
สรุปข�าวประจําวันท่ี 27 เม.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ยกฟ�องตัดต�นไม�ขยายถนนเขาใหญ� ศาลฯชี้ชอบด�วยกม.ใช�วิธปีลูกทดแทน (ผู�จัดการรายวัน 360 . วันท่ี 27 มี.ค.65 หน�า 10) 

- สะเก็ดล�านนา (แนวหน�า วันท่ี 26 มี.ค. 65 หน�า 8) 

ข�าวเว็บไซต) 

- "สมชัย" ถาม "บ๊ิกตู�" ลงใต�ได�ประโยชน�อะไร หากไม�ไปดูสภาพป"ญหาจริง 

บ�านเมือง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/278069 

“วราวุธ” รับมอบหน�ากากอนามัย N95 ส�งต�อความห�วงใยให� ผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สู�ภัยโควิด-19 

บ�านเมือง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/278166 

ไม�ได�คุยการเมือง "วราวุธ" เผยเจอ "ยงยุทธ ติยะไพรัช" หารือแก�หมอกควันไฟปSาเหนือ 

ไทยรัฐออนไลน� 26 เม.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2377552 

ข�าวปลอม! ห�ามชาวบ�านและชาวพุทธ เข�าไปยังเขตเขายายเท่ียง 

ผู�จัดการออนไลน�  26 เม.ย. 2565 https://mgronline.com/factcheck/detail/9650000039785 

จนท.เจรจาขอตัวผู�ต�องหา-ไม�ของกลาง ชี้ไม�หมดสภาพแล�ว หวังไปใช�ประโยชน� แต�ไม�แจ�งปSาไม�ก�อน 

มติชน  26 เมษายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3309974 

ปกครองแม�สอดสนธิกําลัง บุกยึดไม�สัก 5 ท�อน กลางปSาชุมชน 

บ�านเมือง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/278184 

ปSาไม�กําแพงเพชร เร�งตรวจสอบ นายทุนขุดดินปSาสงวนคลองวังเจ�า 

ข�าวสด 26 เม.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7018591 

จนท.พบปSาสงวนคลองวังเจ�าฯ-ท่ีสปก.ถูกนายทุนลอบขุดดินจริงเสียหายราว 2 ไร� 

ไทยรัฐออนไลน� 26 เม.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2378105 

ยกฟaองปมตัดต�นไม�ขยายถนนเขตอุทยานเขาใหญ� ศาล ปค.สูงสุด ชี้ชอบด�วย กม.ใช�วิธีปลกูทดแทน 

ผู�จัดการออนไลน�  26 เม.ย. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000039618 

 



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3679
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ยกฟ้องตัดต้นไม้ขยายถนนเขาใหญ่ ศาลฯชี้ชอบด้วยกม.ใช้วิธีปลูกทดแทน

รหัสข่าว: C-220427040080(27 เม.ย. 65/04:09) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 48.70 Ad Value: 73,050 PRValue : 219,150 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: กะเหรี่ยงรุมจนท.ป่าไม้ขวางจับกุม2ผู้ต้องหา

รหัสข่าว: C-220428038098(27 เม.ย. 65/07:58) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 15.99 Ad Value: 19,188 PRValue : 57,564 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3679
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ยกฟ้องตัดต้นไม้ขยายถนนเขาใหญ่ ศาลฯชี้ชอบด้วยกม.ใช้วิธีปลูกทดแทน

รหัสข่าว: C-220427040080(27 เม.ย. 65/04:09) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 48.70 Ad Value: 73,050 PRValue : 219,150 คลิป: สี่สี(x3)



 

"สมชัย" ถาม "บ๊ิกตู�" ลงใต�ได�ประโยชน�อะไร หากไม�ไปดสูภาพป"ญหาจริง 

วันอังคาร ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/278069 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565  นายสมชัย ศรสีุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร�ขับเคลื่อนนโยบายเสรีรวมไทยโพสต�เฟสบุbคตั้งคําถามถึงการ

เดินทางเยือนจังหวัดสงขลาและพัทลุงของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชานายกรัฐมนตรีว�า ได�ประโยชน�อะไรบ�างมเีน้ือหาว�า แทนท่ีจะไปตลาด

กิมหยง คุยหยอกถึงความหล�อหน�าตาดีจนทานข�าวไม�ลง หากพลเอกประยุทธ�ใช�โอกาสในการลงพ้ืนท่ี จังหวัดสงขลา ไปดูข�อเท็จจริงของ

ป"ญหาประชาชนในพ้ืนท่ีเหล�าน้ี น�าจะดีกว�าไหม 

1. พ้ืนท่ีเขาแดง ไปดูป"ญหาการบุกรุกปSาไม�และทําลายโบราณสถานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับนักการเมืองท�องถ่ิน ห�างจากตลาดกิมหยง 36 กม. ใช�

เวลาเดินทาง 40 นาที 2. การก�อสร�าง อควาเรียมของสงขลา ท่ีใช�งบกว�า 1,400 ล�าน สร�างมาสิบกว�าปfยังไม�เสร็จ อยู�ในบรเิวณไม�ห�างจากเขา

แดงเท�าไรนัก จะได�เห็นป"ญหาของระบบราชการท่ีชัดเจน 3. พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ท่ีมีป"ญหาความขัดแย�งระหว�างชาวบ�านและ

นายทุนนักการเมืองท่ีเข�าไปซ้ือท่ีแสวงหากําไร มีป"ญหาขัดแย�งกับชาวประมงพ้ืนบ�าน ห�างจากตลาดกิมหยง ประมาณ 50 กม. ใช�เวลาเดนิทาง

ไม�ถึง ช่ัวโมง 4. ป"ญหาการค�าชายแดนท่ีด�านสะเดา ดูว�าชาวบ�านแถวน้ันอยู�กันอย�างไร ทําไมมาเลเซียจึงขายนํ้ามันได�ถูกกว�าเรามากมาย ห�าง

จากตลาดกิมหยงประมาณ 55 กม. เดินทางไม�ถึง ช่ัวโมง 

น่ีเปhนเพียงบางตัวอย�างท่ีผู�บรหิารสูงสุดในส�วนกลาง เมื่อลงมาในพ้ืนท่ีสามารถเลือกไปดูสภาพท่ีเปhนจรงิของป"ญหา อาจจะเหน่ือยกว�า

เดินตลาดกิมหยงให�คนกรี๊ดกรbาด แต�ได�ประโยชน�และได�ใจคนทํางานมากกว�า 

ขณะท่ีพลเอกประยุทธ� โพสต�เฟซบุbกหลังจากเดินทางกลับว�า  ตั้งแต�ได�เข�ามาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ภารกิจหน่ึงท่ีให�ความสาํคัญและ

เฝaารอคอยมากท่ีสดุ ก็คือการได�ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหน�าการดําเนินโครงการต�างๆ เพราะทําให�ได�มีโอกาสเยี่ยมเยียนและพบปะกับพ่ีน�อง

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือไถ�ถามสารทุกข�สุกดิบ รวมท้ังรับฟ"งข�อมูลป"ญหาท่ีเกิดข้ึน การล�องใต� ไปท่ีจังหวัดสงขลาและพัทลุง มีความคืบหน�าของ

โครงการต�างๆแจ�งให�พ่ีน�องประชาชนได�รับทราบ ว�าได�ไปตรวจเยีย่มโครงการบรรเทาอุทกภยัอําเภอหาดใหญ� (ระยะท่ี 2) ซ่ึงเปhนการเพ่ิม

ศักยภาพการระบายนํ้าของ "คลองภูมินาถดําริ" หรือ “คลองระบายนํ้า ร.1” ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเปhนส�วนหน่ึงของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า บริเวณลุ�มนํ้าทะเลสาบสงขลาเกือบ 

12,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง มากกว�าร�อยละ 95 และบางส�วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สตูล ตรัง และยะลา โดยเปhนพ้ืนท่ีซ่ึงเคยได�รับความเสยีหายจากนํ้าท�วมในอดีต รัฐบาลจึงลงทุนก�อสร�างโครงการขนาดใหญ�เพ่ือแก�ป"ญหาน้ี 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ� ท่ีเปhนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดสงขลา ท่ีเคยได�รับความเสียหายอย�างหนักต�อชีวิตและทรัพย�สินของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมาหลายครั้ง ในปf 2531 เกิดความเสียหายมูลค�า 4,000 ล�านบาท ในปf 2543 เสียหายมูลค�า 14,000 ล�านบาท และในปf 

2553 เสียหายมูลค�ามากกว�า 10,000 ล�านบาท รัฐบาลได�ผลักดันโครงการน้ีมาอย�างต�อเน่ือง 



ส�วนท่ีจังหวัดพัทลุง ได�ติดตามข�อมูลความคืบหน�าของอีกหน่ึงโครงการสําคัญของรัฐบาล คือ "โครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน (คทช.)" และ

ได�รับรายงานว�ามคีวามคืบหน�าโดยลําดับในประเทศของเรา อาจดูเหมือนมีป"ญหาหลายประการ แต�ทุกๆ ป"ญหาได�รับการรายงานข้ึนมาเปhน

ลําดับ จากระดับท�องถ่ิน สู�ระดับจังหวัด และนําเข�าท่ีประชุม ครม. เพ่ือวางมาตรการท้ังระยะเร�งด�วนและระยะยาว ซ่ึงรัฐบาล ได�รับทราบทุก

ป"ญหา และนําไปกําหนดนโยบายเพ่ือให�มีผลในทางปฏิบัติ สําหรบัช�วยเหลือพ�อแม�พ่ีน�อง รวมท้ังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปพร�อมๆ กัน 

ขอให�พวกเราเช่ือในศักยภาพของประเทศไทย และคนไทย ว�าหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ กําลังเร�งดําเนินการในทุกๆ โครงการ บางโครงการ เช�น 

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ สามารถเห็นผลเปhนรูปธรรมชัดเจนได�ทันที แต�บางโครงการเปhนมาตรการโครงสร�างพ้ืนฐานระยะยาว ท่ีอาจจะยัง

ไม�เห็นผลในวันน้ี แต�จะส�งผลดีอย�างยั่งยืน เพ่ือลูกหลานของเราในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” รับมอบหน�ากากอนามัย N95 ส�งต�อความห�วงใยให� ผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สู�ภัยโควิด-19 

วันอังคาร ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/278166 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) 

พร�อมด�วย นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน� เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม นางอรนุช หล�อเพ็ญศร ีรอง

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม และผู�บริหารระดบัสูงในสังกัดกระทรวงฯ  

ร�วมรับมอบผลิตภณัฑ�หน�ากากอนามัย N95 จํานวน 500,000 ช้ิน จาก พลเอกวิสิษฐ แจ�งประจักษ� ท่ีปรึกษาบริษัท ซินเคอ หยวน สตีล 

จํากัด พร�อมด�วย นายเฉิน หลินฟง รองผู�จัดการใหญ�บริษัทฯ และนายเฉิน ยี่จี ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�บรษัิทฯ ณ ห�องประชุม 101 (ห�องแถลง

ข�าว) ช้ัน 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือส�งต�อความห�วงใยให�กับบุคลากรและเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทุกหน�วยงาน

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

โอกาสน้ี รมว.ทส. ได�กล�าวขอบคุณ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จํากัด ท่ีได�เล็งเห็นความสําคัญการทํางานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงหน�ากากอนามยั N95 ท่ีได�รับมอบในวันน้ี ถือเปhนกําลังใจท่ีดีสําหรับผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี อีกท้ัง ยังเปhนหัวใจสําคัญในการ

ปaองกันการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ในป"จจุบัน ตลอดจนเปhนอุปกรณ�สําคัญในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีท่ีต�องต�อสู�กับภัย

ธรรมชาติ หรือภัยจากมนุษย� อาทิ ไฟปSา หมอกควัน เปhนต�น กําลังใจในวันน้ี จะเปhนแรงกําลังสําคัญของเจ�าหน�าท่ีทุกคนในการปฏิบัตหิน�าท่ี

เพ่ือปกปaองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�เปhนมรดกของแผ�นดินไทย ให�กับพ่ีน�องประชาชนต�อไป 

 

 

 

 

 

 



 

ไม�ได�คุยการเมือง "วราวุธ" เผยเจอ "ยงยุทธ ติยะไพรัช" หารือแก�หมอกควันไฟปSาเหนือ 

ไทยรัฐออนไลน� 26 เม.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2377552 

"วราวุธ" ย้ําเจอ "ยงยุทธ" ท่ีเชียงรายไม�ได�คยุการเมือง ไปทํางานแก�ป"ญหาหมอกควัน ป"ด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ขัดแย�งกับกรมชลฯ ปมเกาะพระทอง ยันทําตามหน�าท่ี 

วันท่ี 26 เม.ย. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�สัมภาษณ�ถึงการพบ นายยงยุทธ ติยะ

ไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ท่ีจังหวัดเชียงราย มีการพูดคุยเรื่องการเมืองหรือไม�ว�า ไม�ได�คุยเรื่องสถานการณ�การเมือง แต�คุยกันเรื่อง

สถานการณ�หมอกควันไฟปSาท่ีภาคเหนือ ซ่ึงนายยงยุทธ เปhนหัวหน�าคณะทํางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องหมอกควัน ท่ีตนไปเปhนการทํางานร�วมกับ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สวทช. จังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงมีนักวิจัยมาทํางานศึกษาเก่ียวกับชีวิตความเปhนอยู�ของประชาชนและการใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูจดุความร�อนในไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน การทํางานดังกล�าวตนขอบคุณจังหวัดเชียงรายและหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องท่ีทําให�สถานการณ�จุดความร�อนและสถานการณ�หมอกควันภาคเหนือในปfน้ีดีข้ึนกว�าปfก�อนๆ ไม�มีอะไรในกอไผ� 

นอกจากน้ียังให�สัมภาษณ�ถึงกรณกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ"pง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม แจ�งความเอาผดิองค�การ

บริหารส�วนตําบล เกาะพระทอง จังหวัดพังงา และสํานักงานก�อสร�างชลประทานขนาดกลางท่ี 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ� จากกรณีโครงการแก�มลิงเกาะพระทองบุกรุกปSาชายเลนและปSาสงวนโดยไม�ได�รับอนุญาตเน้ือท่ีกว�า 428 ไร� ว�า ต�องดําเนินการตาม

กฎหมาย อันน้ีเปhนท่ีน�าเสียดาย ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ"pงได�เร�งประสานงานและดตู�นสายปลายเหตุว�าเกิดอะไรข้ึน ทําไมถึงไม�มี

การตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล�าว จึงขอฝากประชาชนเวลาจะทําอะไรในพ้ืนท่ีใด เวลาเราเห็นต�นไม�อยู�ปริมาณมาก แต�ละต�นใช�เวลานับสิบปfร�อยปf

กว�าจะโตข้ึนมาให�คุณค�ารักษาสมดุลของโลก ก�อนท่ีจะตัดหรือทําอะไรอยากให�ทุกฝSายคิดให�ถ่ีถ�วน ตรึกตรองให�ดีเสียก�อนเพราะการตัดมันง�าย

ใช�เวลาแปrบเดียว อย�างพ้ืนท่ีท่ีเกาะพระทองทราบว�าใช�เวลาไม�ถึง 1 สัปดาห� มเีครื่องจักรขนาดหนักลงไปก็ราบพณาสรูไปแล�ว ดังน้ันการตัด

เปhนเรื่องง�าย การปลูกเปhนเรื่องไม�ยาก แต�การรอเขาโตข้ึนมาและปกปaองชีวิตมนุษย�เปhนสิ่งท่ียากเหลือเกิน ฝากทุกฝSายก�อนตดัต�นไม�ขอให�

พินิจพิเคราะห�ถึงผลดผีลเสยีและความคุ�มค�าท่ีจะดําเนินการ 

เมื่อถามว�าถือเปhนความขัดแย�งระหว�างหน�วยงานหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า ไม�ใช�เปhนความขัดแย�งและไม�อยากใช�คําว�าอุบัติเหตุเช�นกัน แต�

บางครั้งการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนซ่ึงมีกฎหมายหลายตัวในการทํางาน แต�เปhนเรื่องท่ีไม�น�าเกิดข้ึน แต�เมื่อเกิดไปแล�วขอย้ําไม�ใช�เรื่องขัดแย�ง 

เพราะเราเข�าใจบทบาทหน�าท่ีของกรมชลประทาน ท่ีดูแลเรื่องนํ้าในการทําการเกษตร ขณะเดยีวกัน หน�าท่ีกระทรวงทรัพยากรฯ มีบรบิทใน

การอนุรักษ�ดูแลพ้ืนท่ี ต�างฝSายต�างมีภารกิจหน�าท่ีแตกต�างกันไป แต�ย้ําไม�ใช�ความขัดแย�ง เพราะตนและผู�บรหิารในกรมชลฯ รู�จักกันมานาน 

 



 

ข�าวปลอม! ห�ามชาวบ�านและชาวพุทธ เข�าไปยังเขตเขายายเท่ียง 

ผู�จัดการออนไลน�  26 เม.ย. 2565 https://mgronline.com/factcheck/detail/9650000039785 

กรณีท่ีมีการโพสต�ข�อความว�า ห�ามชาวบ�านและชาวพุทธ เข�าไปยังเขตเขายายเท่ียง ทางกรมปSาไม� สํานักจัดการทรัพยากรปSาไม�ท่ี 8 

(นครราชสมีา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงว�า ภาพดังกล�าวเปhนการตัดต�อ

ให�ดูเหมือนตั้งอยู�กลางปSา ซ่ึงเคยมกีารเผยแพร�มานานแล�ว ป"จจุบันมสัยิดเขายายเท่ียงอยู�ในโครงการแก�ไขป"ญหาการบุกรุกถือครองพ้ืนท่ีปSา

และไม�มีการห�ามชาวบ�านและชาวพุทธเข�าไปยังเขตน้ันแต�อย�างใด  วันน้ี (26 เม.ย.) ศูนย�ต�อต�านข�าวปลอม ประเทศไทย เปsดเผยว�า ตามท่ีมี

การเผยแพร�ข�อมลูในสื่อสังคมออนไลน�เรื่องห�ามชาวบ�านและชาวพุทธ เข�าไปยังเขตเขายายเท่ียง ทางศูนย�ต�อต�านข�าวปลอมได�ดําเนินการ

ตรวจสอบข�อเท็จจริงกับทางกรมปSาไม� สํานักจัดการทรัพยากรปSาไม�ท่ี 8 (นครราชสมีา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว�าประเด็นดังกล�าวน้ัน เปhนข�อมูลเท็จ 

จากกรณีท่ีมีการโพสต�ข�อความโดยระบุว�า มัสยิสสร�างท่ีเขายายเท่ียงบุกรุกปSาสงวน ใครอนุมัติให�สร�าง ทางกรมปSาไม� สํานักจัดการทรัพยากรปSาไม�ท่ี 

8 (นครราชสีมา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได�ตรวจสอบข�อมูลดังกล�าวและช้ีแจงว�า 

กลุ�มเครือข�ายปกปaองพระพุทธศาสนาได�เดินทางมารวมตัวท่ีศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือยื่นหนังสือถึงผวจ. นครราชสีมา ให�ช้ีแจงตรวจสอบ

การจัดตั้งมัสยิดในพ้ืนท่ี จ.นครราชสีมา จํานวน 8 แห�ง โดยมุ�งเปaาหมายไปท่ีมัสยิดดารุ�ลอามีน ม. 10 ต. เขายายเท่ียงใต� อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ซ่ึง

พ้ืนท่ีก�อสร�างมัสยิดเขายายเท่ียงเปhนกรณีท่ีเกิดข้ึนพร�อมกับการท่ีราษฎรได�เข�าบุกรุกถือครองพ้ืนท่ีปaาสงวนแห�งชาติปSาเขาเตียนและปSาเขาเข่ือนลั่น 

ตั้งแต�ปf 2520 เปhนต�นมา แต�มติครม. ปf 2518 ได�ให�ราษฎรเข�าอยู�ในรูปหมู�บ�านปSาไม�ฯ จนมาถึงป"จจุบัน จึงเปhนพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมปSา

ไม�และอยู�ในระหว�างการดําเนินการแก�ไขป"ญหาของกรมปSาไม� 

อย�างไรก็ตาม สําหรับภาพท่ีนํามาเผยแพร�น้ัน ได�เคยมีการเผยแพร�มานานแล�ว โดยเปhนภาพท่ีมีการใช�เทคนิคตัดต�อให�ดเูหมือนตั้งอยู�กลางปSา 

และมีข�อสังเกตว�า กลุ�มอพปส. มกัจะนําภาพเรื่องราวเก�า ๆ มาเผยแพร�และสร�างกระแสอย�างต�อเน่ืองเพ่ือดํารงมวลชนของตนเองไว� ส�วน

ป"จจุบันมัสยิดดารุ�ลอะมีน (มสัยิดเขายายเท่ียง) ได�มีการยื่นขอผ�อนผนัการใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ีปSาไม�ตามมติคณะรัฐมนตรีและไม�มีการห�าม

ชาวบ�านและชาวพุทธเข�าไปยังเขตเขายายเท่ียงแต�อย�างใด ดังน้ันขอให�ประชาชนอย�าหลงเช่ือ และขอความร�วมมือไม�ส�ง หรือแชร�ข�อมูล

ดังกล�าวต�อในช�องทางสื่อสังคมออนไลน�ต�างๆ และเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสารจากกรมปSาไม� สํานักจัดการทรัพยากรปSาไม�ท่ี 8 

(นครราชสมีา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สามารถติดตามข�อมลูได�ท่ีเว็บไซต� 

https://www.forest.go.th/nakhonratchasima8/th/ หรือโทร. 0-4430-0791-3 สําหรับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถ

ติดตามข�อมูลได�ท่ีเว็บไซต� https://www.dopa.go.th/main/web_index หรือโทร 0-2221-0151-8 

บทสรุปของเรื่องน้ีคือ : ภาพดังกล�าวเปhนการตดัต�อให�ดเูหมือนตั้งอยู�กลางปSา ซ่ึงเคยมีการเผยแพร�มานานแล�ว โดยป"จจุบันมสัยิดดารุ�ลอะมี 

(มัสยิดเขายายเท่ียง) อยู�ในโครงการแก�ไขป"ญหาการบุกรุกถือครองพ้ืนท่ีปSาและไม�มีการห�ามชาวบ�านและชาวพุทธเข�าไปยังเขตเขายายเท่ียง

แต�อย�างใด หน�วยงานท่ีตรวจสอบ กรมปSาไม� สํานักจัดการทรัพยากรปSาไม�ท่ี 8 (นครราชสีมา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

และ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 



 

จนท.เจรจาขอตัวผู�ต�องหา-ไม�ของกลาง ช้ีไม�หมดสภาพแล�ว หวังไปใช�ประโยชน� แต�ไม�แจ�งปSาไม�ก�อน 

มติชน  26 เมษายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3309974 

ปกครอง ปSาไม� ตชด. ตํารวจ เข�าไปเจรจากับชาวบ�านเซปะละ อุ�มผาง แต�ไม�เข�าหมู�บ�าน ใช�หน�วยพิทักษ�ปSาขอตัวผู�ต�องหา และขอไม�ของกลาง 

แต�ชาวบ�านไม�ยอม ให�แต�ไม�ของกลาง 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน เจ�าหน�าท่ีจากกรมปSาไม� ฝSายปกครอง ตํารวจ สภ.อุ�มผาง ตํารวจตระเวนชายแดน กองร�อย ตชด.347 อ.อุ�มผาง 

เจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปSาอุ�มผาง และเจ�าหน�าท่ีปSาไม�หน�วยพิทักษ�ปSาห�วยลายาน�อย ต.แม�ละมุ�ง ได�ไปเจรจากับตัวแทนชาวบ�านเซปะละ 

หมู� 2 ต.แม�ละมุ�ง อ.อุ�มผาง โดยใช�สถานท่ีหน�วยพิทักษ�ปSาห�วยพลู เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปSาอุ�มผาง เพ่ือขอตัว 2 ผู�ต�องหา และไม�ของกลางคืน 

หลังจากเกิดเหตุการณ�เจ�าหน�าท่ีปSาไม�ถูกชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงในหมู�บ�านเซปะละเกือบ 100 คน เข�าไปขัดขวางไม�ให�เจ�าหน�าท่ีจับกุมรถอี

ตbอก 2 คัน พร�อมไม�แปรรูป จํานวน 8 แผ�น จํานวน 1.36 ลูกบาศก�เมตร และผู�ต�องหา 2 คน ภายในวัดของหมู�บ�านเมื่อคืนวันท่ี 25 เมษายน

ท่ีผ�านมา และมีเจ�าหน�าท่ีปSาไม�ได�รับบาดเจ็บ 3 คนจากการถูกทําร�าย โดยไม�สามารถนําของกลางและผู�ต�องหาไปส�งพนักงานสอบสวนเพ่ือ

ดําเนินคดผีู�ก�อเหตุตามกฎหมายได� 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า เจ�าหน�าท่ีต�องนํากําลังเข�าไปในหมู�บ�านจํานวนมากเพ่ือคุ�มกันชุมเจรจา แต�การเจรจาเปhนไปด�วยความเรียบร�อย ไม�มี

ป"ญหาใดๆ ส�วนผลการเจรจา ฝSายชาวบ�านยอมคืนไม�ของกลางให�กับเจ�าหน�าท่ี แต�ไม�ยอมมอบตัวผู�ต�องหา 2 คน รวมท้ังรถอีตbอกท่ีใช�ขนไม� 

เจ�าหน�าท่ีฝSายปกครองแจ�งว�า ไม�ท่ีชาวบ�านไปนํามาน้ันเปhนไม�ท่ีหมดสภาพแล�ว จึงต�องการไปทําประโยชน�ท่ีวัด แต�ไม�ได�แจ�งฝSายปSาไม�ก�อน ทํา

ให�เกิดการเข�าใจผิดเกิดข้ึน 

 

 

 

 



 

ปกครองแม�สอดสนธิกําลัง บุกยดึไม�สัก 5 ท�อน กลางปSาชุมชน 

บ�านเมือง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/278184 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน  256 เจ�าหน�าท่ีฝSายปกครองอําเภอแม�สอด สนธิกําลัง เจ�าหน�าท่ีทหารกองร�อยสกัดก้ัน ฉก.ร 14 เจ�าหน�าท่ีปSาไม� หน�วย 

ปป.ตก 27 ( มิตรภาพ) สมาชิก กองร�อย อส.แม�สอดท่ี 3 และ เจ�าหน�าท่ีฝSายปกครองบ�านปากห�วยแม�ปะ เข�าไปตรวจยดึ ไม�สักท�อน จํานวน 

5 ท�อน บริเวณกลางปSาชุมชนบ�านปากห�วยแม�ปะ หมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ. ตาก ส�วนขบวนการลักลอบตดัไม�ทําลายปSาเห็นเจ�าหน�าท่ีได�

หลบหนีไปก�อนหน�าน้ีแล�ว     

จากการตรวจยึดไม�สักท�อนในครั้งน้ี เน่ืองจากมีขบวนการลักลอบตัดไม�ทําลายปSาเข�าไปลักลอบตดัต�นไม�ในปSาชุมชนซ่ึงในขณะน้ีทางเจ�าหน�าท่ี

รู�ตัวคนร�ายเปhนชาวบ�านอยู�ในหมู�บ�าน  และกําลังตดิตามจับกุมขบวนลักลอบตดัไม�ทําลายปSามาดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปSาไม�กําแพงเพชร เร�งตรวจสอบ นายทุนขุดดินปSาสงวนคลองวังเจ�า 

ข�าวสด 26 เม.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7018591 

เมื่อวันท่ี 26 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา ผันน�อย เจ�าพนักงานปSาไม�ชํานาญการ หัวหน�าหน�วยปaองกันรักษาปSาท่ี กพ.1 (นํ้าดิบ) และ 

เจ�าหน�าท่ีทหาร กอ.รมน.กําแพงเพชร รวมไปถึงเจ�าท่ี สปก.กําแพงเพชร ลงพ้ืนท่ีบ�านหัวฝาย ม.9 ต.ท�าขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร หลังผู�

ร�องเรียนได�ให�ข�อมูลกับทางเพจ”กําแพงเพชร ร�องเรียนอะไร บอกไว�ท่ีน่ี” ว�ามีการลักลอบขุดดินในพ้ืนท่ีปSาสงวน พร�อมคลิปวีดโีอบันทึกภาพ 

รถบรรทุกดินขับผ�านเข�าออกในพ้ืนท่ี 

เมื่อไปถึงจุดหมายพบว�ามรี�องรอยการขุดดินเปhนดินลูกรังโดยใช�รถแบคโฮขุดเปsดหน�าดินเปhนบริเวณกว�าง อีกท้ังยังพบร�องรอยล�อรถบรรทุก

ดินเปhนจํานวนมากคาดว�าผู�ลักลอบน�าจะบรรทุกดินลูกรังเข�า-ออกมาแล�วหลายเท่ียวและดูจากสภาพบริเวณท่ีขุดดินคงจะกระทําการมาหลาย

วันแล�วซ่ึงจากการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ีเบ้ืองต�นพบความเสียหายจากการขุดดินในพ้ืนท่ีดังกล�าวไปกว�า 2-3 ไร� 

โดยจากการสํารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต�นของเจ�าหน�าท่ีปSาไม�ในวันน้ีพบว�าการลักลอบขุดดินในครั้งน้ีพ้ืนท่ีมีการเปsดหน�าดินเปhนบรเิวณค�อนข�างกว�าง

พอสมควรในเบ้ืองต�นคาบเก่ียวกันระหว�างเขตพ้ืนท่ีปSาสงวน และพ้ืนท่ีเขต สปก.โดยคณะเจ�าหน�าท่ีกําลังตรวจสอบว�าความเสียหายในแต�ละ

เขตพ้ืนท่ีเสียหายไปเปhนจํานวนเขตละก่ีไร� พร�อมนํากําลังเจ�าหน�าท่ีทําการตรวจยึดพ้ืนท่ีคืนเอาไว�ก�อนซ่ึงขณะน้ีกําลังตรวจสอบท้ังพ้ืนท่ีความ

เสียหาย และจะได�ประสานงานหน�วยงานฝSายปกครอง และเจ�าหน�าท่ีฝSายสืบสวนตดิตามผู�ท่ีลักลอบนํารถยนต�บรรทุก และรถแบ็คโฮมาขุดดิน

ลูกรังในพ้ืนท่ีดังกล�าวมาดําเนินคดตี�อไป 

นายวัฒนา กล�าวว�าตอนน้ีตนและเจ�าหน�าท่ีกําลังเร�งตรวจสอบพ้ืนท่ีว�าเปhน สปก.หรือพ้ืนท่ีปSาสงวนเบ้ืองต�นคาดว�าน�าจะเปhนพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกัน

โดยบางส�วนเข�าไปในเขตปSาสงวนคลองวังเจ�า และคลองสวนหมาก พ้ืนท่ีความเสียหาย 2 ไร�กว�าๆท้ังน้ีจะได�ตรวจเช็คพิกัดอีกที ซ่ึงจาก

ร�องรอยผู�ลักลอบขุดน�าจะเข�ามาขุดดินในบริเวณน้ีอยู�หลายวันแล�วแต�เมื่อเราตรวจสอบก็ไม�พบเครื่องจักรแล�วจะมาพบก็แค�ร�องรอยในการขุด

อย�างท่ีเห็น 

ซ่ึงหากขุดลุกล้ําเข�าไปในเขตปSาสงวนก็จะมีความผิดตาม พรบ.ปSาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 ผู�กระทําความผิดก็จะต�องถูกดําเนินคดีในข�อหา

บุกรุก แผ�วถางพ้ืนท่ีปSาสงวนซ่ึงมีโทษท้ังจํา ท้ังปรับ ซ่ึงคดีดังกล�าวข�อหาค�อนข�างหนักเพราะถือว�าเปhนการทําลายสิ่งแวดล�อมด�วย ตนยอมรับ

ว�าท่ีผ�านมาไม�มีใครเบาะแสเรื่องการลักลอบเข�ามาขุดดินในพ้ืนท่ีดังกล�าวมาเลยจนมาวันน้ีได�เข�าพ้ืนท่ีและได�พบว�ามีการขุดดินออกไปเปhน

จํานวนมากพอสมควร 



 

จนท.พบปSาสงวนคลองวังเจ�าฯ-ท่ีสปก.ถูกนายทุนลอบขุดดินจริงเสยีหายราว 2 ไร� 

ไทยรัฐออนไลน� 26 เม.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2378105 

จนท.ปSาไม� กอ.รมน. และ สปก.กําแพงเพชร เข�าสํารวจจุดท่ีถูกนายทุนลอบขุนดินไปขาย ตามท่ีมีการร�องเรียน พบพ้ืนท่ีคาบเก่ียวระหว�างเขต

ปSาสงวน และท่ีดิน สปก. โดยดินถูกขุดไปจํานวนมาก เสียหายไปราว 2 ไร� 

กรณีท่ีมผีู�ร�องเรยีนรายหน่ึงได�ถ�ายคลิปวิดีโอรถบรรทุกดิน และยังมีคลิปภาพรถแบ็กโฮกําลังขุดดินเพ่ือนําเอาไปขาย ซ่ึงคาดว�าจะเปhนการขุด

ดินในพ้ืนท่ีเขตปSาสงวน จึงได�ถ�ายคลิปดังกล�าวเอาไว� แล�วส�งต�อไปยงัแอดมินของเพจเฟซบุbก "กําแพงเพชร ร�องเรียนอะไร บอกไว�ท่ีน่ี" เพ่ือให�

เผยแพร�ข�อมลูและคลิปดังกล�าวโพสต�ลงกลุ�ม โดยมีข�อความว�า "ขุดดนิขาย ในเขตปSาสงวน" 

เมื่อวันท่ี 25 เม.ย. 65 เวลา 17.00 น. ได�รับแจ�งจากเครือข�ายแจ�งข�าวไม�ประสงค�ออกนาม ประจํากลุ�มกําแพงเพชร ร�องเรียนอะไร บอกไว�ท่ีน่ี 

ว�าพบการขุดดินลูกรังในเขตพ้ืนท่ีใกล�กับวัดปSาเขาถ่ัวแปบ บ�านหัวฝาย ม.9 ต.ท�าขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โดยทราบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าว

เปhนพ้ืนท่ีประกาศให�เปhนเขตพ้ืนท่ีปSาสงวน โดยมสีํานักงานปSาไม� จ.กําแพงเพชร เปhนผู�รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี ลักษณะทางภูมิประเทศเปhนเชิง

เขา เคยมีการบุกรุกเข�าทํากินจากชาวบ�าน และหน�วยงานรัฐได�ทําการเวนคืนต�อมา โดยลักษณะดินเปhนดินลูกรังแดง 

ขณะท่ีมีการบันทึกภาพ พบว�า มีรถขุดจํานวน 1 คัน บรรทุกขับผ�านเข�าออกหลายคัน ซ่ึงปลายทางคาดว�ามุ�งหน�าไปในเขต ต.นครชุม อ.เมือง 

จ.กําแพงเพชร จึงขอมอบคลิปวิดีโอให�แอดมินกลุ�มกําแพงเพชร ร�องเรียนฯ นําเสนอต�อประชาชน และประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

ตรวจสอบต�อไป ขอความอนุเคราะห�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตรวจสอบข�อเท็จจริงดังกล�าว เพราะดินดังกล�าวถือได�ว�าเปhนสมบัติของชาติ และ

ดูแลโดยหน�วยงานราชการ เบ้ืองต�นกลุ�มกําแพงเพชร ร�องเรยีนฯ จะดําเนินการประสานไปยัง กอ.รมน. จังหวัด ก.พ. ฝSายทหาร เพ่ือขอความ

อนุเคราะห�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบต�อไป ขอความอนุเคราะห� กอ.รมน. จังหวัด ก.พ. ท่ีว�าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และ

ปฏิบัติการหมาเฝaาบ�าน 

ต�อมาเมื่อวันท่ี 26 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น. ผู�สื่อข�าวได�เดินทางไปยงัพ้ืนท่ีบ�านหัวฝาย ม.9 ต.ท�าขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ตามท่ีผู�

ร�องเรียนได�ให�ข�อมูล เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงในเรื่องดังกล�าว พร�อมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยมเีจ�าหน�าท่ีปSาไม� และเจ�าหน�าท่ีทหาร กอ.

รมน.กําแพงเพชร รวมไปถึงเจ�าท่ี ส.ป.ก.กําแพงเพชร ไปยังพ้ืนท่ีร�องเรียนดังกล�าว เมื่อไปถึงจุดหมายพบว�ามีร�องรอยการขุดดินเปhนดินลกูรัง

โดยใช�รถแบ็กโฮขุดเปsดหน�าดินเปhนบริเวณกว�าง อีกท้ังยังพบร�องรอยล�อรถบรรทุกดินเปhนจํานวนมาก คาดว�าผู�ลักลอบน�าจะบรรทุกดินลกูรัง

เข�า-ออกมาแล�วหลายเท่ียว และดจูากสภาพบริเวณท่ีขุดดินคงจะกระทําการมาหลายวันแล�ว 

จากการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ี เบ้ืองต�นพบความเสยีหายจากการขุดดินในพ้ืนท่ีดังกล�าวไปกว�า 2-3 ไร� โดยจากการสํารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต�นของ

เจ�าหน�าท่ีปSาไม�ในวันน้ีพบว�าการลกัลอบขุดดินในครั้งน้ีพ้ืนท่ีมีการเปsดหน�าดินเปhนบริเวณค�อนข�างกว�างพอสมควร ในเบ้ืองต�นคาบเก่ียวกัน



ระหว�างเขตพ้ืนท่ีปSาสงวน และพ้ืนท่ีเขต ส.ป.ก. โดยคณะเจ�าหน�าท่ีกําลังตรวจสอบว�าความเสียหายในแต�ละเขตพ้ืนท่ีเสยีหายไปเปhนจํานวน

เขตละก่ีไร� พร�อมนํากําลังเจ�าหน�าท่ีทําการตรวจยดึพ้ืนท่ีคืนเอาไว�ก�อน ซ่ึงขณะน้ีกําลังตรวจสอบท้ังพ้ืนท่ีความเสียหาย และจะได�ประสานงาน

หน�วยงานฝSายปกครอง และเจ�าหน�าท่ีฝSายสืบสวนตดิตามผู�ท่ีลักลอบนํารถยนต�บรรทุก และรถแบ็กโฮมาขุดดินลูกรังในพ้ืนท่ีดังกล�าวมา

ดําเนินคดตี�อไป 

นายวัฒนา ผันน�อย เจ�าพนักงานปSาไม�ชํานาญการ หัวหน�าหน�วยปaองกันรักษาปSาท่ี กพ.1 (นํ้าดิบ) กล�าวว�า ตอนน้ีเจ�าหน�าท่ีกําลังเร�งตรวจสอบ

พ้ืนท่ีว�าเปhน ส.ป.ก. หรือพ้ืนท่ีปSาสงวน เบ้ืองต�นคาดว�าน�าจะเปhนพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกัน โดยบางส�วนเข�าไปในปSาสงวนแห�งชาติ ปSาคลองวังเจ�าและ

ปSาคลองสวนหมาก พ้ืนท่ีความเสยีหาย 2 ไร�กว�าๆท้ังน้ีจะได�ตรวจเช็กพิกัดอีกที ซ่ึงจากร�องรอยผู�ลักลอบขุดน�าจะเข�ามาขุดดินในบริเวณน้ีอยู�

หลายวันแล�ว แต�เมื่อเราตรวจสอบก็ไม�พบเครื่องจักรแล�ว จะมาพบก็แค�ร�องรอยในการขุดอย�างท่ีเห็น 

เจ�าพนักงานปSาไม�ชํานาญการ หัวหน�าหน�วยปaองกันรักษาปSาท่ี กพ.1 (นํ้าดิบ) กล�าวด�วยว�า โดยหากขุดรุกล้ําเข�าไปในเขตปSาสงวนก็จะมี

ความผิดตาม พ.ร.บ.ปSาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 ผู�กระทําความผดิก็จะต�องถูกดําเนินคดีในข�อหาบุกรุก แผ�วถางพ้ืนท่ีปSาสงวน ซ่ึงมีโทษท้ังจํา

ท้ังปรับ ซ่ึงคดีดังกล�าวข�อหาค�อนข�างหนักเพราะถือว�าเปhนการทําลายสิ่งแวดล�อมด�วย ตนยอมรับว�าท่ีผ�านมาไม�มีใครให�เบาะแสเรื่องการ

ลักลอบเข�ามาขุดดินในพ้ืนท่ีดังกล�าวมาเลย จนมาวันน้ีได�เข�าพ้ืนท่ีและได�พบว�ามีการขุดดินออกไปเปhนจํานวนมากพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยกฟaองปมตัดต�นไม�ขยายถนนเขตอุทยานเขาใหญ� ศาล ปค.สูงสดุ ช้ีชอบด�วย กม.ใช�วิธีปลูกทดแทน 

ผู�จัดการออนไลน�  26 เม.ย. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000039618 

ศาล ปค.สูงสุด พิพากษายกฟaอง ปมตัดต�นไม�ขยายถนนเขตอุทยานเขาใหญ� ช้ี กรมทางหลวง-คมนาคม ดําเนินการชอบด�วย กม.ท้ังตัดโค�น 

เลือกวิธีปลูกต�นไม�ใหม�ทดแทน วันน้ี (26 เม.ย.) ศาลปกครองสูงสดุ มีคําพิพากษาแก�เปhนยกฟaองในคดท่ีีสมาคมต�อต�านสภาวะโลกร�อนและ

ชาวบ�านรวม 130 คน ยื่นฟaองกรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม เปhนผู�ถูกฟaองคดีท่ี 1-2 ขอให�ศาลสั่งห�ามมิให�ผู�ถูกฟaองคดีดาํเนินการใดๆ 

เก่ียวกับการขยายหรือปรบัปรุงถ.ธนะรัชต� หรือสาย 2090 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 ต�อเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�มรดกโลกระยะทาง 

8.1 กิโลเมตร และให�ฟvwนฟูสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตลอดแนวถนนธนะรัชต�ให�กลับมามสีภาพคล�ายเดิมมากท่ีสุดภายใต�กระบวนการ โดย

นําต�นไม�ท่ีถูกขุดล�อมออกไปหรือท่ีมีลักษณะขนาดใกล�เคียงกับต�นไม�เดิมท่ีถูกฟ"นโค�นกลับมาปลูกทดแทนในจุดหรือในพ้ืนท่ีเดิมไม�ต่าํกว�า 1 

หมื่น ต�นตลอดแนวถนนท้ัง 2 ด�านของ ถ.ธนะรัชต�  โดยศาลปกครองสูงสุด ให�เหตผุลว�า กรมทางหลวงและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�มีการ

ตรวจสอบข�อเท็จจริงเก่ียวกับการขุดล�อมบอนต�นไม�ตามข�อเสนอแนะของกรมปSาไม� โดยมีคณะผู�ตรวจสอบท่ีเปhนผู�มีความรู�ความชํานาญ

เก่ียวกับปSาไม� ซ่ึงมีการให�ความเห็นตามอํานาจหน�าท่ีไม�ปรากฏเหตวุ�ามีส�วนได�เสีย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความน�าเช่ือถือ 

มีนํ้าหนักรับฟ"งว�า ไม�สามารถขุดล�อมบอนต�นไม�ในเขตทางโครงการพิพาทได� ท้ังกรมปSาไม�ไม�ได�โต�แย�งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ซ่ึง

ต�อมาผู�ว�าราชการจังหวัดในฐานะผู�มีอํานาจได�พิจารณาออกใบอนุญาตให�องค�การอุตสาหกรรมปSาไม� (อ.อ.ป.) ทําการตัดไม� เมื่อตดัไม�แล�วได�

ลากไปรวมไว�บริเวณกม 16+300.000 ทางหลวงหมายเลข 2090 เพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจวัดประทับตรา คํานวณค�าภาคหลวงก�อนท่ี

จะทําไม�ออก ท้ังต�นไม�ในเขตทางโครงการพิพาทเปhนกรรมสิทธ์ิของผู�ถูกฟaองคดีท้ังสองตามมาตรา 4 พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 พยานหลักฐานจึง

ฟ"งได�ว�าการดาํเนินการเก่ียวกับต�นไม�ในเขตทางโครงการพิพาทเปhนการกระทําท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว นอกจากน้ี หลังการขยายเขตทาง กรม

ทางหลวงโดยแขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2 ได�มีหนังสือลงวันท่ี 26 ม.ค. 53 ถึงหัวหน�าศูนย�เพาะชํากล�าไม�นครราชสีมา ขออนุเคราะห�กล�าไม� 

2,000 ต�น เพ่ือนําไปปลูกเสริมบริเวณท่ีว�างในเขตทางหลวง ซ่ึงถึงป"จจุบันนับเปhนจํานวนหลายพันต�น โดยกรมทางหลวงได�เลือกปลูกต�นไม�

หวงห�ามหลายประเภทท่ีถูกตัดฟ"น อาทิ สะเดา 42 ต�น ประดู�แดง 92 ต�น หว�า 60 ต�น อินทนิล 334 ต�น โดยในการพิจารณาเลือกชนิด

ประเภทของต�นไม�ท่ีนํามาปลูกทดแทน กรมทางหลวงได�คาํนึงถึงความปลอดภัยเปhนสําคัญ โดยเลือกใช�ต�นไม�ท่ีเปhนกล�าไม�บางส�วน เพ่ือให�

ต�นไม�กลุ�มน้ีมรีะบบรากแข็งแรงทนต�อลม และใช�ต�นไม�ท่ีขุดล�อมบอนมาจํานวนน�อย เพราะต�นไม�กลุ�มน้ีระบบรากไม�แข็งแรง ทําให�ไม�ทนต�อ

ลม แต�ปลูกเพ่ือให�ร�มเงาในระหว�างท่ีกล�าไม�ยังไม�เจริญเติบโต ซ่ึงขนาดของต�นไม�ท่ีกรมทางหลวงได�นํามาปลูกทดแทนมีขนาดกําลังเหมาะสมมี

ความสูงระหว�าง 1.50-2 เมตร ลําต�นมีเส�นผ�าศูนย�กลางประมาณ 2 น้ิว เพ่ือให�ต�นไม�ท่ีได�รับการปลูกตัง้แต�เล็กจะมีระบบรากท่ีเติบโตเตม็ท่ีทํา

ให�เกิดความมั่นคงกว�าในระยะยาว โดยปรากฏภาพถ�ายในช้ันอุทธรณ�คําพิพากษาว�าป"จจุบันสภาพของเขตทางท้ังสองด�านมีต�นไม�ข้ึนหนาแน�น 

ท้ังการขุดล�อมต�นไม�เพ่ือปฏิบัตติามคําพิพากษาศาลปกครองต�น ต�นไม�เหล�าน้ันจะไม�มีรากแก�วไม�มคีวามมั่นคง ล�มง�าย เปhนอันตรายต�อผู�ใช�

ทาง และอาจเปhนผลกระทบต�อระบบนิเวศในแหล�งน้ันได� เมื่อคํานึงถึงประโยชน�ได�เสยีทุกด�านประกอบกัน จึงเห็นว�า ผู�ถูกฟaองคดีท้ังสองได�

ดําเนินการฟvwนฟูต�นไม�ในเขตทางเพียงพอแก�พฤติการณ�ความเสียหายจากการดาํเนินโครงการพิพาทแล�ว ดังน้ัน การท่ีศาลปกครองช้ันต�น

พิพากษาให�ผู�ถูกฟaองคดีท้ังสองร�วมกันนําต�นไม�ตามชนิดประเภทขนาดเดียวกันหรือใกล�เคียงกันและในจํานวนเท�ากันกับต�นไม�ท่ีถูกตัดโค�นไป

แล�วตามบัญชีท่ีได�สํารวจบันทึกเมือ่วันท่ี 24 ธ.ค. 52 ไปปลูกทดแทนตามแนวเขตทางหลวง 2090 ช�วง กม. 2+000.000 ถึงกม.10+100.000 

โดยให�เริ่มดาํเนินการภายใน 60 วัน นับแต�วันท่ีพิพากษาถึงท่ีสุด เพ่ือให�มีสภาพใกล�เคียงของเดิมมากท่ีสุด ศาลปกครองสูงสดุไม�เห็นพ�องด�วย 


