
สรุปข�าวประจําวันท่ี 26-28 มี.ค. 65 

ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ข�าวสดท่ัวไทย: ตาก-ลักลอบตัดไม� (ข�าวสด วันท่ี 27 มี.ค. 65 หน�า 12) 

- เดลินิวส$ก�อนข้ึนแท�น: มอดไม�ลอบโค�นยางนา (เดลินิวส$ วนัท่ี 27 มี.ค. 65 หน�า 13) 

- ข�าวสดท่ัวไทย: สองแคว-ลอบโค�นไม�ยักษ$ (ข�าวสด วันท่ี 27 มี.ค. 65 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต+ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมขานรับนโยบายนายกฯ เข�ม “ลดใช�พลังงาน” 

ไทยรัฐ 25 มี.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2350480 

ทส.ปรับโครงสร�าง-รับยุทธศาสตร$ชาติ เล็งต้ังกรมใหม�ดูภูมิอากาศ 

ข�าวสด 25 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6962292 

นายกฯ กําชับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแก�ไขปSญหา PM 2.5 อย�างต�อเนื่อง 

กรุงเทพธุรกิจ 27 มี.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/politics/995918 

ยางนาก็ไม�เว�น! มอดไม�โค�นเรียบไม�ยาง 100 ป]-โตขนาด 4 คนโอบ ริมคลองสาธารณะวังทองเหลือแต�ตอ 

ผู�จัดการออนไลน$ 25 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000029084 

พบไม�ยางนาอายุ 100 ป] ถูกลอบตัด วางท้ิงริมถนนเกือบ 30 ท�อน รถบรรทุกลากไปไม�ไหว 

ไทยโพสต$ 25 มีนาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/111584/ 

พบไม�ยางนาอายุ 100 ป]ถูกลอบตัดเกือบ 30 ท�อนรถบรรทุกลากไปไม�ไหว   

สยามรัฐออนไลน$  25 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/334413 

ซินโครตรอนลุยแม�ฮ�องสอน นําเทคโนโลยีแสงพิสูจน$จุดเด�น “กาแฟดูลาเปอร$” 

ผู�จัดการออนไลน$ 26 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/science/detail/9650000029430 

“ศรัณย$วุฒิ” พาชาวบ�านตําบลท�าแฝกและตําบลนางพญา บุกกระทรวงทรัพย$ฯ และกรมท่ีดินทวงสิทธิ์ท่ีดินทํากิน 

 สยามรัฐออนไลน$  25 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/334300 
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หน้า: 11(ล่างขวา)
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมขานรับนโยบายนายกฯ เข�ม “ลดใช�พลังงาน” 

ไทยรัฐ 25 มี.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2350480 

นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปgดเผยว�า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ$ 
จันทร$โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให�ส�วนราชการรณรงค$ประหยัดพลังงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.จึงได�สั่ง
การให� ทส.กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือเร�งยกระดับแผนปฏิบัติการลดการใช�น้ํา ไฟฟiาและน้ํามันเชื้อเพลิง
อย�างเคร�งครัด รวมท้ังการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาช�วยในการประชุม/สัมมนา หรือตรวจราชการแบบออนไลน$ 
ตลอดจนจัดซ้ือรถยนต$ขับเคลื่อนด�วยพลังงานไฟฟiามาใช�ราชการในสํานักงานปลัด ทส. จํานวน 5 คัน รวมท้ังสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก หรือ Work From Home อย�างน�อยร�อยละ 70 โดยประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ต�องคงเดิมหรือดีข้ึนกว�าเดิม 

ปลัด ทส.กล�าวต�อว�า อีกท้ังเน�นย้ําการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ํา พลังงานไฟฟiา และน้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีมีอยู�เดิม
อย�างจริงจังมากยิ่งข้ึนในทุกระดับ อาทิ ติดต�อราชการเส�นทางเดียวกันต�องไปด�วยกัน เปgดปgดเครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$สํานักงาน เครื่องถ�ายเอกสาร และลิฟต$ ตามกําหนดเวลาอย�างเคร�งครัด ต้ังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ 26 องศาเซลเซียส เปgดใช�เวลา 08.50 น. ปgดเวลา 16.00 น. ปgดไฟช�วงพักเท่ียง ปgดคอมพิวเตอร$
และอุปกรณ$สํานักงานเม่ือไม�ใช�งาน สลับการใช�ลิฟต$ตามเวลาท่ีกําหนด ปgดกmอกน้ําให�สนิท ตรวจสอบมิเตอร$น้ําและ
อุปกรณ$ใช�น้ําให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน โดยให�ติดตามความก�าวหน�าและผลการดําเนินงานทุก 2 เดือน พร�อมจัดทํา
รายงานเม่ือรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนรายงานอย�างเคร�งครัด. 

 

 

 

 



 

ทส.ปรับโครงสร�าง-รับยุทธศาสตร$ชาติ เล็งต้ังกรมใหม�ดูภูมิอากาศ 

ข�าวสด 25 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6962292 

ทส. ปรับโครงสร�างราชการ รองรับยุทธศาสตร$ชาติ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก พร�อมจัดต้ังกรมด�านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงความมุ�งม่ันของไทยปล�อยกmาซเรือนกระจกสุทธิเปnนศูนย$ 

เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปnนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร�างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ครั้งท่ี 1/2565  
โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดทส. ผู�บริหารระดับสูง ผู�แทนจากกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ผ�านระบบวิดีโอ คอนเฟอร$เรนซ$ โดยการปรับปรุงโครงสร�างของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ในครั้งนี้ 
ได�มีการควบรวมกองการบิน รวมกับศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปnน “ศูนย$เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศ
ยาน” รวมท้ังจัดต้ังสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ในการรวบรวมวิเคราะห$ วิจัย 
พัฒนา บริหารจัดการคลังข�อมูลองค$ความรู�และนวัตกรรมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ตลอดจนบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ$ไม�มีค�า ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 ม.ค. 65 ท่ีมอบหมายให�กระทรวงฯ เปnน
ผู�รับผิดชอบ ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการแบ�งส�วนราชการดังกล�าว โดยกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ จะรับข�อคิดเห็นจากท่ีประชุมไปจัดทําเอกสารคําชี้แจงประกอบคําขอฯ ให�มีความชัดเจนและ
สมบูรณ$มากยิ่งข้ึน ก�อนนําส�งให� สํานักงาน ก.พ.ร. ต�อไป 

นายวราวุธ เผยว�า การปรับปรุงแบ�งส�วนราชการในครั้งนี้ เพ่ือให�การดําเนินงานเปnนไปตามเปiาหมายความเปnนกลางทาง
คาร$บอนและการปล�อยกmาซเรือนกระจกสุทธิเปnนศูนย$ รวมท้ังนโยบายสําคัญของประเทศ คือ BCG Model หรือ โมเดล
เศรษฐกิจใหม� ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย$ความต�องการของพ่ีน�องประชาชนในปSจจุบันและในอนาคต 
ท�ามกลางสถานการณ$การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท่ีนับวันกระทรวงทรัพยากรฯ จะมีบทบาทสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ 
ซ่ึงการดําเนินงานของ ทส.ยุคใหม� จะต�องทําทันที และทําดีท่ีสุด มุ�งไปข�างหน�า มองถึงเปiาหมายในอนาคต ท่ีจะเกิด
ประโยชน$กับพ่ีน�องประชาชนและคนรุ�นต�อไป 

นายวราวุธ ได�ให�ปรึกษาหารือกับ ก.พ.ร. ถึงการจัดต้ังกรมด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงปSจจุบันมีแล�วใน
หลายประเทศท่ัวโลก เฉพาะในประเทศอาเซียนก็มีแล�วถึง 6 ประเทศด�วยกัน ท้ังนี้ เพ่ือแสดงให�นานาอารยประเทศได�
เห็นถึงความมุ�งม่ันของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกวิถีทางเพ่ือมุ�งสู�การบรรลุเปiาหมายความเปnนกลาง
ทางคาร$บอนและการปล�อยกmาซเรือนกระจกสุทธิเปnนศูนย$ 



 

นายกฯ กําชับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแก�ไขปSญหา PM 2.5 อย�างต�อเนื่อง 

27 มี.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/politics/995918 

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ กําชบัหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแก�ไขปSญหา PM 2.5 อย�างต�อเนื่อง ขณะท่ีพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
มีจํานวนวันท่ีฝุxนละออง PM 2.5 เกินค�ามาตรฐาน 26 วัน ลดลง 61% เม่ือเทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของป]ท่ีผ�านมา 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปgดเผยว�า พล.อ.ประยุทธ$ 
จันทร$โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ได�ให�ความสําคัญต�อการแก�ไขปSญหาฝุxนละออง PM 
2.5 โดยได�สั่งการให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเร�งดําเนินการแก�ไขปSญหาอย�างต�อเนื่อง นับต้ังแต�รัฐบาลได�ประกาศให�การ
แก�ไขปSญหามลภาวะด�านฝุxนละอองเปnนวาระแห�งชาติ โดยเน�นย้ําให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการแก�ไขปSญหาฝุxนละอองท้ังในกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบท่ัวท้ังประเทศ 

โฆษกประจําสํานักนายกฯ กล�าวว�า นายกรัฐมนตรีห�วงใยผลกระทบท่ีอาจส�งผลถึงชีวิตความเปnนอยู� และสุขภาพของ
ประชาชน ซ่ึงเกิดจากปSญหาฝุxนละออง PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ โดยได�กําชับให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห�งชาติ “การแก�ไขปSญหา
มลพิษด�านฝุxนละออง” 

ซ่ึงจากข�อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว�า นับต้ังแต�เดือนตุลาคม 2564 – 23 มีนาคม 2565 ได�มีการตรวจสอบ
ตรวจวัดควันดํารถบรรทุกและรถโดยสารท่ัวประเทศ และปรับปรุงค�ามาตรฐานควันดําโดยเพ่ิมความเข�มงวดและ
ประสิทธิภาพการแก�ปSญหา PM 2.5 จากแหล�งกําเนิดมลพิษประเภทรถยนต$ 

โดยปรับมาตรฐานค�าควันดําของรถยนต$ท่ีใช�เครื่องยนต$แบบจุดระเบิดด�วยการอัด พ.ศ. 2564 ซ่ึงกําหนดค�าความทึบ
แสงไม�เกินร�อยละ 30 จากเดิมไม�เกินร�อยละ 45 และค�ากระดาษกรองไม�เกินร�อยละ 40 จากเดิมไม�เกิน ร�อยละ 50 
หากตรวจพบค�าควันดําเกินกําหนดจะลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนัก 5,000 บาท และสั่งห�ามใช�รถทันที ซ่ึงจะมี
ผลบังคับใช�วันท่ี 13 เมษายนนี้ 

สําหรับปSญหามลพิษอากาศจากหมอกควันและไฟปxา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�ดําเนินโครงการ 
“ชิงเก็บ ลดเผา” ซ่ึงในป] 2564 สามารถดําเนินการเก็บขนเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปxามาใช�ประโยชน$ได� 2,800 ตัน จาก
เปiาหมาย 1,000 ตัน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 400,000 ไร� ทําให�จํานวนจุดความร�อนในพ้ืนท่ีลดลงร�อยละ 60 และในป] 
2565 มีการดําเนินงานต�อเนื่อง 



โดยปSจจุบันสามารถเก็บขนเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปxามาใช�ประโยชน$ได� 1,310 ตัน จากเปiาหมาย 3,000 ตัน และคาดว�าจะ
สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จได�ตามเปiาหมาย ซ่ึงรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�ปรับ
แนวคิดและระบบในการทํางานแบบใหม� สร�างการรับรู�และความเข�าใจกับชุมชน พร�อมทํางานแบบมีส�วนร�วมกับชุมชน 
หน�วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

รายงานของกรมควบคุมมลพิษยังพบว�า พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้ังแต� 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 มีนาคม 
2565 มีจํานวนวันท่ีฝุxนละออง PM 2.5 เกินค�ามาตรฐาน 26 วัน ลดลงร�อยละ 61 เม่ือเทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของ
ป]ท่ีผ�านมา ท่ีมีจํานวนวันท่ีฝุxนละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน 67 วัน และในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 17 จังหวัด ระหว�างวันท่ี 
1 มกราคม – 15 มีนาคม 2565 มีจํานวนวันท่ีฝุxนละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน 38 วัน ลดลงร�อยละ 45 เม่ือเทียบ
กับช�วงเวลาเดียวกันของป] ท่ีผ�านมา ท่ีมีจํานวนวันท่ีฝุxนละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน 69 วัน 

นอกจากนี้ ข�อมูลของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค$การมหาชน) หรือ GISTDA พบว�า 
ระหว�างวันท่ี 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2565 จํานวนจุดความร�อนในภาพรวมของประเทศไทย เหลือ 31,082 จุด 
ลดลงร�อยละ 61 เม่ือเทียบกับป] 2564 ท่ีมีจํานวน 79,441 จุด  

“รัฐบาลไม�ได�นิ่งนอนใจในการแก�ปSญหามลพิษทางอากาศ และเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�ปฏิบัติหน�าท่ีในการ
แก�ไขปSญหามาอย�างต�อเนื่อง โดยออกมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและให�ประชาชนภาคประชาสังคมเข�ามามีส�วนร�วม 
ส�งผลให�ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีท่ีเคยมีค�าฝุxนละออง PM 2.5 เกินกําหนด และประสบปSญหาหมอกควัน 
ได�รับผลกระทบลดลง ซ่ึงรัฐบาลยืนยันจะดําเนินการต�อไป เพ่ือให�จะเห็นผลท่ีเด�นชัดเปnนรูปธรรม นอกจากนี้ 
นายกรัฐมนตรียังชื่นชมเจ�าหน�าท่ีทุกคน รวมท้ังประชาชนท่ีมีส�วนร�วมและให�ความร�วมมือในการแก�ไขปSญหามลพิษฝุxน
ละออง ซ่ึงหวังว�าทุกฝxายจะร�วมกันสานต�อการดําเนินการ เพ่ือการแก�ไขปSญหาอย�างยั่งยืนต�อไป” นายธนกรฯ กล�าว 

 

 

 

 

 



 

ยางนาก็ไม�เว�น! มอดไม�โค�นเรียบไม�ยาง 100 ป]-โตขนาด 4 คนโอบ ริมคลองสาธารณะวังทองเหลือแต�ตอ 

ผู�จัดการออนไลน$ 25 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000029084 

พิษณุโลก - ไม�ยางนาอายุ 100 ป]ล�มเกลื่อนเหลือแต�ตอ..ชุดเฉพาะกิจลาดตะเวนเจอท้ังในลําคลอง-วางกองริมถนน
กลางหมู�บ�านเขตวังทองเมืองสองแคว รวมเกือบ 30 ท�อน ถูกตัดโค�นเหลือแต�ตอ 

วันนี้ (25 มี.ค. 65) นายศักด์ิปรินทร$ สุรารักษ$ หัวหน�าชุดเฉพาะกิจพิเศษ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ$ท่ี 11, นายธีรพล 
กาญจนโกมล หน.สายตรวจท่ี 1 สบอ.11 พิษณุโลก เจ�าหน�าท่ีปxาไม� หน�วยฯ พล.8 (น้ํายาง) สปจ.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 
กรมปxาไม� ร�วมกันออกตรวจปราบปรามเพ่ือปiองปรามการกระทําผิดกฎหมายว�าด�วยการปxาไม�และสัตว$ปxา โดยใช�
มอเตอร$ไซค$ปฏิบัติภารกิจ 

เม่ือลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ�านเหล�าหญ�า ม.6 ต.แก�งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบเห็นไม�ยางนาท�อนขนาดยักษ$ 
จํานวน 2 ท�อน วางกองอยู�ไม�ห�างถนนในหมู�บ�าน สอบถามชาวบ�านว�าลานบริเวณดังกล�าวมีรถพ�วงชักลากออกไปก�อน
หน�านี้แล�วบางส�วน แต�ไม�สามารถชักไม�ยางนา 2 ท�อนดังกล�าวไปได� เนื่องจากไม�มีขนาดใหญ�เกินไป ความโต 360 
เซนติเมตรหรือ 4 คนโอบ 

เจ�าหน�าท่ีจึงได�ตรวจสอบบริเวณใกล�เคียงยังพบไม�ยางขนาดเล็กบริเวณท่ีดินทํากินของชาวบ�านอีก 3 ท�อน ซ่ึงมีรอยชัก
ลากมาจากคลองสาธารณะ "คลองยาง" หลังหมู�บ�าน จึงระดมกําลังเดินตามรอยชักลากไปพบตอไม�ยางนาถูกตัดอยู�ใน
คลองจํานวน 7 ตอ 

ท้ังนี้ เจ�าหน�าท่ีได�จับพิกัดตรวจสอบพบว�าจุดท่ีพบไม�ยางนาอยู�นอกพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิและอยู�ในคลองสาธารณประโยชน$ 
เขตพ้ืนปxาไม� 2484 จึงได�ประสานกํานันตําบลแก�งโสภา ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 6 ร�วมตรวจยดึ พร�อมประสานรถแบ็กโฮชัก
ลากไม� ข้ึนรถ สปจ.ท่ี 4 กรมปxาไม� เนื่องจากไม�มีขนาดใหญ� พร�อมชักลากไม�ยางนาฝS�งคลองรวมท้ังสิ้นจํานวน 13 ท�อน 
นับตอจํานวน 9 ตอ คิดเปnนปริมาตร 12.76 ลบ.ม. 

นอกจากนี้ ยังพบไม�ยางนาถูกตัดโค�นไว�กลางลําห�วยคลองยาง ซ่ึงเปnนพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 7 ต.แก�งโสภา อีก 16-17 ท�อน นับ
ตอจํานวน 2 ตอ จึงดําเนินการชักลากมาเก็บรักษาไว�ท่ีหน�วยฯ พล.8 (น้ํายาง) และเตรียมรวมปริมาตรท้ังหมด เพ่ือทํา
บันทึกตรวจยึด นําส�งพนักงานสอบสวน สภ.แก�งโสภา ดําเนินการคดีตาม พ.ร.บ.ปxาไม� 2484 มาตรา 11 ฐาน ทําไม� 



เจาะ หรือสับ กระทําการใดๆ แก�ไม�หวงห�าม โดยไม�ได�รับอนุญาต มาตรา 69 มีไม�หวงห�าม ยังไม�ได�แปรรูป โดยไม�มีรูป
รอยดาวตรารัฐบาล โดยไม�ได�รับอนุญาต 

นายศักด์ิปรินทร$ สุรารักษ$ เจ�าพนักงานปxาไม�ชํานาญงาน หัวหน�าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษ สบอ.11 พิษณุโลก 
เปgดเผยว�า หลังจากจับกุมการลักลอบตัดไม�สักท่ี ต.วังนกแอ�น จึงได�นํากําลังสายตรวจรถมอเตอร$ไซค$ลาดตระเวนพ้ืนท่ี
ข�างเคียง พบว�ามีร�องรอยรถบรรทุกขนาดใหญ�ชักลากไม�และมีไม�ยางขนาดใหญ�วางกอง ท่ีบ�านเหล�าหญ�า จึงได�สืบขยาย
ผล กระท่ังพบ ไม�ยางนาท้ังหมดร�วม 30 ท�อน นับจํานวนได� 11 ตอ ซ่ึงเปnนไม�หวงห�ามอายุประมาณ 100 ป] ขนาด
ประมาณ 4 คนโอบ วัดความโตมากสุดประมาณ 360 เซนติเมตร จึงประสานกํานันแก�งโสภาเข�าร�วมตรวจสอบ 
จากนั้นจะทําบันทึกแจ�งข�อหานายทุนโค�นไม�ยางโดยไม�ได�รับอนุญาตต�อไป 

น.ส.วรรณพร เตชะพันธ$รัตนกุล กํานันตําบลแก�งโสภา เปgดเผยว�า คลองยางเปnนคลองสาธารณประโยชน$ ท่ีผ�านมา 
ภาครัฐได�นํางบมาพัฒนาขุดลอกคลอง ให�ระบายน้ําหลากและเก็บน้ําใช�ฤดูแล�ง อีกด�านหนึ่งกลับทําให�มีคนเห็น
ประโยชน$ส�วนตนตัดโค�นไม�ยางนาอายุนับ 100 ป] ตลอดริมคลองดังกล�าว ก็ขอฝากให�ชาวบ�านดูแล เปnนหูเปnนตา อย�า
ให�ตกเปnนเครื่องมือชี้เปiาให�นายทุนแสวงประโยชน$ ต�องอนุรักษ$และรักษาต�นไม�ไว�ให�รุ�นลูกหลานต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พบไม�ยางนาอายุ 100 ป] ถูกลอบตัด วางท้ิงริมถนนเกือบ 30 ท�อน รถบรรทุกลากไปไม�ไหว 

ไทยโพสต$ 25 มีนาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/111584/ 

ไม�ยางนาอายุ 100 ป]ถูกลักลอบตัดในคลองสาธารณะ 2 หมู�บ�าน ซ่ึงชุดเฉพาะกิจ ลาดตะเวนเจอตอยางนายักษ$วาง
กองริมถนนกลางหมู�บ�าน เหตุรถบรรทุกชักลากไปไม�ไหว จนท.พิทักษ$ปxา-ปxาไม� ลุยสืบเสาะตามริมลําห�วยยางพบ ไม�ยาง
เกือบ 30 ท�อน ถูกตัดโค�นเหลือ 11 ตอ อยู�ในเขตท่ีปxาสงวนลุ�มน้ําวังทองฝS�งขวา ต.แก�งโสภา อ.วังทอง 

25 มี.ค.2565 - นายศักด์ิปรินทร$ สุรารักษ$ หัวหน�าชุดเฉพาะกิจพิเศษ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ$ท่ี 11, นายธีรพล 
กาญจนโกมล หน.สายตรวจท่ี 1 พิษณุโลก เจ�าหน�าท่ีปxาไม� หน�วยฯพล.8 (น้ํายาง) สปจ.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมปxาไม� 
ร�วมกันออกลาดตระเวน ตรวจปราบปรามเพ่ือปiองปรามการกระทําผิดกฎหมายว�าด�วยการปxาไม�และสัตว$ปxา โดยใช�
มอเตอร$ไซค$ปฏิบัติภารกิจ กระท่ังลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ�านเหล�าหญ�า ม.6 ต.แก�งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบ
เห็นไม�ยางนาท�อนขนาดยักษ$ ลักษณะท�อนโคนต�นจํานวน 2 ท�อน วางกองอยู�ไม�ห�างถนนในหมู�บ�าน สอบถามชาวบ�าน
ว�า ลานบริเวณดังกล�าวมีรถพ�วงชักลากไปออกไปก�อนหน�านี้ ตรวจสอบพบบริเวณลาน มีร�องรอยรถบรรทุก บังเอิญว�า 
ไม�สามารถชักไม�ยางนา 2 ท�อนดังกล�าวไปได� เนื่องจากไม�ยางมีขนาดใหญ�เกินไป 

จากนั้นตรวจสอบบริเวณใกล�เคียงยังพบไม�ยางขนาดเล็ก จํานวน 3 ท�อนบริเวณท่ีดินทํากินของชาวบ�าน จึงเข�าทําการ
ตรวจสอบ พบว�า เปnนเนื้อยางนาชนิดเดียวกัน ตรวจสอบพบมี รอยชักลากมาจากคลองยางคลองสาธารณะ”คลองยาง”
หลังหมู�บ�าน จึงระดมพลเดินตามรอยชักลากพบตอไม�ยางนาถูกตัดอยู�ในคลองจํานวน 7 ตอ จึงได�จับพิกัดและตรวจว�า
อยู�ในพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์หรือไม� จากการตรวจสอบพบว�าอยู�นอกพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ์และอยู�ในคลองสาธารณะประโยชน$ 
ในเขตปxาสงวนลุ�มน้ําวังทองฝS�งขวา จึงได�ประสานกํานันตําบลแก�งโสภา ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 6 ร�วมตรวจยึด พร�อมประสาน
รถแบ็คโฮ ชักลากไม� ข้ึนรถ สปจ.ท่ี 4 กรมปxาไม� เนื่องจาก ไม�มีขนาดใหญ� พร�อมชักลากไม�ยางนาฝS�งคลองจํานวน 13 
ท�อน นับตอจํานวน 9 ตอ คิดเปnนปริมาตร 12.76 ลบ.ม. 

นอกจากนี้ อีกฝS�งคลองตรงข�าม ซ่ึงเปnนพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 7 ต.แก�งโสภา จนท.ได�ตรวจพบ ไม�ยางนาถูกตัดโค�น ไว�กลางลําห�วย
คลองยาง เบ้ืองต�นได� นับจํานวนได� 16 ท�อน นับตอจํานวน 2 ตอ ล�าสุดวันนี้กําลังดําเนินการชักลากมาเก็บรักษาไว�ท่ี
หน�วยฯพล.8(น้ํายาง) และเตรียมคิดจํานวนปริมาตรท้ังหมดต�อไป เพ่ือทําบันทึกตรวจยึด นําส�งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรแก�งโสภา ตามข�อหา พรบ.ปxาไม� 2484 มาตรา 11 ฐาน ทําไม� เจาะ หรือสับ กระทําการใดๆ แก�ไม�หวง
ห�าม โดยไม�ได�รับอนุญาต มาตรา 69 มีไม�หวงห�าม ยังไม�ได�แปรรูป โดยไม�มีรูปรอยดาวตรารัฐบาล โดยไม�ได�รับอนุญาต 



นายศักด์ิปรินทร$ สุรารักษ$ เจ�าพนักงานปxาไม�ชํานาญงาน หัวหน�าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษ สบอ.11 พิษณุโลก 
เปgดเผยว�า ผลจากจับกุมการลักลอบตัดไม�สักท่ี อ.วังนกแอ�น จึงได�นํากําลังสายตรวจรถมอเตอร$ไซด$ลาดตะเวนพ้ืนท่ี
ข�างเคียง พบว�า มีร�องรอยรถบรรทุกขนาดใหญ�ชักลากไม�และมีไม�ยางขนาดใหญ�วางกอง ท่ี”บ�านลาดหญ�า”จึงได�สืบ
ขยายผล กระท่ังพบ ไม�ยางท้ังหมดร�วม 30 ท�อนนับจํานวนได� 11 ตอ ไม�ท้ังหมดเปnน ไม�ยางนา ไม�หวงห�ามอายุ
ประมาณ 100 ป] ขนาดประมาณ 4 คนโอบ วัดความโตมากสุดประมาณ 300 เซนติเมตรถูกลักลอบตัดในคลอง
สาธารณะซ่ึงไม�ได�อยู�ในเขตโฉนดท่ีดินของชาวบ�านแต�อย�างจึงได�ตรวจยึดพร�อมกับ ประสานกํานันแก�งโสภาเข�าร�วม
ตรวจสอบ จากนั้นจะทําบันทึกแจ�งข�อหานายทุนโค�นไม�ยางโดยไม�ได�รับอนุญาตต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
พบไม�ยางนาอายุ 100 ป]ถูกลอบตัดเกือบ 30 ท�อนรถบรรทุกลากไปไม�ไหว   
สยามรัฐออนไลน$  25 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/334413 
วันท่ี 25 มี.ค.2565 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายศักด์ิปรินทร$ สุรารักษ$ หัวหน�าชุดเฉพาะกิจพิเศษ สํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ$ท่ี 11, นายธีรพล กาญจนโกมล หน.สายตรวจท่ี 1 พิษณุโลก เจ�าหน�าท่ีปxาไม� หน�วยฯพล.8 (น้ํายาง) สปจ.ท่ี 4 
สาขาพิษณุโลก กรมปxาไม� ร�วมกันออกลาดตระเวน ตรวจปราบปรามเพ่ือปiองปรามการกระทําผิดกฎหมายว�าด�วยการ
ปxาไม�และสัตว$ปxา โดยใช�มอเตอร$ไซค$ปฏิบัติภารกิจ กระท่ังลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ�านเหล�าหญ�า ม.6 ต.แก�งโสภา อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก พบเห็นไม�ยางนาท�อนขนาดยักษ$ ลักษณะท�อนโคนต�นจํานวน 2 ท�อน วางกองอยู�ไม�ห�างถนนใน
หมู�บ�าน สอบถามชาวบ�านว�า ลานบริเวณดังกล�าวมีรถพ�วงชักลากไปออกไปก�อนหน�านี้ ตรวจสอบพบบริเวณลาน มี
ร�องรอยรถบรรทุก บังเอิญว�า ไม�สามารถชักไม�ยางนา 2 ท�อนดังกล�าวไปได� เนื่องจากไม�ยางมีขนาดใหญ�เกินไป 

จากนั้นตรวจสอบบริเวณใกล�เคียงยังพบไม�ยางขนาดเล็ก จํานวน 3 ท�อนบริเวณท่ีดินทํากินของชาวบ�าน จึงเข�าทําการ
ตรวจสอบ พบว�า เปnนเนื้อยางนาชนิดเดียวกัน ตรวจสอบพบมี รอยชักลากมาจากคลองยางคลองสาธารณะ”คลองยาง”
หลังหมู�บ�าน จึงระดมพลเดินตามรอยชักลากพบตอไม�ยางนาถูกตัดอยู�ในคลองจํานวน 7 ตอ จึงได�จับพิกัดและตรวจว�า
อยู�ในพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์หรือไม� จากการตรวจสอบพบว�าอยู�นอกพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ์และอยู�ในคลองสาธารณะประโยชน$ 
ในเขตปxาสงวนลุ�มน้ําวังทองฝS�งขวา จึงได�ประสานกํานันตําบลแก�งโสภา ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 6 ร�วมตรวจยึด พร�อมประสาน
รถแบ็คโฮ ชักลากไม� ข้ึนรถ สปจ.ท่ี 4 กรมปxาไม� เนื่องจาก ไม�มีขนาดใหญ� พร�อมชักลากไม�ยางนาฝS�งคลองจํานวน 13 
ท�อน นับตอจํานวน 9 ตอ คิดเปnนปริมาตร 12.76 ลบ.ม. 

นอกจากนี้ อีกฝS�งคลองตรงข�าม ซ่ึงเปnนพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 7 ต.แก�งโสภา จนท.ได�ตรวจพบ ไม�ยางนาถูกตัดโค�น ไว�กลางลําห�วย
คลองยาง เบ้ืองต�นได� นับจํานวนได� 16 ท�อน นับตอจํานวน 2 ตอ ล�าสุดวันนี้กําลังดําเนินการชักลากมาเก็บรักษาไว�ท่ี
หน�วยฯพล.8(น้ํายาง) และเตรียมคิดจํานวนปริมาตรท้ังหมดต�อไป เพ่ือทําบันทึกตรวจยึด นําส�งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรแก�งโสภา ตามข�อหา พรบ.ปxาไม� 2484 มาตรา 11 ฐาน ทําไม� เจาะ หรือสับ กระทําการใดๆ แก�ไม�หวง
ห�าม โดยไม�ได�รับอนุญาต มาตรา 69 มีไม�หวงห�าม ยังไม�ได�แปรรูป โดยไม�มีรูปรอยดาวตรารัฐบาล โดยไม�ได�รับอนุญาต 

นายศักด์ิปรินทร$ สุรารักษ$ เจ�าพนักงานปxาไม�ชํานาญงาน หัวหน�าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษ สบอ.11 พิษณุโลก 
เปgดเผยว�า ผลจากจับกุมการลักลอบตัดไม�สักท่ี อ.วังนกแอ�น จึงได�นํากําลังสายตรวจรถมอเตอร$ไซด$ลาดตะเวนพ้ืนท่ี
ข�างเคียง พบว�า มีร�องรอยรถบรรทุกขนาดใหญ�ชักลากไม�และมีไม�ยางขนาดใหญ�วางกอง ท่ี”บ�านลาดหญ�า”จึงได�สืบ
ขยายผล กระท่ังพบ ไม�ยางท้ังหมดร�วม 30 ท�อนนับจํานวนได� 11 ตอ ไม�ท้ังหมดเปnน ไม�ยางนา ไม�หวงห�ามอายุ
ประมาณ 100 ป] ขนาดประมาณ 4 คนโอบ วัดความโตมากสุดประมาณ 300 เซนติเมตรถูกลักลอบตัดในคลอง
สาธารณะซ่ึงไม�ได�อยู�ในเขตโฉนดท่ีดินของชาวบ�านแต�อย�างจึงได�ตรวจยึดพร�อมกับ ประสานกํานันแก�งโสภาเข�าร�วม
ตรวจสอบ จากนั้นจะทําบันทึกแจ�งข�อหานายทุนโค�นไม�ยางโดยไม�ได�รับอนุญาตต�อไป 



 

ซินโครตรอนลุยแม�ฮ�องสอน นําเทคโนโลยีแสงพิสูจน$จุดเด�น “กาแฟดูลาเปอร$” 

ผู�จัดการออนไลน$ 26 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/science/detail/9650000029430 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค$การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ทีม
นักวิทยาศาสตร$ระบบลําเลียงแสงลุยดอยแม�ฮ�องสอนสํารวจแปลงปลูกกาแฟใต�ต�นอบเชย พร�อมวางแผนนําเมล็ดกาแฟ
ไปพิสูจน$สมบัติท่ีโดดเด�นด�วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกท้ังเล็งพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพ่ือให�คงสารสําคัญ และร�วม
พัฒนาผลิตภัณฑ$กาแฟกับชุมชน 

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน�าฝxายกลยุทธ$และพัฒนาธุรกิจองค$กร สถาบันวิจัยแสง ซินโครตรอน พร�อมคณะ
นักวิทยาศาสตร$ระบบลําเลียงแสงของสถาบันฯ เดินทางไปยังแปลงปลูกกาแฟบ�านดูลาเปอร$ ละอูบ ต.ห�วยห�อม อ.แม�
ลาน�อย จ.แม�ฮ�องสอน โดยมี นายกรัณย$พล แสงทอง ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปxาไม�ท่ี 1 (สาขาแม�ฮ�องสอน) 
กรมปxาไม�และคณะให�ข�อมูลการส�งเสริมการปลูกกาแฟภายใต�โครงการสร�างปxา สร�างรายได� ตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

“การปลูกกาแฟบ�านดูลาเปอร$ ละอูบ เปnนการปลูกกาแฟบนภูเขาท่ีระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล และ
ปลูกอยู�ใต�ต�นอบเชยซ่ึงเปnนต�นไม�ใหญ� ส�งผลให�กาแฟท่ีได�ให�กลิ่นเฉพาะแตกต�างจากพ้ืนท่ีอ่ืน รสชาติละมุน และเข�มข�น
แต�ยังไม�มีการพิสูจน$ทางวิทยาศาสตร$ถึงความแตกต�างของกาแฟบนดอยของหมู�บ�านแห�งนี้กับกาแฟในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึง
สถาบันฯ จะช�วยส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ$กาแฟด�วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพ่ือพิสูจน$เอกลักษณ$ของ
กาแฟ” 

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร$ระบบลําเลียงแสงของสถาบันฯ ยังได�ศึกษาเครื่องค่ัวกาแฟของหมู�บ�านดูลาเปอร$ ละอูบ เพ่ือ
เปnนแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมสําหรับเครื่องค่ัวกาแฟท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปSจจัยอ่ืน ๆ 
เพ่ือให�ได�เมล็ดกาแฟท่ีมีปริมาณคาเฟอีนสูง และคงเอกลักษณ$ของกาแฟในพ้ืนท่ี พร�อมท้ังช�วยยกระดับผลิตภัณฑ$กาแฟ
ให�แก�ชุมชนอีกด�วย 

 

 



 

“ศรัณย$วุฒิ” พาชาวบ�านตําบลท�าแฝกและตําบลนางพญา บุกกระทรวงทรัพย$ฯ และกรมท่ีดินทวงสิทธิ์ท่ีดินทํากิน 

 สยามรัฐออนไลน$  25 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/334300 

“ศรัณย$วุฒิ หัวหน�าพรรคเพ่ือชาติ” พาชาวบ�านตําบลท�าแฝกและตําบลนางพญา ผู�เสียสละท่ีดินสร�างเข่ือนสิริกิต์ิ บุก
กระทรวงทรัพย$ฯ และกรมท่ีดิน ทวงสิทธิ์ท่ีดินทํากินอยู�อาศัย ก�อนประกาศเปnนเขตปxาฯ รัฐต�องออกโฉนดท่ีให�ชาวบ�าน 
ส�วน คทช.ตกหล�น ต�องสํารวจเพ่ิมเติมช�วยคนในพ้ืนท่ี บ�านห�วยต�าได�แนวกันไฟเปnนทางบกสัญจรเข�าสู�ตัวอําเภอ 

วันท่ี 25 มีนาคม 65 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายศรัณย$วุฒิ ศรัณย$เกตุ หัวหน�าพรรคเพ่ือชาติ สส.อุตรดิตถ$ เขต2 พร�อม
ด�วยตัวแทนชาวบ�านตําบลท�าแฝก อ.น้ําปาด และตัวแทนชาวบ�านจากตําบลนางพญา อ.ท�าปลา จ.อุตรดิตถ$ เข�าพบ 
นายนิสิต จันทร$สมวงศ$ อธิบดีกรมท่ีดิน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย$ราชการฯ แจ�งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ติดตามความคืบหน�าเรื่องท่ีดินทํากินของชาวบ�านท้ัง 2 ตําบล ใน 2 อําเภอ ท่ีชาวบ�านยอมเสียสละท่ีดินอยู�อาศัยและ
ท่ีดินทํากินอันอุดมสมบูรณ$ของตนเองในพ้ืนท่ีอําเภอท�าปลา เพ่ือการสร�างเข่ือนสิริกิติ์ เม่ือป] พ.ศ. 2513 สําหรับผลิต
กระแสไฟฟiาให�คนไทยท้ังประเทศได�มีไฟฟiาใช�กัน ยอมอพยพโยกย�ายถ่ินฐานไปอยู�ตามท่ีรัฐบาลจัดสรรให�ใหม� ใกล�กับ
แปลงท่ีดินของชาวบ�านอาศัยอยู�ก�อนนานหลายป]แล�ว 

ต�อมา รัฐบาลได�ออกประกาศพ้ืนท่ีเขตปxาสงวนแห�งชาติ “ปxาจริม” อุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน และเขตรักษาพันธุ$สัตว$
ปxา ทับซ�อนท่ีอยู�อาศัยและท่ีดินทํากินของชาวบ�านท้ัง 2 ตําบล ใน 2 อําเภอ ส�งผลทําให�ประชาชนได�รับความเดือดร�อน
ไม�มีท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัย รวมท้ังไม�สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินได� ท้ังท่ีชาวบ�านบางรายได�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี
ก�อนการบังคับใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 และก�อนมีการประกาศให�เปnนพ้ืนท่ีปxา ส�งผลทําให�ชาวบ�านได�รับ
ความเดือดร�อนอย�างหนัก เพราะไม�มีทีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัยเปnนของตนเอง และยังถูกเจ�าหน�าท่ีรัฐไล�จับดําเนินคดี 
ในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีปxาสงวนแห�งชาติ “ปxาจริม” เขตรักษาพันธุ$สัตว$ปxา และอุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน ยิ่งสร�างความ
เดือดร�อนให�กับชาวบ�านในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

วันนี้ ตัวแทนชาวบ�านรวมตัวกันเดินทางมาพร�อมกับนายศรัณย$วุฒิ หัวหน�าพรรคเพ่ือชาติ สส.อุตรดิตถ$ เขต2 เพ่ือรับฟSง
คําชี้แจงถึงความคืบหน�าในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัย ซ่ึงชาวบ�านต�องการขอเปnนโฉนดท่ีดิน แต�
เม่ือรัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรท่ีดินทํากินให�ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ หรือ คทช.ในเบ้ืองต�น
ชาวบ�านขอรับการจัดสรรท่ีดินตามท่ีรัฐบาลจัดให� โดยขอให�กรมท่ีดินดําเนินการออกสมุดหรือหนังสือประจําตัวให�กับ



ชาวบ�านท่ีได�รับการคัดเลือก เฉพาะพ้ืนท่ีตําบลท�าแฝก อนุญาตให�เข�าทําประโยชน$หรือท่ีอยู�อาศัยในเขตปxาสงวน
แห�งชาติปxาจริม เนื้อท่ีจํานวน 12,815 ไร� ต�องการให�กรมท่ีดินออกหนังสือหรือสมุดประจําตัว แก�ชาวบ�านท่ีได�รับสิทธิ์
การจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล หรือ คทช.รวมถึงพ้ืนท่ีตําบลขุนฝาง อําเภอเมืองอุตรดิตถ$ ตําบล
นางพญา ตําบลน้ําหมัน และ ตําบลผาเลือด อําเภอท�าปลา กรมปxาไม�ได�อนุญาตให�ชาวบ�านในพ้ืนท่ีดังกล�าว เข�าทํา
ประโยชน$หรืออยู�อาศัยในพ้ืนท่ีเขตปxาสงวนแห�งชาติลําน้ําน�านฝS�งขวา อีกจํานวน 8,688 ไร� ซ่ึงยังไม�ได�รับมอบสมุด
ประจําตัวผู�ได�รับการคัดเลือกแต�อย�างใด เพ่ือให�ชาวบ�านได�มีท่ีดินทํากินอย�างถูกต�อง สามารถสร�างอาชีพและเกิดรายได�
กับทุกครัวเรือน ท้ังนี้ ขอในเรื่องท่ีอยู�อาศัยด�วย เพราะรัฐบาลให�แต�ท่ีดินทํากิน แต�ไม�ได�ให�ท่ีอยู�อาศัย จึงขอให�จัดส�ง
เจ�าหน�าท่ีออกสํารวจ คทช.เพ่ิมเติม พร�อมให�มีการสํารวจรายชื่อชาวบ�านท่ีตกหล�นด�วยเช�นกัน 

นายนิสิต อธิบดีกรมท่ีดิน กล�าวว�า ทางกรมท่ีดินรับทราบปSญหาดังกล�าวจากการประสานงานของ นายศรัณย$วุฒิ ศรัณย$
เกตุ หัวหน�าพรรคเพ่ือชาติ สส.อุตรดิตถ$ ในฐานะ สส.พ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ$ ถึงความเดือดร�อนของชาวบ�านในพ้ืนท่ีมา
นานเปnนเดือนแล�ว ในวันนี้ได�พาประชาชนมาพบเพ่ือต�องการให�แก�ไขปSญหาให�กับประชาชน จึงรับเรื่องเอาไว� โครงการ 
คทช.เปnนนโยบายของรัฐบาลจัดให�ประชาชนได�รับสิทธิประโยชน$โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�าน
ท่ีดิน ถ�าเปnนปxาสงวนแห�งชาติ ปxาอุทยาน หรือปxาไม�ถาวรกรมพัฒนาท่ีดินก็ต�องกันออกมา รวมถึงท่ีดินสาธารณก็ต�องกัน
ออกมา เพ่ือนําเอาท่ีดินเหล�านี้มาแปลงให�กับประชาชนตามกฎหมายท่ีมีอยู� ให�ประชาชนครอบครองและใช�ท่ีดินได�อย�าง
ถูกต�องตามกฏหมาย ครั้งละ 5 ป] ในรูปของสหกรณ$เปnนท่ีดินแปลงรวม ประชาชนจะได�มีความม่ันใจว�าการจัดท่ีดิน
ดังกล�าว จะได�อยู�และอาศัยโดยนําเอาคนด่ังเดิมท่ีเคยอยู�มาก�อน ได�มีสิทธิ์ในท่ีดินด�วยการมอบให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดดูแล ในส�วนของจังหวัดอุตรดิตถ$ นายผล ดําธรรม ผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ$ จะเปnนผู�ดูแล จัดคนลงให�เปnน
ประโยชน$ หากประชาชนมีเอกสารท่ีจะต�อสู� ครั้งดํารงอยู�ในสมัยเก�าก�อน เพ่ือการพิสูจน$สิทธิ์ขอออกโฉนดทางกรมท่ีดิน
ก็ไม�ได�ปgดก้ันโอกาสสามารถดําเนินการได� โดยจะดําเนินการสํารวจออกโฉนดท่ีดินให�กับชาวบ�านในพ้ืนท่ี 

จากนั้น นายศรัณย$วุฒิ พร�อมตัวแทนชาวบ�านตําบลท�าแฝกและตําบลนางพญา เดินทางไปยังกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือเข�าพบ นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรณี
ชาวบ�านตําบลท�าแฝก อําเภอน้ําปาดและ ชาวบ�านตําบลนางพญา อําเภอท�าปลา ได�รับความเดือดร�อนเก่ียวกับท่ีดินทํา
กินและท่ีดินอยู�อาศัยถูกปxาสงวนแห�งชาติประกาศทับท่ีดินของชาวบ�าน และการสํารวจท่ีดินเพ่ือออก คทช.หลายรายตก
หล�นจากการสํารวจ รวมถึงการเข�าไปในเขตพ้ืนท่ีปxาเพ่ือหาของปxามาดํารงชีวิตประจําวันแต�ถูกเจ�าหน�าท่ีจับกุม สิ่งท่ี
สําคัญเรื่องของการเรียกร�องสิทธิ์ท่ีดินทํากินและอยู�อาศัยของชาวบ�านก�อนถูกปxาประกาศทับท่ีดินในภายหลัง อยากให�
ทางกระทรวงดําเนินการให�ความเปnนธรรมกับชาวบ�านท่ีอาศัยอยู�ก�อนแล�ว ได�มีโฉนดเปnนของตัวเอง 

ด�านนายจตุพร ปลัดกระปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวว�า เรื่องท่ีดินทํากินและอยู�อาศัยท่ี
ชาวบ�านอยู�ก�อนมีการประกาศเปnนปxาสงวนแห�งชาติ สามารถตรวจสอบสิทธิ์คืนให�กับชาวบ�านได�โดยการสํารวจทาง
ภาพถ�ายดาวเทียมและทางกายภาพวิทยาศาสตร$ ดูหลักฐานการเข�าทํากินก�อนประกาศเขตปxาฯ รวมถึงเอกสาร สค.1 
ท้ังนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีคณะกรรมการในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให�กับ
ชาวบ�าน แต�ทางรัฐบาลก็ได�ดําเนินการออกหนังสือ คทช.ให�กับชาวบ�าน เพ่ือรับรองการเข�าทํากินและอยู�อาศัยใน
เบ้ืองต�นก�อน เพ่ือมีสิทธิ์ในการอยู�อย�างไร�ปSญหา แต�ไม�ใช�กรรมสิทธิ์ ซ่ึง นายศรัณย$วุฒิ หัวหน�าพรรคเพ่ือชาติ สส.
อุตรดิตถ$ ได�เข�ามาเร�งรัดเพ่ือขอให�ช�วยเหลือและแก�ปSญหาให�กับชาวบ�านในเรื่องนี้มาตลอดเกือบ 2 ป] โดยในวันท่ี 4 



เมษายนนี้ ตนพร�อมคณะเจ�าหน�าท่ีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะลงพ้ืนท่ีไปดูแลปSญหาของ
ชาวบ�านในพ้ืนท่ีโดยตรง 

“ ท้ังนี้ นายจตุพร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ยังได�พูดถึงเรื่องการทําแนวกันไฟให�กับชาวบ�าน
ในพ้ืนท่ีตําบลนางพญา ได�กําชับเจ�าหน�าท่ีปxาไม�และเจ�าหน�าท่ีอุทยานฯท่ีเก่ียวข�องให�ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยอาศัย
ความร�วมมือจากชาวบ�านในพ้ืนท่ีช�วยดูแลรักษาปxาให�คงอยู�ตลอดไป “ปxาอยู�ได� คนอยู�ได� เน�นคนอยู�ร�วมกับปxา” สําหรับ
รายชื่อชาวบ�านท่ีตกหล�นจากการสํารวจ คทช.จะเร�งดําเนินการให�ทันที ” 

นายศรัณย$วุฒิ กล�าวว�า ชาวบ�านตําบลนางพญาและตําบลท�าแฝก เดือดร�อนเรื่องท่ีดินทํากิน ท่ีผ�านมาบรรพบุรุษได�
อาศัยอยู�กินกันมานานหลายป]ก�อนท่ีมีการประกาศเปnนเขตปxาสงวนและเปnนการประกาศทับท่ีดินอยู�อาศัย ท่ีดินทํากิน
ของชาวบ�าน ไม�มีการพิสูจน$สิทธิ์แต�เจ�าหน�าท่ีไปไล�จับชาวบ�าน อีกส�วนหนึ่งเปnนเรื่องท่ีชาวบ�านเข�าไปอยู�ทํากินจริงแต�
เปnนเรื่องของคนยากจน สิทธิ์อันชอบธรรมยังไม�มีการพิสูจน$ทางราชการก็ไปจับกุมและดําเนินคดีกับชาวบ�าน ตนจึงหา
ข�อสรุปว�า จะทําอย�างไรไม�ให�ชาวบ�านได�รับความเดือดร�อน ช�วงท่ีมีการเลือกต้ังมีประชาธิปไตย มีสส.ตนก็ไปต�อสู�ให� มี
การช�วยเหลือและผ�อนปรนบ�าง แต�ในช�วงไหนท่ีเผด็จการยึดอํานาจชาวบ�านจะถูกดําเนินคดีอย�างเดียวเลย เปnนสิ่งท่ี
ตนเองรับไม�ได� 

"วันนี้ จึงตัดสินใจขอสิทธิ์ทํากินก�อนได�ไหม โดยออกเปnน คทช.จะได�ไม�ต�องระแวงถูกเจ�าหน�าท่ีรัฐเข�ามาจับกุมดําเนินคดี 
ส�วนหนึ่งประชาชนยืนยันว�าอยู�มาต้ังแต�บรรพบุรุษและอยู�มาก�อนประกาศเปnนเขตปxาฯ มีหลักฐานจากต�นมะขามท่ีปลูก
เอาไว� ปSจจุบันมีอายุกว�า 100 ป] ซ่ึงสามารถพิสูจน$สิทธิ์ได�ว�าชาวบ�านเข�าทํากินมาก�อน รวมถึงกระดูกบรรพบุรุษก็ฝSงอยู�
บนท่ีดินของตนเองสามารถขุดพิสูจน$ได�" นายศรัณย$วุฒิ กล�าว 

นายศรัณย$วุฒิ กล�าวว�า การรับสิทธิ์ คทช.ให�ชาวบ�านรับไปก�อน แต�ชาวบ�านยังต�องสงวนสิทธิ์ท่ีพึงจะได� หากมีการ
พิสูจน$ได�ว�ามีการเข�ามาอยู�ก�อนปxา รัฐต�องให�เอกสารสิทธิ์เปnนโฉนดท่ีดินกับชาวบ�านมันจึงจะยุติธรรม การวัด คทช.บาง
ท่ีก็วัดตกหล�น วันนี้โชคดีท่ีเจอปลัดกระทรวงฯ รับปากพร�อมเข�ามาดูแลแก�ไขปSญหาให�กับชาวบ�านในส�วนท่ีเปnนปSญหา 
ส�วนพ้ืนท่ีตําบลนางพญาชาวบ�านมีปSญหาเรื่องการสัญจรเพราะต�องผ�านพ้ืนท่ีปxาเพราะถนนไม�มีต�องใช�วิธีล�องเรือสัญจร
เปnนชั่วโมง จนเกิดเหตุเรือล�มกลางอ�างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์เปnนประจําทุกป]ทําให�มีผู�เสียชีวิต วันนี้มาร�องเรียนขอให�ใช�
มาตรา 19 ขอทําแนวกันไฟเพ่ือให�ชาวบ�านใช�สัญจรไปมาได�ระหว�างหมู�บ�านห�วยต�ากับอําเภอท�าปลา ขณะเดียวกันขอ
ชาวบ�านช�วยกันดูแลปxาให�ด�วย ตนจะติดตามเรื่องการแก�ไขปSญหาให�กับชาวบ�านในพ้ืนท่ีตําบลนางพญาและตําบลท�า
แฝก นายจตุพร ปลัดกระปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบอํานาจให�นายมรกต อินทรภู� 
ผู�อํานวยการส�วนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดอุตรดิตถ$ เปnนดูแลรับผิดชอบโดยตรงในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ$ หากมีประชาชนได�รับความเดือดร�อนก็ขอให�รับเรื่องความเดือดร�อนไปแก�ไขปSญหา 


