
สรุปขาวประจําในวันที่ 8 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- สปก.สวนเจติ๋ม ทิดปองไมไดรุกปา (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,11) 
- ขาวสั้น: ยื่นสอบ 'สมปอง' ครอบครองท่ีดิน (ไทยโพสต 8 กุมภาพันธ 2565 หนา 16) 
- ยื่นสปก.สอบท่ีดิน"สมปอง" ดาบสองปาไม-ปปง.ฟนเพ่ิม (ผูจัดการรายวัน 360o 8 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,4) 
- เดลินิวสกอนข้ึนแทน: มอดไมรุกปาสะบายอย (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 11) 
- เหิมหนักลอบตัดไมเทือกเขาสันกาลาคีรี (ไทยโพสต 8 กุมภาพันธ 2565 หนา 15) 
- สตง.พบพิรุธ-ผิดกม.เหมืองหินกองทัพเรือ (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,11) 
- แฉเหมืองหินทัพเรือ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,11) 
- ดีเอสไอตรวจลอบตัดไมสักทอง (มติชน 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 15) 

ขาวเว็บไซต 

‘ทิดสมปอง’ งานเขา! ‘พ่ีศรี’ ยื่นสอบซ้ือท่ีดิน 300 ไร เขาขายฟอกเงิน (เดลินิวส 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/740529/ 
‘ศรีสุวรรณ’ ยื่น ส.ป.ก.สอบ ‘สมปอง’ ซ้ือท่ีดิน 300 ไรแลว จอยื่นอธิบดีปาไม-ปปง.สอบเพ่ิม  
(มติชน 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3171367 
งานเขารัวๆ! จอยื่นปาไม-ปปง. สอบปม สมปอง ครอบครองท่ีดิน 300 ไร (ขาวสด 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6875269 
‘ทิดสมปอง’ งานเขาอีก! พ่ีศรีเตรียมยื่นปาไมสอบท่ีดิน กลุมไลฟสดกลองสุมรองแอบลบไลฟ  
(ไทยโพสต 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thaipost.net/x-cite-news/80506/ 
"ศรีสุวรรณ" จอรองอธิบดีกรมปาไม ปม "สมปอง" กวานซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. (สยามรัฐ 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/320605 
เข่ือนวชิราลงกรณ สํารวจแนวปองกันไฟปา สํารวจพ้ืนท่ีทําฝายชะลอน้ํา  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220207113049244 
เหลาจิตอาสา อ.บานโฮง ลําพูน รวมกันสรางฝาย ลดปญหาภัยแลง และ PM2.5  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220207114421252 
แจกกลาไม หนุนงบปลูก หวังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สรางรายไดชุมชน (เชียงใหมนิวส 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1923396/ 
เหมืองหินกองทัพเรือ ปมรอนสอบานปลาย (1) (เดลินิวส 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/articles/740096/ 
แกงมอดไมเหิม ลอบตัดไมยาง-ไมสยา บนเทือกเขาสันกาลาคีรี (ขาวสด 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6875807 
เหิมหนัก! มอดไมลอบตัดโคนตนไมบนเทือกเขาสันกาลาคีรี พ้ืนท่ี อ.สะบายอย จ.สงขลา  
(ผูจัดการออนไลน 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://mgronline.com/south/detail/9650000012570 
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เหิม! แกงมอดไมลักลอบตัดไมบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ยึดของกลางเพียบ (แนวหนา 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.naewna.com/local/633872 
เจาหนาท่ี DSI จากสวนกลาง ลงพ้ืนท่ีบานเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน ตรวจสอบท่ีดิน ท่ีมีการตัดไมสักทองขนาดใหญ 
(สยามรัฐ 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/320403 
คพ.ชี้ ป 64 รองเรียนมลพิษไดรับการแกไขเพ่ิมข้ึน เหตุ รุกตรวจแหลงกําเนิด (มติชน 7 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/news_3171730 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26416
วันที่: อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: สปก.สวนเจ๊ติ๋ม ทิดปองไม่ได้รุกป่า

รหัสข่าว: C-220208004033(8 ก.พ. 65/03:50) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 41.46 Ad Value: 87,066 PRValue : 261,198 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9218
วันที่: อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บนซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ยื่นสอบ 'สมปอง' ครอบครองที่ดิน

รหัสข่าว: C-220208008079(8 ก.พ. 65/03:49) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 13.02 Ad Value: 9,765 PRValue : 29,295 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3623
วันที่: อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: ยื่นสปก.สอบที่ดิน"สมปอง" ดาบสองป่าไม้-ปปง.ฟันเพิ่ม

รหัสข่าว: C-220208040041(8 ก.พ. 65/05:01) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 24.76 Ad Value: 37,140 PRValue : 111,420 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26417
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: มอดไม้รุกป่าสะบ้าย้อย

รหัสข่าว: C-220209035069(8 ก.พ. 65/05:52) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.41 Ad Value: 15,851 PRValue : 47,553 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9218
วันที่: อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: เหิมหนักลอบตัดไม้เทือกเขาสันกาลาคีรี

รหัสข่าว: C-220208008065(8 ก.พ. 65/03:43) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 21.04 Ad Value: 15,780 PRValue : 47,340 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26417
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: สตง.พบพิรุธ-ผิดกม.เหมืองหินกองทัพเรือ

รหัสข่าว: C-220209035000(8 ก.พ. 65/06:05) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 93.57 Ad Value: 196,497 PRValue : 589,491 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26417
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: สตง.พบพิรุธ-ผิดกม.เหมืองหินกองทัพเรือ

รหัสข่าว: C-220209035000(8 ก.พ. 65/06:05) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 93.57 Ad Value: 196,497 PRValue : 589,491 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26416
วันที่: อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: แฉเหมืองหินทัพเรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

รหัสข่าว: C-220208004034(8 ก.พ. 65/03:49) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 82.42 Ad Value: 173,082 PRValue : 519,246 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26416
วันที่: อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: แฉเหมืองหินทัพเรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

รหัสข่าว: C-220208004034(8 ก.พ. 65/03:49) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 82.42 Ad Value: 173,082 PRValue : 519,246 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16040
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอตรวจลอบตัดไม้สักทอง

รหัสข่าว: C-220209038085(8 ก.พ. 65/06:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.97 Ad Value: 13,167 PRValue : 39,501 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
เม่ือวันท่ี 7 ก.พ.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีย่ืนสอบท่ีดิน ส.ป.ก.ของนายสมปอง นครไธสง (อดีต
พระมหาสมปอง) ว่าตนได้ย่ืนหนังสือไปยังเลขาธิการ ส.ป.ก.แล้วว่าขอให้ตรวจสอบ กรณีท่ีนางพันธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย (ต๋ิม ทีวีพูล) ออกมาแถลงข่าว
ว่านายสมปอง เอาเงิน 10 กว่าล้านบาท ไปซ้ือท่ีดิน 300 กว่าไร่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เท่าท่ีสมาคมฯ ได้ไปตรวจสอบ พบว่าท่ีดินท่ีอาจะบางแปลง
ไม่ใช่ท่ีดินของ ส.ป.ก. และบางแปลงเป็นท่ีดินของกรมป่าไม้ หลังจากนี้เตรียมย่ืนร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตรวจสอบท่ีดินท่ีนายสมปอง หรือ
ญาติของนายสมปองครอบครอง พร้อมต้ังข้อสังเกตการกว้านซ้ือท่ีดินหลายร้อยไร่ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอก
เงิน ดังนั้นสมาคมฯ เตรียมพร้อมให้ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพราะการท่ีเข้าไปทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าอยู่ในกฎหมายของ ปปง.และเป็นอํานาจของ ปปง.ในการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้มีกลุ่มดารา นักแสดง ท่ีให้นายสมปองมาช่วยไลฟ์ขายกล่องสุ่ม เพ่ือนําเงินไปช่วยวัดแห่งหนึ่งใน 
จ.ปทุมธานี เดินทางมาพบตนเพื่อให้ช่วยตรวจสอบ เพราะเม่ือไลฟ์จบกลับมีการลบไลฟ์ออกจากหน้าเพจ ซ่ึงอาจเข้าข่ายขัดกันในเร่ืองผลประโยชน์
หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ศรีสุวรรณ’ ยื่น ส.ป.ก.สอบ ‘สมปอง’ ซ้ือท่ีดิน 300 ไร่แล้ว จ่อยื่นอธิบดีป่าไม้-ปปง.สอบเพิ่ม 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 12:49 น. 

 
‘ศรีสุวรรณ’ เผยย่ืน ส.ป.ก.สอบ ‘ทิดสมปอง’ ซ้ือท่ีดินเขตปฏิรูป 300 ไร่แล้ว พร้อมเตรียมย่ืนอธิบดีป่าไม้-ปปง.สอบเพ่ิมด้วย 

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภาษณ์
ว่า ได้ย่ืนหนังสือไปยังเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แล้วว่าขอให้ตรวจสอบ กรณีท่ีนางพันธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย (ต๋ิม ทีวีพูล) 
ออกมาแถลงข่าวว่านายสมปอง นครไธสง เอาเงินกว่า 10 ล้านบาท ไปซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เท่าท่ีสมาคมได้ไปตรวจสอบ
พบว่าท่ีดินท่ีอาจเกี่ยวข้องกันไม่ได้อยู่ในแปลงเดียวกันท้ังหมด และบางแปลงไม่ใช่ท่ีดินของ ส.ป.ก.อย่างเดียว บางแปลงเป็นท่ีดินของกรมป่าไม้ ซ่ึง
เร็วๆ นี้จะไปย่ืนร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือให้ตรวจสอบท่ีดินท่ีนายสมปอง หรือญาติของนายสมปองครอบครองอยู่ด้วย 

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การไปกว้านซ้ือท่ีดินหลายร้อยไร่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินด้วย สมาคมก็จะนํา
ความไปร้องต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือสอบสวนด้วย เพราะการเข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถือว่าอยู่ในกฎหมายของ ปปง.และเป็นอํานาจ ปปง.ในการตรวจสอบ 

นายศรีสุวรรณยังกล่าวอีกว่า ตนไม่ได้มีการพูดคุยกับนางพันธ์ุทิพาเพิ่มเติม เพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซ่ึงก็ทราบมาจากสื่อมวลชน แต่เม่ือ
เขาชี้เบาะแส แล้วก็เป็นหน้าท่ีของตนท่ีเข้าไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม มีหลายคนท่ีส่งข้อความมายังตน เพ่ือให้ตนเข้าไปตรวจสอบ ซ่ึงท่ีผ่านมาเคย
ให้สัมภาษณว่์าหนี้สินท่ีมีเป็นการนําเงินไปช่วยวัดช่วยโรงเรียน แต่จริงแล้วเป็นเช่นไรประชาชนก็รับรู้ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จ ท้ังนี้ ช่วงบ่ายวันนี้มีกลุ่ม
ดารา นักแสดงท่ีให้นายสมปองมาช่วยไลฟ์ขายกล่องสุ่มเพ่ือนําเงินไปช่วยวัดแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี เดินทางมาพบ เพ่ือให้ช่วยตรวจสอบ เพราะเม่ือ
ไลฟ์จบกลับมีการลบไลฟ์ออกจากหน้าเพจ จึงอาจจะขัดกันในเรื่องผลประโยชน์หรือไม่ 

 

 

 

 

 



 

งานเข้ารัวๆ! จ่อยื่นป่าไม้-ปปง. สอบปม สมปอง ครอบครองท่ีดิน300ไร่ 

 
7 ก.พ. 2565 - 12:25 น. 

ศรีสุวรรณ เผย ยื่นหนังสือต่อ สปก. แล้ว พร้อมเตรียมยื่นเรื่องถึงอธิบดีกรมป่าไม้-ปปง. สอบปม สมปอง ครอบครองท่ีดิน 300 ไร่ 

วันท่ี 7 ก.พ. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีย่ืนสอบท่ีดินสปก.ของ นายสมปอง นครไธสง (อดีตพระ
มหาสมปอง) ว่า ตนได้ย่ืนหนังสือไปยังเลขาธิการ สปก.แล้วว่าขอให้ตรวจสอบ กรณีท่ี นางพันธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย (ต๋ิม ทีวีพูล) ออกมาแถลงข่าวว่า
นายสมปอง เอาเงิน 10 กว่าล้านบาทไปซ้ือท่ีดิน 300 กว่าไร่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า เท่าท่ีสมาคมได้ไปตรวจสอบ พบว่าท่ีดินท่ีอาจจะเก่ียวข้องกันไม่ได้อยู่ในแปลงเดียวกันท้ังหมด และบางแปลงไม่ใช่ท่ีดิน
ของสปก.อย่างเดียว บางแปลงเป็นท่ีดินของกรมป่าไม้ ซ่ึงไม่กี่วันนี้ตนจะไปย่ืนร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือให้ตรวจสอบท่ีดินท่ีนายสมปองหรือญาติ
ของนายสมปองครอบครองอยู่ด้วย 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เนื่องจากไปกว้านซ้ือท่ีดินหลายร้อยไร่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอก
เงินด้วย สมาคมก็จะนําความไปร้องต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือสอบสวนด้วย เพราะการท่ีเข้าไปทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าอยู่ในกฎหมายของปปง.และเป็นอํานาจของปปง.ในการตรวจสอบด้วย 

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า ตนไม่ได้มีการพูดคุยกับนางพันธ์ุทิพาเพิ่มเติมเพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซ่ึงตนก็ทราบมาจากสื่อมวลชน แต่เม่ือ
เขาชี้เบาะแส แล้วก็เป็นหน้าท่ีของตนท่ีเข้าไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมีหลายคนท่ีส่งข้อความมายังตน เพ่ือให้ตนเข้าไปตรวจสอบ ซ่ึงท่ีผ่านมาเคย
ให้สัมภาษณ์ว่าหนี้สินท่ีมีเป็นการนําเงินไปช่วยวัดช่วยโรงเรียน แต่จริงแล้วเป็นเช่นไรประชาชนก็รับรู้ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ท้ังนี้ ช่วงบ่ายวันนี้มีกลุ่มดารา นักแสดงท่ีให้นายสมปองมาช่วยไลฟ์ขายกล่องสุ่มเพ่ือนําเงินไปช่วยวัดแห่งหนึ่งใน 
จ.ปทุมธานี เดินทางมาพบตนเพื่อให้ชว่ยตรวจสอบ เพราะเม่ือไลฟ์จบกลับมีการลบไลฟ์ออกจากหน้าเพจ จึงอาจจะขัดกันในเร่ืองผลประโยชน์หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ทิดสมปอง’ งานเข้าอีก! พี่ศรีเตรียมยื่นป่าไม้สอบท่ีดิน กลุ่มไลฟ์สดกล่องสุ่มร้องแอบลบไลฟ์ 

7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:09 น. 

 
‘ทิดสมปอง’ งานเข้าไม่หยุด ‘ศรีสุวรรณ’ เผยเตรียมย่ืนถึงอธิบดีป่าไม้-ปปง.สอบปมครอบครองท่ีดิน 300 ไร่ แถมมีกลุ่มไลฟ์สดขายของเข้าขอความ
ช่วยเหลือ โดนสมปองลบคลิบหลังไลฟ์เสร็จ 

7 ก.พ.2565-นายศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีย่ืนสอบท่ีดินสปก.ของนายสมปอง นครไธสง  
(อดีต พระมหาสมปอง) ว่า ตนได้ย่ืนหนังสือไปยังเลขาธิการสปก.แล้วว่าขอให้ตรวจสอบ กรณีท่ีนางพันธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย (ต๋ิม ทีวีพูล) ออกมาแถลง
ข่าวว่านายสมปอง เอาเงิน10กว่าล้านบาทไปซ้ือท่ีดิน 300กว่าไร่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เท่าท่ีสมาคมฯได้ไปตรวจสอบ พบว่าท่ีดินท่ีอาจจะ
เกี่ยวข้องกันไม่ได้อยู่ในแปลงเดียวกันท้ังหมด และบางแปลงไม่ใช่ท่ีดินของสปก.อย่างเดียวบางแปลงเป็นท่ีดินของกรมป่าไม้  ซ่ึงไม่กี่วันนี้ตนจะไปย่ืน
ร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือให้ตรวจสอบท่ีดินท่ีนายสมปองหรือญาติของนายสมปองครอบครองอยู่ด้วย 

นอกจากนั้นเนื่องจากไปกว้านซ้ือท่ีดินหลายร้อยไร่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินด้วย สมาคมฯก็จะนํา
ความไปร้องต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือสอบสวนด้วย เพราะการท่ีเข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถือว่าอยู่ในกฎหมายของปปง.และเป็นอํานาจของปปง.ในการตรวจสอบด้วย 

“ผมไม่ได้มีการพูดคุยกับนางพันธ์ุทิพาเพิ่มเติมเพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซ่ึงก็ทราบมาจากสื่อมวลชน แต่เม่ือเขาชี้เบาะแส แล้วก็เป็นหน้าท่ี
ของผมท่ีเข้าไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมีหลายคนท่ีส่งข้อความมายังผม เพ่ือให้เข้าไปตรวจสอบ ซ่ึงท่ีผ่านมาเคยให้สัมภาษณ์ว่าหนี้สินท่ีมีเป็นการนํา
เงินไปช่วยวัดช่วยโรงเรียน แต่จริงแล้วเป็นเช่นไรประชาชนก็รับรู้ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จ ท้ังนี้ช่วงบ่ายวันนี้มีกลุ่มดารา นักแสดงท่ีให้นายสมปองมา
ช่วยไลฟ์ขายกล่องสุ่มเพ่ือนําเงินไปช่วยวัดแห่งหนึ่งในจ.ปทุมธานี เดินทางมาพบผมเพ่ือให้ช่วยตรวจสอบเพราะเม่ือไลฟ์จบกลับมีการลบไลฟ์ออก
จากหน้าเพจ จึงอาจจะขัดกันในเรื่องผลประโยชน์หรือไม่” 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 8 ก.พ.65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แจ้งว่า ตามท่ีมีการนําเสนอข่าวในสังคมออนไลน์ และสื่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับกรณีอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตโต หรือนายสมปอง นครไธสง กว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. ในท้องท่ีอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 
300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทนนั้น 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ท่ีดินของครอบครัวบุคคลดังกล่าวอาจมีมากกว่า 5 แปลง บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีอําเภอคอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ 
และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ แต่บางแปลง
อาจอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.ได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว 
เพราะยังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฎมีการบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธณรมนูญไทย จึงจะนําความไปร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินท้ัง 5 
แปลงของครอบครัวดังกล่าวว่า มีแปลงใดหรือส่วนใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ โดยจะไปย่ืนคําร้องในวันพุธท่ี 9 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ณ 
กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 

 

 

 

 

 

 

 



 

เขื่อนวชิราลงกรณ สํารวจแนวป้องกันไฟป่า สํารวจพื้นท่ีทําฝายชะลอน้ํา 

07 ก.พ. 2565 

 
เข่ือนวชิราลงกรณ สํารวจแนวป้องกันไฟป่า สํารวจพ้ืนท่ีทําฝายชะลอน้ํา 

นายรักษิต ต้วมศรี หัวหน้ากองบํารุงรักษาโยธา นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 นายณัฐพล มณีนิล ช่างระดับ 5 และทีมงานรักษา
ความปลอดภัยเข่ือนวชิราลงกรณ ร่วมกับ นายจวิช พวงผิว เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า กจ.4 (อู่ล่อง) พร้อมทีมงานหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.4 (อู่ล่อง)  
ลงพ้ืนท่ีสํารวจแนวป้องกันไฟป่า สํารวจพ้ืนท่ีทําฝายชะลอน้ํา พ้ืนท่ีแนวป่าบริเวณสันเข่ือนวชิราลงกรณ เพ่ือหาแนวทาง ในการป้องกันและลดการ
เกิดไฟป่าบริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เหล่าจิตอาสา อ.บ้านโฮ่ง ลําพูน ร่วมกันสร้างฝาย ลดปัญหาภัยแล้ง และ PM2.5 

07 ก.พ. 2565 

 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเชิญ สมองดี นายอําเภอบ้านโฮ่ง นําเหล่าจิตอาสาร่วมกันทําฝายกักเก็บน้ํา จํานวน 4 ฝาย ในพ้ืนท่ีบ้านห้วย 
กองเลาะ หมู่ท่ี 9 ตําบลป่าพลู อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน โดยมีผู้นําหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโฮ่ง และประชาชนจิต
อาสาร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา โดยการสร้างฝาย กักเก็บน้ําไว้ใช้ป้องกันภัยแล้ง ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สาเหตุของ
การก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สะสม รวมถึงการสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อย่างไรก็ตามจังหวัดลําพูน ได้ต้ังเป้าหมายในการลดจํานวนจุดความร้อนระบบ VIIRS (Hotspot) ลดลงจากค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 30  
(รายอําเภอ) ส่วนการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในพื้นท่ีโล่งนั้น มุ่งให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีห้ามเผา พ้ืนท่ีริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถ่ิน ซ่ึงหากผู้ใดพบเห็นการลักลอบเผาให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ดําเนินคดี และหากมีการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ 
โดยมิใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการจะมีโทษตามกฎหมาย 

 

 

 

 



 

 

แจกกล้าไม้ หนุนงบปลูก หวังเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว สร้างรายได้ชุมชน 

7 ก.พ. 65 

 
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 เชียงใหม่ แจ้งว่า ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ซ่ึงมอบหมายกรมป่าไม้ ดําเนินงานร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี
กําหนดให้ประเทศไทย ต้องมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่า 55% ของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในปี 2580 โดยเป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ 35% พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
15% และพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 5% 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เร่งดําเนินการ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบการแจกกล้าต้นไม้ หลาก
พันธ์ุ ซ่ึงประชาชนท่ีประสงค์จะรับแจกกล้าต้ไม้ สามารถติดต่อขอรับกล้าได้ตามสถานีเพาะกล้า เชียงใหม่ ( ศูนย์เพาะชํากล้าไม้เชียงใหม่สามารถ
โทรสอบถามได้ท่ี 053-880793) ,ลําพูน และส่วนท่ีจะมีการสนับสนุนเงินทุนปลูกต้นไม้ไร่ละพันบาทนั้น ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สถานะของแปลง
ท่ีดินท่ีจะเข้าร่วมต้องเป็นท่ีดินมีโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 แบบหมายเลข 3 น.ค. 3 กสน. 5 ส.ป.ก. 4-01ท่ีดินท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้องมีเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ 
ข้ึนไป ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย ไม้ท่ีปลูก เช่น ไม้สัก ในอนาคตสามารถตัดได้ 

ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได้ด้านสถานีเพาะชํากล้าไม้แม่แตง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่าขณะนี้มีเพจเฟสบุ๊ค แอบอ้างใช้ชื่อสถานีเพาะชํากล้าไม้แม่แตง ไปโพ
สต์ขายกลา้ไม้ โดยประชาชนท่ัวไปหลงเชื่อสั่งซ้ือกล้าไม้แล้วได้รับผลกระทบเรื่องการเรียกเก็บเงินปลายทางท่ีไม่ตรงตามข้อตกลง สถานีเพาะชํากล้า
ไม้แม่แตง ขอเรียนชี้แจงว่า สถานีฯ เป็นหน่วยงานราชการท่ีเพาะชํากล้าไม้เพ่ือการแจกจ่ายฟรี ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ไม่มีนโยบายซ้ือ-ขายกล้าไม้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจท่ีแอบอ้างชื่อของสถานีเพาะชํากล้าไม้แม่แตง มีการประสานแจ้งไปยัง
เพจ.ดังกล่าวแล้ว หากยังนิ่งเฉยไม่ดําเนินการใดๆ สถานีฯ จะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป 

ท้ังนี้ผู้ตรวจราชการ ทส. เปิดเผยว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เน้นยํ้า 
แนวทาง ส่งเสริมการปลูกป่า การปลูกต้นไม้ ตลอดจน การแจกกล้าต้นไม้ ให้ ประชาชนตามสถานีเพาะกล้าต่างๆ ต้องเป็นไป 

 



ตามเจตนารมณ์ ท่ีมุ่งแจกกล้า ไม้ แต่ละประเภท ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ท่ีจะให้ร่มเงา ตามผืนป่า ไม้ผล ไม้ ท่ีเป็นคลังอาหารชุมชน และบรรดาไม้ใช้สอย 
ซ่ึงม่ันใจว่า ระดับปฏิบัติการแต่ละส่วนงาน ได้ดําเนินการตามนโยบายอย่างเต็มท่ี 

ท่ีผ่านๆมาน้ันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมร่วมกับกรมป่าไม้ 

โครงการตามแนวพระราชดําริฯพัฒนาพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มา
เป็นหลักในการดําเนินงานสามารถร่วมกันจัดต้ังป่าชุมชนร่วมกับราษฎรในพ้ืนท่ีเชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา 8 แห่ง รวมพ้ืนท่ี 10,929 ไร่ และ
เตรียมจัดต้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ีเชียงใหม่อีก 7 แห่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ต้น ปี 2564 มีการนําเร่ืองปัญหาของ กิจการหินและสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซ่ึงต้ังอยู่ บริเวณเขาวังปลา หมู่ 11  
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เนื้อท่ี 208 ไร่เศษ นําเข้าไปพูดถึงภายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 25 ปีท่ี 2 คร้ังท่ี 23 (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังท่ีสอง) เป็นพิเศษ เพ่ือพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคาร
รัฐสภา จนทําให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ซ่ึงดูแลรับผิดชอบกองทัพ ต้องลุกข้ึนชี้แจงต่อเร่ืองปัญหาดังกล่าวว่า 
การทํางานของกองทัพเรือต้องดําเนินการในหลายข้ันตอนเพื่อพิจารณาแต่ละประเด็นให้ได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมยืนยันทุกอย่างได้ดําเนินการตาม
สัญญาท่ีระบุไว้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เร่ืองยังไม่จบ ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเดลินิวส์ ซ่ึงก็พยายามติดตามข้อมูลเร่ืองดังกล่าวว่าบทสรุป
ปัญหาจะลงเอยอย่างไร? 

ทําให้ได้เบาะแสว่า เร่ืองกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ยังมีผู้นําไปร้องต่อท่ี คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ในชุดท่ีมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน โดยร้องขอให้ตรวจสอบ “อดีตบิ๊กทหารเรือ” เพราะสงสัยอาจจะ
มีการเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทเอกชนหรือไม่ รวมถึงปัญหาการทําสัญญากับบริษัทเอกชนท่ีได้สัมปทาน จึงต้องมีการต้ังคณะอนุฯ กมธ.ป.ป.ช. ข้ึนมา
ตรวจสอบเร่ืองนี้พร้อมเรียกบรรดาผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผู้ถูกร้อง,  กองทัพเรือ รวมถึง บริษัทเอกชน ท่ีได้รับสัมปทานเข้ามาสอบถามให้ข้อมูล
ต่างๆที่เกิดข้ึนอย่างละเอียด ใช้เวลาเรียกทุกฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลอยู่นานหลายเดือนจนได้ ข้อสรุปเบื้องต้น 5 ข้อเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ดีเพ่ือความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย ทางอนุฯ กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนฯ ยังเรียกหน่วยงานซ่ึงถือเป็นคนกลาง เข้ามามี
ส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลการทํากิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น กรมอุสาหกรรม, กรมป่าไม้, สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ป.ป.ช.) โดยมีการตรวจสอบอย่างเงียบๆ เกือบตลอดท้ังปี 2564 เนื่องจาก
การทําสัมปทานกองทัพเรือ โยงใยในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น พ้ืนท่ีทําเหมืองหิน ซ่ึงเป็นของกรมป่าไม้ หรือ การทําเหมือง ต้องตรวจด้วยว่า
เป็นไปตามขั้นตอนของกรมอุตสาหกรรม นอกจากนี้เกี่ยวกับ เงินเร่ืองรายได้ ท่ีมาจากการทําเหมืองฯ ท่ีทางสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
ดําเนินการก็ให้ทาง สตง.ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงิน แต่มีข้อมูลรายงานการเงินมาให้แค่ช่วงปี 2557-ก.ย.2564 มีรายได้ 224,964,614.14 บาท  
ขณะท่ี ป.ป.ช.ก็ให้มาดูข้อมูลมีการทุจริตเอ้ือประโยชน์ตามที่ถูกร้องจริงหรือไม่ 

กระท่ังช่วงปลายเดือน ม.ค.2565ท่ีผ่านมา ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเดลินิวส์ ท่ีเข้าไปตามเกาะติดข้อมูลมาตั้งแต่ ปี 2564 ได้รับรายงานใน
เบื้องต้นว่า ขณะนี้ทาง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แจ้งผลการสอบการดําเนินกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมรายงาน
การตรวจสอบอีกจํานวนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่สํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ ท่ี 2 ได้สรุปผลการตรวจสอบปรากฏว่า มี



ข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ จึงขอแจ้งให้ผู้
บัญชาการทหารเรือ ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือกํากับมิให้เกิดข้อบกพร่องข้ึนมาอีก และเพ่ือเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐอย่างเคร่งครัด ขอให้เร่งดําเนินการตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบน้ี โดยแจ้งผลการดําเนินการไปให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบ
ทุก 60 วัน จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ และให้พิจารณาดําเนินการตามหนังสือแจ้งนี้โดยเคร่งครัด 

 
นอกจากการแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ทาง สตง.ยังได้มี  “ข้อเสนอแนะ” เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทัพเรือ เป็นไปตามกฎหมายและแบบ
แผนการปฏิบัติราชการต่อไป ซ่ึงทาง ทีมข่าวเฉพาะส่วนกลางเดลินิวส์ จะได้ติดตามว่า ทาง สตง. มีข้อเสนอแนะในเรื่องการทํากิจการหิน สวัสดิการ
สัมปทานกองทัพเรือ มีอะไรบ้างมานําเสนอในตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แก๊งมอดไม้เหิม ลอบตัดไม้ยาง-ไม้สยา บนเทือกเขาสันกาลาคีรี 

 
7 ก.พ. 2565 - 16:10 น. 

แก๊งมอดไม้เหิม ลอบตัดไม้ยาง-ไม้สยา บนเทือกเขาสันกาลาคีรี 

เม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 2565 ภายใต้การสั่งการของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทภ.4, ผอ.
สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 นายนพพร หนูเพชร นายอําเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา พลตรี วรเดช เดช
รักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ฉก.ตชด.43 

ให้คณะเจ้าหน้าท่ี แผนกภัยความม่ันคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน จนท.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้
สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย จนท.ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี13 (สงขลา) โดย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย), 
จนท.ชป.ป่าไม้ ฉก.ตชด.43/ร้อย ตชด.433 และ จนท.ชฝต.4306 

ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบ พ้ืนท่ีป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ ถูกลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ทําไม้ซุงท่อน ท้องท่ี กลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม ม.2  
ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เนื่องจากได้รับรายงานตามสายข่าว กอ.รมน.ภาค 4 สน.ว่ามีกลุ่มบุคคล ข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใกล้
ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

คณะจนท.เข้าตรวจสอบ ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกําแพง ท้องท่ี กลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้าน
สวนชาม ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจพบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้สมบูรณ์ มีไม้ป่าหวงห้ามมีค่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มด้วยเลื่อย
โซ่ยนต์ ตรวจนับได้จํานวน 3 ต้น เป็นไม้สยาจํานวน 2 ต้น และไม้ยางจํานวน 1 ต้น ถูกตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 10 ท่อน วัดปริมาตรได้ 22.872 
ลบ.ม. 

จนท.พบร่องรอยการใช้ช้างชักลากไม้ซุงท่อน จากยอดเขาสูงผ่านป่าไม้สมบูรณ์ ผ่านพ้ืนท่ีการตัดไม้ยางพาราลงมากองรวมท่ีตีนเขา ริมถนนดิน
เตรียมขนย้ายข้ึนรถบรรทุกออกจากพ้ืนท่ีจํานวน 5 ท่อน จึงทําการตรวจยึดและตีตรายึดไม้ทุกท่อนไว้เรียบร้อย ท้ังนี้ขณะท่ีตรวจสอบไม่พบบุคคลใด
ในท่ีเกิดเหตุ คาดว่าหลบหนีไปพรอ้มช้างท่ีใช้ลากไม้ขณะท่ีลากไม้ลงจากภูเขายังไม่เสร็จ ก่อน จนท.ไปถึง จึงทําบันทึกตรวจยึดก่อนแจ้งความต่อ พง
ส.สภ.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สนธิกําลังตรวจสอบจุดลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ 
ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกําแพง ท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

วันนี้ (7 ก.พ.) ภายใต้การสั่งการของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทภ.4 ผอ.สขว.
กอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 นายนพพร หนูเพชร นายอําเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้
บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 5/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ฉก.ตชด.43 ให้เจ้าหน้าท่ีแผนกภัยความม่ันคง 
กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
สะบ้าย้อย เจ้าหน้าท่ี ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 13 (สงขลา) โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) เจ้าหน้าท่ี ชป.ป่าไม้ ฉก.ตชด.
43/ร้อย ตชด.433 และเจ้าหน้าท่ี ชฝต.4306 ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบพ้ืนท่ีป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ ถูกลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ทําไม้ซุงท่อน 
ท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เนื่องจากได้รับรายงานตามสายข่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ว่า 
มีกลุ่มบุคคลข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใหม่ ใกล้ชายไทย-มาเลเซีย ขอให้ไปตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าตรวจสอบในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกําแพง ท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน 
หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจพบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้สมบูรณ์ มีไม้ป่าหวงห้ามมีค่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ตรวจนับได้ จํานวน 3 ต้น เป็นไม้สยา จํานวน 2 ต้น และไม้ยาง จํานวน 1 ต้น ถูกตัดทอนเป็นท่อน ตรวจนับได้ท้ังหมด จํานวน 
10 ท่อน ตรวจวัดปริมาตรได้ 22.872 ลบ.ม. ดังนี้ 

ไม้สยา ขนาดต้นโต 280 ซม. ยาว 2,500 ซม. จํานวน 1 ต้น/ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 170 ซม. ยาว 8.00 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 
110 ซม. ยาว 8.00 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 100 ซม. ยาว 230 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 70 ซม. ยาว 180 ซม. 
จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 1,180 ซม. ยาว 550 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 150 ซม. ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา 
ขนาดต้นโต 140 ซม. ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 135 ซม. ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 1,160 ซม. 
ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน 

โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจพบร่องรอบการใช้ช้างชักลากไม้ซุงท่อนจากยอดเขาสูงผ่านป่าไม้สมบูรณ์ และผ่านพ้ืนท่ีการตัดไม้ยางพารายังใหม่อยู่ ลงมากอง
รวมท่ีพ้ืนล่างตีนเขา ริมถนนดินเตรียมขนย้ายข้ึนรถบรรทุกออกจากพ้ืนท่ี จํานวน 5 ท่อน เจ้าหน้าท่ีจึงทําการตรวจยึด และตีตรายึดไม้ทุกท่อนไว้
เรียบร้อย ประทับทุกท่อน 

ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในท่ีเกิดเหตุ คาดว่าหลบหนีไปพร้อมช้างท่ีใช้ลากไม้ขณะที่ลากไม้ลงจากภูเขายังไม่เสร็จ ก่อนเจ้าหน้าท่ีไปถึง 
เนื่องจากมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยกล่าวหาว่ากลุ่มบุคคลท่ีลักลอบตัดไม้ทําไม้ซุงท่อน และทําลายป่า กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 



เหตุเกิดท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ท่ีความสูงจากระดับน้ํา 
ปานกลาง 209 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกําแพง ห่างจากแนวชายแดนไทย-
มาเลเซีย ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําคลองลําทับ แม่น้ําเทพา เจ้าหน้าท่ีติดป้าย “ปกป่า เพ่ือแผ่นดินแม่” และ “อย่าตัด ต้นไม้” และ
มอบหมายให้ นายสุเมธ ชุมบุญ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) ทําบันทึกตรวจยึด นําเร่ืองราวแจ้งความ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สะบ้าย้อย เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เหิม! แก๊งมอดไม้ลักลอบตัดไม้บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ยึดของกลางเพียบ 

วันจันทร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 15.49 น. 

7 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การสั่งการของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทภ.4 ผอ.
สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 นายนพพร หนูเพชร นายอําเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา พล.ต.วรเดช เดช
รักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 5/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ฉก.ตชด.43 ให้เจ้าหน้าท่ีแผนกภัยความ
ม่ันคง กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนา
ป่าไม้สะบ้าย้อย เจ้าหน้าท่ี ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 13 (สงขลา) โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) เจ้าหน้าท่ี ชป.ป่าไม้ ฉก.
ตชด.43/ร้อย ตชด.433 และเจ้าหน้าท่ี ชฝต.4306 ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบพ้ืนท่ีป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ ถูกลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ทําไม้ซุงท่อน 
ท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เนื่องจากได้รับรายงานตามสายข่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ว่า 
มีกลุ่มบุคคลข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใหม่ ใกล้ชายไทย-มาเลเซีย ขอให้ไปตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าตรวจสอบในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกําแพง ท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน 
หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจพบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้สมบูรณ์ มีไม้ป่าหวงห้ามมีค่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ตรวจนับได้ จํานวน 3 ต้น เป็นไม้สยา จํานวน 2 ต้น และไม้ยาง จํานวน 1 ต้น ถูกตัดทอนเป็นท่อน ตรวจนับได้ท้ังหมด จํานวน 
10 ท่อน ตรวจวัดปริมาตรได้ 22.872 ลบ.ม. ดังนี้ 

ไม้สยา ขนาดต้นโต 280 ซม. ยาว 2,500 ซม. จํานวน 1 ต้น/ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 170 ซม. ยาว 8.00 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 
110 ซม. ยาว 8.00 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 100 ซม. ยาว 230 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 70 ซม. ยาว 180 ซม. 
จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 1,180 ซม. ยาว 550 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 150 ซม. ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา 
ขนาดต้นโต 140 ซม. ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 135 ซม. ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 1,160 ซม. 
ยาว 420 ซม. จํานวน 1 ท่อน 

โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจพบร่องรอบการใช้ช้างชักลากไม้ซุงท่อนจากยอดเขาสูงผ่านป่าไม้สมบูรณ์ และผ่านพ้ืนท่ีการตัดไม้ยางพารายังใหม่อยู่ ลงมากอง
รวมท่ีพ้ืนล่างตีนเขา ริมถนนดินเตรียมขนย้ายข้ึนรถบรรทุกออกจากพ้ืนท่ี จํานวน 5 ท่อน เจ้าหน้าท่ีจึงทําการตรวจยึด และตีตรายึดไม้ทุกท่อนไว้
เรียบร้อย ประทับทุกท่อน 



ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในท่ีเกิดเหตุ คาดว่าหลบหนีไปพร้อมช้างท่ีใช้ลากไม้ขณะที่ลากไม้ลงจากภูเขายังไม่เสร็จ ก่อนเจ้าหน้าท่ีไปถึง 
เนื่องจากมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยกล่าวหาว่ากลุ่มบุคคลท่ีลักลอบตัดไม้ทําไม้ซุงท่อน และทําลายป่า กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

เหตุเกิดท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ท่ีความสูงจากระดับน้ําปาน
กลาง 209 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกําแพง ห่างจากแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําคลองลําทับ แม่น้ําเทพา เจ้าหน้าท่ีติดป้าย “ปกป่า เพ่ือแผ่นดินแม่” และ “อย่าตัด ต้นไม้” และมอบหมายให้ 
นายสุเมธ ชุมบุญ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) ทําบันทึกตรวจยึด นําเร่ืองราวแจ้งความกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน สภ.สะบ้าย้อย เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เจ้าหน้าท่ี DSI จากส่วนกลาง ลงพ้ืนท่ีบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจสอบท่ีดิน ท่ีมีการตัดไม้สักทองขนาดใหญ่ หลังมีการร้องเรียน 

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ท.อมร หงษ์ศรีทอง ผอ.กองคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการและมอบหมายให้ พนักงานสืบสวน โดย ร.ต.อ.สมัคร จันทร ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3 , นายธีร์ธวัช แก้วช่วง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ /ชํานาญการพิเศษ พร้อมพวก และ นายรุ่งเพชร บรรเทา หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
มส.3 อ.ขุนยวม , นายอธิพงษ์ ฟองสมุทร กํานัน ต.เมืองปอน ,นายศักด์ิศิริ เดชเจริญ ผญบ.ม.2 ต.เมืองปอน ,นายบุญทิตย์ คําแดง ปลัดอําเภอ
ขุนยวม และ เจ้าหน้าท่ีท่ีดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแปลงท่ีดิน นส.3 ก แปลงหนึ่งซ่ึงเคยถูกเจ้าหน้าท่ี DSI ดําเนินคดีเม่ือปี พ.ศ.2561 
มาแล้วคร้ังหนึ่ง 
โดยการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบในคร้ังนี้ มาจากการร้องเรียนไปยัง DSI ว่ามีการตัดไม้สักทองและไม้ชนิดอ่ืนๆ จํานวนมาก และอาจจะเป็นการดําเนินการ

โดยมิชอบของกฎหมาย เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเคยถูกดําเนินคดีมาแล้ว 

 
จากการตรวจสอบและสอบแนวเขตของเจ้าหน้าท่ี ท่ีดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีการตัดไม้สักทองนอกแนวเขตด้วย ท้ังนี้พบว่าทางเจ้าของท่ีดินได้
แจ้งรายละเอียดของไม้ท่ีถูกตัดในแปลงดังกล่าวต่อเจ้าหน้าท่ี DSI ว่ามีไม้สักทองท่ีถูกตัด จํานวน 62 ต้น ปริมาตร 255.9 ลูกบาศก์เมตร และไม้อ่ืนๆ
อีก 21.08 ลูกบาศก์เมตร สําหรับไม้สักทองดังกล่าว มีมูลค่าการซ้ือขายในท้องตลาด ประมาณ 6,397,500 บาท 

อย่างไรก็ตาม เร่ืองดังกล่าวปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ี DSI และมีการสอบปากคําพยานแวดล้อมในพ้ืนท่ี และรวมไปถึง
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 



 

คพ.ชี้ ปี 64 ร้องเรียนมลพิษได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น เหตุ รุกตรวจแหล่งกําเนิด 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 15:29 น. 

 
คพ.ชี้ ปี 64 ร้องเรียนมลพิษได้รับการแก้ไขเพิ่มข้ึน เหตุรุกตรวจแหล่ง 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากภารกิจ คพ. ในการติดตาม
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ ในปี 2564 คพ. ได้เข้าตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ํา เช่น 
คลองแสนแสบและคลองสาขา คลองแม่ข่า คลองประดู่ ลุ่มน้ําแม่กลอง คลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําลพบุรี แม่น้ําป่าสัก 
เป็นต้น รวมจํานวนท้ังสิ้น 977 แห่ง 

แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีน้ําท้ิงมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 532 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.76 และมีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีน้ํา
ท้ิงมีค่าเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.24 คพ.ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษท่ี
น้ําท้ิงมีค่าเกินมาตรฐาน โดยการออกคําสั่งทางปกครองให้จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอท่ีจะบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สําหรับการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปี 2564 คพ. ได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษท้ังหมด 706 เร่ือง (ลดลงจากปี 2563 จํานวน 
79 เร่ือง) ดําเนินการแล้วเสร็จ 557 เร่ือง (ร้อยละ 79) ปัญหามลพิษท่ีได้รับการร้องเรียนมากท่ีสุด คือ มลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 84) รองลงมาคือ 
น้ําเสีย (ร้อยละ 10) และมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย และอื่นๆ (ร้อยละ 6) โดยแหล่งท่ีมาของปัญหาเรื่องร้องเรียนมากท่ีสุด 

ยังคงเป็นโรงงาน (ร้อยละ 43) รองลงมา คือ สถานประกอบการ (ร้อยละ 32) 

นายอรรถพล กล่าวว่า เพ่ือให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ คพ. 
จึงได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(ศปก.พล.) ข้ึน เป็นศูนย์เฉพาะกิจในการติดตาม ตรวจสอบ ดําเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปล่อยมลพิษท้ังน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ขยะพิษต่างๆ การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม และ
การนําเข้าสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อมลพิษจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นวงกว้าง 

 



โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถ่ิน เป็นต้น 

ในปี 2564 ศปก.พล. ได้ตรวจสอบแก้ไขและดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในกรณี
ท่ีมีผลกระทบรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เช่นเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมของบริษัท หมิงต้ี เคมีคอล จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ การลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีของบริษัท เอกอุทัย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา การลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีเอกชน ตําบลดีลัง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การรั่วไหลและแพร่กระจายมลพิษของโรงงานบริษัท วิน โพรเสส จํากัด จังหวัดระยอง 
เป็นต้น 


