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ป่าไม้จ้างงานประชาชนแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้าน
การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน (คทช.) ในการแก้ไขปัญหาท่ีดินท่ีมีราษฎรถือครองในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือเป็นการตอบรับต่อนโยบายของ
รัฐบาล กรมป่าไม้จึงได้จ้างงานประชาชนเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ดําเนินการสํารวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติใน
ระดับหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยงาน GIS ซ่ึงจะทําหน้าท่ีรวบรวมและจัดทําข้อมูลรูปแปลนท่ีดินการสํารวจครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ รวมจํานวน 3,300 ราย ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 177.6000 ล้านบาท 

ท้ังนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ท้ังยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน ช่วย
เสริมสร้างทักษะสร้างอาชีพจากกิจกรรมด้านป่าไม้ตามศักยภาพของชุมชน และยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมถึงเป็นการช่วย
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ท้ังยังนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจการครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรท่ีถือครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ค.ท.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เปิดเบื้องหลังย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป จ.นราธิวาส หลังยึดไม้ตะเคียนชันตาแมว ท่ีถูกลักลอบตัดกลางป่าลึก ต่อมาพบถูกขนมาขายท่ี 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป จ.นราธิวาส พบการตัดไม้ตะเคียนชันตาแมวขนาดหลายคนโอบ ท่ีบ้านไอร์กือเน๊าะ 
หมู่ 5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

อาศัยช่วงเจ้าหน้าท่ีน้อยลักตัดไม้ 

การลักลอบตัดคร้ังนั้น ขบวนการตัดไม้อาศัยห้วงเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารออกจรยุทธ์ ระหว่างนั้น เจ้าหน้าท่ีส่วนอ่ืน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ
น้ําตกซีโป ไม่สามารถเข้าไปลาดตะเวนตรวจสอบได้เช่นปกติ เพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดยิงกันเองได้ 

อีกท้ังมีเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน ทําให้เจ้าหน้าท่ีท้ังหมด ต้องถูกกักตัว 14 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
ส่วนใหญ่ อยู่ในบ้านพักด้วยกัน เม่ือพ้นระยะกักตัว และตรวจคัดกรอง ก็ได้ออกลาดตะเวนจนพบไม้ตะเคียนชันตาแมวถูกตัด 15 ต้น 

หลังพบไม้ตะเคียนชันตามแมวถูกตัด เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป และเจ้าหน้าท่ีชุดแผนกความมั่นคงอ่ืนๆ กองปฏิบัติการ สํานักข่าวกรอง 
กอ.รมน.ภาค 4 ได้ติดตามกลุ่มลักลอบตัดไม้ด้วยการดักซุ่มหลายคร้ัง เพราะเชื่อว่ากลุ่มขบวนการตัดไม้มีความพยายามท่ีจะกลับมาขนย้ายไม้ท่ียัง
หลงเหลือในท่ีเกิดเหตุ โดยทีมข่าวไทยพีบีเอส ได้มีโอกาสติดตามปฎิบัติภารกิจดักซุ่มกลางคืน 

เผยผู้มีอิทธิพล-จนท.รัฐ อยู่เบื้องหลัง 

นายพีรวัฒน์ แวดาโอ๊ะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป ให้ข้อมูลว่า คนตัดไม้ทํากันเป็นขบวนการใหญ่ โดยเฉพาะคนดูต้นทาง และพ้ืนท่ีพักไม้ 
ก่อนส่งออกขาย ซ่ึงไม้ตะเคียนชันตาแมว ถือว่าเป็นราชาแห่งป่า ท่ีกลุ่มตัดไม้ต้องการ โดยมีผู้อิทธิพลในพ้ืนท่ี และพ่อค้าไม้ร่วมมือกัน 

 “ลักษณะการทําไม้แปรรูปตะเคียนชันตาแมว เป็นชาวบ้านท่ีเข้ามาตัด แล้วขายให้นายทุน และมีกลุ่มวัยรุ่นรับจ้างแบกมายังจุดพักไม้ในหมู่บ้าน ทํา
คืนเดียวเสร็จ หลายคร้ังท่ีเราเข้าจับกุมถูกปืนยิงข่มขู่ แต่เราก็อยากจับคนเลื่อยไม้ให้ได้ขณะเลื่อย แต่บางพ้ืนท่ีเม่ือเราเข้าจับ กลับมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
บางคน กลับนําเอกสารอ้างสิทธิตัดไม้ในท่ี นส.3 มาแก้ตัวแทนนายทุน แต่เราก็ต้องดําเนินคดีไป” 

การเปลี่ยนวิธีการดักซุ่มจับกุมกลุ่มตัดไม้ ทําให้วันท่ี 17 ก.พ.2564 เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป ได้บุกจับกุมกลุ่มขบวนการตัดไม้ ขณะเลื่อย
ไม้ตะเคียนชันตาแมว ได้ 1 คน คือ นายอาวีกี บือซา ท่ีหมู่ 5 ต.ศรีบรรพต ก่อนขยายผลพบไม้แปรรูปท่ีถูกนําท่ีจุดพักไม้ของชาวบ้านด้านล่างอีก 
252 แผ่น 



 
แม้ว่าจะมีการจับกุมหลายคร้ัง แต่ขบวนการตัดไม้ก็ไม่มีท่าทีหวาดกลัว วันท่ี 3 มิ.ย.2564 ระหว่างท่ีเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป สนธิกําลัง
เข้าตรวจป่า ก็ถูกยิงปืนข้ึนฟ้าข่มขู่ระยะไกล เม่ือเข้าตรวจสอบพบการบุกรุกแผ้วถางป่าท่ีบ้านตะเคียนต้นเดียว ต.ศรีบรรพต พบการตัดไม้กาลอ ไม้สยา 
ท้ัง ไม้ท่อน ไม้แผ่น และไม้ซีกอีก 3 จุด 

ตัดไม้กลางป่านราธิวาส แต่ไม้มาโผล่ในโรงเล่ือยอยุธยา 

ต่อมา วันท่ี 23 ก.ย.2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ กอ.รมน.จะได้สนธิกําลังเข้าค้นโรงแปรรูปไม้ใน จ.พระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือตรวจความเชื่อมโยงกับคดีลักลอบตัดไม้ตะเคียนชันตาแมวท่ีถูกตัด 15 ต้นจาก จ.นราธิวาส ซ่ึงพบพิรุธไม้ท่ีแจ้งน้อยกว่าจํานวนไม้ท่ีมีอยู่จริง 
ด้านตัวแทนโรงเลื่อยแจ้งว่า ไม้ดังกล่าวเป็นไม้ท่ีมีผู้ว่าจ้างให้ทางโรงเลื่อยแปรรูป 

หลังจากนั้น รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส พร้อม กอ.รมน.เพ่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป เคยตรวจยึดไม้ท่อน 
และไม้แปรรูปจํานวนมากท่ีบ้านดาฮง หมู่ 4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร 

รองอธิบดีแฉเองขบวนการมีท้ัง จนท.รัฐ-อดีต ขรก. 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ บอกว่า กลุ่มขบวนการตัดไม้มีท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐบางกลุ่ม และอดีตข้าราชการบางคน ท่ีจงใจออกเอกสารสิทธิทับท่ีป่า เพ่ือเปิดทาง
ให้กลุ่มมอดไม้เข้ามาลักลอบตัดไม้ และแม้ว่าเอกสารสิทธิบางส่วนได้เพิกถอนไปแล้ว แต่ก็ยังมีการนําเลขเอกสารสิทธิจากท่ีอ่ืนมาสวมทับ ก่อนตัดไม้ 

ซ่ึงตรงกับเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป เข้าจับกุมยึดไม้บริเวณน้ีเม่ือวันท่ี 16 มี.ค.2564 ก็มีนักการเมืองท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
บางคน ได้แสดงตัวนําเอกสารสิทธิมาอ้างแทนนายทุนว่า ตัดไม้ถูกต้อง ก่อนจะได้รับแจ้งจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ ว่า 
เอกสารสิทธิดังกล่าว เป็นเอกสารสิทธินส.ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ นส.3 บิน 

เช่นเดียวกับ ข้อมูลของ กอ.รมน.ท่ีพบว่า มีการออกเอกสารสิทธิในป่าปรินยอ โดยมิชอบ มากกว่า 500 แปลง กินพ้ืนท่ีกว่า 4,000 ไร่ ซ่ึงสะท้อนให้
เห็นว่า การลักลอบตัดไม้บริเวณน้ี มีการจับมือร่วมกันเป็นขบวนการใหญ่ ซ่ึงขณะนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําลังอยู่ระหว่างส่งให้ดีเอสไอ พิจารณารับ
เป็นคดีพิเศษ รวมถึง ป.ป.ช เพ่ือเอาผิดข้าราชการ แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว 

 
ย้ายหัวหน้าอุทยานฯ จากนราธิวาสไปนครสวรรค์ 

ล่าสุด เม่ือถึงวันท่ี 29 ต.ค.2564 มีคําสั่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สั่งย้ายนายพีรวัฒน์ ดาโอะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป 
จ.นราธิวาส ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 นครสวรรค์ 

ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าว เคยสอบถามนายพีระวัฒน์ ถึงความพยายามของกลุ่มมอดไม้ท่ีต้องการให้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าท่ีออกไป เพ่ือเปิดทางให้มีการ
ทําไม้มากข้ึน 



“เป็นธรรมดา เม่ือเราไปขัดผลประโยชน์ หรือไปขวางทางของคนอื่น เค้าก็ไม่ชอบ อยากให้เราออกไป ตัวผมไม่คิดอะไรมาก ผมคิดแค่ว่า ท่ีนี่
คือบ้าน ผมเป็นคนท่ีนี่ อยู่ท่ีนี่ ผมก็อยากดูแลบ้านผม ดูแลป่าของผม คิดแค่นั้น” 

จากข้อมูล สถิติการดําเนินคดีเกี่ยวกับไม้ต้ังแต่ปี 2560 ถึง วันท่ี 20 ก.ย.2564 พบว่า ในช่วงท่ีนายพีรวัฒน์ และเจ้าหน้าท่ีชุดดังกล่าว เข้ามาทํา
หน้าท่ีสามารถยึดไม้ และจับกุมผู้ตัดไม้ได้มากข้ึน อีกท้ังยังตรวจยึดเคร่ืองเลื่อยยนต์ผิดกฎหมายขนาดใหญ่อีกกว่า 30 เคร่ือง (เอกสารตามแนบ) 

สถิติการดําเนินคดีเกี่ยวกับไม้ต้ังแต่ปี 2560 ถึง วันท่ี 20 ก.ย.2564 

 
สําหรับ อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป มีพ้ืนท่ีท่ีต้องดูแลกว่า 42,000 ไร่ และยังเป็นป่าสมบูรณ์ ท่ีมีไม้ตะเคียนชันตาแมวจํานวนมากจึงเป็นท่ีของกลุ่ม
ขบวนการมอดไม้ท่ีจะทําทุกวิธีทางเพ่ือลักลอบตัดไม้ และจากการเดินสํารวจป่าใน ต.ศรีบรรพต โดยเฉพาะท่ีเทือกเขาเมาะแต ท่ีพบไม้ตะเคียนชัน
ตาแมวถูกตัด 15 ต้น พบเส้นทางเก่าท่ีเคยถูกชักลากไม้ และไม้ท่อน หรือไม้แปรรูป ท่ีเป็นตําหนิถูกท้ิงระหว่างทางหลายจุด 

สะท้อนให้เห็นว่า การลักลอบตัดไม้มีมานาน “แม้จะไม่มีการดําเนินคดีอย่างเข้มข้นในอดีต ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีการตัดไม้เกิดข้ึน” การทํา
หน้าท่ีอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าท่ี จึงยังมีความจําเป็นต่อการรักษาป่าผืนนี้ไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าท่ีศปป.1 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบกองไม้และไม้แปรรูปจํานวนมาก กองอยู่ในซอยกลางเมืองระยอง หลังชาวบ้านสงสัยไม้
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน  เจ้าหน้าท่ีศปป.1 พร้อมด้วยปลัดอําเภอเมืองระยอง หัวหน้าชุดสายตรวจ สจป. 9(ชลบุรี)และหัวหน้าหน่วยฯรน.1(บ้านค่าย) 
ร่วมกันตรวจสอบกองไม้ตัดท่อนและไม้แปรรูปจํานวนมาก ภายในซอยเนินทราย ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จากการตรวจสอบพบไม้ตะเคียนทอง 
ยางนา ไม้สัก ฯลฯ กองอยู่ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ จากการสอบถามเจ้าของกองไม้ดังกล่าวไม่อยู่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่อมาเจ้าหน้าท่ีได้ติดต่อเจ้าของไม้
ได้ให้การว่ารับซ้ือไม้ท่อน และไม้แปรรูป จากท่ีดินกรรมสิทธ์ิ มีเอกสารได้มาถูกต้อง พร้อมได้นัดเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เพ่ือนําเอกสารมาแสดงให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบในวันท่ี 9 พฤศจิกายนนี้ 

ท้ังนี้มีชาวบ้านสงสัยว่าเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และ มีการขออนุญาตหรือไม่  วอนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ พบว่ามีกองไม้ 
ตัดท่อน และไม้แปรรูปกองอยู่ภายในซอยเนินทราย จํานวนมาก ว่ากองไม้ดังกล่าวมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ไม้ดังกล่าวนํามาแปรรูปรับจ้าง 
สร้างบ้านแบบทรงไทยขาย ริมถนนตากสินมหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง 


