
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 9 พ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- บ๊ิกป�อมต้ัง'พล.อ.ณัฐ'นั่งปธ. ติดตามแนวทางจัดการท่ีดิน (ข�าวสด 10 พฤศจิกายน 2564 หน�า 7) 

- เดลินิวส!ก"อนข้ึนแท"น: โวยป(าไม*กระบ่ีแกล*ง (เดลินิวส� 10 พฤศจิกายน 2564 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต) 

ประวิตร เร�งขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือประโยชน�ประชาชน 

(ไทยรัฐออนไลน� 8 พ.ย. 2564 ) https://www.thairath.co.th/news/local/2237822 

‘บ๊ิกปFอม’ ต้ัง ‘พล.อ.ณัฐ’ นั่งปธ.คณะทำงาน บริหารจัดการท่ีดินฯแทน ‘ธรรมนัส’ 

(เดลินิวส� 8 พฤศจิกายน 2564 ) https://www.dailynews.co.th/news/454023/ 

‘บ๊ิกปFอม’ เร�งขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการท่ีดิน เพ่ือประโยชน� ประชาชน 

(มติชน วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3031184 

‘กรมปRาไม�’สานต�อจ�างงานปS’65 สร�างรายได�-พัฒนาอาชีพยั่งยืน (ข�าวสด 8 พฤศจิกายน 2564 )  
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6719762 

ปRาไม�พาสาวเจอเสือลายเมฆบุกปRาพิสูจน�พบรอยเท�า ต้ังกล�องศึกษาพฤติกรรมชีวิต 

(มติชน 8 พฤศจิกายน 2564 )  https://www.matichon.co.th/region/news_3032341 

ปRาไม�รุดตรวจสอบพ้ืนท่ีเจอเสือลายเมฆ พบเพียงรอยเท�าไว�ดูต�างหน�า 

(เดลินิวส� 8 พฤศจิกายน 2564)  https://www.dailynews.co.th/news/455233/ 

ชาวบ�าน จ.กระบ่ี ร�องไม�ได�รับความเป]นธรรม ถูกแจ�งความดำเนินคดีรุกปRาท้ังๆ ท่ีอยู�มานาน 

(ผู�จัดการออนไลน� 8 พ.ย. 2564) https://mgronline.com/south/detail/9640000110693 
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ประวิตร เร"งขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือประโยชน!ประชาชน 

ไทยรัฐออนไลน! 8 พ.ย. 2564 https://www.thairath.co.th/news/local/2237822 

ประวิตร เปFนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากร

ดิน เร"งขับเคลื่อนแผนมาตรการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือประโยชน!ประชาชน 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 พล.อ. ประวิตร วงษ!สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปFนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

นโยบาย แนวทางและมาตรการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ครั้งท่ี 2/2564 ณ ห*องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 

1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู*แทนหน"วยงานท่ีเก่ียวข*องเข*าร"วมประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน*าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ และ

รับทราบผลความก*าวหน*าการจำแนกประเภทท่ีดินในพ้ืนท่ีป(าไม*ถาวรนอกเขตป(าสงวนแห"งชาติ เขตอุทยานแห"งชาติ และ

เขตรักษาพันธุ!สัตว!ป(า จำนวน 6.3 ล*านไร" ท่ีจะนำไปพิจารณาในระดับจังหวัด และเสนอกลับมายัง คทช. ให*หน"วยงานไป

ดำเนินการให*ประชาชนใช*ประโยชน! เก็บรักษาไว*เปFนป(าไม* ฯลฯ ตามผลการจำแนกต"อไป 

ท่ีประชุมได*ร"วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบยกเลิกคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง 

และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน และมอบหมายให*คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน แนวทาง 

และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินปฏิบัติหน*าท่ีแทน และการปรับปรุงองค!ประกอบคณะทำงาน

ติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ร"วมกับหน"วยงานท่ี

เก่ียวข*อง และมอบหมายให*ผู*อำนวยการกองยุทธศาสตร!และแผนงาน สคทช. เปFนคณะทำงานและเลขานุการ 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได*ให*ความเห็นชอบการจำแนกท่ีดินจังหวัดนครพนม เนื้อท่ีประมาณ 1,648 ไร" ให*กรมธนารักษ!รับ

ไปดำเนินการ และมอบหมายให*คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน ฯ ให*ความเห็นประกอบการพิจารณาจำแนกท่ีดิน 

จังหวัดสระแก*ว ปWตตานี และจังหวัดเพชรบุรี รวมท้ังการแก*ไขปWญหาพ้ืนท่ีป(าสงวนแห"งชาติท่ีกองทัพภาคท่ี 3 ส"งคืนกรม

ป(าไม* อำเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ! ก"อนเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย ฯ พิจารณาต"อไป 

ในตอนท*าย พล.อ.ประวิตร ได*กล"าว ขอบคุณ คณะอนุกรรมการ ทุกท"านท่ีสละเวลา มาเข*าร"วมประชุม ให*ข*อเสนอแนะ

และข*อคิดเห็นท่ีเปFนประโยชน! 



 
‘บ๊ิกป�อม’ ต้ัง ‘พล.อ.ณัฐ’ นั่งปธ.คณะทำงาน บริหารจัดการท่ีดินฯแทน ‘ธรรมนัส’ 

‘ประวิตร’เร"งขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการท่ีดิน-แก*ไขปWญหาพ้ืนท่ีป(าสงวน ส"งคืนกรมป(าไม*ฯ 

8 พฤศจิกายน 2564 https://www.dailynews.co.th/news/454023/ 

เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 8 พ.ย. ท่ีทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ!สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปFนประธานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ครั้งท่ี 2/2564 โดย

พล.อ.ประวิตร กล"าวว"า ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน*าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากร

ดินของประเทศ และรับทราบผลความก*าวหน*าการจำแนกประเภทท่ีดินในพ้ืนท่ีป(าไม*ถาวรนอกเขตป(าสงวนแห"งชาติ เขต

อุทยานแห"งชาติ และเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป(า จำนวน 6.3 ล*านไร" ท่ีจะนำไปพิจารณาในระดับจังหวัด และเสนอกลับมา

ยัง คทช. ให*หน"วยงานไปดำเนินการให*ประชาชนใช*ประโยชน! เก็บรักษาไว*เปFนป(าไม* ฯลฯ ตามผลการจำแนกต"อไป 

พล.อ.ประวิตร กล"าวต"อว"า ท่ีประชุมยังมีมติเห็นชอบยกเลิกคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย

แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน และมอบหมายให*คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน

แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินปฏิบัติหน*าท่ีแทน และการปรับปรุงองค!ประกอบ

คณะทำงาน ติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ร"วมกับ

หน"วยงานท่ีเก่ียวข*อง และมอบหมายให*ผู*อำนวยการกองยุทธศาสตร!และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

แห"งชาติ (สคทช.) เปFนคณะทำงานและเลขานุการ  

พล.อ.ประวิตร กล"าวอีกว"า นอกจากนี้ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ แต"งต้ัง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เปFนประธานคณะทำงาน

ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน ให*มีความต"อเนื่อง รวดเร็ว และเห็นชอบการจำแนกท่ีดินจังหวัดนครพนม เนื้อท่ีประมาณ1,648 ไร" ให*กรมธนา

รักษ!รับไปดำเนินการ และมอบหมายให*คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนฯ ให*ความเห็นประกอบการพิจารณาจำแนก

ท่ีดิน จังหวัดสระแก*ว ปWตตานี และเพชรบุรี รวมท้ังการแก*ไขปWญหาพ้ืนท่ีป(าสงวนแห"งชาติท่ีกองทัพภาคท่ี 3 ส"งคืนกรมป(า

ไม* อำเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ! ก"อนเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายฯ พิจารณาต"อไป อย"างไรก็

ตาม ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการ ทุกท"านท่ีสละเวลา มาเข*าร"วมประชุม ให*ข*อเสนอแนะและข*อคิดเห็นท่ีเปFนประโยชน! 

ผู*สื่อข"าวรายงานว"า ก"อนหน*านี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ"า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตรมช.เกษตรและ

สหกรณ! ได*รับการต้ังแต"งให*เปFนประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการ

การบริหารจัดการท่ีดิน และทรัพยากรดิน 

 



 

‘บ๊ิกป�อม’ เร"งขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการท่ีดิน เพ่ือประโยชน! ประชาชน 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3031184 

เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน ท่ีห*องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ!สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เปFนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน ครั้งท่ี 2/2564 โดยมีผู*แทนหน"วยงานท่ีเก่ียวข*องเข*าร"วมประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน*าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ และ
รับทราบผลความก*าวหน*าการจำแนกประเภทท่ีดินในพ้ืนท่ีป(าไม*ถาวรนอกเขตป(าสงวนแห"งชาติ เขตอุทยานแห"งชาติ และ
เขตรักษาพันธุ!สัตว!ป(า จำนวน 6.3 ล*านไร" ท่ีจะนำไปพิจารณาในระดับจังหวัด และเสนอกลับมายัง คทช. ให*หน"วยงานไป
ดำเนินการให*ประชาชนใช*ประโยชน! เก็บรักษาไว*เปFนป(าไม* ฯลฯ ตามผลการจำแนกต"อไป 
ท่ีประชุมได*ร"วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบยกเลิกคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง 
และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน และมอบหมายให*คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน แนวทาง 
และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินปฏิบัติหน*าท่ีแทน และการปรับปรุงองค!ประกอบคณะทำงาน 
ติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ร"วมกับหน"วยงานท่ี
เก่ียวข*อง และมอบหมายให*ผู*อำนวยการกองยุทธศาสตร!และแผนงานสคทช. เปFนคณะทำงานและเลขานุการ 
จากนั้นท่ีประชุมได*พิจารณาเห็นชอบ แต"งต้ัง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เปFนประธานคณะทำงานติดตาม และขับเคลื่อน
นโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให*มี
ความต"อเนื่อง รวดเร็ว 
นอกจากนี้ท่ีประชุมยังได*ให*ความเห็นชอบการจำแนกท่ีดินจังหวัดนครพนม เนื้อท่ีประมาณ 1,648 ไร" ให*กรมธนารักษ!รับ
ไปดำเนินการ และมอบหมายให*คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนฯ ให*ความเห็นประกอบการพิจารณาจำแนกท่ีดิน 
จังหวัดสระแก*ว ปWตตานี และจังหวัดเพชรบุรี รวมท้ังการแก*ไขปWญหาพ้ืนท่ีป(าสงวนแห"งชาติท่ีกองทัพภาคท่ี 3 ส"งคืนกรม
ป(าไม* อำเภอเขาค*อ จังหวัดเพชรบูรณ! ก"อนเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายฯ พิจารณาต"อไป 
ท้ังนี้พล.อ.ประวิตร กล"าวว"า ขอบคุณ คณะอนุกรรมการ ทุกท"าน ท่ีสละเวลา มาเข*าร"วมประชุม ให*ข*อเสนอแนะและ
ข*อคิดเห็นท่ีเปFนประโยชน! 

 

 



 

‘กรมป(าไม*’สานต"อจ*างงานปa’65 สร*างรายได*-พัฒนาอาชีพยั่งยืน 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6719762 

ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ!แพร"ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส"งผลให* พ่ีน*องประชาชนได*รับความเดือดร*อน ท้ังด*าน
เศรษฐกิจ สังคมความเปFนอยู" รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ! จันทร!โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได*สั่งการแก*ปWญหาให*กับผู*ท่ีได*รับ
ผลกระทบ 

กรมป(าไม* ซ่ึงเปFนหน"วยงานภายใต*กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล*อม (ทส.) ได*ดำเนินการจ*างงานเพ่ือเปFน
การช"วยเหลือพ่ีน*องประชาชน และเพ่ือสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช"วยฟhiนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับผล 
กระทบจากโควิด-19 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม* เผยถึงผลงานการจ*างงานใน “โครงการพัฒนาป(า สร*างงาน สร*างรายได* เพ่ือกระตุ*น
เศรษฐกิจชุมชน” ว"า กรมป(าไม*ได*จ*างงานผู*ท่ีได*รับผลกระทบจากโควิด-19 มาทำงานเปFนระยะเวลา 1 ปa ต้ังแต"เดือนต.ค. 
2563-ก.ย.2564 โดยได*รับงบประมาณท้ังสิ้น 863,363,000 บาท จ*างงานประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
บัณฑิตท่ัวประเทศ ท่ีได*รับผล กระทบ 30,948 คน 

การจ*างงานให*มาทำงานกับกรมป(าไม* ใน 4 ด*านหลักๆ ได*แก" 1. เครือข"ายไฟป(า 2. เพาะชำกล*าไม*พันธุ!ดี 3. สำรวจการ
ครอบครองท่ีดินป(าสงวนแห"งชาติ ตามมาตรการของ คทช. เพ่ือรองรับการฟhiนฟูพ้ืนท่ีป(าไม* และ 4. ร"วมในการบริหาร
จัดการป(าชุมชน 

อาทิ การจ*างงาน 19,928 คนในการดำเนินการด*านการป�องกันและควบคุมไฟป(า 10 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 2,182 
เครือข"าย ด*านการส"งเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 183 แห"ง มีการจ*างงาน 1,410 คน ด*านการจัดการท่ีดินป(าไม* 
จำนวน 3,000 หมู"บ*าน มีการจ*างงาน 3,300 คน ด*านการบริหารจัดการป(าชุมชน 2,000 แห"ง มีการจ*างงาน 6,000 คน 
ด*านการเสริมสร*างอาชีพงานป(าไม* รวม 4 แห"ง มีการจ*างงาน 20 คน และด*านสืบสานงานพระราชดำริ 145 แห"ง มีการ
จ*างงาน 290 คน เปFนต*น 



“การจ*างงานครั้งนี้ สามารถทำให*ชุมชนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 7,514 แห"ง จากการสร*างอาชีพและ
สร*างรายได* ผลสำเร็จของการจ*างงานทำให*ประชาชนมีรายได*เกิดกำลังซ้ือสินค*าอุปโภคและบริโภคภาคครัวเรือน 
สามารถกระตุ*นเศรษฐกิจชุมชน ส"งผลให*เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศฟhiนตัว” นายสุรชัยกล"าวถึงความสำเร็จ 

ท่ีสำคัญผลของการจ*างงานทำให*เราได* กล*าไม*พันธุ!ดีถึง 70 ล*านกล*า นำไปสนับสนุนทุกภาคส"วนปลูกต*นไม*เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวลดภาวะโลกร*อน ขณะท่ีเกิดการสำรวจการครอบครองท่ีดินป(าสงวนแห"งชาติ สามารถแก*ไขปWญหาความเดือดร*อน
ของราษฎรท่ีถือครองและใช*ประโยชน!ท่ีดินในพ้ืนท่ีป(าสงวนแห"งชาติ 

อธิบดีกรมป(าไม* ระบุว"า เหนือสิ่งอ่ืนใดประชาชนท่ีได*รับการจ*างงานได*รับการฝpกทักษะการปฏิบัติงานทางด*านการ
ออกแบบและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ!ไม*และจำหน"ายบนตลาดออนไลน! สามารถสร*างรายได* เสริมทักษะอาชีพตนเอง
และครอบครัวต"อไปได*ในอนาคต ไม"ต*องกล"าวถึงเกิดการสร*างจิตสำนึกในการรักป(า ความสามัคคีในชุมชน โดยการมีส"วน
ร"วมในงานท่ีได*รับการจ*างงานท้ังการปลูกป(า ป�องกันไฟป(า เปFนต*น 

“ปa 2565 กรมป(าไม*เตรียมวางกรอบแผนการดำเนินการในการช"วยเหลือประชาชนการจ*างงานต"อไป เพราะผลงานท่ีผ"าน
มา เห็นได*เปFนท่ีประจักษ!แล*วว"าการจ*างงานสามารถตอบสนองแผนงานฟhiนฟูเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีรายได* 
พัฒนาทักษะ เกิดการบรูณาการระหว"างหน"วยงานภาครัฐและประชาชน เครือข"ายชุมชนได*อย"างยั่งยืน” อธิบดีกรมป(าไม*
กล"าวท้ิงท*าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ป(าไม*พาสาวเจอเสือลายเมฆบุกป(าพิสูจน!พบรอยเท*า ต้ังกล*องศึกษาพฤติกรรมชีวิต 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  https://www.matichon.co.th/region/news_3032341 

ป(าไม*พาสาวเจอเสือลายเมฆบุกป(าพิสูจน!พบรอยเท*า ต้ังกล*องศึกษาพฤติกรรมชีวิต เตือนชาวบ*านถ*าพบเห็นอย"าวิ่งหนี

หรือพยายามทำร*ายเสือ อาจเกิดอันตราย 

ความคืบหน*าชาวบ*านไปกรีดยางในสวนพ้ืนท่ีหมู" 3 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร!ธานี ได*พบเสือลายเมฆขนาดลำตัวเท"าสุนัข

เดินออกป(าโดยใช*โทรศัพท!มือถือบันทึกภาพได* แต"ตกใจเกิดความหวาดกลัวและไม"กล*าออกไปกรีดยางอีก นั้น 

เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน นายวีระศักด์ิ สั่งอุ"น หัวหน*าหน"วยป�องกันรักษาป(า ท่ี สฎ.3 (บ*านตาขุน) พร*อมเจ*าหน*าท่ีสำนัก

จัดการทรัพยากรป(าไม*ท่ี 11 (สฏ) ร"วมกับฝ(ายปกครองกำนัน ผู*ใหญ"บ*านในพ้ืนท่ีและนางหัสฐา วิเชียร อายุ 46 ปa 

ชาวบ*านท่ีพบเสือ เดินทางลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบโดยพบรอยเท*าเสือ กว*าง 6 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร อยู"บริเวณริม

ลำธารจึงถ"ายภาพบันทึกไว* 

นายวีระศักด์ิกล"าวว"า พ้ืนท่ีสวนยางท่ีเกิดเหตุอยู"ใกล*เขตป(าสงวนแห"งชาติป(าเขาพนมและป(าพลูเถ่ือน รอยต"อกระบ่ี-สุ

ราษฎร!ธานี ซ่ึงตามสถิติพบเห็นเสือลายเมฆอยู"บ*าง และก"อนหน*านี้เคยมีชาวบ*านในพ้ืนท่ีพบเห็นรอยเท*าแต"ยังไม"เคยพบ

ตัว คาดว"าเสือตัวดังกล"าวลงมาหาน้ำกิน จึงฝากถึงชาวบ*านถ*าพบเห็นอย"าวิ่งหนีหรือพยายามทำร*ายเสือ เนื่องจากอาจ

เกิดอันตรายได* และชาวบ*านในละแวกนี้หากพบเห็นเสือลายเมฆอีกขอให*รีบแจ*งเจ*าหน*าท่ีป(าไม*พร*อมประสานนายศุภ

ประสงค! อินทพัฒน! กำนันตำบลพนม ให*ช"วยแจ*งชาวบ*านและจัดกำลังร"วมกับเจ*าหน*าท่ีลาดตระเวนเพ่ือสร*างความม่ันใจ

กับชาวบ*านเข*าไปประกอบอาชีพได* 

ต"อมา นายเกรียงศักด์ิ ศรีบัวรอด หัวหน*าสถานีวิจัยสัตว!ป(าคลองแสง (สุราษฎร!ธานี) พร*อมเจ*าหน*าท่ี ได*เข*าไปดำเนินการ

ติดต้ังกล*องดักถ"ายภาพสัตว!ป(า เพ่ือศึกษาเส*นทางการเดินและพฤติกรรมของเสือลายเมฆตัวดังกล"าว 

 

 

 



 

ป(าไม*รุดตรวจสอบพ้ืนท่ีเจอเสือลายเมฆ พบเพียงรอยเท*าไว*ดูต"างหน*า 

ป(าไม*รุดตรวจสอบพ้ืนท่ีในสวนยางพารา ในพ้ืนท่ีพบเสือลายเมฆ สุราษฎร!ธานี แต"พบเพียงรอยเท*าไว*ดูต"างหน*า เร"ง 

ประชาสัมพันธ!วิธีเอาตัวรอด และขอความร"วมมืออย"าทำร*าย พบเห็นขอให*แจ*งเจ*าหน*าท่ีทันที 

8 พฤศจิกายน 2564  https://www.dailynews.co.th/news/455233/ 

จากกรณีสาวใหญ"ชาวสวนยางพาราในพ้ืนท่ี หมู" 3 ต.พนม จ.สุราษฎร!ธานี ได*เจอเสือลายเมฆขนาดใหญ" ขณะกรีดยางอยู"

ในสวนริมเชิงเขาคลองพนม ก"อนจะสามารถบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว*เพ่ือแจ*งให*หน"วยงานท่ีเก่ียวข*องเข*าตรวจสอบ แต"ยัง

ไม"กล*าข้ึนไปกรีดยางตามปกติ ตามข"าวท่ีนำเสนอไปแล*วนั่น 

ความคืบหน*าเม่ือวันท่ี 8 พ.ย.นายวีระศักด์ิ สั่งอุ"น หน.ป�องกันรักษาป(า ท่ี สฎ.3 (บ*านตาขุน)   พร*อมด*วยนางหัสฐา 

วิเชียร อายุ 46 ปa ชาวบ*านท่ีพบเสือ ร"วมกับเจ*าหน*าท่ี สำนักจัดการทรัพยากรป(าไม*ท่ี 11 (สฏ) ฝ(ายปกครองกำนัน 

ผู*ใหญ"บ*าน ในพ้ืนท่ี ได*เดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุ  โดยได*พบรอยเท*าเสือ ขนาดกว*าง 6 ซม.ยาว 8 ซม. อยู"ตาม

ริมลำธาร 

นายวีระศักด์ิ  กล"าวว"า พ้ืนท่ีสวนยางท่ีเกิดเหตุอยู"ใกล*ป(าสงวนแห"งชาติ  ป(าเขาพนม และป(าพลูเถ่ือน  รอยต"อกระบ่ี-สุ

ราษฎร!ธานี  ซ่ึงตามสถิติพบเห็นเสือลายเมฆอยู"บ*าง ซ่ึงก"อนหน*านี้ก็เคยมีชาวบ*านในพ้ืนท่ีพบเห็นรอยเท*า แต"ยังไม"เคยเจอ

ตัว ซ่ึงคาดว"าเสือตัวดังกล"าวลงมาเพ่ือหาน้ำกิน ฝากเตือนถึงชาวบ*าน หากพบเห็น อย"าวิ่งหนีหรือพยายามทำร*ายเสือ 

เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได* และประชาสัมพันธ!ไปยังชาวบ*านในละแวกดังกล"าวหากพบเห็นเสือลายเมฆอีก ก็ขอให*แจ*ง

ให*ตนทราบ พร*อมกันนี้ได*ประสานไปยัง นายศุภประสงค! อินทพัฒน! กำนันตำบลพนม ให*ช"วยประชาสัมพันธ!กับชาวบ*าน

และจัดกำลังร"วมกับเจ*าหน*าท่ี ในการลาดตระเวน เพ่ือสร*างความม่ันใจกับชาวสวนให*สามารถเข*าไปประกอบอาชีพของ

ตนได* 

อย"างไรก็ตาม นายเกรียงศักด์ิ ศรีบัวรอด หัวหน*าสถานีวิจัยสัตว!ป(าคลองแสง (สุราษฎร!ธานี) พร*อมกำลังเจ*าหน*าท่ี ได*เข*า

ไปดำเนินการติดต้ังกล*องดักถ"ายภาพสัตว! เพ่ือศึกษาเส*นทางการเดินและพฤติกรรมของเสือลายเมฆตัวดังกล"าวแล*ว 



 

ชาวบ*าน จ.กระบ่ี ร*องไม"ได*รับความเปFนธรรม ถูกแจ*งความดำเนินคดีรุกป(าท้ังๆ ท่ีอยู"มานาน 

ผู*จัดการออนไลน! 8 พ.ย. 2564 https://mgronline.com/south/detail/9640000110693 

กระบ่ี - ชาวบ*าน จ.กระบ่ี ร*องไม"ได*รับความเปFนธรรม ถูกป(าไม*กระบ่ีแจ*งความดำเนินคดีข*อหารุกป(า ท้ังท่ีทำกินในพ้ืน

ท่ีมานาน และไม"เคยเห็นเขตป(าแสดง 

นายเกษม ดินแดง อยู"บ*านเลขท่ี 119/8 ม.2 ต.บ*านกลาง อ.อ"าวลึก จ.กระบ่ี ได*ร*องเรียนว"า ได*รับความเดือดร*อนจากการ

ปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีป(าไม* สำนักจัดการทรัพยากรป(าไม*ท่ี 12 สาขากระบ่ี และเจ*าหน*าท่ีจากหน"วยป�องกันรักษาป(า 

ท่ี กบ.4 (ในช"อง) ได*มีการนำป�ายประกาศห*ามเข*าทำประโยชน!ในท่ีดิน มาติดท่ีสวนปาล!มน้ำมัน เนื้อท่ี 14 ไร"เศษของตน 

ต้ังอยู"ในพ้ืนท่ี ม.5 ต.หนองทะเล อ.เมือง โดยอ*างว"าพ้ืนท่ีตามประกาศอยู"ในเขตป(าสงวนแห"งชาติ ป(าเขาทอง ป(าไสไทย 

และป(าอ"าวนาง ส"งผลให*ได*รับความเดือดร*อน 

นายเกษม กล"าวว"า เดิมทีท่ีดินแปลงดังกล"าวนี้ได*ซ้ือต"อมาจากพ่ีเขย ซ่ึงมีเอกสารเสียภาษีบำรุงท*องท่ี (ภ.บ.ท.5) ต้ังแต"ปa 

45 จนถึงปa 52 มีการปลูกมะพร*าว และต"อมาตนได*ล*มต*นมะพร*าว ปลูกปาล!มน้ำมันแทน และรอบๆ ก็เปFนท่ีดินของคน

อ่ืนมีการครอบครองอยู" แต"เม่ือวันท่ี 2 ก.ค.63 ทางเจ*าหน*าท่ีป(าไม* หน"วยป�องกันรักษาป(า ท่ี กบ.4 (ในช"อง) ได*เข*าไปทำ

การตรวจยึดและได*เข*าแจ*งความร*องทุกข! ต"อพนักงานสอบสวน สภ.อ"าวนาง ในข*อหาความผิดฐานก"นสร*าง แผ*วถาง เผา

ป(า หรือกระทำการใดๆ อันเปFนการยึดถือครอบครองป(าเพ่ือตนเองหรือผู*อ่ืน และ พ.ร.บ.ป(าไม* พ.ศ.2484 ม.54 และ 

พ.ร.บ.ป(าสงวนแห"งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 ทำให*ตนได*รับความเดือดร*อนอย"างหนัก 

นายเกษม กล"าวด*วยว"า ท่ีผ"านมาตนไม"เคยรู*ว"าท่ีดินท่ีตนซ้ือต"อมาจากพ่ีเขย อยู"ในเขตป(า เนื่องจากไม"มีเครื่องหมายใดๆ 

แสดงให*เห็นว"าเปFนเขตป(าหรือเขตหวงห*าม เนื่องจากมีมะพร*าวปลูกอยู"ก"อนแล*วกว"า 400 ต*น และได*เก็บประโยชน!แล*ว 

ประกอบกับรอบๆ ท่ีดินของตนมีคนอ่ืนครอบครองอยู"ด*วย ต้ังแต"ตนเข*าไปทำประโยชน!ในท่ีดินไม"เคยมีเจ*าหน*าท่ีป(าไม*เข*า

มาจับกุมดำเนินคดี แต"ไม"ทราบว"าเปFนเพราะด*วยเหตุผลใด เม่ือวันท่ี 2 ก.ค.63 ท่ีผ"านมา ทางเจ*าหน*าท่ีป(าไม* จึงเข*ามา

ตรวจยึดท่ีดินของตน และแจ*งความดำเนินคดี ซ่ึงเปFนท่ีน"าสังเกตว"าพ้ืนท่ีรอบๆ ของตนไม"ได*มีการตรวจสอบหรือตรวจยึด

แต"อย"างใด ตนจึงอยากขอความเปFนธรรมด*วย เพราะตอนนี้ท้ังถูกดำเนินคดี และถูกยึดท่ีดิน 

หลังจากนี้ ตนจะเดินหน*าไปร*องเรียนขอความเปFนธรรมจากหน"วยงานท่ีสามารถให*ความยุติธรรมแก"ตนได*ต"อไป เพราะ

เชื่อว"าการท่ีตนถูกดำเนินคดี และยึดพ้ืนท่ีไม"ได*รับความเปFนธรรมอย"างแน"นอน 


