
สรุปขาวประจําในวันที่ 24 มี.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

บช.ก.-ปทส.ใช(โดรน)บินตรวจสอบพ้ืนท่ีและติดตั้ง(จีพีเอส)ในรถยนต (สยามรัฐ 23 มีนาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/333517 
รองผูการฯปทส. นําทีมตรวจสอบบอขยะเถ่ือนรุกปาสงวน อ้ึงลักลอบท้ิงมานานกวา 10 ป  
(บานเมือง 23 มีนาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/273994 
เจาหนาท่ีปาไมแมลานอย เขาตรวจสอบผูบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปา (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 23 มีนาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220323132205026 
เจาหนาท่ีปาไมแมลานอย เขาตรวจสอบผูบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปา  
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 23 มีนาคม 2565) 
https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/45944 
ปธ.กมธ.ทหาร สาธารณสุข ปาไม และกรมอุทยานฯ จัดสัมมนาใหความรูหลังปลดล็อกโควิด-19  
(ผูจัดการออนไลน 23 มีนาคม 2565) 
https://mgronline.com/local/detail/9650000028526 
ทหารพรานสนธิกําลัง บุกยึดไมแปรรูป-คางเลื่อยไม กลางปา อ.แมระมาด (บานเมือง 23 มีนาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/273894 
ทหารพราน 35 บูรณาการตรวจสอบบุกรุกปาตนน้ํา (สยามรัฐ 23 มีนาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/333495 
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บช.ก.-ปทส.ใช้(โดรน)บินตรวจสอบพื้นท่ีและติดตั้ง(จีพีเอส)ในรถยนต์ 

สยามรัฐออนไลน์ 23 มีนาคม 2565 10:38 น. 

 
เม่ือวันท่ี 23 มี.ค.65 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต. มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. ซ่ึงรับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปรามและสืบสวน โดยได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ทําการสืบสวนปราบปราม โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงปัญหาเกี่ยวกับหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นPM 2.5 ซ่ึงเกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีโล่ง เป็นปัญหาท่ีพบมากในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

พ.ต.อ.ศานุวงษ์ จึงได้จัดทําโครงการ "ตรวจ-ปราม-จับ" ในพ้ืนท่ีห้ามเผา เน้นการปราบปรามจับกุม โดยมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของรถยนต์ 
สายตรวจของ บก.ปทส. เพ่ือให้เป็นท่ีสังเกตและจดจําว่าเป็นรถของตํารวจสิ่งแวดล้อม ให้มีลักษณะเด่นและเป็นสากล อีกท้ังได้นําเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาผนวกกับรถยนต์คันดังกล่าวอาทิ ติดต้ังระบบบอกพิกัด GPS ในรถสายตรวจทุกคันท่ีว่ิงออกตรวจใน17จังหวัด เพ่ือทราบว่ารถอยู่บริเวณใด 
แบบ Real Time และทราบว่ารถเคยว่ิงตรวจพ้ืนท่ีใดบ้าง เพ่ือการติดตามวิเคราะห์การตรวจป้องกันเหตุ และสั่งการให้รถซ่ึงอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เข้าถึงท่ีเกิดเหตุไฟป่าอย่างรวดเร็ว 

และการรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ จากอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน Drone แบบติดต้ังกล้องจับความร้อน หรือ thermal camera ท่ี
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของรถสายตรวจในการตรวจสอบเหตุ ค้นหาสถานท่ี และบุคคลในระยะไกลเพื่อ ตรวจหาพ้ืนท่ีเกิดไฟป่า หรือ ผู้ต้อง
สงสัยเผาไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อกล้องจับความร้อนสามารถจับความร้อนของบุคคลที่อยู่บริเวณรอบท่ีเกิดการเผาไหม้ซ่ึงอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือในอีก
ทางหนึ่งยังสามารถเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าท่ีได้ หรือ ข้อมูลจุด Hotspot ซ่ึงส่งข้อมูลผ่าน Website ขององค์การ Gitsda และ องค์การ Nasa เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของสายตรวจสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ได้ติดต้ังและเชื่อมโยงระบบดังกล่าวภายในรถยนต์สาย
ตรวจใหม่ในคร้ังนี้ 

 
ในคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบพบจุดความร้อน (Hotspot) ซํ้าซ้อน เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จึงได้รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และวางแผนเข้าตรวจสอบ ต่อมาและได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) บินตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณ ต.แสนไห และ ต.เปียง



หลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ตรวจพบพ้ืนป่าท่ีลักษณะถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง และพบกลุ่มควันจํานวนมาก จากนั้นได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบ
พ้ืนท่ีดังกล่าว เม่ือไปถึงบริเวณพิกัดดังกล่าว พบลักษณะเป็นพ้ืนท่ีลานกว้าง มีขยะถูกท้ิงอยู่จํานวนมากและด้วยได้รับข้อมูลจากหน่วยป้องกันและ
รักษาป่าท่ี ชม.๕ เวียงแหง แจ้งว่าบริเวณจุดพิกัดท่ีให้ตรวจสอบ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว เจ้าหน้าท่ี ปทส. ชุดปฏิบัติการจังหวัด
เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และวางแผนร่วมกันเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าว 

และในวันท่ี 22 มี.ค. 65 นําโดย พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ได้นํากําลังเจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.5 (เวียงแหง) เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เข้าตรวจสอบบ่อขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว บ้านใหม่มะกายอน ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จากการ
ตรวจสอบพบพ้ืนท่ีป่าถูกตัดโค่นแปลสภาพเป็นลานกวา้งใช้สําหรับท้ิงขยะ และมีการนําขยะไปท้ิงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเป็นเนื้อท่ี จํานวนเนื้อท่ี 1 ไร่ 
2 งาน 28 ตารางวา คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ประมาณ 107,143 บาท จึงได้ตรวจยึดพ้ืนท่ี จัดทําบันทึกรวบรวมเร่ืองราวพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
ไว้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดี สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการแผ้วถาง บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ใช้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุให้เป็นจุดท้ิงขยะ เป็นการกระทํา
ความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ มาตรา ๕๔ และ ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 
มาตรา ๙ คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้ตรวจยึดพ้ืนท่ี จัดทําบันทึกรวบรวมเร่ืองราวพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดี สืบสวน
สอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
พ.ต.อ.อริยพล เผยว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายท่ีดีของ บก.ปทส. ในการนําเทคโนโลยีท่ีมีในยุคปัจจุบันเพ่ือมาปรับใช้ในการการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ 
และการเกิดหมอกควันและไฟป่า ซ่ึงเกิดจากการเผา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเผาบ่อขยะ ซ่ึงถือเป็นการทําร้ายสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนทุกคนในวงกว้าง ขณะเดียวกันการจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย ขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันได้ทวีความรุนแรงถึงข้ัน
วิกฤต ทําให้เกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปท่ัวประเทศ ซ่ึงการจัดการขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการเผา จะ
ก่อให้เกิดก๊าซพิษอีกหลายชนิด อีกท้ังยังก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซ่ึงไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องร่วมกันจัดการให้เป็นระบบ อันเป็นสิ่งสําคัญย่ิง
ของผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง และทุกๆคนท่ีจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม 
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8 ตารางวา แล

 
จ้างองค์กรปกคร
อกจากนี้จากการ
ณะที่เจ้าหน้าที่นํ

นานกว่า 10

4 บก.ปทส. นาย
ษาป่าที่ ชม.5 (เ ี
ไห อ.เชียงดาว  
สอบพื้นที่บริเวณ 
นมาก จากนั้นได
งเป็นภูเขา และ

 พบว่าพื้นที่ดังก
ะวางแผนร่วมกนั

นทร์ ผู้กํากับการ
มกับเจ้าหน้าที่สํ
ยะดังกล่าวในพื้น
ป่าถูกตัดโค่นแปล
ะอีกจุดมีลักษณ

รองส่วนท้องถิ่น
รตรวจสอบขยะแ
นําโดรนขึ้นบินยัง

0 ปี 

ยสมคิด ปัญญาดี
วียงแหง) เจ้าหน
 ซ่ึงก่อนหน้านี้ เจ้
 ต.แสนไห และ ต
ด้เดินทางเข้าไปต
บางจุดมีการลักล

กล่าวอยู่ในเขตป่า
นเข้าตรวจสอบพื้

ร 4 บก.ปทส. แ
ํานักจัดการทรัพ

นที่ป่าสงวนแห่งช
ลสภาพเป็นลาน

ณะเป็นบ่อขยะ ทั

นแห่งหนึ่ง จึงได้ส
และถุงดําใส่ขยะ
สามารถบันทึกภ

 

 

 
ดี ผู้อํานวยการ 
น้าที่ตํารวจภูธร 
จ้าหน้าที่ตํารวจ 
 ต.เปียงหลวง อ.
ตรวจสอบพ้ืนที่
ลอบเผาใกล้กับ

าสงวนแห่งชาติ
้นที่ดังกล่าว 

และ นายสมคิด 
พยากรป่าไม้ที่ 1 
ชาติป่าเชียงดาว 
กว้างใช้สําหรับ
ทั้งสองจุดมีการ

สอบถามข้อมูล
ะพบมีการสกรีน
ภาพรถขยะต้อง

 
 
 

 
 
 



สงสัยท่ีลักลอบนําขยะไปท้ิงบริเวณดังกล่าวไว้อีกด้วย เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจยึดพ้ืนท่ีดังกล่าว ก่อนจะสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 
จ.เชียงใหม่ จะแจ้งความดําเนินคดี ข้อหา แผ้วถาง บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ใช้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุให้เป็นจุดท้ิงขยะ เป็นการกระทําความผิด 
ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ประมวลกฎหมายท่ีดิน นอกจากนี้การกระทําดังกล่าวยังผิดตามประกาศห้ามเผาของจังหวัด
เชียงใหม่ อีกด้วย 

ด้าน พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผู้บังคับการตํารวจ ปทส. เปิดเผยว่าจากปัญหาการลักลอบเผาป่าทําให้เกิดผลกระทบท้ังฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการลักลอบเผาบ่อขยะ ทําให้เกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจับกุมคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ปทส.ได้นําเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาผนวกกับรถยนต์สายตรวจ ท่ีติดต้ังระบบบอกพิกัด GPS  ท่ีสามารถรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ จากอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน 
Drone แบบติดต้ังกล้องจับความร้อน หรือ thermal camera ท่ีสามารถเพิ่มขีดความสามารถของรถสายตรวจในการตรวจสอบเหตุ ค้นหาสถานท่ี 
และบุคคลในระยะไกลเพ่ือ ตรวจหาพ้ืนท่ีเกิดไฟป่า หรือ ผู้เผาไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อกล้องจับความร้อนสามารถจับความร้อนของบุคคลที่อยู่บริเวณ
รอบท่ีเกิดการเผาไหม้ซ่ึงอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือในอีกทางหนึ่งยังสามารถเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าท่ีได้ นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลจุด Hotspot 
ซ่ึงส่งข้อมูลผ่าน Website ขององค์การ Gitsda และ องค์การ Nasa เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของสายตรวจ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความแม่นยําและรวดเร็วก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีภาคสนามจะลงพ้ืนท่ีตรวจจับผู้กระทําความผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้แม่ลาน้อย เข้าตรวจสอบผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นท่ีป่า 

23 มี.ค. 2565 

 
วันท่ี 22 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย รายงานการเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกแผ้วถางป่า 
โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ม.ส.4 (อําเภอแม่ลาน้อย) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าท่ี
ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ บริเวณท่ีเกิดเหตุป่าข้างทางสาย 108 ขณะตรวจสอบพ้ืนท่ีไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีถูกบุกรุกแผ้วถางบริเวณ
พ้ืนท่ีประมาณ 200 ตารางวา ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้รวบร่วมพยานหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําเร่ืองเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.แม่ลาน้อย เพ่ือดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด พรบ.ป่าไม้ ตาม ปจว.3 คดีอาญาท่ี 24/2565 ลว.วันท่ี 22 มีค.65 เวลา 
14.00 น.ได้ไปแจ้งความไว้เพ่ือหาตัวผู้กระทําความผิดดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้แม่ลาน้อย เข้าตรวจสอบผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นท่ีป่า 

ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง เม่ือวันท่ี : 23 มี.ค. 2565 

 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้แม่ลาน้อย เข้าตรวจสอบผู้บุกรุกแผ้วถางพ้ืนท่ีป่าพร้อมนําหลักฐานแจ้งความหาผู้กระทําความผิดตามกฏหมาย 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์  วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย รายงานการเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก 
แผ้วถางป่า โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ม.ส.4(อําเภอแม่ลาน้อย) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี
ป่าท่ีถูกบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ บริเวณท่ีเกิดเหตุป่าข้างทางสาย 108 ขณะตรวจสอบพื้นท่ีไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีถูกบุกรุกแผ้วถาง
บริเวณพ้ืนท่ีประมาณ 200 ตารางวา ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้รวบร่วมพยานหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําเร่ืองเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.แม่ลาน้อย เพ่ือดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด พรบ.ป่าไม้ ตาม ปจว.3 คดีอาญาท่ี 24/2565 ลว.วันท่ี 22 มีค.2565 เวลา 
14.00น. ได้ไปแจ้งความไว้เพ่ือหาตัวผู้กระทําความผิดดําเนินการตามกฏหมายต่อไป 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์  วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย รายงานการเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกแผ้ว
ถางป่า โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ม.ส.4(อําเภอแม่ลาน้อย) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี
ป่าท่ีถูกบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ บริเวณท่ีเกิดเหตุป่าข้างทางสาย 108 ขณะตรวจสอบพื้นท่ีไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีถูกบุกรุกแผ้วถาง
บริเวณพ้ืนท่ีประมาณ 200 ตารางวา ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้รวบร่วมพยานหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําเร่ืองเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.แม่ลาน้อย เพ่ือดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด พรบ.ป่าไม้ ตาม ปจว.3 คดีอาญาท่ี 24/2565 ลว.วันท่ี 22 มีค.2565 เวลา 
14.00น. ได้ไปแจ้งความไว้เพ่ือหาตัวผู้กระทําความผิดดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

ปธ.กมธ.ทหาร สาธารณสุข ป่าไม้ และกรมอุทยานฯ จัดสัมมนาให้ความรู้หลังปลดล็อกโควิด-19 
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กาญจนบุรี - ปธ.กมธ.ทหารเชิญสาธารณสุข ป่าไม้ กรมอุทยานฯ จัดสัมมนาให้ความรู้หลังปลดล็อกโควิด-19 แก้ไขปัญหาช้างป่าและท่ีดินทํากิน 
ทับซ้อนช่วยชาวกาญจน์ 

วันนี้ (23 มี.ค.) พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.กาญจนบุรี เป็น
ประธานเปิดโครงการสัมมนา เร่ืองการดําเนินวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายณัฐพัฒน์ 
พัดทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะกรรมาธิการการทหาร สํานักกรรมาธิการ 2 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
มาให้ความรู้ มีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กํานันตําบลช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี นายคํานวน ขําสุวรรณ กํานันตําบลด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ  
จ.กาญจนบุรี รวมท้ังผู้นําท้องถ่ินในพ้ืนท่ี ต.ช่องสะเดา ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี และ อ.ศรีสวัสด์ิ หลายร้อยคนเข้าร่วม 

จากนั้นเวลา 13.30-15.00 น.ได้จัดเวทีอภิปราย เร่ืองปัญหาการร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากช้างป่า 
โดยมี น.ส.สมหญิง ทัฬหิกรณ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นายไพฑูรย์ อินทรบุตร 
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ นายดํารง อ่อนน้อม รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายดิเรก จอมทอง และ
นายสุวิชาญ สุวรรณาคะ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอภิปราย พร้อมตอบข้อซักถามจากประชาชน 

และเวลา 15.00-16.30 น. อภิปรายเรื่อง ปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติกับท่ีดินทํากินของราษฎร โดยมีนายณรงค์ เกาะศิริ  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน ส่วนจัดการท่ีดินและชุมชนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานฯ) นายประทีป เอกฉันท์ ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้
กาญจนบุรี (กรมป่าไม้) นายทศพร รักษ์จันทร์ ผู้อํานวยการส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) และ 
นายพุทธพร โสมบุญเสริม หัวหน้าฝ่ายจัดการท่ีดินและชุมชนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) ร่วมเป็นวิทยากร พร้อม
ตอบข้อซักถามจากประชาชน 

ท้ังนี้ นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กํานันตําบลช่องสะเดา เปิดเผยภายหลังว่า การเปิดเวทีสัมมนาในคร้ังนี้เป็นผลดีต่อพ่ีน้องชาวอําเภอเมืองกาญจนบุรีและ
อําเภอศรีสวัสด์ิ ท่ีทางประธานคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.กาญจนบุรี มาจัดเวทีการประชุม
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่พ่ีน้องประชาชน โดยในเบื้องต้นชาวบ้านได้รับความรู้จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีกําลังมีการประกาศปลดล็
อกให้เป็นโรคประจําถ่ินในวันท่ี 1 ก.ค.ท่ีจะถึงนี้ ทําให้ชาวบ้านรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

สําหรับปัญหาหลักท่ีพ่ีน้องประชาชนจากท้ัง 2 อําเภอมาร่วมประชุมในคร้ังนี้ สิ่งแรกเลยคือประชาชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไข
เร่ืองท่ีดินทํากินและปัญหาช้างป่า ซ่ึงหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบจากช้างป่านั้นมีท้ังชาวตําบลช่องสะเดา ตําบลวังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
นอกจากนี้ ยังมีตําบลท่ากระดาน ตําบลด่านแม่แฉลบ ตําบลนาสวน และตําบลหนองเป็ด อําเภอศรีสวัสด์ิ และขณะเดียวกัน ชาวตําบลเขาโจด 
อําเภอศรีสวัสด์ิกําลังได้รับผลกระทบเรื่องช้างป่าแล้วเช่นกัน 



ดังนั้น ชาวบ้านท่ีมาท้ังหมดจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน เพราะว่าช้างป่าได้สร้างความเสียหายให้เกษตรกรท่ีอยู่
โดยรอบเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งเร่ืองคือชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาท่ีดินทับ
ซ้อนกับเขตสลักพระ รวมท้ังทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดังนั้นจึงขอฝากไปถึงคณะกรรมาธิการฯ ท่ีรับผิดชอบ รวมถึง
รัฐบาลมาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทหารพรานสนธิกําลัง บุกยึดไม้แปรรูป-ค้างเลื่อยไม้ กลางป่า อ.แม่ระมาด 

วันพุธ ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2565, 09.54 น. 

 
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าท่ีทหารพราน กองร้อยทหารพราน 3505 สังกัดกองกําลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี35 ได้รับ
รายงานว่าการลักลอบบุกรุกและตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ํา บ้านเซ่อเซอคี ต.สามหม่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก จึงได้จัดกําลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี ตก. 26 กูเตอร์โก เข้าไปตรวจสอบ 

จากการเข้าตรวจสอบ พบว่าได้มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ยืนต้น (ไม้ขนุนป่า) จํานวน 5 ต้น ซ่ึงมีขนาด 2 – 3 คนโอบ , ค้างเลื่อยไม้ จํานวน 4 ค้าง 
และไม้แปรรูป จํานวน 9 แผ่น มีขนาดความยาว 226 ซม. กว้าง 27 ซม. หนา 3 ซม. ซ่ึงไม่พบผู้กระทําผิดแต่อย่างใด หน่วยจึงได้ส่งมอบของกลาง
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือดําเนินการทางกฎหมายและเตรียมขยายผลหาผู้กระทําผิดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทหารพราน 35 บูรณาการตรวจสอบบุกรุกป่าต้นน้ํา 

สยามรัฐออนไลน์ 23 มีนาคม 2565 08:46 น. 

 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า กองกําลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 35. โดย กองร้อยทหารพราน 3505 ได้จัดกําลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ี
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.26 กูเตอร์โก ตําบลสามหม่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้เข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ี ท่ีปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบบุกรุกและ
ตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ํา บ้านเซ่อเซอคี ต.สามหม่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 
จากการเข้าตรวจสอบ พบว่าได้มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ยืนต้น(ไม้ขนุนป่า) จํานวน 5 ต้น ซ่ึงมีขนาด 2 – 3 คนโอบ , ค้างเลื่อยไม้ จํานวน 4 ค้าง 
และไม้แปรรูป จํานวน 9 แผ่น มีขนาดความยาว 226 ซม. กว้าง 27 ซม. หนา 3 ซม. ซ่ึงไม่พบผู้กระทําผิดแต่อย่างใด หน่วยจึงได้ส่งมอบของกลาง
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการทางกฎหมายและเตรียมขยายผลหาผู้กระทําผิดต่อไป 

 

 


