


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23428
วันที่: จันทร์ 14 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ระดมดับไฟป่า-รวบสาวฝ่าฝืนเผาไร่อ้อย

รหัสข่าว: C-220314039121(13 มี.ค. 65/04:22) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 33.84 Ad Value: 37,224 PRValue : 111,672 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26449
วันที่: อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

รหัสข่าว: C-220313035019(12 มี.ค. 65/04:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 45.13 Ad Value: 94,773 PRValue : 284,319 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9250
วันที่: เสาร์ 12 มีนาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ-สังคม-สตรี

หน้า: 7(บนขวา)

คอลัมน์: สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: รับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

รหัสข่าว: C-220312008015(12 มี.ค. 65/03:47) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 20.79 Ad Value: 15,592.50 PRValue : 46,777.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3765
วันที่: อาทิตย์ 13 - พุธ 16 มีนาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจทั่วไป-ภูมิภาค

หน้า: 10(บนขวา)

ภาพข่าว: ดูงานปลูกป่า

รหัสข่าว: C-220313022026(12 มี.ค. 65/05:50) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 15.98 Ad Value: 19,975 PRValue : 59,925 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

“วราวุธ” เร่งนํา โมเดล BCG แก้ปัญหายากจน สั่งกรมป่าไม้ลุยเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง 

11 มี.ค. 2565 16:15 น. 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการขับเคล่ือน BCG เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลค่ากล้าไม้เศรษฐกิจท่ีแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ด้วยการผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ท้ังพ้ืนท่ีป่าและได้ท้ังเห็ด เป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําเชื้อเห็ดผสมไปกับการเพาะชํากล้าไม้ โดยเฉพาะในกล้าไม้วงศ์
ไม้ยางนา โดยได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงฯ จังหวัดยโสธร รวมพ้ืนท่ี 5 ไร่ จากการติดตามผลการดําเนินงาน พบว่า 
สวนป่าไม้ยางนา ให้ผลผลิตเห็ดเผาะเฉลี่ยต่อต้นถึงเกือบ 1 กิโลกรัม พ่ีน้องประชาชนสามารถเก็บเห็ดเพ่ือบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้ โดยราคา
อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 300-400 บาท 

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้คําอธิบายถึง ไมคอร์ไรซา ว่า เป็นกลุ่มราท่ีสามารถสร้างดอกเจริญพ้น ผืนดิน หรือบางชนิดสร้างดอกอยู่ใต้ดิน โดยท่ัวโลก
พบว่ามีมากกว่า 7,000 ชนิด สําหรับในประเทศไทย ท่ีพบ ได้แก่ เห็ดก่อ เห็ดน้ําหมาก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดตะไคล เป็นต้น ถือเป็นเห็ดป่า
ท่ีกินได้และได้รับความนิยม นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยถึงความสามารถของเชื้อราไมคอร์ไรซาว่าเป็นตัวการหนึ่งท่ีช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอน โดย
พบว่าดินท่ีเต็มไปด้วยเชื้อรา ectomycorrhizal มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกับดินท่ีมีเชื้อรา arbuscularmycorrhizal 
ซ่ึงเชื้อรา ectomycorrhizal มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเชื้อรา arbuscularmycorrhizal ส่งผลให้
ความสามารถในการย่อยสลาย ซากพืชช้าลงจากกระบวนการย่อยสลาย ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศช้าลงและ กักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดิน “ไมคอร์ไรซา” จะอาศัยอยู่กับรากพืชบางชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มไม้วงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางเหียง 
ยางพลวง เต็ง รัง ยางกราด พะยอม ตะเคียนทอง เป็นต้น 

สําหรับนวัตกรรมการเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) ในกล้าไม้วงศ์ยาง สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการปลูกเชื้อไมคอร์ไรซาด้วย
สารแขวนลอยสปอร์ โดยจะเตรียมเชื้อในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูเห็ดเผาะธรรมชาติจะแก่ โดยนําดอกแก่มาผ่าเอา
เฉพาะถุงสปอร์ ผสมน้ํา (อัตราส่วน 1: 20) นําไปปั่นด้วยเคร่ืองปั่นผลไม้จนละเอียด จากนั้นรดหรือฉีดเชื้อเห็ดลงในดินของกล้าไม้อายุ 1 เดือน ท่ี



เตรียมไว้ ปริมาณ 50 - 60 ซีซีต่อต้น โดยหยอด 2 คร้ัง ห่างกัน 1 เดือน เพ่ือความสมบูรณ์ของการเดินเชื้อในระบบราก เม่ือกล้าไม้อายุ 1 ปี 
สามารถนําไปปลูกในพ้ืนท่ีได้โดยหลังจากปลูก 3 ปี พบว่า จะเกิดเห็ดเผาะหนังข้ึน 3-4 ดอกต่อต้น เม่ืออายุ 4-5 ปี จะมีปริมาณเห็ดเผาะเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงดอกเห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ําหมาก และเห็ดก่อ นายสุรชัย กล่าว 

 
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เน้นยํ้าถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. แก่
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้เร่งรัดการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดย
มอบหมายกรมป่าไม้นํานวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) พร้อมเร่งรัดให้กรมป่าไม้ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ท่ีได้รับการผสมเชื้อเห็ดชนิด
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน ได้นําไปปลูกพ้ืนท่ีของตัวเอง เพ่ือการบริโภคและเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว และที่สําคัญเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าให้กับประเทศ อีก
ท้ังจะช่วยลดการเผาป่าเพ่ือหาเห็ดในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีประชาชนมีความเชื่อว่าถ้าเผาป่าจะมีเห็ดเกิดข้ึน นายจตุพร กล่าว 

 
สําหรับเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม ได้ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
อาคารสุรัสวดี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025614292-3 ต่อ 5474. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เร่งนํา โมเดล BCG แก้ปัญหาความยากจน สั่งกรมป่าไม้ลุยเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง 

ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการขับเคลื่อน BCG เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

11 มีนาคม 2565 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการขับเคล่ือน BCG เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลค่ากล้าไม้เศรษฐกิจท่ีแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ด้วยการผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง ซ่ึงเป็นเพ่ิมมูลค่าได้ท้ังพ้ืนท่ีป่าและได้ท้ังเห็ด เป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําเชื้อเห็ดผสมไปกับการเพาะชํากล้าไม้ โดยเฉพาะในกล้าไม้วงศ์
ไม้ยางนา โดยได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงฯ จังหวัดยโสธร รวมพ้ืนท่ี 5 ไร่ จากการติดตามผลการดําเนินงาน พบว่า 
สวนป่าไม้ยางนา ให้ผลผลิตเห็ดเผาะเฉลี่ยต่อต้นถึงเกือบ 1 กิโลกรัม พ่ีน้องประชาชนสามารถเก็บเห็ดเพ่ือบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้ โดยราคา
อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 300-400 บาท 

 



อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้คําอธิบายถึง ไมคอร์ไรซา ว่า เป็นกลุ่มราท่ีสามารถสร้างดอกเจริญพ้น ผืนดิน หรือบางชนิดสร้างดอกอยู่ใต้ดิน โดยท่ัวโลก
พบว่ามีมากกว่า 7,000 ชนิด สําหรับในประเทศไทย ท่ีพบ ได้แก่ เห็ดก่อ เห็ดน้ําหมาก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดตะไคล เป็นต้น ถือเป็นเห็ดป่า
ท่ีกินได้และได้รับความนิยมนอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยถึงความสามารถของเชื้อราไมคอร์ไรซาว่าเป็นตัวการหนึ่งท่ีช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอน โดย
พบว่าดินท่ีเต็มไปด้วยเชื้อรา ectomycorrhizal มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกับดินท่ีมีเชื้อรา arbuscularmycorrhizal 
ซ่ึงเชื้อรา ectomycorrhizal มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเชื้อรา arbuscularmycorrhizal ส่งผลให้
ความสามารถในการย่อยสลาย ซากพืชช้าลงจากกระบวนการย่อยสลาย ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศช้าลงและ กักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดิน“ไมคอร์ไรซา”จะอาศัยอยู่กับรากพืชบางชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มไม้วงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางเหียง 
ยางพลวง เต็ง รัง ยางกราด พะยอม ตะเคียนทอง เป็นต้น 

สําหรับนวัตกรรมการเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) ในกล้าไม้วงศ์ยาง สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการปลูกเชื้อไมคอร์ไรซาด้วย
สารแขวนลอยสปอร์ โดยจะเตรียมเชื้อในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูเห็ดเผาะธรรมชาติจะแก่ โดยนําดอกแก่มาผ่าเอา
เฉพาะถุงสปอร์ ผสมน้ํา (อัตราส่วน 1: 20) นําไปป่ันด้วยเคร่ืองปั่นผลไม้จนละเอียด จากนั้นรดหรือฉีดเชื้อเห็ดลงในดินของกล้าไม้อายุ 1 เดือน ท่ี
เตรียมไว้ ปริมาณ 50 – 60 ซีซีต่อต้น โดยหยอด 2 คร้ัง ห่างกัน 1 เดือน เพ่ือความสมบูรณ์ของการเดินเชื้อในระบบราก เม่ือกล้าไม้อายุ 1 ปี 
สามารถนําไปปลูกในพ้ืนท่ีได้โดยหลังจากปลูก 3 ปี พบว่า จะเกิดเห็ดเผาะหนังข้ึน 3-4 ดอกต่อต้น เม่ืออายุ 4-5 ปี จะมีปริมาณเห็ดเผาะเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงดอกเห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ําหมาก และเห็ดก่อ นายสุรชัย กล่าว 

 
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เน้นยํ้าถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. แก่
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้เร่งรัดการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดย
มอบหมายกรมป่าไม้นํานวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) พร้อมเร่งรัดให้กรมป่าไม้ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ท่ีได้รับการผสมเชื้อเห็ดชนิด
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ได้นําไปปลูกพ้ืนท่ีของตัวเอง เพ่ือการบริโภคและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และท่ีสําคัญเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าให้กับประเทศ 
อีกท้ังจะช่วยลดการเผาป่าเพ่ือหาเห็ดในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีประชาชนมีความเชื่อว่าถ้าเผาป่าจะมีเห็ดเกิดข้ึน นายจตุพร 
กล่าว 

สําหรับเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม ได้ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
อาคารสุรัสวดี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025614292-3 ต่อ 5474 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เร่งนํา โมเดล BCG แก้ปัญหาความยากจน สั่งกรมป่าไม้ลุยเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง 

วันท่ี 11 มีนาคม 2565 - 17:30 น. 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการขับเคล่ือน BCG  เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลค่ากล้าไม้เศรษฐกิจท่ีแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ด้วยการผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง ซ่ึงเป็นเพ่ิมมูลค่าได้ท้ังพ้ืนท่ีป่าและได้ท้ังเห็ด เป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําเชื้อเห็ดผสมไปกับการเพาะชํากล้าไม้ โดยเฉพาะในกล้าไม้วงศ์
ไม้ยางนา โดยได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงฯ จังหวัดยโสธร  รวมพื้นท่ี 5 ไร่ จากการติดตามผลการดําเนินงาน พบว่า 
สวนป่าไม้ยางนา ให้ผลผลิตเห็ดเผาะเฉลี่ยต่อต้นถึงเกือบ 1 กิโลกรัม พ่ีน้องประชาชนสามารถเก็บเห็ดเพ่ือบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้ โดยราคา
อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 300-400 บาท 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้คําอธิบายถึง ไมคอร์ไรซา ว่า เป็นกลุ่มราท่ีสามารถสร้างดอกเจริญพ้น ผืนดิน หรือบางชนิดสร้างดอกอยู่ใต้ดิน โดยท่ัวโลก
พบว่ามีมากกว่า 7,000 ชนิด สําหรับในประเทศไทย ท่ีพบ ได้แก่ เห็ดก่อ เห็ดน้ําหมาก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดตะไคล เป็นต้น ถือเป็นเห็ดป่า



ท่ีกินได้และได้รับความนิยมนอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยถึงความสามารถของเชื้อราไมคอร์ไรซาว่าเป็นตัวการหนึ่งท่ีช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอน โดย
พบว่าดินท่ีเต็มไปด้วยเชื้อรา ectomycorrhizal มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกับดินท่ีมีเชื้อรา arbuscularmycorrhizal 
ซ่ึงเชื้อรา ectomycorrhizal มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเชื้อรา arbuscularmycorrhizal ส่งผลให้
ความสามารถในการย่อยสลาย ซากพืชช้าลงจากกระบวนการย่อยสลาย ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศช้าลงและ กักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดิน“ไมคอร์ไรซา”จะอาศัยอยู่กับรากพืชบางชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น หนึ่งในนั้นคือ   กลุ่มไม้วงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางเหียง 
ยางพลวง เต็ง รัง ยางกราด พะยอม ตะเคียนทอง เป็นต้น 

สําหรับนวัตกรรมการเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) ในกล้าไม้วงศ์ยาง สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการปลูกเชื้อไมคอร์ไรซาด้วย
สารแขวนลอยสปอร์ โดยจะเตรียมเชื้อในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูเห็ดเผาะธรรมชาติจะแก่ โดยนําดอกแก่มาผ่าเอา
เฉพาะถุงสปอร์ ผสมน้ํา (อัตราส่วน 1: 20) นําไปป่ันด้วยเคร่ืองปั่นผลไม้จนละเอียด จากนั้นรดหรือฉีดเชื้อเห็ดลงในดินของกล้าไม้อายุ 1 เดือน ท่ี
เตรียมไว้ ปริมาณ 50 – 60 ซีซีต่อต้น โดยหยอด 2 คร้ัง ห่างกัน 1 เดือน เพ่ือความสมบูรณ์ของการเดินเชื้อในระบบราก เม่ือกล้าไม้อายุ 1 ปี 
สามารถนําไปปลูกในพ้ืนท่ีได้โดยหลังจากปลูก 3 ปี พบว่า จะเกิดเห็ดเผาะหนังข้ึน 3-4 ดอกต่อต้น เม่ืออายุ 4-5 ปี จะมีปริมาณเห็ดเผาะเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงดอกเห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ําหมาก และเห็ดก่อ นายสุรชัย กล่าว 

 
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เน้นยํ้าถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. แก่
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้เร่งรัดการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดย
มอบหมายกรมป่าไม้นํานวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) พร้อมเร่งรัดให้กรมป่าไม้ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ท่ีได้รับการผสมเชื้อเห็ดชนิด
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ได้นําไปปลูกพ้ืนท่ีของตัวเอง เพ่ือการบริโภคและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และท่ีสําคัญเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าให้กับประเทศ 
อีกท้ังจะช่วยลดการเผาป่าเพ่ือหาเห็ดในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือท่ีประชาชนมีความเชื่อว่าถ้าเผาป่าจะมีเห็ดเกิดข้ึน  นายจตุพร 
กล่าว 

สําหรับเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม ได้ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
อาคารสุรัสวดี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025614292-3 ต่อ 5474 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วราวุธ ปลื้ม นวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง ได้ป่าได้เห็ดสร้างรายได้ ลดเผา แถมช่วยลด
ก๊าซคาร์บอน 

 
11 มี.ค. 2565 - 17:17 น. 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการขับเคล่ือน BCG เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลค่ากล้าไม้เศรษฐกิจท่ีแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ด้วยการผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง ซ่ึงเป็นเพ่ิมมูลค่าได้ท้ังพ้ืนท่ีป่าและได้ท้ังเห็ด เป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําเชื้อเห็ดผสมไปกับการเพาะชํากล้าไม้ โดยเฉพาะในกล้าไม้วงศ์
ไม้ยางนา โดยได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงฯ จังหวัดยโสธร รวมพ้ืนท่ี 5 ไร่ จากการติดตามผลการดําเนินงาน พบว่า 
สวนป่าไม้ยางนา ให้ผลผลิตเห็ดเผาะเฉลี่ยต่อต้นถึงเกือบ 1 กิโลกรัม พ่ีน้องประชาชนสามารถเก็บเห็ดเพ่ือบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้ โดยราคา
อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 300-400 บาท 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้คําอธิบายถึง ไมคอร์ไรซา ว่า เป็นกลุ่มราท่ีสามารถสร้างดอกเจริญพ้น ผืนดิน หรือบางชนิดสร้างดอกอยู่ใต้ดิน โดยท่ัวโลก
พบว่ามีมากกว่า 7,000 ชนิด สําหรับในประเทศไทย ท่ีพบ ได้แก่ เห็ดก่อ เห็ดน้ําหมาก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดตะไคล เป็นต้น ถือเป็นเห็ดป่า
ท่ีกินได้และได้รับความนิยมนอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยถึงความสามารถของเชื้อราไมคอร์ไรซาว่าเป็นตัวการหนึ่งท่ีช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอน โดย
พบว่าดินท่ีเต็มไปด้วยเชื้อรา ectomycorrhizal มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกับดินท่ีมีเชื้อรา arbuscularmycorrhizal 



ซ่ึงเชื้อรา ectomycorrhizal มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเชื้อรา arbuscularmycorrhizal ส่งผลให้
ความสามารถในการย่อยสลาย ซากพืชช้าลงจากกระบวนการย่อยสลาย ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศช้าลงและ กักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดิน“ไมคอร์ไรซา”จะอาศัยอยู่กับรากพืชบางชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มไม้วงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางเหียง 
ยางพลวง เต็ง รัง ยางกราด พะยอม ตะเคียนทอง เป็นต้น 

สําหรับนวัตกรรมการเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) ในกล้าไม้วงศ์ยาง สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการปลูกเชื้อไมคอร์ไรซาด้วย
สารแขวนลอยสปอร์ โดยจะเตรียมเชื้อในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูเห็ดเผาะธรรมชาติจะแก่ โดยนําดอกแก่มาผ่าเอา
เฉพาะถุงสปอร์ ผสมน้ํา (อัตราส่วน 1: 20) นําไปป่ันด้วยเคร่ืองปั่นผลไม้จนละเอียด จากนั้นรดหรือฉีดเชื้อเห็ดลงในดินของกล้าไม้อายุ 1 เดือน ท่ี
เตรียมไว้ ปริมาณ 50 – 60 ซีซีต่อต้น โดยหยอด 2 คร้ัง ห่างกัน 1 เดือน เพ่ือความสมบูรณ์ของการเดินเชื้อในระบบราก เม่ือกล้าไม้อายุ 1 ปี 
สามารถนําไปปลูกในพ้ืนท่ีได้โดยหลังจากปลูก 3 ปี พบว่า จะ เกิดเห็ดเผาะหนังข้ึน 3-4 ดอกต่อต้น เม่ืออายุ 4-5 ปี จะมีปริมาณเห็ดเผาะเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงดอกเห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ําหมาก และเห็ดก่อ นายสุรชัย กล่าว 

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เน้นยํ้าถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. แก่
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้เร่งรัดการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดย
มอบหมายกรมป่าไม้นํานวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) พร้อมเร่งรัดให้กรมป่าไม้ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ท่ีได้รับการผสมเชื้อเห็ดชนิด
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ได้นําไปปลูกพ้ืนท่ีของตัวเอง เพ่ือการบริโภคและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และท่ีสําคัญเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าให้กับประเทศ 
อีกท้ังจะช่วยลดการเผาป่าเพ่ือหาเห็ดในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีประชาชนมีความเชื่อว่าถ้าเผาป่าจะมีเห็ดเกิดข้ึน นายจตุพร 
กล่าว 

สําหรับเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม ได้ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
อาคารสุรัสวดี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025614292-3 ต่อ 5474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" เร่งแล้ว! สั่งกรมป่าไม้ลุยเพาะเชื้อเห็ดป่าแจกประชาชนแก้จน 

วันศุกร์ ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2565, 17.48 น. 

 
วันท่ี 11 มีนาคม 2565  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการขับเคลื่อน BCG เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ คิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่ากล้าไม้เศรษฐกิจท่ี
แจกจ่ายให้กับประชาชน ด้วยการผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยาง ซ่ึงเป็นเพ่ิมมูลค่าได้ท้ังพ้ืนท่ีป่าและได้ท้ังเห็ด เป็นการสร้างรายได้และ
แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําเชื้อเห็ดผสมไปกับการเพาะชํากล้าไม้ โดยเฉพาะในกล้าไม้วงศ์
ไม้ยางนา โดยได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงฯ จังหวัดยโสธร รวมพ้ืนท่ี 5 ไร่ จากการติดตามผลการดําเนินงาน พบว่า 
สวนป่าไม้ยางนา ให้ผลผลิตเห็ดเผาะเฉลี่ยต่อต้นถึงเกือบ 1 กิโลกรัม พ่ีน้องประชาชนสามารถเก็บเห็ดเพ่ือบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้ โดยราคา
อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 300-400 บาท 

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้คําอธิบายถึง ไมคอร์ไรซา ว่า เป็นกลุ่มราท่ีสามารถสร้างดอกเจริญพ้น ผืนดิน หรือบางชนิดสร้างดอกอยู่ใต้ดิน โดยท่ัวโลก
พบว่ามีมากกว่า 7,000 ชนิด สําหรับในประเทศไทย ท่ีพบ ได้แก่ เห็ดก่อ เห็ดน้ําหมาก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดตะไคล เป็นต้น ถือเป็นเห็ดป่า
ท่ีกินได้และได้รับความนิยมนอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยถึงความสามารถของเชื้อราไมคอร์ไรซาว่าเป็นตัวการหนึ่งท่ีช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอน โดย
พบว่าดินท่ีเต็มไปด้วยเชื้อรา ectomycorrhizal มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกับดินท่ีมีเชื้อรา arbuscularmycorrhizal 
ซ่ึงเชื้อรา ectomycorrhizal มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเชื้อรา arbuscularmycorrhizal ส่งผลให้
ความสามารถในการย่อยสลาย ซากพืชช้าลงจากกระบวนการย่อยสลาย ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศช้าลงและ กักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดิน"ไมคอร์ไรซา"จะอาศัยอยู่กับรากพืชบางชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มไม้วงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางเหียง 
ยางพลวง เต็ง รัง ยางกราด พะยอม ตะเคียนทอง เป็นต้น 

สําหรับนวัตกรรมการเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) ในกล้าไม้วงศ์ยาง สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการปลูกเชื้อไมคอร์ไรซาด้วย
สารแขวนลอยสปอร์ โดยจะเตรียมเชื้อในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูเห็ดเผาะธรรมชาติจะแก่ โดยนําดอกแก่มาผ่าเอา
เฉพาะถุงสปอร์ ผสมน้ํา (อัตราส่วน 1: 20) นําไปป่ันด้วยเคร่ืองปั่นผลไม้จนละเอียด จากนั้นรดหรือฉีดเชื้อเห็ดลงในดินของกล้าไม้อายุ 1 เดือน ท่ี
เตรียมไว้ ปริมาณ 50 - 60 ซีซีต่อต้น โดยหยอด 2 คร้ัง ห่างกัน 1 เดือน เพ่ือความสมบูรณ์ของการเดินเชื้อในระบบราก เม่ือกล้าไม้อายุ 1 ปี 
สามารถนําไปปลูกในพ้ืนท่ีได้โดยหลังจากปลูก 3 ปี พบว่า จะเกิดเห็ดเผาะหนังข้ึน 3-4 ดอกต่อต้น เม่ืออายุ 4-5 ปี จะมีปริมาณเห็ดเผาะเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงดอกเห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ําหมาก และเห็ดก่อ นายสุรชัย กล่าว 



ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เน้นยํ้าถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. แก่
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้เร่งรัดการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดย
มอบหมายกรมป่าไม้นํานวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดป่า) พร้อมเร่งรัดให้กรมป่าไม้ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ท่ีได้รับการผสมเชื้อเห็ดชนิด
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ได้นําไปปลูกพ้ืนท่ีของตัวเอง เพ่ือการบริโภคและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และท่ีสําคัญเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าให้กับประเทศ 
อีกท้ังจะช่วยลดการเผาป่าเพ่ือหาเห็ดในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีประชาชนมีความเชื่อว่าถ้าเผาป่าจะมีเห็ดเกิดข้ึน  

สําหรับเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม ได้ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
อาคารสุรัสวดี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025614292-3 ต่อ 5474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
กรมป่าไม้ แจ้งความพ่ีสาว "ทิดสมปอง" รุกป่า ตรวจสอบไร้ชื่อ "ทิดสมปอง" ครอบครอง 

กรมป่าไม้ เอาผิดพ่ีสาว “ทิดสมปอง” รุกป่า กว้านซ้ือท่ีดิน คทช.ถือครองเกิน 25 ไร่ ตรวจสอบไร้ชื่อ “ทิดสมปอง”ครอบครอง 

11 มี.ค. 2022 15:11 น. 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการถือครองท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง หรือ “ทิดสมปอง” ซ่ึง
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยย่ืนหนังสือเม่ือวันท่ี 9 ก.พ.65 ให้ตรวจสอบการครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ซ่ึงมีข่าวว่า “ทิดสมปอง” ครอบครองเกือบ 300 ไร่ 

ท้ังนี้มอบหมายให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) ดําเนินการ โดยส่งหนังสือขอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก. ชัยภูมิ)  เพ่ือประกอบการตรวจสอบ และแจ้งให้ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซ่ึงพบท่ีดินท่ีเกี่ยวข้อง 
17 แปลง เนื้อท่ี 170-1-63 ไร่ แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 

– กลุ่มท่ี 1 แปลงท่ีดินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายคทช. 6 แปลง เนื้อท่ี 95-0-76 ไร่ 

– กลุ่มท่ี 2 แปลงท่ีดินดําเนินคดีตามกฎหมาย 1 แปลง เนื้อท่ี 21-1-17 ไร่ 

– กลุ่มท่ี 3 แปลงท่ีดินท่ีอยู่ในเขตดําเนินการของ ส.ป.ก. 1 แปลง เนื้อท่ี 6-1-49 ไร่ 

– กลุ่มท่ี 4 แปลงท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบคุคล 9 แปลง เนื้อท่ี 47-2-21 ไร่ 

 
จากการตรวจสอบความในชั้นต้นไม่ปรากฏรายชื่อของ “ทิดสมปอง” ถือครองท่ีดิน แต่พบรายชื่อเครือญาติถือครองท่ีดินในกลุ่มท่ี 1 จํานวน 3 
แปลง เนื้อท่ี 31-1-77 ไร่  ต่อมาวันท่ี 3 มีนาคม คณะพนักงานเจ้าหน้าท่ีประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย.4 (คอนสาร) ปลัดอําเภอฝ่าย
ความม่ันคงอําเภอคอนสาร ตํารวจ และกํานันตําบลทุ่งนาเลาร่วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก 26-2-55  ไร่ สภาพพ้ืนท่ีมีสิ่งปลูกสร้างถาวร
ประกอบด้วย บ้าน 1 หลัง โรงเรือนปศุสัตว์ 1 หลัง โรงเรือน 2 หลัง สภาพการทําประโยชน์มีการปลูกยางพารา ไผ่รวก ไม้ยืนต้น และมีแนวเสาปูน
ล้อมลวดหนาม 3 ด้าน จากการตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทราบว่า บริเวณดังกล่าวท่ีมี



สิ่งปลูกสร้างนี้ มีนางกิตติยา นามวัน ซ่ึงเป็นพ่ีสาวของ “ทิดสมปอง” เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง โดยมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม 6 ราย มารวม
เป็นแปลงเดียวกัน 

นอกจากนี้พ้ืนท่ีดังกล่าว ยังมีการครอบครองเนื้อท่ีป่าสงวนแห่งชาติเกิน 25 ไร่ ซ่ึงมีลักษณะคดีรายใหญ่และเข้าข่ายนายทุน เป็นการกระทําผิดตาม
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 55 72 ตรี และพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 31 จึงมอบหมายให้นายสาโรจน์ บุญพร้อม 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย.4 (คอนสาร) เป็นผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเอาผิดผู้ท่ีทํา
การยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้  เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

สําหรับพ้ืนท่ีปลูกสร้างบ้านทรงไทยท่ีบ้านวังตาเจ๊กหรือมอตาเจ๊ก ต. ห้วยยาง อ. คอนสาร จ.ชัยภูมิซ่ึงมีมารดาของ “ทิดสมปอง” เป็นผู้ครอบครอง
และเจ้าของ ซ่ีงอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยและทํากินในป่าสงวนแห่งชาติของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) นั้นเป็นการเข้าอยู่อาศัยและทํากินโดยได้รับอนุญาตถูกต้อง 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า แม้การตรวจสอบจะไม่มีชื่อนายสมปอง เป็นผู้ครอบครองรวมทั้งขณะไปตรวจสอบไม่พบผู้ใดแสดงตัว หรือมีเอกสาร
สิทธิอ้างความเป็นเจ้าของ แต่จากการตรวจสอบยังพบมีหลักฐานว่ามีการบุกรุกเขตป่าสงวนฯอีก 26 ไร่ 

จากการเข้าตรวจสอบในท่ีดินแปลงน้ีเนื้อท่ี 26 ไร่ มีสิ่งปลกูสร้างถาวร คือ บ้าน 1 หลัง โรงเรือน มีการทําเสาปูนล้อมร้ัวลวดนาม และปลูกยางพารา
ไม้ยืนต้น ซ่ึงปรากฎชื่อนางกิตติยา นามวัน พ่ีสาวของนายสมปอง เป็นผู้ครอบครอง โดยตรวจสอบจากบิลค่าใช้ไฟฟ้าท่ีจ่ายกับทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

 “พบว่าแปลงท่ีดินของพ่ีสาวนายสมปอง มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม 6 คน มารวมเป็นแปลงเดียวกันการครอบครองเกิน 25 ไร่ ซ่ึงมี
ลักษณะคดีรายใหญ่และเข้าข่ายนายทุน จึงส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าแจ้งความดําเนินคดีแล้วเม่ือวันท่ี 3 มี.ค.” 

ส่วนพ่ีสาวนายสมปอง ท่ีได้สิทธิทํากินจาก ส.ป.ก.แต่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติฯ จะทําให้ถูกตัดสิทธิจากการ คทช.หรือไม่ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า 
พ่ีสาวได้สิทธิทํากินจากแม่ตามมติ 30 มิ.ย.41 และมาเป็นโครงการ คทช.ซ่ึงเป็นคนละประเด็นกับท่ีมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายการ “ถอนหมุดข่าว” เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP และสถานีโทรทัศน์ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและ
กระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2565 นําเสนอรายงานพิเศษ งานเข้า! ทิดสมปอง เจอ“เจ๊ต๋ิมเอฟเฟกต์” ย่ืนคุกให้พ่ีสาว
แท้ๆ ต้องเรียกว่าเป็น “เจ๊ต๋ิมเอฟเฟกต์” โดยแท้ วิบากรรมท่ีรุกไล่ “ทิดสมปอง นครไธสง” บัดนี้มาถึงตัวแล้ว 

เม่ือกรมป่าไม้แจ้งดําเนินคดีกับ นางกิตติยา นามวัน พ่ีสาวของทิดสมปอง บุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนกว่า 26 ไร่ ท่ีป่าซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
ตัวเลข 26 ไร่ นับว่ามีความหมายมากๆ ต่อพ่ีสาวของทิดสมปอง เพราะก่อนหน้านี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พูดไว้ต้ังแต่เดือน ก.พ.ท่ีผ่านมาว่า โทษของการบุกรุกป่า ถ้าตํ่ากว่า 25 ไร่ จะโทษเบา แต่ถ้าเกิน 25 ไร่เม่ือไรละก็ จะกลายเป็นโทษหนัก จําคุก 4 ปี 
ปรับนับล้านบาท ท่ีว่าเป็น “เจ๊ต๋ิมเอฟเฟกต์” เพราะเจ๊ต๋ิม ทีวีพูล หรือนางพันธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย เจ้าแม่วงการบันเทิงพันล้าน เป็นคนเปิดโปงออกมา
เอง ว่า ตอนยังเป็นพระมหาสมปอง ได้ก่อหนี้นอกระบบถึง 10.9 ล้านบาท เป็นการกู้เพ่ือไปซ้ือท่ีดินป่าจํานวนถึง 300 ไร่ ให้ญาติพ่ีน้องทํากิน สวน
ทางกับท่ีเจ้าตัวให้ข่าวอย่างหล่อเลย ประมาณว่า เป็นหนี้จากการสร้างสาธารณประโยชน์ โน่นนี่นั่น 

ตอนทิดสมปองโร่มาพ่ึงพิงเจ๊ต๋ิม ก็เพราะเห็นช่องทางทํามาหากิน เจ๊ต๋ิมเองก็เห็นใจ คิดค้นโมเดลทําเงินให้ทิดสมปอง ในการจัดรายการต่างๆ แลก
เงินเดือนถึง 250,000 บาท ท้ังให้เบิกล่วงหน้าไป 1 ล้านบาท ไม่รวมเสื้อผ้าแพงๆ ไวน์เลิศรส เจ๊จัดให้ สไตล์ “แม่บุญทุ่ม” รักใครรักจริง เกลียดใคร
เกลียดแรง พอทิดสมปองหักดิบ ขนข้าวของหนีไปโดยไม่บอกกล่าว ท้ิงไว้แต่รูปถ่ายลายเซ็นเจ๊ต๋ิม รูปถ่ายยังเมินทําให้เจ๊โกรธจนหายใจแทบไม่ออก 

แต่แค่วันเดียว เจ๊ต๋ิมก็ต้ังหลักได้ เปิดปฏิบัติการทวงคืน ด้วยการแถลง แฉแง่มุมต่างๆ ของทิดเซเลบ ซ่ึงสรุปออกมา เป็นภาพของ “คนหิวเงิน”  

ท่ีเจ๊ต๋ิมจัดหนักก็คือ ข้อมูลลึก อดีตพระมหาสมปองเคยไปกว้านซ้ือท่ีป่าสงวน และที่ดิน ส.ป.ก. ร่วม 300 ไร่ 

คนท่ีรับลูกทันควัน เพราะบอลไหลมาเข้าเท้าแล้ว ก็คือ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เขาบุกไปย่ืน
ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ และเลขาธิการสํานักงาน ส.ป.ก. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการด่วน 

เร่ืองนี้ก็ต้องนับว่าเป็นกรรมเก่าของทิดสมปองเช่นกัน เพราะสมัยจับคู่เป็นตลกในผ้าเหลืองร่วมกับ พส.ไพรวัลย์ ไลฟ์สดหาเงินท้ังยังเป็นพระภิกษุ 
นายศรีสุวรรณ จรรยา ก็ย่ืนร้องเรียนแหลก ถึงข้ันให้ฉายา 2 พส.ว่า “อลัชชีชอบเล่นโซเชียล” 

พอพระมหาสมปอง สึกออกมา งานแรกๆ ของเขาก็คือ ไลฟ์สดท้าชกมวยคาดเชือกกับนายศรีสุวรรณ ประกาศจะโอนให้เลยสดๆ 2 แสนบาท ขอให้
กล้ามาชกกัน เรียกว่าออกลูกนักเลง ผสมลูกกร่าง ซ่ึงเหล่า FC ก็เชียร์กันสนุก แต่ก็มีคนสวนทิดสมปองอย่างหวังดี เขาคือ “วัน อยู่บํารุง” เจ้าของ
สโลแกน “ใจถึงพ่ึงได้” พ่ีวันเตือนสติน้องสมปอง ให้ใจเย็นๆ ระวังชีวิตจะพังเพราะใจร้อน เหมือนท่ีเขาเคยเป็นมาก่อน เร่ืองท้าชกมวยดังกล่าว ก็
เลยเงียบไป แต่คําเตือนของวัน อยู่บํารุง นั้นเข้าเป้า เพราะพอเจ๊ต๋ิม ทีวีพูล ลุยแฉปมทําผิดกฎหมายรุกป่าสงวน นายศรีสุวรรณท่ีเคยถูกทิดสมปอง
เย้ยหยัน ก็เลยตามกระทืบซํ้า ไล่บี้คดีรุกป่า จนในท่ีสุด พ่ีสาวของทิดสมปอง ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา คดีท่ีมีโทษร้ายแรง 



เหมือนว่าความอยากได้ใคร่มีของทิดสมปอง ได้หยิบย่ืนคุกให้พ่ีสาวตัวเอง ซ่ึงนี่ก็แค่คดีเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีตามมาอีกหลายป่า หลายกระทง  
ความซวยที่มาลงพ่ีสาว เกิดจากพฤติกรรมของทิดสมปอง เอาเงินกว้านซ้ือท่ีดินป่าหลายๆ แปลงจากชาวบ้าน เอามารวมเป็นแปลงเดียวกัน จนเนื้อท่ี
เกินหลัก 25 ไร่ เข้าข่ายเปน็นายทุน มีโทษสถานหนักทันที 

เม่ือมองย้อนไป ถ้ามหา 7 ประโยค ยึดหลักธรรมเป็นเคร่ืองนําทางชีวิต ความยุ่งยากวุ่นวายคงไม่มาราวีเช่นนี้ ไม่ว่าจะการไปกู้เงินนอกระบบท้ังยัง
เป็นพระ การไปกว้านซ้ือท่ีดินป่าท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ การไปพ่ึงพิงผู้ใหญ่แล้วดันชิมแล้วชิ่ง การตอบโต้นักร้องด้วยลูกนักเลง ล้วนแต่เป็นความมั่นใจ
เกินไป ของคนท่ียังไม่รู้จักโลกจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ เตรียมเสนอนายกฯ เปิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ อ.เบตง จ.ยะลา 

14 มี.ค. 2565  

กรมป่าไม้ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี เปิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ 
“ต้าสวุ่ยต้อ” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ.เบตง จ.ยะลา 

เจ้าหน้าท่ีจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สาขานราธิวาส) ได้ร่วมกันจัดต้ังบู๊ทเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “ต้าสวุ่ยต้อ” หรืออุโมงค์
ใหญ่ แหล่งประวัติศาสตร์กองบัญชาการพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เพ่ือเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเดินทางมาเป็น
ประธานเปิดเท่ียวบินปฐมฤกษ์ เชิงพาณิชย์วันนี้(14 มี.ค.65) ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 

นายปรีชา แสงเทียน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สาขานราธิวาส) เผยว่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สาขา นราธิวาส )
ได้รับการประสาน จาก ศอ.บต. แจ้งมาว่ารัฐบาลมีความสนใจท่ีจะพัฒนาอุโมงค์ ซ่ึงเป็นอุโมงค์พรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย ได้เคยสร้างไว้ต้ังแต่ปี 
2520 เพ่ือใช้เป็นท่ีหลบภัยในการสู้รบเมื่อในอดีต 

กรมป่าจึงได้ทําการสํารวจ พบ อุโมงค์มี 13 ช่องทางเข้า-ออก และมีลักษณะป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่จํานวนมาก บริเวณดังกล่าว
สอดคล้อง 2 ด้าน คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวชและเชิงประวัติศาสตร์ซ่ึงการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จะสอดคล้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ.
เบตงประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีประชาชน อ.เบตง คลุกคลีอยู่กับการท่องเท่ียวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มองว่าภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย สถานท่ี
ท่องเที่ยวแห่งใหม่จะทําให้การฟ้ืนฟูพัฒนาเมืองเบตงเติบโตได้เร็วย่ิงข้ึน มีความคุ้มค่าทําให้เกิดมูลค่าทางด้านรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝ่ายปกครอง ร่วมกับป่าไม้ ลุยปฏิบัติการดับไฟป่า-ทําแนวกันไฟ ป้องกันลุกลามถึงบ้านเรือนประชาชน 

สยามรัฐออนไลน์ 12 มีนาคม 2565 12:06 น. 

 
วันท่ี 12 มี.ค.65 เวลา 11.00 น. นายเสถียรอิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอําเภอเด่นชัย พร้อมด้วย นายอรุณ คงได้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 
(แม่ปาน) เจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 (แม่ปาน) และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.12 (แม่จั๊วะ) ร่วมกันเข้าพ้ืนท่ี
ปฏิบัตืการดับไฟป่าและทําแนวกันไฟท่ีพิกัด 47 Q 607568 1987208 ณ บริเวณป่าห้วยโทก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ท้องท่ีบ้านห้วยกูด 
หมู่ท่ี 5 ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ท้ังนี้ ใช้เวลาดับไฟและทําแนวกันไฟ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที จึงสามารถควบคุมและดับไฟได้สําเร็จ มีพ้ืนท่ีป่าเสียหายประมาน 10 ไร่ หลังจาก
นั้นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้าตรวจสอบและหาสาเหตุการเผาป่าในคร้ังนี้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมกันดับไฟป่าในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก 

12 มี.ค. 2565 

 

 
วานนี้ 11 มีนาคม? 2565? เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายอรุณ คงได้ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 (แม่ปาน) เจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 (แม่ปาน) และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกัน 
รักษาป่าท่ี พร.12 (แม่จั๊วะ) ร่วมกันเข้าพ้ืนท่ีปฏิบัติการดับไฟป่าและทําแนวกันไฟท่ีพิกัด 47 Q 607568 1987208 ณ บริเวณป่าห้วยโทก ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ท้องท่ีบ้านห้วยกูด หมู่ท่ี 5 ตําบลเด่นชัย? อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยใช้เวลาดับไฟและทําแนวกันไฟ ประมาณ  
2 ชั่วโมง 30 นาที จึงสามารถควบคุมและดับไฟได้สําเร็จ มีพ้ืนท่ีป่าเสียหายประมาณ 10 ไร่ 

ท้ังนี้จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนไม่เผาในท่ีโล่งทางพ้ืนท่ีป่าไม้พ้ืนท่ีริมทางหลวงพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีชุมชนโดยเด็ดขาด
เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อ.สูงเม่น ลุยดับไฟป่า ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาติ เสียหายรวมกว่า 100 ไร่ 

12 มี.ค. 65 

 
เม่ือ วันท่ี 12 มี.ค. 2565 ภายใต้การอํานวยการของ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอําเภอสูงเม่นจ.แพร่/ผู้อํานวยการอําเภอ สั่งการให้สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 (ช่อแฮ) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา 
กํานันตําบลบ้านกวาง ผู้ใหญ่บ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ และเจ้าหน้าท่ีประจําชุดคัดกรองบ้านกวาง ตรวจสอบจุดความร้อน(Hotspot) 
ต่อเนื่องวันท่ี 11 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.จุดความร้อน วันท่ี 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.56 น. พิกัดท่ี 628412 1998480 ท้องท่ีบ้านปง ม.7 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ตรวจพบไฟไหม้
และดับแล้วเป็นบริเวณกว้างและเป็นพ้ืนท่ีใกล้เคียงกันของจุดความร้อนวันท่ี 11 มีนาคม 2565 เวลา 02.44 น.พ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 80 ไร่ 

2.ร่วมดําเนินการดับไฟป่า จุดความร้อน วันท่ี 12 มีนาคม 2565 พิกัดท่ี 627447 1997270 และพิกัด 626945 1997370 บริเวณบ้านกวาง ม.1 ต.
บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ีไฟไหม้ท้ัง 2 จุด เป็นพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน พ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 20ไร่ ไม่ทราบสาเหตุการเกิด
ไฟป่า พร้อมนี้ได้จดัทําแนวกันไฟเพื่อกันไฟลุกลามต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สจป.3 สาขาแพร่นําทีมดักรวบ! รถบรรทุกไม้เรือนเก่าผิดกฏหมายข้ามจังหวัด 

13 มี.ค. 65 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สํานักสจปที.3 สาขาแพร่โดยการนํานายจีระ ทรงพุฒ ได้บรูณาการทุกภาคส่วนให้
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.12 (แม่จั๊วะ) ร่วมกับ 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกนัและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ 

เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ภาคเหนือ 2 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อย ตชด.323 (พะเยา) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.12 (แม่จั๊วะ) ,
เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 (แม่ปาน) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจังหวัดแพร ่,เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอเด่นชัย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 
บก.ปทส. ,เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(ศปทส.ตร.) และ ศปทส.ภ.5 

ร่วมกันตรวจยึดจับกุม จํานวน 1 คดี (ตามที่ได้อายัดไว้เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ตามปจว.ข้อ 3 เวลา 23.00 น. ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565) 

ผู้ต้องหา 2 คน นายไพบูลย์ นามสมมุติ 39 ปี ตําบลเชียงยืน อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายประครอง นามสมมุติ อายุ 52 ปี ตําบลเจดีย์
คํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตรวจยึดไม้เรือนเก่า (ชิงชัน,จําปีป่า,เต็ง) จํานวน 923 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 8.033 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทําผิด 
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ย่ีห้อฮีโน่ (กระบะเสริมข้าง) สีขาว หมายเลขทะเบียน พะเยา จํานวน 1 คัน 

ร.ต.อ.ชิษณุ ข่มอาวุธ รอง สว.ป. สภ.ห้วยไร่ ชุดจับกุมนําส่ง ร.ต.อ.สนิท รัตนกันทา รองสว.สอบสวนสภ.ห้วยไร่เป็น พนักงานสอบสวนประจําวัน 
สภ.ห้วยไร่ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 



 

ยึดไม้แปรรูปลักลอบตัด และสร้างท่ีพักอาศัย พื้นท่ี อ.กัลยาณิวัฒนา 

12 มี.ค. 65 

 
เม่ือวันท่ี 11 มี.ค.2565 นายวรศักด์ิ พานทอง ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ังคง และนายปณิธาน แก้วต๊ิบ ปลัดอําเภอ พร้อมด้วยสมาชิก 
อส.อําเภอกัลยาณิวัฒนา ท่ี 26 ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.12 (วัดจันทร์) หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.34 (แม่ตะละ) ตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าท่ีมี
การลักลอบตัดไม้และสร้างท่ีพักอาศัย บริเวณป่าบ้านแม่แดดน้อย ม.4 ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา  สามารถบันทึกตรวจยึดไม้แปรรูปได้
จํานวนหนึ่ง นําส่ง พงส.สภ.กัลยาณิวัฒนา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ในวันเดียวกัน นายวรศักด์ิ พานทอง ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอําเภอกัลยานิวัฒนา มอบหมายให้ 
นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ังคง และนายปณิธาน แก้วต๊ิบ ปลัดอําเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ท่ี 26 ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพ้ืนท่ี บริเวณป่าตําบลแม่แดด ผลการปฏิบัติพบพ้ืนท่ีป่าถูกเผาเป็นบริเวณกว้างประมาณ 3 ไร่ ซ่ึง
จะได้ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 

 


