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ขาวเว็บไซต 
- รวบชายตัดไมยางนาอายุ100ป (ไทยโพสต 25 มกราคม 2565 หนา 15) 

ขาวเว็บไซต 

“ปลัดฯ จตุพร" คุมเขมการใชประโยชนเขตปาสงวนฯ เนนใหเกิดประโยชนสูงสุด (บานเมือง 24 มกราคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/266971. 
ตัดไมเจอคุก! รวบหนุมใหญตัดไมยางนา 100 ป คา 5 แสน อางไมลมเอง (เดลินิวส 24 มกราคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/697474/ 
อช.เขื่อนศรีฯ ลุยปายึดไมใหญอายุกวา 100 ป มูลคากวา 5 แสน (บานเมือง 24 มกราคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/266879 
บุกรวบหนุมใหญตัดยางนาอายุกวา100ป อางไมลมเลยเลื่อยไวใช (TOPNEWS 24 มกราคม 2565) 
https://www.topnews.co.th/news/218408 
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“ปลัดฯ จตุพร" คุมเข้มการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนฯ เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่การรักษาต้นไม้ให้ได้มากที่สุด เพ่ือการคํานวณคาร์บอน
เครดิตของประเทศในอนาคต 

วันนี้ (24 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมประชุมพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ท้ังในส่วนคําขอการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  และคําขออนุญาตเพ่ือพิจารณาท่ัวไป 

โอกาสน้ี ปกท.ทส. ได้เน้นยํ้า ขอให้การพิจารณาคําขออนุญาตฯ คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี สําหรับพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ขอให้กรมป่าไม้เร่งสํารวจส่วนท่ียังเป็นป่าสมบูรณ์ เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ฐานข้อมูลใช้ประกอบการคํานวณคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ในการเป็นพ้ืนท่ีดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนซิงค์ (Carbon Sinks) 
ของประเทศต่อไป ในส่วนของพ้ืนท่ี คทช. ขอให้เร่งสรุปรายงานการออกใบอนุญาต เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบพ้ืนท่ีท้ังหมดในระยะแรกให้กับ
ประชาชนได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้มีมติเห็นชอบคําขออนุญาต และมีมติเห็นชอบคําขอในหลักการ รวมท้ังสิ้นจํานวน  18 คําขอ โดยแบ่งเป็น คํา
ขอการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จํานวน 3 คําขอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตและกาฬสินธ์ุเนื้อท่ีรวม 991 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา 
และคําขออนุญาตเพ่ือพิจารณาทั่วไป จํานวน 15 คําขอ เป็นคําขอจากหน่วยงานราชการ จํานวน 10 คําขอ และเป็นคําขอจากหน่วยงานเอกชน 
จํานวน 5 คําขอ อาทิ คําขอจากการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอใช้พ้ืนท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอินทขิล เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ี
สําหรับการพัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ คําขอจากกองทัพบก ขอใช้พ้ืนท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ําแม่
ฝาง จ.เชียงใหม่  เพ่ือดําเนินการโครงการร้อยใจรักษ์  คําขอจากห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลารัตน์หล่มสัก ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

นอกจากนี้  ท่ีประชุมยังได้รับทราบผลการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผล
การสรุปสถานะคําขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ จากฐานข้อมูล (Database) การอนุญาต   ผลการสรุปการดําเนินงานโครงการจัดท่ีดินทํากิน
ของรัฐ ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  23 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2564 และรับทราบความเห็นของคณะกฤษฎีกากรณีการเพิกถอน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองหัวสุย จังหวัดระนอง  อีกด้วย 



 

 
เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ทส.ยกกําลังเอ็กซ์ ของ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ดําเนินการปราบปรามข้ันเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่า ทําไม้ ล่าสัตว์ 

โดยนายยุทธพงค์ ดําศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.13 (แสวงบ่า) 
นายวิจารณ์ อ่อนคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านสะพานลาว และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ ได้ออกตรวจปราบปราม การกระทําผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบตัดไม้หวงห้ามและแปรรูปในเขตอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 

กําลังเจ้าหน้าท่ีจึงเดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณท้องท่ีป่าบ้านสะพานลาว หมู่ 2 ตําบลสหกรณ์นิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 และเป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ พ.ศ. 2524 
ซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี-ป่าเขาบ่อแร่ แปลง 1 พบนายเกษม (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ชาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี แสดงตัวเป็นเจ้าของแปลงท่ีดิน 

จากการตรวจสอบพบไม้ยางนาขนาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี ซ่ึงเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ถูกตัดโค่นบริเวณท้ายไร่ วัด
ความโตของตอได้ 4 เมตร 10 เซนติเมตร โดยตอไม้ยางนา มีร่องรอยการเผาตอลักษณะใหม่ มีร่องรอยการนํากิ่งไม้เอามาปิดอําพรางเพ่ือตบตา
เจ้าหน้าท่ี พบกองข้ีเลื่อยกระจายท่ัวพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก 

 



ห่างตอไม้ราว 20 เมตร พบไม้แปรรูปขนาดใหญ่ กองอยู่บริเวณด้านหน้าโกดังเก็บของคลุมด้วยผ้าใบจึงตรวจยึด เป็นไม้ยางแปรรูปเป็นแผ่นขนาด
ใหญ่ ซ่ึงเป็นไม้ยางนาต้นเดียวกับท่ีถูกตัด บริเวณริมลําห้วยท้ายไร่ 8 แผ่น ซ่ึงมีขนาดความยาว 5 เมตร 40 เซนติเมตร กว้าง 80-95 เซนติเมตร 
หนา 10-20 เซนติเมตร รวมปริมาตร จํานวน 5.15 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวงเป็นเงิน 618 บาท มูลค่าเสียหายของรัฐ 103,000 บาท ส่วน
ราคาขายให้พ่อค้าจะมีราคากว่า 5 แสนบาท 

เบื้องต้นนายเกษม อ้างว่า ไม้ดังกล่าวเป็นไม้ยางนาธรรมชาติได้โค่นล้มมาหลายปีแล้ว เห็นว่าไม้ดังกล่าวมีเนื้อไม้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงได้
ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวมาเลื่อยแปรรูปไม้ดังกล่าวทําการแปรรูปออกเป็นแผ่น จากนั้นใช้รถไถชักลากไม้มาเก็บยังโรงเก็บไม้ โดยทําการแปรรูปไม้
ดังกล่าวมาได้ประมาณ 1 เดือน โดยไม้ท้ังหมดจะนํามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไม้ไปไหน 

ต่อมาเจ้าหนา้ท่ีนําตัวนายเกษม ผู้กระทําความผิด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าตาม นโยบายทส.ยก
กําลังเอ็กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง นาย
ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ดําเนินการปราบปรามข้ันเด็ดขาด กับนายทุนผู้บุกรุกป่า ทําไม้ ล่าสัตว์ 

ท้ังนี้ นายยุทธพงค์ ดําศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เข่ือนศรีนครินทร์ นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.13 (แสวงบ่า) 
นายวิจารณ์ อ่อนคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านสะพานลาว และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ เข่ือนศรีนครินทร์ ได้ออกตรวจปราบปราม การกระทําผิด
กฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หลังได้รับรายงานว่า มีการลักลอบตัดไม้หวงห้ามและแปรรปู ในเขตอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์   

กําลังเจ้าหน้าท่ีจึงเดินทางเข้าตรวจสอบ บริเวณท้องท่ีป่าบ้านสะพานลาว หมู่ 2 ตําบลสหกรณ์นิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีป่าตามพรบ.ป่าไม้พ.ศ.2484 และเป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เข่ือนศรีนครินทร์ พ.ศ. 
2524 ซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี -ป่าเขาบ่อแร่ แปลง1 พบนายเกษม (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ชาวต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี แสดงตัวเป็นเจ้าของแปลงท่ีดิน 

จากการตรวจสอบ พบไม้ยางนาขนาดใหญ่  (Dipterocarpus alatus) อายุกว่า100ปี ซ่ึงเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ถูก
ตัดโค่นบริเวณท้ายไร่ วัดความโตของตอได้ 4เมตร10 เซนติเมตร โดยตอไม้ยางนามีร่องรอยการเผาตอ ลักษณะใหม่ มีร่องรอยการนํากิ่งไม้ เอามา
ปิดอําพรางเพ่ือตบตาเจ้าหน้าท่ี พบกองข้ีเลื่อยกระจายท่ัวพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก   

ห่างตอไม้ราว 20 เมตร พบไม้แปรรูปขนาดใหญ่ กองอยู่บริเวณด้านหน้าโกดังเก็บของ คลุมด้วยผ้าใบ จึงตรวจยึด เป็นไม้ยางแปรรูปเป็นแผ่นขนาดใหญ่ 
ซ่ึงเป็นไม้ยางนาต้นเดียวกับท่ีถูกตัด บริเวณริมลําห้วยท้ายไร่ จํานวน 8 แผ่น ซ่ึงมีขนาดความยาว 5เมตร40 ซม. กว้าง 80-95 ซม. หนา 10-20 ซม. 
รวมปริมาตร จํานวน 5.15 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวงเป็นเงิน 618 บาท มูลค่าเสียหายของรัฐ 103,000 บาท ส่วนราคาขายให้พ่อค้าจะมี
ราคากว่า5แสนบาท 

 



เบื้องต้นนายเกษม อ้างว่า ไม้ดังกล่าวเป็นไม้ยางนาธรรมชาติ ได้โค่นล้มมาหลายปีแล้ว เห็นว่าไม้ดังกล่าวมีเนื้อไม้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงได้
ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว มาเลื่อยแปรรูปไม้ดังกล่าว ทําการแปรรูปออกเป็นแผ่น จากนั้นใช้รถไถชักลากไม้ มาเก็บยังโรงเก็บไม้  โดยทําการแปรรูปไม้
ดังกล่าวมาได้ประมาณ 1 เดือน โดยไม้ท้ังหมดจะนํามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไม้ไปไหน   

ต่อมาเจ้าหน้าท่ี นําตัวนายเกษม ผู้กระทําความผิด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
หน.อุทยานฯเข่ือนศรีนครินทร์ พร้อมจนท.ป่าไม้ บุกรวบชายวัยดึกเลื่อยไม้ยางนา เส้นรอบวงความโตเกือบ5เมตร อายุกว่า100 ปี แปรรูปเป็นแผ่น
ขนาดใหญ่ 8 แผ่น รัฐเสียหาย1แสน มูลค่าในตลาดกว่า5แสน อ้างไม้ล้มมานานเลยเลื่อยไว้ใช้ 

เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าตาม นโยบายทส.ยก
กําลังเอ็กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง นาย
ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ดําเนินการปราบปรามข้ันเด็ดขาด กับนายทุนผู้บุกรุกป่า ทําไม้ ล่าสัตว์ 

ท้ังนี้ นายยุทธพงค์ ดําศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เข่ือนศรีนครินทร์ นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.13 (แสวงบ่า) 
นายวิจารณ์ อ่อนคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านสะพานลาว และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ เข่ือนศรีนครินทร์ ได้ออกตรวจปราบปราม การกระทําผิด
กฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หลังได้รับรายงานว่า มีการลักลอบตัดไม้หวงห้ามและแปรรูป ในเขตอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 

กําลังเจ้าหน้าท่ีจึงเดินทางเข้าตรวจสอบ บริเวณท้องท่ีป่าบ้านสะพานลาว หมู่ 2 ตําบลสหกรณ์นิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีป่าตามพรบ.ป่าไม้พ.ศ.2484 และเป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เข่ือนศรีนครินทร์ พ.ศ. 
2524 ซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี -ป่าเขาบ่อแร่ แปลง1 พบนายเกษม (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ชาวต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี แสดงตัวเป็นเจ้าของแปลงท่ีดิน 

จากการตรวจสอบ พบไม้ยางนาขนาดใหญ่  (Dipterocarpus alatus) อายุกว่า100ปี ซ่ึงเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ถูก
ตัดโค่นบริเวณท้ายไร่ วัดความโตของตอได้ 4เมตร10 เซนติเมตร โดยตอไม้ยางนามีร่องรอยการเผาตอ ลักษณะใหม่ มีร่องรอยการนํากิ่งไม้ เอามา
ปิดอําพรางเพ่ือตบตาเจ้าหน้าท่ี พบกองข้ีเลื่อยกระจายท่ัวพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก 

ห่างตอไม้ราว 20 เมตร พบไม้แปรรูปขนาดใหญ่ กองอยู่บริเวณด้านหน้าโกดังเก็บของ คลุมด้วยผ้าใบ จึงตรวจยึด เป็นไม้ยางแปรรูปเป็นแผ่นขนาดใหญ่ 
ซ่ึงเป็นไม้ยางนาต้นเดียวกับท่ีถูกตัด บริเวณริมลําห้วยท้ายไร่ จํานวน 8 แผ่น ซ่ึงมีขนาดความยาว 5เมตร40 ซม. กว้าง 80-95 ซม. หนา 10-20 ซม. 
รวมปริมาตร จํานวน 5.15 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวงเป็นเงิน 618 บาท มูลค่าเสียหายของรัฐ 103,000 บาท ส่วนราคาขายให้พ่อค้าจะมี
ราคากว่า5แสนบาท 

เบื้องต้นนายเกษม อ้างว่า ไม้ดังกล่าวเป็นไม้ยางนาธรรมชาติ ได้โค่นล้มมาหลายปีแล้ว เห็นว่าไม้ดังกล่าวมีเนื้อไม้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงได้
ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว มาเลื่อยแปรรูปไม้ดังกล่าว ทําการแปรรูปออกเป็นแผ่น จากนั้นใช้รถไถชักลากไม้ มาเก็บยังโรงเก็บไม้  โดยทําการแปรรูปไม้
ดังกล่าวมาได้ประมาณ 1 เดือน โดยไม้ท้ังหมดจะนํามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไม้ไปไหน 

ต่อมาเจ้าหน้าท่ี นําตัวนายเกษม ผู้กระทําความผิด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพ่ือดําเนนิคดีตามกฎหมายต่อไป 

 


