


ปีที่: 44 ฉบับที่: 15860
วันที่: ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธ์'แจงปมรุกลำน้ำแควน้อย

รหัสข่าว: C-210813038084(12 ส.ค. 64/07:21) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.47 Ad Value: 21,417 PRValue : 64,251 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11215
วันที่: พฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์แจงปมบ้านแควน้อย

รหัสข่าว: C-210812012096(12 ส.ค. 64/04:54) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.05 Ad Value: 16,555 PRValue : 49,665 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

รายงานพิเศษ : ประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ติดตามผลการดําเนินงาน-มอบแนวทาง
การปฏิบัติงานช่วงโควิด 

วันพฤหัสบดี ท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)  
ผ่านระบบวีดีโอ 

คอนเฟอเรนซ์ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในปี 2563-2564 พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาด
ร้ายแรงโควิด-19 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กํากับดูแลศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ หน่วยเฉพาะ
กิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า 

(พญาเสือ) ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทําความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหย่ียวดง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ชุดปฏิบัติการ
พิเศษ (ฉลามขาว)กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานปี 2563-2564 ผ่านระบบวีดีโอ 
คอนเฟอเรนซ์ 

โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า และนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการ
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะเลขานุการ ร่วมประชุมด้วย 

โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการท้ัง 5 ชุด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า 

(ศปก.พป.) ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด-19 รวมถึงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ท้ัง 4 ภาค  
ในจังหวัดสําคัญ และการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีป่าไม้ การจัดต้ังศูนย์ประสานงานของศูนย์
ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ภายใต้การกํากับ ดูแลของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจสืบสวนสอบสวนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น  

 



ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นยํ้าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุม
โรคระบาด 

ร้ายแรงโควิด-19 ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการปฏิบัติการบังคับ
ใช้กฎหมายในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด-19  โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) บูรณาการร่วมกับฝ่ายความ
ม่ันคง และฝ่ายปกครอง ในการป้องกันกลุ่มลักลอบทําไม้ และค้าสัตว์ป่า เนื่องจากช่วงสถานการณ์การขณะนี้ กลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ 
และลักลอบค้าสัตว์ป่า มักฉวยโอกาสกระทําผิดมากข้ึน โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ในการอํานวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้โดยสะดวก ในกรณีมีเหตุจําเป็นอันเร่งด่วน 

สําหรับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ 12 เมษายน 
2560-31 กรกฎาคม 2564 สามารถดําเนินคดีได้ 720 คดี จับกุมผู้ต้องหา 327 คน ตรวจยึดพ้ืนท่ี 82,479 ไร่ ตรวจยึดไม้ 44,083 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม 
ตรวจยึดสัตว์ป่า 1,092 ตัว ตรวจยึดซากสัตว์ปา่ 2,809 ซาก 98.7 กิโลกรัม ตรวจยึดพืชป่า 166 กอ  มูลค่าความเสียหาย6,811.96 ล้านบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. ท่ีรัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ยกฟ้องในคดีขอเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่าท่ีให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําในแม่น้ําแควน้อย ว่า ขอชี้แจงว่าท่ีดินแปลงนี้ตนซ้ือมาต้ังแต่ปี 35 
ระยะเวลา 30 ปีแล้ว เป็นท่ีดินติดแม่น้ําแควน้อย แต่ปรากฏว่าต้นไม้ถูกกระแสน้ํากัดเซาะ จึงต้องเชิญเจ้าท่ากาญจนบุรีสมัยนั้นมาดูว่าท่ีดินถูก 
น้ํากัดเซาะ ต้นไม้ล้ม จะขออนุญาตท้ิงหินเพ่ือกันน้ําเซาะ ตลิ่งจะได้ไม่พัง และตนมอบอํานาจให้ไปขออนุญาตท้ิงหินถมดินป้องกันน้ําเซาะหน้าท่ีดิน 
ประมาณ 100 เมตร ซ่ึงกรมเจ้าท่าได้อนุญาต มีข้อตกลงเป็นตัวหนังสือว่าก่อนจะดําเนินการและหลังดําเนินต้องเชิญมาดู จึงยืนยันว่ามีการ 
ขออนุญาต มีการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าท่าผู้มีอํานาจในขณะนั้น ไม่ได้ท้ิงหินถมดินโดยพลการ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เม่ือตนเกษียณกลับถูกร้องเรียนรวมท้ังเปล่ียนเจ้าท่าคนใหม่ก็มาตรวจสอบ ไม่มีการถามคนเก่า เข้ามาโดยพลการ ไม่
บอกกล่าวตนในฐานะเจ้าของท่ีดิน แต่กลับบอกว่าท้ิงหินถมดินเกินไป และมีหนังสือให้ร้ือถอน ตนจึงย่ืนอุทธรณ์ไปท่ีปลัดกระทรวงและฟ้องศาลว่า
เจ้าท่าคนนี้บุกรุกและปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ แต่ศาลพิพากษายกฟ้องไป จนเป็นเหตุให้ตนไปย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง แต่เม่ือศาลวินิจฉัยว่าคําสั่งของ
เจ้าท่าท่ีให้ตนร้ือถอนท่ีดินท่ีล่วงล้ําลําน้ําไปถูกต้องแล้วก็จบอยู่แค่นี้ 

“ผมและกรมเจ้าท่าต้องมาทําการตกลงกันว่าถมเกินไปอยู่ตรงใด อยู่ดีๆ จะไปร้ือได้อย่างไร เพราะมันไม่เหมือนตึก และส่ิงสําคัญใครจะเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการร้ือ ซ่ึงถ้าผมท้ิงหินถมดินโดยพลการแน่นอนผมต้องออกค่าใช้จ่าย แต่ผมขออนุญาตถูกต้องโดยชอบกฎหมาย ดังนั้นตรงน้ีต้องตกลงกัน 
ใครเป็นร้ือ ใครออกค่าใช้จ่าย” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีท่ีมีคนไปตรวจค้นท่ีดินท่ีทองผาภูมิ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม ขอชี้แจงว่า หลังจากมีคําพิพากษาเป็นเร่ืองของตน
กับกรมเจา้ท่า ไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนราชการอ่ืนเลย แต่รัฐบาลนี้ ใครอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ ส่งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไปขอศาลเพ่ือทําการตรวจสอบท่ีดินตรงท่ี
เกิน มันเกี่ยวอะไรกับกรมป่าไม้ โดยไม่ได้ศึกษาเลยว่าท่ีดินของตนมี 2 โฉนด เม่ือได้หมายก็เข้ามาเลย แต่การจะผ่านท่ีดินแปลงท่ี 2 มันต้องผ่าน
ท่ีดินแปลงแรก เม่ือไม่ได้ขอแปลงแรกเท่ากับบุกรุกหรือไม่ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนมีบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆ สภาฯ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ตนก็ขอสร้างท่าเทียบเรือโดยชอบกฎหมาย สร้างมา 20 ปี เคยมี
คนไปแจ้งความดําเนินคดีว่าสร้างเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจสอบแล้ว อัยการก็สั่งไม่ฟ้อง แต่ ส.ส.คนหนึ่งพาเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบ และแจ้ง
ความเนินคดีอ้างว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นป่า กล่าวหาว่าตนสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ขออนุญาตกรมป่าไม้ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ป่า หมายถึง
ท่ีดิน ซ่ึงไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เลยมองว่าแม่น้ําเจ้าพระยาไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเลยถือว่าเป็นป่า เม่ือถือว่าเป็นป่า ดังนั้นเรือ
ทุกลําท่ีสัญจรไปมาในแม่น้ําก็รุกป่า รวมท้ังโรงแรม ท่าเทียบเรือ แม้กระท่ังกรมเจ้าท่า หรือสภาฯ ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ตนจับความได้ว่าการมากล่าวหา
ว่าบุกรุกแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นป่า กรมป่าไม้ก็เลยไปขอหมายค้นเพ่ือท่ีจะดําเนินคดีกับตนว่าถมท่ีไปเป็นการบุกรุกป่า 

 



“ขนาดผมมีตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ยังกล้ากับผมแบบนี้ เพราะผม
ไม่มีอํานาจบริหารแต่งต้ัง โยกย้าย ให้ความดีความชอบ แล้วกับประชาชนจะไม่ถูกข่มเหงหรือ เม่ือกล้าก็ต้องเจอกัน อย่างไรก็บุกรุกท่ีดินผมแน่ 
เพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าบ้านเมืองอยู่ด้วยกฎหมายหรืออยู่ด้วยอะไร ไม่ใช่ใครเป็นศัตรูก็แกล้งเขา ผมไม่เคยกลั่นแกล้งใครเลย หรือแม้แต่กรณี
ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ผมถูกขัดขวางมาโดยตลอด แต่ท่ีต้องทําเพราะต้องการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ 
ซ่ึงตรวจสอบจะเสร็จแล้ว” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนเป็นเจ้าหน้าท่ีก็ยินดีให้การตรวจสอบแต่ใครทําผิดกฎหมายก็ต้องรับไป ดังนั้น ตนจะใช้อํานาจประธาน กม
ธ.ป.ป.ช. เรียกทางกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมเจ้าท่า มาตรวจสอบ เอาเอกสารมาดูว่าเข้าไปยังท่ีดินตนได้อย่างไร ไปขอหมายค้น เขียนคําร้อง ให้
ปากคํากับศาลอย่างไร ผลการตรวจค้นเป็นอย่างไร แจ้งสถานีตํารวจอย่างไร พาเข้าเส้นทางใดบุกรุกหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เสรีพิศุทธ์แจงปมบ้านแควน้อย 

12 ส.ค. 2564 - 08:23 น. 

เสรีพิศุทธ์แจงปมบ้านแควน้อย – เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. ท่ีรัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์
กรณีศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีขอเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ท่ีให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําในแม่น้ําแควน้อย จ.กาญจนบุรี ว่า ท่ีดินแปลงน้ีตน
ซ้ือมาต้ังแต่ปี 2535 เป็นท่ีดินติดแม่น้ําแควน้อย ได้เชิญเจ้าท่ากาญจนบุรีสมัยนั้นมาดูจะขออนุญาตท้ิงหิน กันน้ําเซาะตลิ่ง ประมาณ 100 เมตร กรม
เจ้าท่าอนุญาต เม่ือเกษียณกลับถูกร้องเรียน เจ้าท่าคนใหม่มาตรวจสอบโดยไม่ถามคนเก่า และมีหนังสือให้ร้ือถอน ตนจึงย่ืนอุทธรณ์ไปท่ี
ปลัดกระทรวงคมนาคมและฟ้องศาลเจ้าท่าบุกรุก ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบแต่ศาลยกฟ้อง เป็นเหตุให้ตนไปย่ืนศาลปกครอง เม่ือวินิจฉัยว่าคําสั่งของ
เจ้าท่าท่ีให้ร้ือถอนท่ีดินท่ีล่วงล้ําลําน้ําถูกต้องแล้วก็จบอยู่แค่นี้ แต่ตนขออนุญาตถูกต้องโดยชอบกฎหมาย ดังนั้น ตนและกรมเจ้าท่าต้องตกลงกัน ใคร
เป็นคนรื้อ ใครออกค่าใช้จ่าย 

ส่วนกรณีมีคนไปตรวจค้นท่ีดินท่ีทองผาภูมิเม่ือ 6 ส.ค. หลังมีคําพิพากษาเป็นเร่ืองของตนกับกรมเจ้าท่า แต่รัฐบาลน้ีใครอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ ส่ง
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไปขอศาลตรวจสอบท่ีดินตรงท่ีเกิน ไม่ได้ศึกษาเลยว่าท่ีดินของตนมี 2 โฉนด เม่ือได้หมายก็เข้ามาเลย แต่การจะผ่านท่ีดินแปลงที่ 2 
ต้องผ่านแปลงแรก เม่ือไม่ได้ขอแปลงแรกเท่ากับบุกรุกหรือไม่ เม่ือกล้าก็ต้องเจอกัน ตนจะใช้อํานาจประธานคณะกรรมาธิการปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เรียกกรมป่าไม้ กรมท่ีดิน กรมเจ้าท่ามาตรวจสอบว่าบุกรุกหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
11 สิงหาคม 2564 

"เสรีพิศุทธ์" แจงความบริสุทธ์ิ หลังถูกคนร้อง รุกป่า-ลําน้ํา ม่ันใจถูกกลั่นแกล้ง จ่อเชิญ กรมป่าไม้- กรมเจ้าท่า-กรมท่ีดิน ตรวจสอบการเข้าพ้ืนท่ี 
โดยพลการ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลงท่ีรัฐสภา ยืนยันไม่ได้กระทําผิดตามกฎหมาย กรณีท่ีศาลปกครอง
สูงสุดพิพากษายกฟ้องคดีขอเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่าท่ีให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําในแม่น้ําแควน้อย พร้อมระบุรายละเอียดว่า ท่ีดินแปลง
ดังกล่าวตนซ้ือต้ังแต่ปี 2535 เป็นท่ีดินติดแม่น้ําแควน้อย ท้ังนี้สมัยท่ีตนรับราชการตํารวจในกทม. พบต้นไม้ถูกกระแสน้ํากัดเซาะ จึงขอให้ เจ้าท่า
กาญจนบุรีสมัยนั้น ตรวจสอบ และขออนุญาตท้ิงหินถมดินป้องกันการกัดเซาะหน้าท่ีประมาณ 100 เมตร ซ่ึงได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ท้ังนี้หาย
หลังตนเกษียณอายุราชการ กลับพบว่าถูกร้องเรียนเรื่องดังกล่าว และการตรวจสอบไม่ได้สอบถามเจ้าท่ากาญจนบุรีคนท่ีให้อนุญาตตน  และเข้า
พ้ืนท่ีโดยพลการ ไม่บอกกล่าวตนในฐานะเจ้าของท่ีดิน แต่กลับบอกว่าท้ิงหินถมดินเกินไป และมีหนังสือให้ร้ือถอน ตนจึงย่ืนอุทธรณ์ไปท่ี
ปลัดกระทรวงและฟ้องศาลว่าเจ้าท่าคนนี้บุกรุกและปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ แต่ศาลพิพากษายกฟ้องไป จนเป็นเหตุให้ตนไปย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง 
แต่เม่ือศาลวินิจฉัยว่าคําสั่งของเจ้าท่าท่ีให้ตนร้ือถอนท่ีดินท่ีล่วงล้ําลําน้ําไปถูกต้องแล้วก็จบอยู่แค่นี้  

"ผมและกรมเจ้าท่าต้องมาทําการตกลงกันว่าถมเกินไปอยู่ตรงใด อยู่ดีๆจะไปร้ือได้อย่างไร เพราะมันไม่เหมือนตึก และสิ่งสําคัญใครจะเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการร้ือ ซ่ึงถ้าผมท้ิงหินถมดินโดยพลการแน่นอนผมต้องออกค่าใช้จ่าย แต่ผมขออนุญาตถูกต้องโดยชอบกฎหมาย ดังนั้นตรงน้ีต้องตกลงกัน 
ใครเป็นร้ือ ใครออกค่าใช้จ่าย" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีท่ีมีคนไปตรวจค้นท่ีดินท่ีทองผาภูมิ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม ขอชี้แจงว่า หลังจากมีคําพิพากษาเป็นเร่ืองของตน
กับกรมเจ้าท่า ไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนราชการอื่นเลย แต่รัฐบาลนี้ ใครอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ ส่งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไปขอศาลเพ่ือทําการตรวจสอบท่ีดินตรง 
ท่ีเกิน มันเกี่ยวอะไรกับกรมป่าไม้ โดยไม่ได้ศึกษาเลยว่าท่ีดินของตนมี 2 โฉนด เม่ือได้หมายก็เข้ามาเลย แต่การจะผ่านท่ีดินแปลงท่ี 2 มันต้องผ่าน
ท่ีดินแปลงแรก เม่ือไม่ได้ขอแปลงแรกเท่ากับบุกรุกหรือไม่ 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยังกล่าวถึงการถูกร้องกรณีสร้างท่าเทียบเรือบ้านพักหลังหนึ่งใกล้รรัฐสภา ด้วยว่า  เคยมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีว่าสร้าง
เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจสอบแล้ว อัยการก็สั่งไม่ฟ้อง แต่ส.ส.คนหนึ่งพาเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบ และแจ้งความเนินคดีอ้างว่าแม่น้ําเจ้าพระยา
เป็นป่า กล่าวหาว่าตนสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ขออนุญาตกรมป่าไม้ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ป่า หมายถึงท่ีดิน ซ่ึงไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ เลยมองว่าแม่น้ําเจ้าพระยาไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเลยถือว่าเป็นป่า เม่ือถือว่าเป็นป่า ดังนั้นเรือทุกลําท่ีสัญจรไปมาในแม่น้ําก็รุกป่า 
รวมท้ังโรงแรม ท่าเทียบเรือ แม้กระท่ังกรมเจ้าท่า หรือสภาฯก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ตนจับความได้ว่าการมากล่าวหาว่าบุกรุกแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นป่า 
กรมป่าไม้ก็เลยไปขอหมายค้นเพ่ือท่ีจะดําเนินคดีกับตนว่าถมท่ีไปเป็นการบุกรุกป่า 

"ขนาดผมมีตําแหน่งเป็นประธาน กมธ.ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ยังกล้ากับผมแบบนี้ เพราะผมไม่มีอํานาจบริหาร
แต่งต้ัง โยกย้าย ให้ความดีความชอบ แล้วกับประชาชนจะไม่ถูกข่มเหงหรือ เม่ือกล้าก็ต้องเจอกัน อย่างไรก็บุกรุกท่ีดินผมแน่ เพราะฉะนั้นอยากจะ
ถามว่าบ้านเมืองอยู่ด้วยกฎหมายหรืออยู่ด้วยอะไร ไม่ใช่ใครเป็นศัตรูก็แกล้งเขา ผมไม่เคยกลั่นแกล้งใครเลย หรือแม้แต่กรณีตรวจสอบนายกรัฐมนตรี



ถวายสัตย์ฯไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ผมถูกขัดขวางมาโดยตลอด แต่ท่ีต้องทําเพราะต้องการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ ซ่ึงตรวจสอบจะเสร็จแล้ว" 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนเป็นเจ้าหน้าท่ีก็ยินดีให้การตรวจสอบแต่ใครทําผิดกฎหมายก็ต้องรับไป ดังนั้น ตนจะใช้อํานาจประธาน กมธ. 
ปราบโกง เพ่ือเรียกทางกรมป่าไม้ กรมท่ีดิน กรมเจ้าท่า มาตรวจสอบ เอาเอกสารมาดูว่าเข้าไปยังท่ีดินตนได้อย่างไร ไปขอหมายค้น เขียนคําร้อง ให้
ปากคํากับศาลอย่างไร ผลการตรวจค้นเป็นอย่างไร แจ้งสถานีตํารวจอย่างไร พาเข้าเสน้ทางใดบุกรุกหรือไม่. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 สิงหาคม, 2021 

กระบี่-ภาคีเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงนามความร่วมมือ (MOU)) สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัด
กระบี่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

กระบี่-ภาคีเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี ลงนามความร่วมมือ (MOU)) จัดกิจกรรมรณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่เป็นเขต
ปลอดบุหร่ี 

วันนี้ 11 สิงหาคม 2564 นางสาวสรัญญา  บุญโสม  กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี นายวิทยา  วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกระบี่ นายบุญลาภ สุกใส ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ พ.ต.อ. สมเด็จ  สุขการ นายกเทศบาลเมืองกระบี่ น.ส.
ปณัฐติยา แก้วหนองเสม็ด ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกันลงนามความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนรณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัด
กระบี่เขตปลอดบุหร่ี ให้กับประชาชน ณ สวนพฤกษาสวรรค์ ตําบลกระบี่ใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน 
กิจกรรมประกอบด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปราบวัชพืช เก็บขยะ ติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหร่ี 

 
จังหวัดกระบี่เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาการสูบบุหร่ีในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
ได้ง่าย ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะบุหร่ี ซ่ึงเป็นบันไดข้ันแรก ท่ีนําไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอ่ืนได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยท่ีป่วยด้วยโรคมะเร็งจํานวน
มากโดยเฉพาะมะเร็งปอดส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหร่ี ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มงวด แต่อัตราการสูบบุหร่ีรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีออกกําลังกาย ก็ยังคงมีอยู่ 



กลุ่มภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้สวนพฤกษา
สวรรค์เป็นเขตปลอดบุหร่ี ร่วมกันรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีให้กับประชาชนได้ออกกําลังกาย ในสถานท่ีปลอดบุหร่ี 

พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ กล่าวว่าสวนพฤกษาสวรรค์ จังหวัดกระบี่เป็นป่ากลางเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์
ด้วยพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลกระบี่ใหญ่  อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ บนภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเลกว่า 300 เมตร  มีเนื้อท่ีกว่า 
600 ไร่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองกระบี่ท่ีสวยงามเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม เหมาะสําหรับออกกําลังกายและท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
สามารถเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล และเปิดให้ใช้บริการฟรี 

นายบุญลาภ สุกใส กล่าวว่า สวนพฤกษาสวรรค์ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าไสโป๊ะแปลงท่ี 1 และแปลงท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น 1A ท้องท่ี
ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยเทศบาลเมืองกระบี่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําโครงการ
ก่อสร้างสวนพฤกษาสวรรค์ เนื้อท่ี 625 ไร่ในปีพุทธศักราช 2532 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2562 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่ได้
ดําเนินโครงการป่าในเมืองเขาถํ้าเสือพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบประชารัฐ  ด้านการใช้ประโยชน์ของประชาชน ในทางตรงเช่นการใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนออกกําลังกายแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ 
ทางอ้อมเช่นเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แค่คิดก็ขนลุก ลักลอบใช้ "สุสาน" แปรรูปไม้เถ่ือน ตํารวจรวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมเลื่อยยนต์ 

 
11 สิงหาคม 2564 - 14:10 น. 

นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ ร่วมกับนายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขา
แพร่  พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย หัวหน้าชุดปฎิบัติการ ศปทส.ภาค 5 นายพิษณุพันธ์ วงศ์ขันธ์ หัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 
และนายนันทพงษ์ คําปิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ สนธิกําลังร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อยตชด.
323 กก.ตชด.32 (พะเยา) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.8 ห้วยขม้ิน และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.เมืองแพร่ เข้าตรวจสอบ การลักลอบแปรรูปไม้ ใน
พ้ืนท่ีสุสานมังกร ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 

ท้ังนี้ สําหรับการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการใช้พ้ืนท่ีของ "สุสาน" ดังกล่าว แอบลักลอบแปรรูปไม้ เพ่ืออําพราง 
และตบตาเจ้าหน้าท่ีฯ บ้านเมือง 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเจ้าหน้าท่ีฯ เดินทางเข้าตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบนายอาคม (นามสมมุติ) อายุ 59 ปี ชาวบ้าน ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และ
นายสง (นามสมมุติ) อายุ 59 ปี ชาวบ้าน ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ ขณะกําลังร่วมกันทําการแปรรูปไม้ อยู่ภายใน "สุสาน" โดยมีอุปกรณ์แปรรูปไม้ ท้ัง
ใบเลื่อยวงเดือน เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 3 ใบ มอเตอร์ลูกกลิ้ง และสายพาน ซ่ึงต่อพ่วงอุปกรณ์ โดยใช้ไฟฟ้าของสุสานมังกร 
นอกจากนี้ยังพบไม้สักท่อน จํานวน 16 ท่อน ไม้สักแปรรูป จํานวน 24 แผ่น ไม้สะเดาท่อน จํานวน 1 ท่อน คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวมมูลค่าเกือบ 
3 แสนบาท 

จากการสอบสวนท้ังสอง ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายบุญส่ง ซ่ึงเป็นชาวบ้านมณีวรรณในพ้ืนท่ี ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ให้แปรรูปไม้ โดย
ได้รับค่าจ้างแปรรูปไม้แผ่นละ 18 บาท และมีคนมาจ้างอีก 2 คน ซ่ึงจําชื่อไม่ได้ โดยไม้ท้ังหมดไม่ทราบว่า มีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ ส่วนการมาต้ัง
โรงงานแปรรูปไม้ใน "สุสาน" นั้น ได้ขออนุญาตผู้ดูแลสุสาน และขอเชื่อมต่อใช้ไฟฟ้า โดยจ่ายค่าไฟให้กับสุสานมังกร ตามยอดบิลท้ังหมด ซ่ึงการต้ัง
โรงงานแปรรูป ไม่ได้ขออนุญาตแต่อย่างใด โดยได้ทําการแปรรูปไม้มาแล้ว 4 วัน 

เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต , ร่วมกันแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ต้ังโรงงานแปรรูปโดยใช้เคร่ืองจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต ก่อนทําการยึดของกลางท้ังหมด และนําตัวท้ัง 2 คน ส่งมอบให้ ร.ต.อ.ศรีไพร สัจจะนรพันธ์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

 

 
เวลา 15:30 น วันท่ี 10 สิงหาคม เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร. 8 ห้วยขม้ิน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ท่ี 3 แพร่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ 1 และ 2 หน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2 ตํารวจตระเวนชายแดน 323 
ค่าย ตชด.ท่ี 32 จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าท่ีตํารวจสภเมืองแพร่ นํากําลังกว่า 20 นาย เข้าตรวจยึด แหล่งแปรรูปไม้สัก โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ 
ใกล้กลับ สสุานมังกร หมู่ท่ี 8 ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ยึดไม้ของกลางเป็นไม้สักท่อน จํานวน 16 ท่อนปริมาตร 3.19 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 191,400 บาท ไม้สักแปรรูปจํานวน 
24 แผ่น ปริมาตร 0.198 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 23,760 บาท ไม้สะเดาท่อน จํานวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.30 ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 5,250 บาท อุปกรณ์การกระทําผิด มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรง 1 เครื่อง เลื่อยวงเดือนเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว 1 ใบ 
เราพร้อมมู่เล่ย์ขนาดความยาว 35 cm ความยาวเพลาขนาด 100 cm ลูกกลิ้งขนาดยาว 100 cm 4 ตัว สายพานเบอร์ 300 จํานวน1เส้น 
สายไฟฟ้าความยาว 20 เมตร จํานวน 3 เส้น พร้อมควบคุม ผู้กระทําความผิด ได้ จํานวน 2 คน คือนาย อาคม พรหมเมศ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
287/1 หมู่ 6 ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ และนาย สงกรานต์ คําวรรณ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ 3 ตําบลวังธง อําเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ผู้ถูกควบคุมท้ังสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐานทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 
48 ฐานร่วมกันแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้ังโรงงานแปรรูปโดยใช้เคร่ืองจักรโดย
ไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 ฐาน มีไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูป ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าท่ี นําผู้ต้องหาและของกลางท่ียึดได้ 
ส่งดําเนินคดี ท่ี สภ.เมืองแพร่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้ กฎหมาย จะเปิดให้มีการ ตัดไม้ หวงห้าม เพ่ือการค้าได้แล้วก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้ การขออนุญาตและต้องเป็นไม้ท่ีมาจาก 
ท่ีดินเอกสารสิทธ์ิอย่างถูกต้อง หรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับสัมปทานตามกฎหมาย เพ่ือเข้าสู่ การจัดเก็บภาษีและการควบคุมการลักลอบตัดไม้ในป่าหวงห้าม 
ป้องกันไม่ให้มีการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ด้วย การแปรรูป ไม้สัก กลุ่มนี้ ไม่ได้ทําการขออนุญาต และไม่มีท่ีมาของไม้สักท่ีกองอยู่ใน
บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานได้ว่า เป็นไม้ท่ีตัดมาจากพ้ืนท่ีหวงห้าม หรือลักลอบขโมยมาจากสวนป่าของผู้หนึ่งผู้ใด ซ่ึงจะมีการสอบสวนหา
สาเหตุกันต่อไป 

 

 

 

 



 

 
11 สิงหาคม, 2021 

จับไม่หมด ไม้เถ่ือนเมืองแพร่ ตั้งข้อหาฉกรรจ์ 2 มอดไม้ 

เวลา 15:30 น วันท่ี 10 สิงหาคม เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร. 8 ห้วยขม้ิน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ท่ี 3 แพร่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ 1 และ 2 หน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2 ตํารวจตระเวนชายแดน 323 
ค่าย ตชด.ท่ี 32 จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าท่ีตํารวจสภเมืองแพร่ นํากําลังกว่า 20 นาย เข้าตรวจยึด แหล่งแปรรูปไม้สัก โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ 
ใกล้กลับ สุสานมังกร หมู่ท่ี 8 ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ยึดไม้ของกลางเป็นไม้สักท่อน จํานวน 16 ท่อนปริมาตร 3.19 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 191,400 บาท ไม้สักแปรรูปจํานวน 
24 แผ่น ปริมาตร 0.198 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 23,760 บาท ไม้สะเดาท่อน จํานวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.30 ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 5,250 บาท อุปกรณ์การกระทําผิด มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรง 1 เคร่ือง เลื่อยวงเดือนเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว 1 ใบ 
พร้อมมู่เล่ย์ขนาดความยาว 35 cm ความยาวเพลาขนาด 100 cm ลูกกลิ้งขนาดยาว 100 cm 4 ตัว สายพานเบอร์ 300 จํานวน 1 เส้น สายไฟฟ้า
ความยาว 20 เมตร จํานวน 3 เส้น พร้อมควบคุม ผู้กระทําความผิด ได้ จํานวน 2 คน คือนาย อาคม พรหมเมศ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 287/1 
หมู่ 6 ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ และนาย สงกรานต์ คําวรรณ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ 3 ตําบลวังธง อําเภอเมืองจังหวัด
แพร่ ผู้ถูกควบคุมท้ังสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐานทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 48 ฐาน
ร่วมกันแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้ังโรงงานแปรรูปโดยใช้เคร่ืองจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต มาตรา 69 ฐาน มีไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูป ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าท่ี นําผู้ต้องหาและของกลางที่ยึดได้ ส่ง
ดําเนินคดี ท่ี สภ.เมืองแพร่ 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้ กฎหมาย จะเปิดให้มีการ ตัดไม้ หวงห้าม เพ่ือการค้าได้แล้วก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้ การขออนุญาตและต้องเป็นไม้ท่ีมาจาก 
ท่ีดินเอกสารสิทธ์ิอย่างถูกต้อง หรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับสัมปทานตามกฎหมาย เพ่ือเข้าสู่ การจัดเก็บภาษีและการควบคุมการลักลอบตัดไม้ในป่าหวงห้าม 
ป้องกันไม่ให้มีการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ด้วย การแปรรูป ไม้สัก กลุ่มนี้ ไม่ได้ทําการขออนุญาต และไม่มีท่ีมาของไม้สักท่ีกองอยู่ใน
บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานได้ว่า เป็นไม้ท่ีตัดมาจากพ้ืนท่ีหวงห้าม หรือลักลอบขโมยมาจากสวนป่าของผู้หนึ่งผู้ใด ซ่ึงจะมีการสอบสวนหา
สาเหตุกันต่อไป 



 

 

 
พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 36 ค่ายเทพสิงห์  สั่งการให้ พ.ต.ศรนรินทร์   สุมาล  นํากําลังผสมเจ้าหน้าท่ี
ทหารพราน 36 จัดกําลังร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีชุดสืบสวน ตํารวจภูธรภาค 5 , เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.อมก๋อย และ เจ้าหน้าท่ี ปปส.ภาค 5 , เจ้าหน้าท่ี
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.24,เจ้าหน้าท่ี เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย เข้า ตรวจสอบไม้ประดู่แปรรูปท่ีซุกซ่อนอยู่ชายป่า บ.หลังป่าข่า ต.ยางเปียง 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 41  แผ่นเหลี่ยม ซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้า ในหมู่บ้าน  หลังจากเจ้าหน้าท่ีได้ เปิดปฏิบัติการปิด
ล้อมตรวจค้น เพ่ือกดดัน เป้าหมาย เครือข่ายค้ายาเสพติดท่ีเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ ในพ้ืนท่ีป่า อ.อมก๋อย  แล้วนํามาแปรรูป 
ก่อนจะนํามาซุกซ่อนตามชายป่า โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าท่ี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ ในพ้ืนท่ี ต.ยางเปียง  
อ.อมก๋อย เพ่ือส่งให้กับนายทุน  

ส่วนกําลังอีกชุดได้เข้าตรวจค้นกระท่อมหลังหนึ่งซ่ึงอยู่ใกล้กับจุดท่ีพบไม้ประดู่แปรรูป พบชาย 2 คนอยู่ในกระท่อมลักษณะมีพิรุธ  นอกจากนี้พบ
ยาบ้า 64  เม็ด อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ 5 กระบอก,เลื่อยโซ่ยนต์ 3 เคร่ือง พร้อมบาร์และโซ่ , รถยนต์ย่ีห้อ โตโยต้า สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน 
ยก ๘๗๒๔ เชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด จํานวน 2 เคร่ือง จากกการสอบปากคํา ทราบชื่อนายวิชัย   หนุนภิรมย์ขวัญ และนายชูศักด์ิ   
หนุนภิรมย์ขวัญ ท้ังสองเป็นชาวบ้าน บ.หลังป่าข่า ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่าตนท้ังสองเป็นคนงานเฝ้าไม้แปร
รูปท้ังหมดท่ี ขบวนการลักลอบตัดไม้ได้ตัดไม้ประดู่ในพ้ืนท่ีป่า แล้วนํามาแปรรูปเพ่ือรอส่งให้กับลูกค้า ส่วนยาเสพติดท่ีพบเป็นของตนท่ีนํามา
จําหน่ายให้กับแรงงานท่ีมาทําไม้เถ่ือน บางคร้ังก็จะได้รับค่าแจ้งเป็นยาเสพติดแทน เนื่องจากคนงานส่วนใหญ่จะเสพยาบ้าขณะทํางานและติดยาเสพ
ติดงอมแงม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 11 ส.ค.64 โดยการอํานวยการของ พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 36 (ผบ.ฉก.ทพ.36) ค่ายเทพ
สิงห์ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ กรม.ทพ.36 สย.อ.อมก๋อย/โครงการกําจัดพืชเสพติด กรม ทพ.36 จัดกําลังร่วมกับ ศมพ.อ.ก๋อย , 
กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 , สภ.อมก๋อย และ ปปส.ภาค 5 , หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.24 ( แม่ต่ืน ) ชม. 22 ( ปางโอ้งโม้ง ) ชม.23 ( ยางเปา ) , เขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อย เข้าทําการขยายปิดล้อม/ตรวจค้น เป้าหมายสําคัญกลุ่มขบวนการเครือข่ายเชื่อมโยงยาเสพติดและกลุ่มขบวนการลักลอบ
ตัดไม้ประดู่แปรรูป ในพ้ืนท่ี บ.หลังป่าข่า ม.17 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ .2519บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เลขประจําตัว 563320 ของ พ.ต.ศรนรินทร์ สุมาลี 

จากปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน เจ้าหน้าท่ีสามารถ จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ( ช.2 ) พร้อมของกลางรายละเอียดดังนี้ 

1. นายวิชัย หนุนภิรมย์ขวัญ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 7 ม.17 บ.หลังป่าข่า ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

2. นายชูศักด์ิ หนุนภิรมย์ขวัญ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 192 ม.17 บ.หลังป่าข่า ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

และ 1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า ) ชนิดเม็ด ลักษณะกลมแบนประทับตราอักษร WY เม็ดสีแดง 64 เม็ด, 2. ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 41 
แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 3.098 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 216,860 บาท , 3. เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 3 เคร่ือง พร้อมบาร์และโซ่ , 4. 
อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ ( ปืนแก๊ป ) จํานวน 5 กระบอก , 5. รถยนต์ย่ีห้อ โตโยต้า รุ่นไทเกอร์ ตอนเดียว สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน ยก 8724 
เชียงใหม่, 6. โทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด จํานวน 2 เคร่ือง จากนั้น เจ้าหน้าท่ี ได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.อมก๋อย เพ่ือ
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 




