
สรุปขาวประจําในวันที่ 25 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- "จตุพร" เซ็นต้ัง 10 รองอธิบดี ทส. (ไทยรัฐ 25 กุมภาพันธ 2565 หนา 7) 
- ปลัดทส.เซ็นต้ังแลว10รองอธิบดีใหม (มติชน 25 กุมภาพันธ 2565 หนา 5) 
- สัตวเลี้ยงแสนรัก: พบ'เสือปลา'สัตวปาหายากใกลสูญพันธุ (เดลินิวส 26 กุมภาพันธ 2565 หนา 9) 

ขาวเว็บไซต 

ต้ังรองอธิบดี10ตําแหนงกรมนํ้า-นํ้าบาดาล-ปาไม-อุทยานฯ-ธรณี (เดลินิวส 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/796304/ 
คลอดแลว 10 รองอธิบดีใหม กระทรวงทรัพยากรฯ (มติชน 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/news_3200862 
“บ๊ิกปอม” รณรงค ปลอดควันพิษจากไฟปากําชับ “ทส.” เฝาระวัง-เตรียมความพรอมควบคุมไฟปา 
(มติชน 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3201086 
กรมอุทยานฯ คาดโทษหนักจุดไฟเผาปา ทั้งจําทั้งปรับ หวังแกปญหาไฟปา-หมอกควัน (มติชน 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3200695 
กรมอุทยานฯคาดโทษหนัก จุดไฟเผาปาคุก30ปปรับ3ลานบาท (โพสตทูเดย 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.posttoday.com/social/local/676523 
พบลักลอบถางปาบานมะหินหลวง ตนไมขนาดใหญเสียหายจํานวนมาก (สยามรัฐ 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/325866# 
จับชายลักลอบตัดไมมะคาเขตปาสงวน (INN NEWS 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.innnews.co.th/news/local/news_296410/ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน รวมขับเคลื่อนโครงการสรางปา สรางรายได “สบขุนโมเดล” 
(เชียงใหมนิวส 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1941540/ 
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ตั้งรองอธิบดี10ตําแหน่งกรมน้ํา-น้ําบาดาล-ป่าไม้-อุทยานฯ-ธรณี 

กระทรวงทรัพยากรฯ ต้ังรองอธิบดี 10 ตําแหน่ง กรมน้ํา-น้ําบาดาล-ป่าไม้-อุทยานฯ-ธรณี 

24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:50 น.  

 
เม่ือวันท่ี 24 ก.พ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง ข้าราชการระดับ 9 ตําแหน่ง 
รองอธิบดี ดังนี้ 1.นายพสษิฐ์ เอ่ียวพานิชย์ ผอ.สํานักทรัพยากรน้ําภาค 5 กรมทรัพยากรน้ํา เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 2.นายธีระชุณ บุญสิทธ์ิ 
ผอ.สํานักอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา กรมทรัพยากรนํ้า เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 3.นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธ์ุ ผอ.กองกฎหมาย กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) เป็นรองอธิบดี คพ. 4.นายสุรินทร์ วรกิจธํารง ผอ.สํานักพัฒนานํ้าบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 5.นายสุวภาคย์ อ่ิมสมุทร ผอ.กองเทคโนโลยีธรณี เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 6.นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ 7.นายนิพนธ์ จํานงค์ศิริศักด์ิ ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็น
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 8.นายพรศักด์ิ ภู่อ่ิม ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 
เป็น รองอธิบดี คพ. 9.นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นรองอธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี 10.นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คลอดแล้ว 10 รองอธิบดีใหม่ กระทรวงทรัพยากรฯ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 15:14 น. 

 
คลอดแล้ว 10 รองอธิบดีใหม่ กระทรวงทรัพยากรฯ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนาม แต่งต้ัง โยกย้าย
ข้าราชการระดับ9 ตําแหน่ง รองอธิบดี ดังนี้ 1.นายพสิษฐ์ เอ่ียวพานิชย์ ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําภาค 5 กรมทรัพยากรน้ํา เป็น รองอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ํา 2.นายธีระชุณ บุญสิทธ์ิ ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา กรมทรัพยากรนํ้า เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 3.นายพิทยา 
ปราโมทย์วรพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองกฏหมาย กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เป็นรองอธิบดีคพ.4.นายสุรินทร์ วรกิจธํารง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาน้ํา
บาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 5.นายสุวภาคย์ อ่ิมสมุทร ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีธรณี เป็นรองอธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี 6.นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ 7.นายนิพนธ์ จํานงค์ศิริ
ศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 8.นายพรศักด์ิ ภู่อ่ิม 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงทส. เป็น รองอธิบดี คพ.9.นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง 
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 10.นายวันชัย 
จริยาเศรษฐโชค ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 กรมอุทยานแห่งชาติ เป็น รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “บิ๊กป้อม” รณรงค์ ปลอดควันพิษจากไฟป่ากําชับ “ทส.” เฝ้าระวัง-เตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 16:26 น. 

 
“บิ๊กป้อม” รณรงค์ ปลอดควันพิษจากไฟป่ากําชับ “ทส.” เฝ้าระวัง-เตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในโอกาส “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” 
24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีร่วมแรงร่วม
ใจกันให้ความสําคัญ แก้ปัญหาการเผาป่า ท่ีเป็นปัญหาของการทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติและมลภาวะของควันพิษ ซ่ึงส่งผลกระทบท้ังต่อด้าน
สุขภาพร่างกายโดยตรง ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมท้ังปัญหาโลกร้อนและภัยธรรมชาติตามมา พร้อม ขอ
ถือโอกาสนี้แสดงความอาลัยกับเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร ท่ีสูญเสียจากการร่วมทําหน้าท่ีดับไฟป่าท่ีผ่านมา 

พล.อ.ประวิตร ยํ้าว่า แม้การขับเคล่ือนมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าระยะสั้น ด้วยการจัดต้ังหน่วยควบคุมไฟป่าเป็นพ้ืนท่ี โดยความร่วมมือของ
ประชาชนและอาสาสมัครในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมท่ีผ่านมา จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และลดทอนความเสียหายเป็นพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนได้
มากนั้น ในระยะยาว เราทุกคนทุกฝ่าย ยังคงต้องร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันไฟป่าทุกรูปแบบ ร่วมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาคเอกชน ภาคประชาชน เกษตรกร รวมท้ังนักเรียน นักศึกษา ในการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและตระหนักถึง
อันตรายและผลกระทบของควันท่ีเกิดจากไฟป่ามากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ 

พล.อ.ประวิตร กําชับให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)โดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมของหน่วยควบคุมไฟป่าระดับพ้ืนท่ี ให้พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันที โดยยกระดับปฏิบัติการให้เข้มงวดในภาวะวิกฤต และให้ความสําคัญ
กับการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันมากข้ึน โดยให้ประสานกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง บังคับใช้
กฎหมาย และปรับการทํางานให้เข้าถึงประชาชนมากข้ึน ในการร่วมบํารุงรักษาและอนุรักษ์ป่า รวมท้ังคงความต่อเนื่องรณรงค์ป้องกันไฟป่าระดับ
พ้ืนท่ีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยงในฤดูแล้งของทุกปีท่ีเคยเกิดปัญหา เพ่ือร่วมกันลดปัญหาควันพิษจากไฟป่า และผลกระทบจากความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในภาพรวม 

 



 

กรมอุทยานฯ คาดโทษหนักจุดไฟเผาป่า ท้ังจําท้ังปรับ หวังแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 14:25 น. 

 
กรมอุทยานฯ คาดโทษหนักจุดไฟเผาป่าท้ังจําท้ังปรับ หวังแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน 

วันท่ี 24 ก.พ.65 นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้
ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์” ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี ตามนโยบาย “ทส.ยกกําลัง X” และ “ทส.หนึ่งเดียว” ของนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ให้ดําเนินการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างย่ังยืน 
โดยมี นายชัชวาล ศิริสมบัติ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าท่ี สบอ.3 (บ้านโป่ง) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และตัวแทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้การต้อนรับ 

โดยกิจกรรมในงานมีการมอบของท่ีระลึกให้กับตัวแทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านช่องสะเดา  
บ้านพุม่วง บ้านพุพง บ้านท่ากะทิ และบ้านแก่งปลากด จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมปล่อยแถวกําลังพลและขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี 
เพ่ือออกรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทราบถึงแนวทางการป้องกันไฟป่า และ
ผลกระทบของควันพิษจากไฟป่า เป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีสถานีควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ จํานวน 150 คน 

อีกท้ังยังได้ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์ “จุดไฟเผาในเขตป่าอนุรักษ์ มีโทษจําคุกสูงสุด 30 ปี ปรับสูงสุด 3 ล้านบาท ว่าหากมีบุคคลใดแจ้งเบาะแส
การเผาป่าในเขตป่าอนุรักษ์ และสามารถจับกุมผู้กระทําผิดได้ จะได้รับเงินรางวัลสินบนนําจับ จํานวน 1 หม่ืนบาท จากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 
(บ้านโป่ง) 

 

 

 

 

 

 



 

กรมอุทยานฯคาดโทษหนัก จุดไฟเผาป่าคุก30ปีปรับ3ล้านบาท 

วันท่ี 24 ก.พ. 2565 เวลา 15:13 น. 

 
กาญจนบุรี-กรมอุทยานฯ คาดโทษหนักจุดไฟเผาป่า คุก 30 ปี ปรับ 3 ล้านบาท เพ่ือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

เม่ือวันท่ี 24 ก.พ.65 นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้
ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์” ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี และร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์ "จุดไฟเผาในเขตป่าอนุรักษ์ มีโทษ
จําคุกสูงสุด 30 ปี ปรับสูงสุด 3 ล้านบาท ว่าหากมีบุคคลใดแจ้งเบาะแสการเผาป่าในเขตป่าอนุรักษ์ และสามารถจับกุมผู้กระทําผิดได้ จะได้รับเงิน
รางวัลสินบนนําจับ จํานวน 1 หม่ืนบาท จากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย “ทส.ยกกําลัง X” และ “ทส.หนึ่งเดียว” ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ให้ดําเนินการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างย่ังยืน โดยมี นายชัชวาล ศิริสมบัติ ผู้อํานวยการ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าท่ี สบอ.3 (บ้านโป่ง) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และตัวแทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเข้าร่วม 

สําหรับกิจกรรมในงานมีการมอบของท่ีระลึกให้กับตัวแทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านช่องสะเดา 
บ้านพุม่วง บ้านพุพง บ้านท่ากะทิ และบ้านแก่งปลากด จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมปล่อยแถวกําลังพลและขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี 
เพ่ือออกรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทราบถึงแนวทางการป้องกันไฟป่า และ
ผลกระทบของควันพิษจากไฟป่า เป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซ่ึง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีสถานีควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ จํานวน 150 คน 

 
 

 

 



 

พบลักลอบถางป่าบ้านมะหินหลวง ต้นไม้ขนาดใหญ่เสียหายจํานวนมาก 

24 กุมภาพันธ์ 2565 18:20 น. 

 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี มส.3 ขุนยวมและหน่วยและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม จัดกําลังออกลาดตระเวน ตรวจพบการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า 
จึงเข้าทําการตรวจจับกุม แต่ไม่พบผู้ต้องหา จึงส่งคดีให้พนักงานสอบสวน สภ.ขุนยวม สืบหาตัวผู้กระทําผิดต่อไป หน่วยป่าไม้ระบุ วอนประชาชน
ช่วยกันรักษาป่า ต้นน้ําให้ดีก่อนท่ีจะประสบกับความแห้งแล้งในอนาคต 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายรุ่งเพชร บรรเทา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี มส.3 ขุนยวม และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดกําลังเจ้าหน้าท่ีออกลาดตระเวนตรวจตราการกระทําผิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เม่ือไปถึงบริเวณป่า
บ้านมะหินหลวง หมู่ท่ี 8 ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อําเภอชุนยวม ฯ พบ
การกระทําผิดแผ้วถางป่าบนเนินเขา แปลงแรก เนื้อท่ีป่าถูกถางประมาณ 12 ไร่ โดยมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ เสียหายเป็นจํานวนมาก คิด
ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน 713,668 บาท และได้ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน (ไม้ก่อ) จํานวน 25 ท่อน รวมปริมาตร จํานวน 11.17 ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นค่าภาคหลวง 335 บาท คิดเป็นค่าเสียหายท่ีรัฐพึงได้รับจํานวน 111,700 บาท และแปลงท่ี 2 พบการแผ้วถางป่าเสียหาย เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ คิด
ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน 416,307 บาท จึงได้ทําการตรวจจับพิกัดดาวเทียมและส่งคดียึด ให้กับพนักงานสอบสวน สภ.ขุนยวม เพ่ือสืบหาตัว
ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
โดย นายรุ่งเพชร บรรเทา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี มส.3 ขุนยวม ระบุต่อไปว่า อยากจะขอแจ้งให้ราษฎรในพ้ืนท่ี อ.ขุนยวม ให้ตระหนักถึง
การรักษาป่าต้นน้ําลําธาร หากมีการแผ้วถางออกไปอย่างไม่หยุดย้ัง ในอนาคต เม่ือป่าต้นน้ําถูกทําลาย จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม ไม่
ว่าจะเกิด ผลกระทบการขาดแคลนน้ํากินน้ําใช้ ผลกระทบจากสภาวะอากาศท่ีผิดปกติ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือเกิดพายุลูกเห็บโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน ฉะนั้นจึงอยากจะให้ประชาชนทุกคนให้ตระหนักในเร่ืองดังกล่าวไว้ด้วย 

 



 

จับชายลักลอบตัดไม้มะค่าเขตป่าสงวน 

24 กุมภาพันธ์ 2022 - 11:00 

 
จนท.ป่าไม้จับชายลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฯ 

ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลําปาง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ชุดปฏิบัติพิเศษ ชุดท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.12 (แม่
จางตอนขุน) เจ้าหน้าป่าไม้สํานักฯ3 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันปราบปราม ท่ี 3(ภาคเหนือ) เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง อ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ได้ร่วมกัน จับกุมนายนลิน (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ภูมิลําเนา อ.แม่เมาะ จว.ลําปาง พร้อมของกลาง ไม้หวงห้าม
(มะค่า)แปรรูป จํานวน 3 แผ่น ปริมาตร 1.84 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 128,800 บาท , รถไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 คัน ,เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ 
จํานวน 1 เคร่ือง , ปืนลูกซองยาว 1 กระบอกและ เคร่ืองกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จํานวน 9 นัด โดยจับกุมตัวได้ท่ีบริเวณป่าห้วยแม่ตีบน้อย  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งขวา หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จว.ลําปาง 

ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทําผิด 

1.กระทําผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ฐาน”ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง 
ปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม.โดยไม่ได้รับอนุญาต” 

2.กระทําผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ทําไม้หรือทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน
แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

3.กระทําผิด พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

4.กระทําผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนฯ ฐาน “มีอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง ร.ต.อ.พิชิตชัย ไชยาโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเบื้องต้น
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ 

 

 

 

 

 



 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ “สบขุ่น
โมเดล” 

24 ก.พ. 65 

 
บ้านสบขุ่น หมู่ท่ี 7 ตําบลป่าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นชุมชนต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล พ้ืนท่ีต้ังชุมชนและพ้ืนท่ีถือครอง เพ่ือการทํากิน
ทางการเกษตรโดยมีพ้ืนท่ีเขต จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา อยู่บนพ้ืนท่ีภูเขาสูงชัน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําของแม่น้ํายม ประชาชนเป็นชาวพ้ืนเมือง ต้ัง
ถ่ินฐานมานานหลายชั่วอายุคน โดยประชาชนท่ีมาต้ังถ่ินฐานอยู่ร่วมกันในช่วงแรก เป็นประชาชนท่ีอพยพมาจากหลายแห่ง ท้ังจากจังหวัดน่านและ
จังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีประชากร จํานวน 1,575 คน 319 หลังคาเรือน 

ประชาชนบ้านสบขุ่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทําไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ โดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป็นพ้ืนท่ี
ภูเขาสูงและลาดชัน ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินลดลงต่อเนื่องทุกๆ ปี ส่งผลให้ประชาชน
ต้องอาศัยปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีสุขภาพอนามัยของเกษตรกรเสื่อมถอย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ประกอบกับในปัจจุบัน ราคาผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความผันผวน ในบางปีราคาผลผลิตราคา
ตกตํ่า ส่งผลให้ประชาชนประสบภาวะหนี้สินตามมา 

ในการนี้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยน้อมนําแนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซ่ึงได้ข้อสรุปแนวทางในการดําเนินงานเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี ให้สามารถมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพอยู่ร่วมกับป่า ได้โดยไม่กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการสนับสนุนการปลูกกาแฟสายพันธ์ุอะราบิก้า ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถทดแทนการปลูกข้าวโพดได้ 
และต้องอาศัยพืชพ่ีเลี้ยงท่ีเป็นร่มเงาในการเจริญเติบโต เหมาะสมกับแนวพระราชดําริฯ “สร้างป่า สร้างรายได้” นอกจากจะเป็นอาชีพทางเลือก
ทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ําและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวจะได้คืนผืนป่าตามลําดับ 

 
และเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีผ่านมา กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมกับ สํานักงานด้านความย่ังยืนและพัฒนา
ชุมชน จังหวัดน่าน, เครือเจริญโภคภัณฑ์ ,อุทยานแห่งชาตินันทบุรี, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อําเภอท่าวังผา และผู้นําชุมชนบ้านสบขุ่น ในการ
ตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีโครงการป่าสร้างรายได้ “สบขุ่นโมเดล” เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ท่ีได้ร่วมดําเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาต้ังแต่



ปี 2559 รวมท้ังได้รวบรวมปัญหาในการดําเนินการ ไปประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางในการช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันและ
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามเป้าหมาย เพ่ือให้คนอยู่ได้ (มีรายได้ม่ันคงย่ังยืน) ป่าอยู่ดี (ธรรมชาติฟ้ืนคืน
ไม่ถูกทําลาย) และชุมชนอยู่อย่างม่ังมีความสุข (บนพ้ืนฐานความพอเพียง) สืบไป 

 


