลายได	 ซ่ึงขณะนี้กรมปOาไม	ได	ทยอยนำไม	ของกลางเหล�านี้นำส�งโรงเลื่อยของ อ.อ.ป. วังน	อย จ.พระนครศรีอยุธยา ใน

การขนส�งจะมีรถนำขบวน ทีมเฉพาะกิจพยัคฆ�ไพรตามประกบ ติดจีพีเอสรถบรรทุก เนื่องจากมูลค�าไม	ของกลางมีมูลค�า

สูง แค�ไม	ท�อนหนึ่งมีมูลค�าเปCนแสนบาท ดังนั้นขนส�งรอบหนึ่งมูลค�าก็เปCนล	านบาท จึงต	องมีทีมดูแลการขนส�งอย�าง

เข	มข	น ซ่ึงคาดว�าก�อนปลายปU 2564 จะสามารถขนส�งไม	ของกลางแล	วเสร็จท้ังหมด 

ท้ังนี้ ต้ังแต�เดือนพ.ค. 58 – เม.ย. 64 ทาง อ.อ.ป. ได	รับไม	ของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุดแล	วจากกรมปOาไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ

ฯ และกรมศุลกากร 237,898 ท�อน/แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก�เมตร (ลบ.ม.) โดยสามารถแปรรูปได	 

2,018.096 ลบ.ม. แบ�งเปCนไม	พะยูง 864.037 ลบ.ม. ไม	สัก 701.812 ลบ.ม. ไม	แดง 81.725 ลบ.ม. ไม	ประดู� 234.406 

ลบ.ม. ไม	มะค�าโมง 62.601 ลบ.ม. และไม	ชิงชัน 73.515 ลบ.ม. 

อย�างไรก็ตาม คาดว�าจะใช	ไม	มีค�าในพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ประมาณ 25,000 คิวฟุต ขณะท่ีไม	มีค	าจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง

รวมกันมีไม�ต่ำกว�า 120,000 คิวฟุต จึงน�าจะมีไม	มีค�าเพียงพอต�อการก�อสร	างพิพิธภัณฑ�แห�งนี้แล	ว โดยจะนำส�ง อ.อ.ป. 

เพ่ือแปรรูปไม	ตามท่ีกรมศิลปากร เปCนผู	ออกแบบไว	 โดยมีการเลือกไม	ท่ีมีความสมบูรณ�ท่ีสุดในการก�อสร	างพิพิธภัณฑ� 

ส�วนไม	มีค�าของกลางท่ีเหลือจากการก�อสร	าง อาจมีการพิจารณาให	หน�วยงานราชการอ่ืนๆ นำไปใช	ได	ตามความจำเปCน

และตามความเหมาะสมต�อไป 

“พิพิธภัณฑ�องค�ความรู	เรื่องไม	มีค�า เพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีโครงสร	างหลักเปCนปูนเสริมหลัก 

โดยใช	ไม	มีค�าตกแต�งภายใน เพดาน ทำเปCนศาลาเรือนไทย และอ่ืนๆ ตามท่ีกรมศิลปากรออกแบบ ซ่ึงจะเปCนมรดกทาง

วัฒนธรรมของคนไทยท่ีสร	างโดยคนไทยเอง มีความยิ่งใหญ�อลังการ ถือว�าเปCนพิพิธภัณฑ�ท่ีใช	ไม	มีค�าท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดใน

โลก” นายชีวภาพ รองอธิบดีกรมปOาไม	 กล�าวย้ำ 



 

ปOาไม	ลุยตรวจโรงงานชีวมวลเมืองแพร� พบไม	ผิดกฎหมายอ้ือ-ส�อหนุนขบวนการไม	เถ่ือนแทนอนุรักษ�ผืนปOา 

เผยแพร�: 21 ส.ค. 2564  

แพร� – ฉายภาพมุมกลับ..โรงงานชีวมวลเมืองแพร� ส�อหนุนขบวนการลักลอบตัดไม	เถ่ือนมากข้ึน เผยหลายแห�งไม�ได	

ส�งเสริมการปลูกไม	โตเร็วปhอนเปCนวัตถุดิบ แต�เลือกเปtดรับซ้ือไม	จากชาวบ	านท่ัวไปแทน 

การขยายตัวของโรงงานชีวมวลในจังหวัดแพร� ปhอนภาคอุตสาหกรรมใช	ไม	เปCนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟhา ตลอด 

5-6 ปUท่ีผ�านมา กำลังส�งผลกระทบกับพ้ืนท่ีปOาอย�างมีนัยสำคัญ เนื่องจากหลายรายไม�มีการส�งเสริมการปลูกไม	โตเร็ว 

เพ่ือใช	เปCนวัตถุดิบ แต�เปtดรับซ้ือไม	จากชาวบ	านในราคาตันละประมาณ 600 บาท จนน�าวิตกว�าจะมีการลักลอบตัดไม	

จากผืนปOาออกมาขายมากข้ึน 

ล�าสุดปลายสัปดาห�ท่ีผ�านมา เจ	าหน	าท่ีหน�วยปhองกันรักษาปOาท่ี พร. 12 (แม�จั๊วะ) อ.เด�นชัย จ.แพร� พร	อมด	วยเจ	าหน	าท่ี

ศูนย�ปhองกันปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ ชุดปฏิบัติการพิเศษปOาไม	 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร� สนธิกำลังร�วมหลายหน�วย บุก

เข	าตรวจค	นโรงงานย�อยเศษไม	อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลแห�งหนึ่งใน อ.เด�นขัย 

จากการตรวจค	นพบไม	ผิดกฎหมายจำนวนมาก ได	แก� ไม	สัก 3 ท�อน ปริมาตร 0.37 ลบ.ม. ไม	ประดู�ท�อน 22 ท�อน 

ปริมาตร 0.51 ลม.ม. ไม	กระยาเลยท�อนเปCนไม	รวม 55 ท�อน ปริมาตร 2.21 ลบ.ม. ไม	แปรรูป (ชิ้นไม	สับย�อย) 15.80 

ลบ.ม.ไม	ท�อนนอกประเภทรวม 49.59 ลบ.ม. 

และพบอุปกรณ�ในการกระทำผิด เครื่องคีบไม	มอร�เตอร�ไฟฟhา 40 แรงม	า 1 ลูก เครื่องเขย�าไม	ท�อนมอเตอร�ไฟฟhา 20 

แรงม	า 1 ลูก เครื่องสับไม	 มอเตอร�ไฟฟhาขนาด 270 แรงม	า 1 ลูก สายพานลำเลียง BC 1-30 มอเตอร�ไฟฟhาขนาด 10 

แรงม	า 3 ลูก เครื่องตัดขนาดชิ้นไม	สับมอเตอร�ไฟฟhา 10 แรงม	า 1 ลูก สายพานลำเลียง BC 3-30 มอเตอร�ไฟฟhาขนาด 

15 แรงม	า สายพานลำเลียง BC 4-30 มอเตอร�ไฟฟhาขนาด 5 แรงม	า รถแบ็คโฮ ยี่ห	อ kobece สีฟhาจำนวน 1 คัน 



ซ่ึงเจ	าหน	าท่ีได	ดำเนินคดีผู	รับผิดชอบในโรงงานในฐานะผู	จัดการบริษัทดังกล�าว ในข	อหาทำไม	หวงห	ามโดยไม�ได	รับ

อนุญาตตามมาตรา 48 พ.ร.บ.ปOาไม	 พ.ศ. 2484 ฐานทำการแปรรูปไม	โดยไม�ได	รับอนุญาต ต้ังโรงงานแปรรูปโดยใช	

เครื่องจักรโดยไม�ได	รับอนุญาต มาตรา 69 ฐานมีไม	หวงห	ามอันยังมิได	แปรรูปไว	ในครอบครองโดยไม�ได	รับอนุญาต 

ผู	สื่อข�าวรายงานว�า โรงงานแปรรูปไม	ด	วยการสับให	เปCนชิ้นเล็กๆ รับซ้ือไม	ท่ัวไปจากพ้ืนท่ี เพ่ือนำมาเปCนวัตถุดิบด	าน

พลังงานชีวมวลในอุตสาหกรรมต�างๆ มีอยู�หลายแห�งในจังหวัดแพร� ซ่ึงอดีตท่ีผ�านมามีผู	ประท	วงต�อต	านการต้ังโรงงาน

เหล�านี้ เพราะเกรงว�าจะเปCนตัวทำลายปOา แต�ในท่ีสุดก็สามารถดำเนินการได	 และกำลังส�งผลทำให	เกิดการลักลอบตัดไม	

ทำลายปOามากข้ึนด	วย เพราะแม	จะมีการออกกฎหมายให	เอกชนสามารถตัดไม	หวงห	ามทำเปCนธุรกิจสวนปOาได	แล	วก็ตาม 

แต�ยังมีกลุ�มลักลอบตัดไม	ยังคงหาทางท่ีจะนำไม	จากปOาธรรมชาติออกมาจำหน�าย 

https://mgronline.com/local/detail/9640000082401 
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พลังงานชีวมวลในอุตสาหกรรมต�างๆ มีอยู�หลายแห�งในจังหวัดแพร� ซ่ึงอดีตท่ีผ�านมามีผู	ประท	วงต�อต	านการต้ังโรงงาน

เหล�านี้ เพราะเกรงว�าจะเปCนตัวทำลายปOา แต�ในท่ีสุดก็สามารถดำเนินการได	 และกำลังส�งผลทำให	เกิดการลักลอบตัดไม	

ทำลายปOามากข้ึนด	วย เพราะแม	จะมีการออกกฎหมายให	เอกชนสามารถตัดไม	หวงห	ามทำเปCนธุรกิจสวนปOาได	แล	วก็ตาม 

แต�ยังมีกลุ�มลักลอบตัดไม	ยังคงหาทางท่ีจะนำไม	จากปOาธรรมชาติออกมาจำหน�าย 

https://sondhitalk.com/detail/9640000082401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จับทันควันแก็งค�ขุดแร� รุกปOาสงวนพบสายแร�ตะก่ัวมหาศาล  21 ส.ค. 64 https://www.nationtv.tv/news/378834811 

ชุมพร - ปลัดอำเภอนำทีมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบหลังมีพลเมืองดีร	องเรียนพบมีผู	บุกรุกพ้ืนท่ีปOาสงวนและลักลอบขุดตักดิน 

หินแร� และมีการขนย	ายดิน หิน ตรวจสอบเบ้ืองต	นมีนายทุนกว	านซ้ือท่ีดินเนื่องจากพบจากภาพดาวเทียมว�าบริเวณ

ดังกล�าวคาดว�าจะมีแร�ตะก่ัวมหาศาล 

21 สิงหาคม 2564 เม่ือเวลา 09.00 น. ท่ี  ซอยภูผาทอง หมุ�ท่ี 16 ต.บ	านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวันชัย  ขุน

รินทร� ปลัดอำเภอหลังสวนฝOายความม่ันคง เปtดเผยว�า "จังหวัดชุมพร สั่งการให	อำเภอหลังสวนตรวจสอบการร	องเรียน

ของพลเมืองดี ว�ามีการลักลอบขุดตักดิน หินแร� และมีการขนย	ายดิน หิน ออกจากบ�อดินท่ีบริเวณซอยภูผาทองหมู�ท่ี 16 

ตำบลบ	านควน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร    นายประกาศิต   พรประสิทธิ์  นายอำเภอหลังสวน สั่งการให	 นายวัน

ชัย ขุนรินทร� ปลัดอำเภอหัวหน	าฝOายความม่ันคงอำเภอหลังสวน พร	อมด	วยสมาชิก อส.กองร	อยอาสารักษาดินแดนท่ี 6 

หลังสวนเจ	าหน	าท่ีหน�วยปhองกันรักษาปOาท่ีชป 4 หลังสวน   ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจกอง

กำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม   ตำรวจสายสืบสถานี

ตำรวจภูธรหลังสวน  ผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 16 ร�วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีร	องเรียน 

ห�างจาก ถนนสาย ช�องสะท	อน- พระรักษ� เข	าไปในซอยภูผาทอง ประมาณ 2 กม. พบว�า เปCนภูเขากลางปOาสงวนแห�งชาติ มี

สวนเกษตรของชาวบ	านในด	านเชิงเขา หลายแปลงแต�ส�วนใหญ�จะมีสภาพเปCนปOา  เม่ือเข	าไปถึงถึงกับต	องตะลึง จากถนน

ทางเข	าเล็ก กลายเปCนถนนลูกรังขนาดใหญ�กว	าง 5 เมตร ท่ีบ	านชาวบ	านพบรถแบคโฮสำหรับตักดิน 1คัน ห�างไปตามถนนท่ี

มีลักษณะพ่ึงสร	างใหม� พบรถแบคโฮ KOMATSU สำหรับเจาะหิน จอดอยู�กลางถนน ลึกลงไปข	างถนนพบมีการขุดดิน  



กว	างขนาด 10 เมตรคูณ 10 เมตรลึก 4 เมตร มีร�องรอยล	อรถบรรทุกขนย	ายดินออกจากพ้ืนท่ีมีกองดินกองหินเล็กน	อย มี

หินลักษณะเปCนก	อนสีดำ คล	ายแร�ตะก่ัว อยู�บ	างเล็กน	อยบริเวณปากบ�อ  ขณะเข	าตรวจสอบมีนายสมใจ  สายสุวรรณอายุ 

66 ปUอยู�บ	านเลขท่ี 21 หมู�ท่ี 3 ตำบลหาดยาย  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ได	แสดงตนเปCนเจ	าของท่ีดินบริเวณดังกล�าว

บอกกับ จนท.ว�าได	จ	างรถแบคโฮ ให	มาขุดตักดินเพ่ือเปCนแหล�งน้ำ แต�เจ	าหน	าท่ีไม�เชื่อ  เนื่องจากในเวลานั้นพบนายสมคิด 

ศรีวิชัย บ	านเลขท่ี 203 ทับ 169 ซอยเคหะร�มเกล	า 64 แขวงคลองสองต	นนุ�น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  อยู�

บริเวณปากบ�อด	วย  เจ	าหน	าท่ีสอบถามนายสมคิด ได	การว�า ได	รับการติดต�อจากนายวัดไม�ทราบชื่อและนามสกุลจริง จาก 

กทม.ให	มาตรวจสอบว�าก	อนหินท่ีขุดพบเปCนแร�ตะก่ัวหรือไม�เนื่องจากตนเองเปCนนายหน	าในการซ้ือขายแร�ตะก่ัวให	กับ

บริษัทนายจาง ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง อยู�ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงทุกครั้งเม่ือได	ตัวอย�างไปแล	วจะโทรให	นายจางมาเอาตัวอย�างท่ี

บ	านของนายสมคิด ในวันนี้ก็ได	นัดนายวัด หนึ่งในทีมงานให	มาตรวจสอบดินและหินและขุดตักดินท่ีมา เพ่ือให	ตรวจสอบ

พบว�าเปCนแร�ชนิดใด ในขณะท่ีนั่งรอนายวัดอยู�  คณะเจ	าหน	าท่ีได	เข	าตรวจสอบพอดี          

เจ	าหน	าท่ีได	ตรวจสอบ ยังพบว�า เม่ือเดินข้ึนไปบนภูเขาสูงยังพบรถแบคโฮ ยี่ห	อ KOBELTA แบบรถขุดดิน กำลังกวาด

ผืนปOาเพ่ือสร	างถนนข้ึนไปยังยอดภูเขาสูง แต�คนขับเผ�นหนีไปเสียก�อน  โดยขบวนการจะขุดดิน และ หิน ท่ีคาดว�ามีแร�

ตะก่ัว ใส�รถบรรทุกไปกองไว	ท่ี ลานรับซ้ือผลปาล�มแห�งหนึ่งหน	าวัดบ	านโหมง ต.พระรักษ� อ.พะโต�ะ จ.ชุมพรห�างจากจุด

ท่ีขุดไปร�วม 5 กม.ก�อนจะมีรถเทลเลอร�มานำดินหินไปแยกแร�ออกจากดิน ใน จ.อยุธยา ชาวบ	านบอกว�าแก็งค�ขบวนการ

นี้เริ่มมาบุกรุกได	นานร�วมเดือนแล	ว จนชาวบ	านทนไม�ไหวกลัวภัยธรรมชาติ จึงต	องแจ	ง จนท. 

จากการตรวจสอบบริเวณลักลอบขุดตักดินอย�างละเอียดพบว�า พิกัดพ้ืนท่ีตักดินและแผ	วถางเส	นทางแล	ว  ปรากฏว�าเปCน

พ้ืนท่ีปOาสงวนตาม  พระราชบัญญัติ ปOาไม	 พ.ศ 2484 เจ	าหน	าท่ีได	ขอตรวจสอบใบอนุญาตต้ังโรงงานและประกอบกิจการ

โรงงานตามกฎหมายโรงงาน  จาก นายสมคิดและ นายสมใจ ปรากฏว�าไม�มีแสดง   จึงควบคุมตัวและต้ังข	อหานายสมใจ  

สายสุวรรณ  มีความผิดตามพระราชบัญญัติปOาไม	พ.ศ 2484 กรณี ก�อสร	างแผ	วถางหรือกระทำการด	วยประการใดๆเปCนการ

ทำลายปOาเข	ายึดถือครอบครองปOาเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต 2 ต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 

โดยไม�ได	รับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   ต้ังข	อหานายสมคิด ศรีวิชัย ฐานร�วมกันทำความผิดตามพรบปOาไม	พ.ศ 

2484 ร�วมกันทำความผิดบุกรุกขุดตักดินทำลายทำให	เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ท่ีหวงห	ามตามกฎหมาย

ท่ีดิน โดยไม�ได	รับอนุญาต ร�วมกันกระทำความผิดฐานต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 โดยไม�ได	รับอนุญาต 

สำหรับปOาสงวนแห�งชาติแปลงนี้ อยู�ในเทือกเขา ทับวัง เปCนแหล�งอุดมสมบูรณ�ด	วยสัตว�ปOานานาชนิด ท้ัง ช	างปOา กระทิง 

ลิง มีภูเขาหลายลูกอยู�ในเทือกเขา ชาวบ	านได	ขุดพบ หินมีลักษณะคล	ายแร�ตะก่ัว แร�พลวง จนทำให	มีแก็งค�ลักลอบขาย

แร� ตรวจสอบทางดาวเทียมพบว�าใต	ดินมีแร�ดังกล�าวจำนวนมาก มูลค�ามหาศาล จึงเดินมาติดต�อขอซ้ือท่ีดินท่ีชาวบ	าน

ครอบครองทำสวนเกษตร เปCนเงิน2ล	านบาท ก�อนจะนำทีมงานพร	อมรถขุดเจาะ รถตักดิน จำนวน3คัน เข	ามาบุกรุก

แผ	วทางสร	างทางเพ่ือจะขุดเจาะดินให	ถึงสายแร�ด	านล�าง เม่ือชาวบ	านในหมู�บ	านทักท	วงว�า เปCนภูเขา เปCนปOาท่ีชาวบ	าน

สงวนไว	เพ่ือปhองกันน้ำท�วม ดินถล�ม แต�กลุ�มนายทุนไม�ฟfงแถมยังโอ	อวดว�า ได	เคลียร�กับนายใหญ� ท้ัง ใน กทม.และ ใน 

จังหวัดชุมพรทุกระดับแล	ว จนมาถูกบุกเข	าจับ 



 

ปลัดหลังสวนนำกำลังบุกจับแก็งขุดแร�รุกปOาสงวนพบสายแร�ตะก่ัวมหาศาล 

วันเสาร� ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 16.20 น.      https://www.naewna.com/local/596622 

ปลัดอำเภอหลังสวนฝOายความม่ันคง นำทีมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบหลังมีพลเมืองดีร	องเรียนพบมีผู	บุกรุกพ้ืนท่ีปOาสงวนและ

ลักลอบขุดตักดิน หินแร�และมีการขนย	ายดิน หิน พบรถแบคโฮสำหรับเจาะหิน จอดอยู�กลางถนน ตรวจสอบเบ้ืองต	นมี

นายทุนกว	านซ้ือท่ีดินเนื่องจากพบจากภาพดาวเทียมว�าบริเวณดังกล�าวคาดว�าจะมีแร�ตะก่ัวมหาศาล  

21 ส.ค.64 เม่ือเวลา 09.00 น.ท่ีซอยภูผาทอง หมุ�ท่ี 16 ต.บ	านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวันชัย ขุนรินทร� 

ปลัดอำเภอหลังสวนฝOายความม่ันคง เปtดเผยว�า จังหวัดชุมพร สั่งการให	อำเภอหลังสวนตรวจสอบการร	องเรียนของ

พลเมืองดีว�ามีการลักลอบขุดตักดิน หินแร� และมีการขนย	ายดิน หิน ออกจากบ�อดินท่ีบริเวณซอยภูผาทอง หมู�ท่ี 16 ต.

บ	านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน จึงสั่งการให	นายวันชัย ขุนรินทร� 

ปลัดอำเภอหัวหน	าฝOายความม่ันคงอำเภอหลังสวน พร	อมสมาชิก อส.กองร	อยอาสารักษาดินแดนท่ี 6 หลังสวน

เจ	าหน	าท่ีหน�วยปhองกันรักษาปOาท่ีชป 4 หลังสวน ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจกองกำกับการ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ตำรวจสายสืบสถานีตำรวจภูธร

หลังสวน ผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 16 ร�วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีร	องเรียน 

ห�างจากถนนสายช�องสะท	อน-พระรักษ� เข	าไปในซอยภูผาทอง ประมาณ 2 กม.พบว�าเปCนภูเขากลางปOาสงวนแห�งชาติมี

สวนเกษตรของชาวบ	านในด	านเชิงเขา หลายแปลงแต�ส�วนใหญ�จะมีสภาพเปCนปOา เม่ือเข	าไปถึงถึงกับต	องตะลึง จากถนน

ทางเข	าเล็ก กลายเปCนถนนลูกรังขนาดใหญ�กว	าง 5 เมตร ท่ีบ	านชาวบ	านพบรถแบคโฮสำหรับตักดิน 1 คัน ห�างไปตาม

ถนนท่ีมีลักษณะพ่ึงสร	างใหม� พบรถแบคโฮ KOMATSU สำหรับเจาะหิน จอดอยู�กลางถนน ลึกลงไปข	างถนนพบมีการ

ขุดดิน กว	างขนาด 10 เมตรคูณ 10 เมตรลึก 4 เมตร มีร�องรอยล	อรถบรรทุกขนย	ายดินออกจากพ้ืนท่ีมีกองดินกองหิน

เล็กน	อย มีหินลักษณะเปCนก	อนสีดำ คล	ายแร�ตะก่ัว อยู�บ	างเล็กน	อยบริเวณปากบ�อ ขณะเข	าตรวจสอบมีนายสมใจ สาย



สุวรรณอายุ 66 ปUอยู�บ	านเลขท่ี 21 หมู�ท่ี 3 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได	แสดงตนเปCนเจ	าของท่ีดินบริเวณดังกล�าว

บอกกับเจ	าหน	าท่ีว�าได	จ	างรถแบคโฮให	มาขุดตักดินเพ่ือเปCนแหล�งน้ำ  

แต�เจ	าหน	าท่ีไม�เชื่อเนื่องจากในเวลานั้นพบนายสมคิด ศรีวิชัย บ	านเลขท่ี 203 ทับ 169 ซอยเคหะร�มเกล	า 64 แขวงคลองสอง

ต	นนุ�น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยู�บริเวณปากบ�อด	วย เจ	าหน	าท่ีสอบถามนายสมคิด ได	การว�าได	รับการติดต�อจาก

นายวัดไม�ทราบชื่อและนามสกุลจริงจาก กทม.ให	มาตรวจสอบว�าก	อนหินท่ีขุดพบเปCนแร�ตะก่ัวหรือไม�เนื่องจากตนเองเปCน

นายหน	าในการซ้ือขายแร�ตะก่ัวให	กับบริษัทนายจาง ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง อยู�ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงทุกครั้งเม่ือได	ตัวอย�างไปแล	ว

จะโทรให	นายจางมาเอาตัวอย�างท่ีบ	านของนายสมคิด ในวันนี้ก็ได	นัดนายวัด หนึ่งในทีมงานให	มาตรวจสอบดินและหินและขุด

ตักดินท่ีมา เพ่ือให	ตรวจสอบพบว�าเปCนแร�ชนิดใด ในขณะท่ีนั่งรอนายวัดอยู� คณะเจ	าหน	าท่ีได	เข	าตรวจสอบพอดี          

เจ	าหน	าท่ีได	ตรวจสอบ ยังพบว�า เม่ือเดินข้ึนไปบนภูเขาสูงยังพบรถแบคโฮ ยี่ห	อ KOBELTA แบบรถขุดดิน กำลังกวาด

ผืนปOาเพ่ือสร	างถนนข้ึนไปยังยอดภูเขาสูง แต�คนขับเผ�นหนีไปเสียก�อน โดยขบวนการจะขุดดิน และหินท่ีคาดว�ามีแร�

ตะก่ัว ใส�รถบรรทุกไปกองไว	ท่ี ลานรับซ้ือผลปาล�มแห�งหนึ่งหน	าวัดบ	านโหมง ต.พระรักษ� อ.พะโต�ะ จ.ชุมพร ห�างจากจุด

ท่ีขุดไปร�วม 5 กม.ก�อนจะมีรถเทลเลอร�มานำดินหินไปแยกแร�ออกจากดินใน จ.พระนครศรีอยุธยา ชาวบ	านบอกว�า

แก็งค�ขบวนการนี้เริ่มมาบุกรุกได	นานร�วมเดือนแล	ว จนชาวบ	านทนไม�ไหวกลัวภัยธรรมชาติ จึงต	องแจ	งเจ	าหน	าท่ี 

จากการตรวจสอบบริเวณลักลอบขุดตักดินอย�างละเอียดพบว�า พิกัดพ้ืนท่ีตักดินและแผ	วถางเส	นทางแล	วปรากฏว�าเปCน

พ้ืนท่ีปOาสงวนตาม พระราชบัญญัติ ปOาไม	 พ.ศ.2484 เจ	าหน	าท่ีได	ขอตรวจสอบใบอนุญาตต้ังโรงงานและประกอบกิจการ

โรงงานตามกฎหมายโรงงาน จากนายสมคิดและนายสมใจ ปรากฏว�าไม�มีแสดงจึงควบคุมตัวและต้ังข	อหานายสมใจ สาย

สุวรรณ มีความผิดตามพระราชบัญญัติปOาไม	 พ.ศ.2484 กรณีก�อสร	างแผ	วถางหรือกระทำการด	วยประการใดๆ เปCนการ

ทำลายปOาเข	ายึดถือครอบครองปOาเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต 2 ต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 

โดยไม�ได	รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ต้ังข	อหานายสมคิด ศรีวิชัย ฐานร�วมกันทำความผิดตามพรบปOาไม	พ.ศ 

2484 ร�วมกันทำความผิดบุกรุกขุดตักดินทำลายทำให	เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ท่ีหวงห	ามตามกฎหมาย

ท่ีดิน โดยไม�ได	รับอนุญาต ร�วมกันกระทำความผิดฐานต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 โดยไม�ได	รับอนุญาต 

สำหรับปOาสงวนแห�งชาติแปลงนี้ อยู�ในเทือกเขาทับวัง เปCนแหล�งอุดมสมบูรณ�ด	วยสัตว�ปOานานาชนิด ท้ังช	างปOา กระทิง 

ลิง มีภูเขาหลายลูกอยู�ในเทือกเขา ชาวบ	านได	ขุดพบ หินมีลักษณะคล	ายแร�ตะก่ัว แร�พลวง จนทำให	มีแก็งค�ลักลอบขาย

แร� ตรวจสอบทางดาวเทียมพบว�าใต	ดินมีแร�ดังกล�าวจำนวนมาก มูลค�ามหาศาล จึงเดินมาติดต�อขอซ้ือท่ีดินท่ีชาวบ	าน

ครอบครองทำสวนเกษตรเปCนเงิน 2 ล	านบาทก�อนจะนำทีมงานพร	อมรถขุดเจาะรถตักดินจำนวน 3 คันเข	ามาบุกรุกแผ	ว

ทางสร	างทางเพ่ือจะขุดเจาะดินให	ถึงสายแร�ด	านล�าง เม่ือชาวบ	านในหมู�บ	านทักท	วงว�า เปCนภูเขาเปCนปOาท่ีชาวบ	านสงวน

ไว	เพ่ือปhองกันน้ำท�วม ดินถล�ม แต�กลุ�มนายทุนไม�ฟfงแถมยังโอ	อวดว�าได	เคลียร�กับนายใหญ�ท้ังใน กทม.และในจังหวัด

ชุมพรทุกระดับแล	วจนมาถูกบุกเข	าจับ 



 

จับทันควัน แก็งขุดแร� รุกปOาสงวน พบสายแร�ตะก่ัวมหาศาล 

เม่ือเวลา 09.00 น.วันท่ี 21 สค.64 ท่ี  ซอยภูผาทอง หมุ�ท่ี 16 ต.บ	านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวันชัย  ขุนรินทร� 

ปลัดอำเภอหลังสวนฝOายความม่ันคง เปtดเผยว�า “จังหวัดชุมพร สั่งการให	อำเภอหลังสวนตรวจสอบการร	องเรียนของ

พลเมืองดี ว�ามีการลักลอบขุดตักดิน หินแร� และมีการขนย	ายดิน หิน ออกจากบ�อดินท่ีบริเวณซอยภูผาทองหมู�ท่ี 16 

ตำบลบ	านควน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร    นายประกาศิต   พรประสิทธิ์  นายอำเภอหลังสวน สั่งการให	 นายวัน

ชัย ขุนรินทร� ปลัดอำเภอหัวหน	าฝOายความม่ันคงอำเภอหลังสวน พร	อมด	วยสมาชิก อส.กองร	อยอาสารักษาดินแดนท่ี 6 

หลังสวนเจ	าหน	าท่ีหน�วยปhองกันรักษาปOาท่ี ชป 4 หลังสวน   ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจกอง

กำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม   ตำรวจสายสืบสถานี

ตำรวจภูธรหลังสวน  ผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 16 ร�วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีร	องเรียน 

ห�างจาก ถนนสาย ช�องสะท	อน- พระรักษ� เข	าไปในซอยภูผาทอง ประมาณ 2 กม. พบว�า เปCนภูเขากลางปOาสงวน

แห�งชาติ มีสวนเกษตรของชาวบ	านในด	านเชิงเขา หลายแปลงแต�ส�วนใหญ�จะมีสภาพเปCนปOา  เม่ือเข	าไปถึงถึงกับต	อง

ตะลึง จากถนนทางเข	าเล็ก กลายเปCนถนนลูกรังขนาดใหญ�กว	าง 5 เมตร ท่ีบ	านชาวบ	านพบรถแบคโฮสำหรับตักดิน 1

คัน ห�างไปตามถนนท่ีมีลักษณะพ่ึงสร	างใหม� พบรถแบคโฮ KOMATSU สำหรับเจาะหิน จอดอยู�กลางถนน ลึกลงไปข	าง

ถนนพบมีการขุดดิน  กว	างขนาด 10 เมตรคูณ 10 เมตรลึก 4 เมตร มีร�องรอยล	อรถบรรทุกขนย	ายดินออกจากพ้ืนท่ีมี

กองดินกองหินเล็กน	อย มีหินลักษณะเปCนก	อนสีดำ คล	ายแร�ตะก่ัว อยู�บ	างเล็กน	อยบริเวณปากบ�อ  ขณะเข	าตรวจสอบมี

นายสมใจ  สายสุวรรณอายุ 66 ปUอยู�บ	านเลขท่ี 21 หมู�ท่ี 3 ตำบลหาดยาย  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ได	แสดงตน

เปCนเจ	าของท่ีดินบริเวณดังกล�าวบอกกับ จนท.ว�าได	จ	างรถแบคโฮ ให	มาขุดตักดินเพ่ือเปCนแหล�งน้ำ แต�เจ	าหน	าท่ีไม�เชื่อ  

เนื่องจากในเวลานั้นพบนายสมคิด ศรีวิชัย บ	านเลขท่ี 203 ทับ 169 ซอยเคหะร�มเกล	า 64 แขวงคลองสองต	นนุ�น  เขต

ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  อยู�บริเวณปากบ�อด	วย  เจ	าหน	าท่ีสอบถามนายสมคิด ได	การว�า ได	รับการติดต�อจาก

นายวัดไม�ทราบชื่อและนามสกุลจริง จาก กทม.ให	มาตรวจสอบว�าก	อนหินท่ีขุดพบเปCนแร�ตะก่ัวหรือไม�เนื่องจากตนเอง

เปCนนายหน	าในการซ้ือขายแร�ตะก่ัวให	กับบริษัทนายจาง ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง อยู�ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงทุกครั้งเม่ือได	

ตัวอย�างไปแล	วจะโทรให	นายจางมาเอาตัวอย�างท่ีบ	านของนายสมคิด ในวันนี้ก็ได	นัดนายวัด หนึ่งในทีมงานให	มา

ตรวจสอบดินและหินและขุดตักดินท่ีมา เพ่ือให	ตรวจสอบพบว�าเปCนแร�ชนิดใด ในขณะท่ีนั่งรอนายวัดอยู�  คณะเจ	าหน	าท่ี

ได	เข	าตรวจสอบพอดี 



เจ	าหน	าท่ีได	ตรวจสอบ ยังพบว�า เม่ือเดินข้ึนไปบนภูเขาสูงยังพบรถแบคโฮ ยี่ห	อ KOBELTA แบบรถขุดดิน กำลังกวาด

ผืนปOาเพ่ือสร	างถนนข้ึนไปยังยอดภูเขาสูง แต�คนขับเผ�นหนีไปเสียก�อน  โดยขบวนการจะขุดดิน และ หิน ท่ีคาดว�ามีแร�

ตะก่ัว ใส�รถบรรทุกไปกองไว	ท่ี ลานรับซ้ือผลปาล�มแห�งหนึ่งหน	าวัดบ	านโหมง ต.พระรักษ� อ.พะโต�ะ จ.ชุมพรห�างจากจุด

ท่ีขุดไปร�วม 5 กม.ก�อนจะมีรถเทรลเลอร�มานำดินหินไปแยกแร�ออกจากดิน ใน จ.อยุธยา ชาวบ	านบอกว�าแก็งค�

ขบวนการนี้เริ่มมาบุกรุกได	นานร�วมเดือนแล	ว จนชาวบ	านทนไม�ไหวกลัวภัยธรรมชาติ จึงต	องแจ	ง จนท. 

จากการตรวจสอบบริเวณลักลอบขุดตักดินอย�างละเอียดพบว�า พิกัดพ้ืนท่ีตักดินและแผ	วถางเส	นทางแล	ว  ปรากฏว�า

เปCนพ้ืนท่ีปOาสงวนตาม  พระราชบัญญัติ ปOาไม	 พ.ศ 2484 เจ	าหน	าท่ีได	ขอตรวจสอบใบอนุญาตต้ังโรงงานและประกอบ

กิจการโรงงานตามกฎหมายโรงงาน  จาก นายสมคิดและ นายสมใจ ปรากฏว�าไม�มีแสดง   จึงควบคุมตัวและต้ังข	อหา

นายสมใจ  สายสุวรรณ  มีความผิดตามพระราชบัญญัติปOาไม	พ.ศ 2484 กรณี ก�อสร	างแผ	วถางหรือกระทำการด	วย

ประการใด ๆ เปCนการทำลายปOาเข	ายึดถือครอบครองปOาเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต 2. ต้ังโรงงานประกอบ

กิจการโรงงานจำพวก 3 โดยไม�ได	รับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   ต้ังข	อหานายสมคิด ศรีวิชัย ฐานร�วมกันทำ

ความผิดตามพรบปOาไม	พ.ศ 2484 ร�วมกันทำความผิดบุกรุกขุดตักดินทำลายทำให	เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ี

ทราย ท่ีหวงห	ามตามกฎหมายท่ีดิน โดยไม�ได	รับอนุญาต ร�วมกันกระทำความผิดฐานต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงาน

จำพวก 3 โดยไม�ได	รับอนุญาต 

สำหรับปOาสงวนแห�งชาติแปลงนี้ อยู�ในเทือกเขา ทับวัง เปCนแหล�งอุดมสมบูรณ�ด	วยสัตว�ปOานานาชนิด ท้ัง ช	างปOา กระทิง 

ลิง มีภูเขาหลายลูกอยู�ในเทือกเขา ชาวบ	านได	ขุดพบ หินมีลักษณะคล	ายแร�ตะก่ัว แร�พลวง จนทำให	มีแก็งค�ลักลอบขาย

แร� ตรวจสอบทางดาวเทียมพบว�าใต	ดินมีแร�ดังกล�าวจำนวนมาก มูลค�ามหาศาล จึงเดินมาติดต�อขอซ้ือท่ีดินท่ีชาวบ	าน

ครอบครองทำสวนเกษตร เปCนเงิน2ล	านบาท ก�อนจะนำทีมงานพร	อมรถขุดเจาะ รถตักดิน จำนวน 3 คัน เข	ามาบุกรุก

แผ	วทางสร	างทางเพ่ือจะขุดเจาะดินให	ถึงสายแร�ด	านล�าง เม่ือชาวบ	านในหมู�บ	านทักท	วงว�า เปCนภูเขา เปCนปOาท่ีชาวบ	าน

สงวนไว	เพ่ือปhองกันน้ำท�วม ดินถล�ม แต�กลุ�มนายทุนไม�ฟfงแถมยังโอ	อวดว�า ได	เคลียร�กับนายใหญ� ท้ัง ใน กทม.และ ใน 

จังหวัดชุมพรทุกระดับแล	ว จนมาถูกบุกเข	าจับ 

https://www.77kaoded.com/news/satites/2159969 

 

 

 



 

จับทันควัน! แก�งนายทุนขุดแร� รุกปOาสงวน-พบสายแร�ตะก่ัวมหาศาล 

วันเสาร� ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 16.58 น. 

เม่ือเวลา 09.00 น.วันท่ี 21 ส.ค.64 ท่ีซอยภูผาทอง หมู�ท่ี 16 ต.บ	านควน อ.หลังสวน จ.ชมุพร นายวันชัย ขุนรินทร� 

ปลัดอำเภอหลังสวนฝOายความม่ันคง เปtดเผยว�า “จังหวัดชุมพร สั่งการให	อำเภอหลังสวนตรวจสอบการร	องเรียนของ

พลเมืองดี ว�ามีการลักลอบขุดตักดิน หินแร� และมีการขนย	ายดิน หิน ออกจากบ�อดินท่ีบริเวณซอยภูผาทองหมู�ท่ี 16 

ตำบลบ	านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน สั่งการให	 นายวันชัย ขุน

รินทร� ปลัดอำเภอหัวหน	าฝOายความม่ันคงอำเภอหลังสวน พร	อมด	วยสมาชิก อส.กองร	อยอาสารักษาดินแดนท่ี 6 หลัง

สวนเจ	าหน	าท่ีหน�วยปhองกันรักษาปOาท่ีชป 4 หลังสวน ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจกองกำกับ

การกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ตำรวจสายสืบสถานี

ตำรวจภูธรหลังสวน ผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 16 ร�วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีร	องเรียน 

ห�างจาก ถนนสายช�องสะท	อน- พระรักษ� เข	าไปในซอยภูผาทอง ประมาณ 2 กม. พบว�า เปCนภูเขากลางปOาสงวน

แห�งชาติ มีสวนเกษตรของชาวบ	านในด	านเชิงเขา หลายแปลงแต�ส�วนใหญ�จะมีสภาพเปCนปOา เม่ือเข	าไปถึงถึงกับต	อง

ตะลึง จากถนนทางเข	าเล็ก กลายเปCนถนนลูกรังขนาดใหญ�กว	าง 5 เมตร ท่ีบ	านชาวบ	านพบรถแบคโฮสำหรับตักดิน 1

คัน ห�างไปตามถนนท่ีมีลักษณะพ่ึงสร	างใหม� พบรถแบคโฮ KOMATSU สำหรับเจาะหิน จอดอยู�กลางถนน ลึกลงไปข	าง

ถนนพบมีการขุดดิน กว	างขนาด 10 เมตรคูณ 10 เมตรลึก 4 เมตร มีร�องรอยล	อรถบรรทุกขนย	ายดินออกจากพ้ืนท่ีมี

กองดินกองหินเล็กน	อย มีหินลักษณะเปCนก	อนสีดำ คล	ายแร�ตะก่ัว อยู�บ	างเล็กน	อยบริเวณปากบ�อ ขณะเข	าตรวจสอบมี

นายสมใจ สายสุวรรณ อายุ 66 ปUอยู�บ	านเลขท่ี 21 หมู�ท่ี 3 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได	แสดงตน

เปCนเจ	าของท่ีดินบริเวณดังกล�าวบอกกับ จนท.ว�าได	จ	างรถแบคโฮ ให	มาขุดตักดินเพ่ือเปCนแหล�งน้ำ แต�เจ	าหน	าท่ีไม�เชื่อ 

เนื่องจากในเวลานั้นพบนายสมคิด ศรีวิชัย บ	านเลขท่ี 203/ 169 ซอยเคหะร�มเกล	า 64 แขวงคลองสองต	นนุ�น เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยู�บริเวณปากบ�อด	วย 



เจ	าหน	าท่ีสอบถามนายสมคิด ได	การว�า ได	รับการติดต�อจากนายวัดไม�ทราบชื่อและนามสกุลจริง จาก กทม.ให	มา

ตรวจสอบว�าก	อนหินท่ีขุดพบเปCนแร�ตะก่ัวหรือไม�เนื่องจากตนเองเปCนนายหน	าในการซ้ือขายแร�ตะก่ัวให	กับบริษัทนาย

จาง ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง อยู�ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงทุกครั้งเม่ือได	ตัวอย�างไปแล	วจะโทรให	นายจางมาเอาตัวอย�างท่ีบ	านของ

นายสมคิด ในวันนี้ก็ได	นัดนายวัด หนึ่งในทีมงานให	มาตรวจสอบดินและหินและขุดตักดินท่ีมา เพ่ือให	ตรวจสอบพบว�า

เปCนแร�ชนิดใด ในขณะท่ีนั่งรอนายวัดอยู� คณะเจ	าหน	าท่ีได	เข	าตรวจสอบพอดี 

เจ	าหน	าท่ีได	ตรวจสอบ ยังพบว�า เม่ือเดินข้ึนไปบนภูเขาสูงยังพบรถแบคโฮ ยี่ห	อ KOBELTA แบบรถขุดดิน กำลังกวาด

ผืนปOาเพ่ือสร	างถนนข้ึนไปยังยอดภูเขาสูง แต�คนขับเผ�นหนีไปเสียก�อน โดยขบวนการจะขุดดิน และ หิน ท่ีคาดว�ามีแร�

ตะก่ัว ใส�รถบรรทุกไปกองไว	ท่ี ลานรับซ้ือผลปาล�มแห�งหนึ่งหน	าวัดบ	านโหมง ต.พระรักษ� อ.พะโต�ะ จ.ชุมพรห�างจากจุด

ท่ีขุดไปร�วม 5 กม.ก�อนจะมีรถเทลเลอร�มานำดินหินไปแยกแร�ออกจากดิน ใน จ.อยุธยา ชาวบ	านบอกว�าแก�งขบวนการนี้

เริ่มมาบุกรุกได	นานร�วมเดือนแล	ว จนชาวบ	านทนไม�ไหวกลัวภัยธรรมชาติ จึงต	องแจ	ง จนท. 

จากการตรวจสอบบริเวณลักลอบขุดตักดินอย�างละเอียดพบว�า พิกัดพ้ืนท่ีตักดินและแผ	วถางเส	นทางแล	ว ปรากฏว�าเปCน

พ้ืนท่ีปOาสงวนตาม พระราชบัญญัติ ปOาไม	 พ.ศ 2484 เจ	าหน	าท่ีได	ขอตรวจสอบใบอนุญาตต้ังโรงงานและประกอบกิจการ

โรงงานตามกฎหมายโรงงาน จาก นายสมคิดและ นายสมใจ ปรากฏว�าไม�มีแสดง จึงควบคุมตัวและต้ังข	อหานายสมใจ 

สายสุวรรณ มีความผิดตามพระราชบัญญัติปOาไม	พ.ศ 2484 กรณี ก�อสร	างแผ	วถางหรือกระทำการด	วยประการใดๆเปCน

การทำลายปOาเข	ายึดถือครอบครองปOาเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต 2 ต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงาน

จำพวก 3 โดยไม�ได	รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ต้ังข	อหานายสมคิด ศรีวิชัย ฐานร�วมกันทำความผิดตาม

พรบ.ปOาไม	พ.ศ 2484 ร�วมกันทำความผิดบุกรุกขุดตักดินทำลายทำให	เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ท่ีหวง

ห	ามตามกฎหมายท่ีดิน โดยไม�ได	รับอนุญาต ร�วมกันกระทำความผิดฐานต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 โดย

ไม�ได	รับอนุญาต 

สำหรับปOาสงวนแห�งชาติแปลงนี้ อยู�ในเทือกเขา ทับวัง เปCนแหล�งอุดมสมบูรณ�ด	วยสัตว�ปOานานาชนิด ท้ัง ช	างปOา กระทิง 

ลิง มีภูเขาหลายลูกอยู�ในเทือกเขา ชาวบ	านได	ขุดพบ หินมีลักษณะคล	ายแร�ตะก่ัว แร�พลวง จนทำให	มีการลักลอบขายแร� 

ตรวจสอบทางดาวเทียมพบว�าใต	ดินมีแร�ดังกล�าวจำนวนมาก มูลค�ามหาศาล จึงเดินมาติดต�อขอซ้ือท่ีดินท่ีชาวบ	าน

ครอบครองทำสวนเกษตร เปCนเงิน2ล	านบาท ก�อนจะนำทีมงานพร	อมรถขุดเจาะ รถตักดิน จำนวน3คัน เข	ามาบุกรุก

แผ	วทางสร	างทางเพ่ือจะขุดเจาะดินให	ถึงสายแร�ด	านล�าง เม่ือชาวบ	านในหมู�บ	านทักท	วงว�า เปCนภูเขา เปCนปOาท่ีชาวบ	าน

สงวนไว	เพ่ือปhองกันน้ำท�วม ดินถล�ม แต�กลุ�มนายทุนไม�ฟfงแถมยังโอ	อวดว�า ได	เคลียร�กับนายใหญ� ท้ัง ใน กทม.และ ใน 

จังหวัดชุมพรทุกระดับแล	ว จนมาถูกบุกเข	าจับดำเนินคดีดังกล�าว 

https://www.banmuang.co.th/news/region/247260 

 



 

รวบแก�งขุดแร�รุกปOาสงวนพบสายแร�ตะก่ัวมหาศาล 

เผยแพร� : 21/08/2021 19:48 

วันท่ี 21 ส.ค. 2564 ท่ี ซอยภูผาทอง หมุ�ท่ี 16 ต.บ	านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวันชยั ขุนรินทร� ปลัดอำเภอหลัง

สวนฝOายความม่ันคง เปtดเผยว�า “จังหวัดชุมพร สั่งการให	อำเภอหลังสวนตรวจสอบการร	องเรียนของพลเมืองดี ว�ามีการ

ลักลอบขุดตักดิน หินแร� และมีการขนย	ายดิน หิน ออกจากบ�อดินท่ีบริเวณซอยภูผาทองหมู�ท่ี 16 ตำบลบ	านควน อำเภอ

หลังสวน จังหวัดชุมพร นายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน สั่งการให	 นายวันชัย ขุนรินทร� ปลัดอำเภอ

หัวหน	าฝOายความม่ันคงอำเภอหลังสวน พร	อมด	วยสมาชิก อส.กองร	อยอาสารักษาดินแดนท่ี 6 หลังสวนเจ	าหน	าท่ีหน�วย

ปhองกันรักษาปOาท่ีชป 4 หลังสวน ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจกองกำกับการกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ตำรวจสายสืบสถานีตำรวจภูธรหลังสวน 

ผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 16 ร�วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีร	องเรียน ห�างจาก ถนนสาย ช�องสะท	อน- พระรักษ� เข	าไปในซอยภูผาทอง 

ประมาณ 2 กม. พบว�า เปCนภูเขากลางปOาสงวนแห�งชาติ มีสวนเกษตรของชาวบ	านในด	านเชิงเขา หลายแปลงแต�ส�วน

ใหญ�จะมีสภาพเปCนปOา เม่ือเข	าไปถึงถึงกับต	องตะลึง จากถนนทางเข	าเล็ก กลายเปCนถนนลูกรังขนาดใหญ�กว	าง 5 เมตร 

ท่ีบ	านชาวบ	านพบรถแบคโฮสำหรับตักดิน 1คัน ห�างไปตามถนนท่ีมีลักษณะพ่ึงสร	างใหม� พบรถแบคโฮ KOMATSU 

สำหรับเจาะหิน จอดอยู�กลางถนน ลึกลงไปข	างถนนพบมีการขุดดิน กว	างขนาด 10 เมตรคูณ 10 เมตรลึก 4 เมตร มี

ร�องรอยล	อรถบรรทุกขนย	ายดินออกจากพ้ืนท่ีมีกองดินกองหินเล็กน	อย มีหินลักษณะเปCนก	อนสีดำ คล	ายแร�ตะก่ัว อยู�

บ	างเล็กน	อยบริเวณปากบ�อ ขณะเข	าตรวจสอบมีนายสมใจ สายสุวรรณอายุ 66 ปUอยู�บ	านเลขท่ี 21 หมู�ท่ี 3 ตำบลหาด

ยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได	แสดงตนเปCนเจ	าของท่ีดินบริเวณดังกล�าวบอกกับ จนท.ว�าได	จ	างรถแบคโฮ ให	มา

ขุดตักดินเพ่ือเปCนแหล�งน้ำ แต�เจ	าหน	าท่ีไม�เชื่อ เนื่องจากในเวลานั้นพบนายสมคิด ศรีวิชัย บ	านเลขท่ี 203 ทับ 169 ซอย

เคหะร�มเกล	า 64 แขวงคลองสองต	นนุ�น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยู�บริเวณปากบ�อด	วย เจ	าหน	าท่ีสอบถาม

นายสมคิด ได	การว�า ได	รับการติดต�อจากนายวัดไม�ทราบชื่อและนามสกุลจริง จาก กทม.ให	มาตรวจสอบว�าก	อนหินท่ีขุด



พบเปCนแร�ตะก่ัวหรือไม�เนื่องจากตนเองเปCนนายหน	าในการซ้ือขายแร�ตะก่ัวให	กับบริษัทนายจาง ไม�ทราบชื่อนามสกุล

จริง อยู�ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงทุกครั้งเม่ือได	ตัวอย�างไปแล	วจะโทรให	นายจางมาเอาตัวอย�างท่ีบ	านของนายสมคิด ในวันนี้ก็ได	นัด

นายวัด หนึ่งในทีมงานให	มาตรวจสอบดินและหินและขุดตักดินท่ีมา เพ่ือให	ตรวจสอบพบว�าเปCนแร�ชนิดใด ในขณะท่ีนั่ง

รอนายวัดอยู� คณะเจ	าหน	าท่ีได	เข	าตรวจสอบพอดี 

เจ	าหน	าท่ีได	ตรวจสอบ ยังพบว�า เม่ือเดินข้ึนไปบนภูเขาสูงยังพบรถแบคโฮ ยี่ห	อ KOBELTA แบบรถขุดดิน กำลังกวาด

ผืนปOาเพ่ือสร	างถนนข้ึนไปยังยอดภูเขาสูง แต�คนขับเผ�นหนีไปเสียก�อน โดยขบวนการจะขุดดิน และ หิน ท่ีคาดว�ามีแร�

ตะก่ัว ใส�รถบรรทุกไปกองไว	ท่ี ลานรับซ้ือผลปาล�มแห�งหนึ่งหน	าวัดบ	านโหมง ต.พระรักษ� อ.พะโต�ะ จ.ชุมพรห�างจากจุด

ท่ีขุดไปร�วม 5 กม.ก�อนจะมีรถเทลเลอร�มานำดินหินไปแยกแร�ออกจากดิน ใน จ.อยุธยา ชาวบ	านบอกว�าแก็งค�ขบวนการ

นี้เริ่มมาบุกรุกได	นานร�วมเดือนแล	ว จนชาวบ	านทนไม�ไหวกลัวภัยธรรมชาติ จึงต	องแจ	ง จนท. 

จากการตรวจสอบบริเวณลักลอบขุดตักดินอย�างละเอียดพบว�า พิกัดพ้ืนท่ีตักดินและแผ	วถางเส	นทางแล	ว ปรากฏว�าเปCน

พ้ืนท่ีปOาสงวนตาม พระราชบัญญัติ ปOาไม	 พ.ศ 2484 เจ	าหน	าท่ีได	ขอตรวจสอบใบอนุญาตต้ังโรงงานและประกอบกิจการ

โรงงานตามกฎหมายโรงงาน จาก นายสมคิดและ นายสมใจ ปรากฏว�าไม�มีแสดง จึงควบคุมตัวและต้ังข	อหานายสมใจ 

สายสุวรรณ มีความผิดตามพระราชบัญญัติปOาไม	พ.ศ 2484 กรณี ก�อสร	างแผ	วถางหรือกระทำการด	วยประการใดๆเปCน

การทำลายปOาเข	ายึดถือครอบครองปOาเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต 2 ต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงาน

จำพวก 3 โดยไม�ได	รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ต้ังข	อหานายสมคิด ศรีวิชัย ฐานร�วมกันทำความผิดตามพรบ

ปOาไม	พ.ศ 2484 ร�วมกันทำความผิดบุกรุกขุดตักดินทำลายทำให	เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ท่ีหวงห	าม

ตามกฎหมายท่ีดิน โดยไม�ได	รับอนุญาต ร�วมกันกระทำความผิดฐานต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3 โดย

ไม�ได	รับอนุญาต 

สำหรับปOาสงวนแห�งชาติแปลงนี้ อยู�ในเทือกเขา ทับวัง เปCนแหล�งอุดมสมบูรณ�ด	วยสัตว�ปOานานาชนิด ท้ัง ช	างปOา กระทิง 

ลิง มีภูเขาหลายลูกอยู�ในเทือกเขา ชาวบ	านได	ขุดพบ หินมีลักษณะคล	ายแร�ตะก่ัว แร�พลวง จนทำให	มีแก็งค�ลักลอบขาย

แร� ตรวจสอบทางดาวเทียมพบว�าใต	ดินมีแร�ดังกล�าวจำนวนมาก มูลค�ามหาศาล จึงเดินมาติดต�อขอซ้ือท่ีดินท่ีชาวบ	าน

ครอบครองทำสวนเกษตร เปCนเงิน2ล	านบาท ก�อนจะนำทีมงานพร	อมรถขุดเจาะ รถตักดิน จำนวน3คัน เข	ามาบุกรุก

แผ	วทางสร	างทางเพ่ือจะขุดเจาะดินให	ถึงสายแร�ด	านล�าง เม่ือชาวบ	านในหมู�บ	านทักท	วงว�า เปCนภูเขา เปCนปOาท่ีชาวบ	าน

สงวนไว	เพ่ือปhองกันน้ำท�วม ดินถล�ม แต�กลุ�มนายทุนไม�ฟfงแถมยังโอ	อวดว�า ได	เคลียร�กับนายใหญ� ท้ัง ใน กทม.และ ใน 

จังหวัดชุมพรทุกระดับแล	ว จนมาถูกบุกเข	าจับ 

https://www.topnews.co.th/news/74309 

 



 

เจ	าหน	าท่ีปOาไม	 ร�วมกับเจ	าหน	าท่ีทหาร ตรวจยึดไม	ประดู� จำนวน 17 ท�อน มูลค�าเกือบ 4 แสนบาท 

การดู 222 ครั้ง  21 ส.ค. 2021  https://www.youtube.com/watch?v=i5akl5KAvGc 

เจ	าหน	าท่ีปOาไม	 ร�วมกับเจ	าหน	าท่ีทหาร ตรวจยึดไม	ประดู� จำนวน 17 ท�อน มูลค�าเกือบ 4 แสนบาท พร	อมผู	ต	องหา 1 

ราย สารภาพรับจ	างขนมาจาก อ.นายูง จังหวัดอุดรฯ นำไปส�งในพ้ืนท่ี อ.เมืองหนองคาย  

เม่ือช�วงสายของวันนี้ (21 ส.ค. 64) นายสุรศักด์ิ อัคคะปะชะ นักวิชาการปOาไม	ปฏิบัติการ หัวหน	าหน�วยปhองกันและ

พัฒนาปOาไม	สังคม ,  จ.ส.อ.ณัฏฐชัย ชมชัย ผบ.หมู� สห.มทบ.24 , นายบัวเรียน พลายงาม เจ	าหน	าท่ีตรวจปOา พร	อม

เจ	าหน	าท่ีปOาไม	หน�วยปhองกันและพัฒนาปOาไม	สังคม และเจ	าหน	าท่ีทหาร มทบ.24 ได	ร�วมกันนำไม	ประดู� จำนวน 17 

ท�อน ปริมาตร 11.048 ลบ.ม. มูลค�าประมาณ 386,000 บาท รถบรรทุกสิบล	อยี่ห	ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 81-7810 

สกลนคร มูลค�าประมาณ 5 แสนบาท พร	อมผู	ต	องหาท่ีเจ	าหน	าท่ีร�วมกันจับกุมได	 คือนายศักด์ิสิทธิ์ ท	าวมะลิ อายุ 41 ปU 

ท่ีอยู� 180 หมู� 4 ต.ห	วยหลัว อ.บ	านม�วง จ.สกลนคร ส�งให	กับพนักงานสอบสวน สภ.นาง้ิว อ.สังคม จังหวัดหนองคาย  

การจับกุมไม	ประดู�ครั้งนี้ โดยการอำนวยการของ พ.อ.วีรพงษ� คำสิทธิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.หนองคาย ,นายสมชาย เลขา

วิวัฒน� ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปOาไม	ท่ี 6 (อุดรธานี) สืบเนื่องจากเม่ือ เวลา 01.00 น. (วันท่ี 21 ส.ค. 2564) 

ขณะเจ	าหน	าท่ีชุดจับกุม ต้ังจุดตรวจบูรณาการร�วมกัน บนถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 211 จุดตรวจร�วมตำบลบ	าน

ม�วง อำเภอสังคม พบรถของผู	ต	องหาขับรถบรรทุกไม	ผ�านมา จึงได	ขอตรวจค	นและตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับการขนไม	 

แต�ผู	ต	องหาไม�มีเอกสารใด ๆ มาแสดง เจ	าหน	าท่ีชุดจับกุมจึงได	แจ	งข	อกล�าวหามีความผิดตามพระราชบัญญัติปOาไม	

พุทธศักราช 2484 มาตรา 69 ฐานมีไม	หวงห	ามอันยังมิได	แปรรูปไว	ในครอบครอง โดยมิได	รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ	าหน	าท่ี พร	อมควบคุมตัวไว	  

จากการสอบสวนเบ้ืองต	น นายศักด์ิสิทธิ์ รับสารภาพว�า ได	รับจ	างขนไม	ประดู�จาก อ.นายูง จ.อุดรธานี ไปส�งในพ้ืนท่ี อ.

เมืองหนองคาย 



 

นศ.ม.อุบลฯ เจ�ง! คว	ารางวัล บรรจุภัณฑ�วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล	าไม	 ท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล	อม 

วันเสาร� ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 20.39 น.    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกษศิรินทร�  เถระวัลย� และ นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน� 

นักศึกษาชั้นปUท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยมี ผู	ช�วยศาสตราจารย� ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฯ ท่ีได	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับอุดมศึกษา รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท พร	อมโล�รางวัลจาก นายอดิศร  นุชดำรง อธิบดีกรมปOาไม	 โดย

การสร	างสรรค�ผลงาน “Hug Rubber Bag” เข	าร�วมประกวด “โครงการประกวดบรรจุภัณฑ�วัสดุทดแทนถุงเพาะชำ

กล	าไม	ท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล	อม” แบ�งเปCนระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนท่ัวไป 

จำนวน  54 ผลงาน จัดข้ึนโดย กรมปOาไม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เม่ือวันอังคารท่ี 19 มกราคม 

2564 และคณะกรรมการฯ ได	พิจารณาหลักเกณฑ�การตัดสินผลงานท่ีส�งเข	าประกวด เม่ือวันจันทร�ท่ี 16 สิงหาคม 2564 

ท่ีผ�านมา และได	ทำพิธีมอบรางวัลให	แก�ผู	ชนะการประกวดในระดับต�าง ๆ โดยมี นายไพฑูรย�  บุญสุขวีระวัฒน� 

ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปOาไม	ท่ี ๗ สาขาอุบลราชธานี เปCนประธานและมอบรางวัลแก�ผู	ชนะการประกวด 

และได	รับเกียรติจากผู	อำนวยการส�วนทุกส�วนฯ และเจ	าหน	าท่ีเข	าร�วมเปCนเกียรติในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ด	วย  

ผู	ช�วยศาสตราจารย� ดร. สราวธุ  ประเสริฐศรี อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฯ กล�าวว�า ขอขอบคุณทางกรมปOาไม	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ท่ีได	กำหนดจัดโครงการประกวดบรรจุภัณฑ�วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล	าไม	ท่ีเปCน

มิตรกับสิ่งแวดล	อมข้ึนในครั้งนี้ เนื่องจากเปCนโครงการท่ีดีมาก โดยมีวัตถุประสงค�ในการจัดโครงการเพ่ือให	ทุกภาคส�วน

ร�วมตะหนักถึงปfญหาการใช	พลาสติก ลดการใช	พลาสติก และลดการปลดปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� รวมถึงปลูก

จิตสำนึกให	ทุกคนรักษ�สิ่งแวดล	อม ตามท่ีมีการประชาสัมพันธ�ให	เยาวชนในสถานศึกษาต�าง ๆ ท้ังในระดับมัธยมศึกษา

หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได	มีส�วนร�วมในการจัดส�งผลงานบรรจุภัณฑ�วัสดุทดแทนถุงเพาะ

ชำกล	าไม	ด	วยวัสดุท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล	อมและสามารถย�อยสลายได	ตามธรรมชาติในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในต	นทุนท่ี

ยอมรับได	 เพ่ือรองรับการผลิตกล	าไม	ของกรมปOาไม	จำนวนมากในอนาคต แต�เนื่องจากอยู�ระหว�างการปฏิบัติการตาม



มาตรการในการปhองกันและเฝhาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให	ไม�สามารถจัดพิธีมอบรางวัล

ให	แก�ผู	ได	รับรางวัล ณ กรมปOาไม	ได	 จึงได	จัดให	มีพิธีการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ให	แก� 

นางสาวเกษศิรินทร�  เถระวัลย� และ นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน� นักศึกษาชั้นปUท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร� ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเรา เม่ือวันจันทร�ท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท่ีผ�านมา 

ณ สำนักจัดการทรัพยากรปOาไม	ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี กรมปOาไม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม     

นับเปCนอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร�ท่ี นางสาวเกษศิริ

นทร�  เถระวัลย�  นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน� นักศึกษาชั้นปUท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร� และ ผู	ช�วยศาสตราจารย� ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฯ ได	ร�วมกันสร	าง

ชื่อเสียงในโอกาสครบรอบ 31 ปU แห�งการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร� 

https://www.banmuang.co.th/news/region/247282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายก ทต.เชียงขวัญ ร	องคดีกรณีลักตัดต	นยางกว�า 100 ปU ในดอนปูOตา ผ�าน 1 เดือน ยังไม�คืบหน	า   

 สยามรัฐออนไลน�  22 สิงหาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/273684 

เม่ือวันท่ี 22 ส.ค.64 นายสำราญ แสนมณี นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร	อยเอ็ด พร	อม 

นายสมหมาย แสงสวัสด์ิ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ นายเฉลียว เวียงสมุทร รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียง

ขวัญ นายณัชกฤศ กิติธนภ�กร ปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ และตัวแทนชาวบ	านโพธิ์กลาง ได	ร�วมกันชี้จุดท่ีถูกลักลอบ

ตัดต	นยาง อายุกว�า 100 ปU จำนวน 7 ต	น ภายในปOาดอนปูOตา(เถ	าเจ	าโฮงแดง) บ	านโพธิ์กลาง หมู� 3 ตำบลเชียงขวัญ 

อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร	อยเอ็ด โดยมีนายหนูดี ขาวศรี อายุ 70 ปU เฒ�ากระจ้ำ ประจำดอนปูOตา ให	ข	อมูล 

นายหนูดี ขาวศรี (เฒ�ากระจ้ำ)เปtดเผยว�า ปOาดอนปูOตามีต	นยางขนาดใหญ�อายุระหว�าง 100-200ปU นับ 20 ต	น เหตุเกิด

เวลาเวลาประมาณ 17.00 น วันท่ี 23 ก.ค. 2564 ตนได	เดินทางมาจากหมู�บ	านมาท่ีศาลเจ	าปูO ก็พบต	นยางถูกตัดกอง

ระเนระนาดเต็มดอนปูOตา จากการสอบถามชาวบ	านก็ไม�ทราบว�าผู	ไดมาตัดไป เพราะในช�วงเวลาดังกล�าวชาวบ	าน

ออกไปทุ�งนาไม�มีผู	พบเห็นกลุ�มก�อเหตุ ชาวบ	านท่ีมีทุ�งนาใกล	ดอนปูOตาเห็นรถหกล	อ 1 คัน บรรทุกไม	ออกไปเต็มคันรถ 

ซ่ึงในขณะนั้นก็ไม�ทราบว�าเปCนไม	ท่ีถูกตัดจากดอนปูOตา ตนจึงรีบโทรแจ	งเจ	าหน	าท่ีตำรวจเข	ามาตรวจสอบ พบว�าต	นยาง

อายุนับร	อยปU ขนาด 3 คนโอบ สูงกว�า 70 เมตร ถูกตัดไปจำนวน 7 ต	น ส�วนท�อนไม	ท่ีเหลือจากการลักลอบตัดบางส�วน 

หน�วยปhองกันรักษาปOาท่ี รอ. 1 (ดงมะอ่ี) ได	ตรวจยึดไว	 พร	อมจะเข	าแจ	งความดำเนินคดีต�อพนักงานสอบสวน สภ.เชียง

ขวัญ ให	ติดตามคนร	ายกลุ�มดังกล�าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

นายสำราญ แสนมนตรี นายก ทต.เชียงขวัญ กล�าวว�า ตามท่ีได	รับแจ	งจากประชาชน ว�าได	มีการตัดต	นไม	ยางซ่ึงเปCนไม	หวง

ห	ามใน 158 ชนิด ตามพระราชบัญญัติปOาไม	 พ.ศ.2584 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม จำนวน 7 ต	น ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ดอนเจ	าปูO 

เผ	า เจ	าโฮงแดง หมู�ท่ี 3 บ	านโพธิ์กลาง ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร	อยเอ็ด โดยไม�ได	รับอนุญาตสำนักงาน

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ ปกครองส�วนท	องถ่ิน ซ่ึงมีหน	าท่ีดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล	อมไม�ให	ถูกทำลาย และยังเปCนหน�วยงานท่ีคอยส�งเสริมสนับสนุนให	มีการปลูกปOาและอนุรักษ�ปOาให	คงอยู�กับชุมชน 

และเหตุการณ�ดังกล�าวท่ี เกิดข้ึนในครั้งนี้ เปCนการกระทำท่ีจงใจฝOาฝRนและไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปOาไม	 จึง

ดำเนินการทำหนังสือร	องเรียนไปยังนายอำเภอเชียงขวัญ และเข	าแจ	งความดำเนินกับพนักงานสอบสวน สภ.เชียงขวัญ 

เพ่ือติดตามตัวผู	ก�อเหตุมาดำเนินการตามกฏหมาย แต�ผ�านมาเกือบ 1 เดือนก็ยังไม�มีความคืบหน	าหรือเบาะแสคนร	าย 

จึงวอนหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องช�วยติดตามคดีท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้ด	วย 


