


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11499
วันที่: จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: จัดสรรที่ดินป่า'ไชยราช-คลองกรูด'

รหัสข่าว: C-220523037003(22 พ.ค. 65/06:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.27 Ad Value: 33,924 PRValue : 101,772 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14996
วันที่: เสาร์ 21 พฤษภาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ - CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ'รักษ์...

รหัสข่าว: C-220521005013(21 พ.ค. 65/06:16) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 77.95 Ad Value: 97,437.50 PRValue : 292,312.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14996
วันที่: เสาร์ 21 พฤษภาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ - CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ'รักษ์...

รหัสข่าว: C-220521005013(21 พ.ค. 65/06:16) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 77.95 Ad Value: 97,437.50 PRValue : 292,312.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3697
วันที่: จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ชาวเชียงราย3ตำบลฮือค้าน ออป. ขึ้นทะเบียนป่า4พันไร่ผวาต้นสักเกือบหมื่นต้นโดนตัด...

รหัสข่าว: C-220523040041(23 พ.ค. 65/03:18) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 42.71 Ad Value: 51,252 PRValue : 153,756 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ภูมิภาค - จัดสรรท่ีดินป่า‘ไชยราช-คลองกรูด’ 

22 พ.ค. 2565 - 09:46 น. 

ประจวบฯ – นายนันทปรีชา คําทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน กล่าวในเวที
เสวนาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย ว่าเป็นตัวแทนเข้าหารือกับปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ อธิบดี
กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ข้อสรุปว่า โครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จะจัดให้เป็น คทช.รูปแบบพิเศษถือครอง
ได้ไม่เกิน 50 ไร่ ตามท่ีเดิมเคยมีมติครม.ไว้เม่ือปี 2513 และ 2517 โดยได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการนําร่อง ในพ้ืนท่ีเป้าหมายนิคมสหกรณ์บาง
สะพาน ป่าคลองกรูด-ไชยราช ป่าพุน้ําเค็ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อท่ี 156,078-1-53 ไร่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย กรมส่งเสริม
สหกรณ์จะได้ดําเนินการให้ พ่ีน้องประชาชนได้มีสิทธิในการถือครองท่ีดินท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือ ปส.23 ตามที่ประชาชนต้องการ 

ด้าน นายพลาธิป วงศ์ผุดผ่อง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์นิคมบางสะพาน กล่าวว่า สหกรณ์นิคมบางสะพาน จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 
เมษายน 2518 ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 7,252 ราย และขณะนี้ ปส.23 กําลังจะออก อยากให้ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีนิคมบางสะพาน มา
สมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์นิคมบางสะพานโดยเร็ว เพ่ือให้การดําเนินงานสํารวจรังวัดท่ีดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพราะเป็นสิทธิของประชาชนท่ี
พึงมีพึงได้ โดยการสํารวจจะสํารวจให้สมาชิกเก่าท่ีมีชื่ออยู่แล้วก่อน ส่วนสมาชิกรายใหม่ท่ีจะสมัครเข้ามาก็จะเรียงลําดับในการรังวัดให้ ซ่ึงประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ตําบล จะได้สิทธ์ิตามชอบธรรมติดต่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมัครด้วยตนเองท่ีสหกรณ์นิคมบางสะพาน 

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ประชาชนในอําเภอบางสะพานและบางสะพานน้อย อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีป่าคลอง
กรูด-ไชยราชและป่าพุน้ําเค็มกว่า 40 ปี ขณะนี้ รัฐบาลอนุญาตให้ออก ปส.23 แต่จัดให้ คทช.ในรูปแบบพิเศษอยู่ในข้ันตอนเอกสารท่ีจะออก ปส.23 
ให้กับประชาชน ท่ีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน เม่ือได้รับเอกสาร ปส.23 แล้ว จะมีสิทธิท่ีเทียบเท่ากับโฉนดหรือ น.ส.3ได้รับสิทธ์ิการดูแลจาก
รัฐทุกโครงการ เช่นการประกันราคาพืชผลการเกษตร การเกิดภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์นิคมบาง
สะพานด้านเอกสารนําส่งไปให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บิ๊กป้อม’ สั่งเร่งบริหารจัดการท่ีดิน ยกระดับสหกรณ์ดูแลปชช. 

‘ประวิตร’ประชุม เร่งรัดแก้ปัญหาท่ีดินทํากิน-ผู้ยากไร้ทุกกลุ่มอยู่ดีกินดี ‘ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง’ 

20 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:22 น. 

 
เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 20 พ.ค. ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ท่ีประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้ การเสนอเร่ืองนําเรียนคณะรัฐมนตรี โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวน
เม่ียง” เนื้อท่ีประมาณ 361 ไร่ ให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยไม่ต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 22 ส.ค. 2538 
(เป็นกรณีพิเศษ) และดําเนินการจัดท่ีดินให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย  

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่
อาศัยและทํากินในป่าสงวนแห่งชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสหกรณ์ เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้  ได้กําชับคณะอนุกรรมการ
ฯ และทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดําเนินงาน ตามมติท่ีประชุม โดยบูรณาการแก้ปัญหาท่ีดินทํากินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุก
พ้ืนท่ี โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมถึงทหารผ่านศึกท่ีมีสภาพพิการ จากการปฏิบัติหน้าท่ี และเสียสละเพ่ือ
ปกป้องประเทศชาติ ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บิ๊กป้อม’ สั่งหน่วยงานเก่ียวข้องบริหารจัดการท่ีดิน ยกระดับสหกรณ์ดูแลปชช. ตามนโยบาย คทช. 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 - 12:26 น. 

 
เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม ท่ีห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่าน
ระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ 

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 
ความคืบหน้าการดําเนินงานจําแนกประเภทท่ีดินป่าไม้ถาวร (ขอเปลี่ยนแปลงมติ ครม. เดิม เฉพาะแห่ง) การส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืช
เศรษฐกิจใหม่ และการเข้าถึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานด้าน
การเกษตรในพื้นท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินทํากิน และ การดําเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้ การเสนอเร่ืองนําเรียนคณะรัฐมนตรี โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม 
“ป่าสวนเม่ียง” เนื้อท่ีประมาณ 361 ไร่ ให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยไม่ต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 
2538 (เป็นกรณีพิเศษ) และดําเนินการจัดท่ีดินให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติต่อไป เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทํากินในป่าสงวนแห่งชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสหกรณ์ 
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ภายใต้เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และแนวทางการประเมินความเข้มแข็งการบริหารจัดการของสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติต่อไป การจัดทําหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทท่ีดินให้หน่วยงานของรัฐตามผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และมอบหมายให้ สคทช. 
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ ส.ป.ก. กรมธนารักษ์ กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ์ดังกล่าว นําเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติต่อไป การปรับเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกจาก
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาท หน้าท่ีท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 20) พ.ศ.2564 และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป 

 

 

 



 

นายกเล็กเมืองสิงหนคร เข้ารายงานตัว หลังตร.ออกหมายเรียก ปมรุกโบราณสถาน เขาน้อย 

 
20 พ.ค. 2565 - 13:38 น. 

นายกเล็กเมืองสิงหนคร เข้ารายงานตัว หลังตร.ออกหมายเรียก ปมรุกโบราณสถาน เขาน้อย ภาคประชาชน ต้ังข้อสังเกตการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

วันท่ี 20 พ.ค.2565 พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายกอง จันทร์สว่าง นายกเมืองสิงหนคร เข้ารับทราบข้อกล่าวหา คดีการบุกรุก
โบราณสถานเขาแดงและโบราณสถานเขาน้อย ภูเขาท่ีประดิษฐานเจดีย์ อายุ 1,400 ปี อ.สิงหนคร จ.สงขลา หลังจากสํานักศิลปากรท่ี 11 และ 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สงขลา ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีเม่ือ 21 ก.พ.2565 ท่ีผ่านมา 

รายงานข่าวแจ้งว่า นายกอง จันทร์สว่าง ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา บุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถาน และ บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
โดยนายกอง ได้เข้ารายงานตัวตามหมายเรียก พร้อมให้ถ้อยคํากับพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินในพ้ืนท่ีเชิงเขาน้อย จุดท่ีถูกบุกรุก ขุดหลุมมีลักษณะเป็นบ่อดินลึก 20 เมตร 
เนื้อท่ีรวม 4 ไร่เศษ ซ่ึงมีส่วนหนึ่งท่ีผู้ต้องหาอ้างว่ามีเอกสารสิทธ์ิ น.ส.3 ในครอบครอง จํานวน 1 ไร่เศษ ซ่ึงโดยสภาพพ้ืนท่ีนั้นถูกมองว่าไม่น่าจะเป็น
จุดท่ีสามารถออกเอกสารสิทธ์ิได้ ซ่ึงภาคประชาชนอยู่ระหว่างการเรียกร้องให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร ออกมาชี้แจงถึงท่ีมา
ของเอกสารสิทธ์ิดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไม่หวั่นผู้มีอิทธิพล! รองปธ.สภาอบต.สําราญแจ้งจับแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้ป่าสงวนภูพาน 

วันศุกร์ ท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.49 น. 

 
เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีป่าสงวนแห่งชาติภูพาน บริเวณด้านหลังวัดป่าท่างาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ ซ่ึงอยู่
ในการดูแลของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธ์ุ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และเป็นท่ีต้ังของหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กส.3 (ภูพาน) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) พ.ต.ท.กิตต์ิธานี ทรัพย์ศิริคํา 
พนักงานสอบสวน สภ.สามชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ประจําหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กส.3 (ภูพาน) และนายกอบโชคชีพ โพธ์ิสอน รอง
ประธานสภา อบต.สําราญ ร่วมตรวจสอบและจับพิกัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน หลังเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวน เข้ามาลักลอบตัดไม้และ
นําข้ึนรถอีแต๋น เตรียมขนย้ายออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีสามารถสกัดจับ พร้อมตรวจยึดรถและไม้ของกลางได้ ขณะท่ีผู้ก่อเหตุซ่ึงคาดว่า
เป็นคนในพ้ืนท่ีหลบหนีไปได้ โดยเหตุเกิดข้ึนเม่ือช่วงเช้าของวันท่ี 6 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา 

นายกอบโชคชีพ โพธ์ิสอน รองประธานสภา อบต.สําราญ กล่าวว่า ในวันเกิดเหตุดังกล่าว ตนได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้าน มีคนร้ายลักลอบ
ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ซ่ึงอยู่ด้านหลังสํานักงานป้องกันรักษาป่า กส.3 ติดกับหลังวัดป่าท่างาม จึงประสานผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านท่างามร่วมกันตรวจสอบ ซ่ึงได้พบรถอีแต๋น 1 คัน  บรรทุกไม้ของกลางประมาณ 20 ท่อน จอดอยู่ข้างกระท่อมนากลางเขตป่าสงวนฯ  
จึงโทรศัพท์แจ้งตํารวจ สภ.สามชัย เพ่ือนํากําลังเข้าสกัดจับ  ประมาณ 10 นาทีต่อมาขณะท่ีรอเจ้าหน้าท่ีตํารวจอยู่นั้น ได้มีรถอีแต๋นบรรทุกไม้ 
ขับผ่านมาอีก 1 คัน จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น คนขับไหวตัวทันและอาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ี ขับรถอีแต๋นบรรทุกท่อนไม้หลบหนีไปได้ 1 คัน  
ในการเข้าตรวจสอบเหตุลักลอบตัดไม้วันนั้น จึงสามารถตรวจยึดของกลางรถอีแต๋น 1 คัน ท่อนไม้ประมาณ 20 ท่อน และเลื่อยยนต์ จากน้ันนํา 
ของกลางไปเก็บไว้เป็นหลักฐานท่ี สภ.สามชัย 

นายกอบโชคชีพ กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นตนจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจติดตามผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ ตน
ม่ันใจว่าคนก่อเหตุเป็นคนในพ้ืนท่ีแน่นอน เพราะพอจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าของคดี ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กส.3 (ภูพาน) โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยฯ  ท่ีทําหน้าท่ีดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ กลับไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร จะติดต่อ
ประสานงานก็ติดต่อไม่ได้ และทราบว่ายังไม่ได้เข้าไปให้ปากคําพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหายเลย ตนจึงได้ประสานพนักงานสอบสวน สภ.สามชัย 
และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้บางส่วนฯ เข้าตรวจสอบท่ีเกิดเหตุเพ่ิมเติม พร้อมจับพิกัดแนวเขตให้ชัดเจนว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติจริงหรือไม่อย่างไร ท้ังนี้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการนําไปประกอบสํานวนคดี ติดตามหาตัวผู้กระทําผิดรับโทษตามกฎหมายต่อไป โดยในการเข้าตรวจสอบคร้ังนี้ ยังได้พบร่องรอย
การตัดไม้กระจายท่ัวไปในผืนป่าสงวน รวมท้ังบริเวณหลังวัดป่าท่างามเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบไม้แปรรูปอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงตนก็ได้แจ้ง
ความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพิ่มอีกคดีหนึ่ง พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

  



ด้าน พล.ต.ต.วรวัฒน์  มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ กล่าวว่า เหตุดังกล่าว ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก สภ.สามชัยแล้ว และทราบว่าตัวแทนชาวบ้าน ใน 
ต.สามชัย ยังได้มีหนังสือถึงนายทรงพล ใจกร่ิม ผวจ.กาฬสินธ์ุ ผ่านศูนย์ดํารงธรรม จ.กาฬสินธ์ุ ซ่ึงตนก็ได้รับการประสานจากทางจังหวัดแล้ว ท้ังนี้ 
ได้กําชับไปยังหัวหน้าสถานี สภ.สามชัย ให้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี รวบรวมพยานหลักฐานหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงได้
สั่งการไปแล้วเรียบร้อย 

พล.ต.ต.วรวัฒน์กล่าวอีกว่า ในส่วนท่ีอาจจะเกิดความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีท่ีชาวบ้าน
ท่ีร้องทุกข์แจ้งว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าศูนย์ป่าไม้ กส.7 นั้น จะได้ประสานผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือด้าน
ป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องดูรายละเอียดด้านแนวเขต  ให้ชัดเจน โดยยึดแนวทางของป่าไม้เป็นหลัก ตํารวจต้องอาศัยหลักฐานนี้ประกอบ และต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์อยู่แล้ว ในส่วนท่ีชาวบ้านเกิดความกังวลผู้มีอิทธิพลนั้น ซ่ึงอาจจะเป็นอดีตข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะดําเนินการตามกรอบ
ของกฎหมาย และจะช่วยจัดการให้เรียบร้อย คงไม่น่าเป็นห่วงอะไร ขอให้ชาวบ้านสบายใจ และขอเวลาให้ตํารวจดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
สักระยะหนึ่งก่อน 

สําหรับป่าสงวนแห่งชาติภูพานบริเวณดังกล่าว เม่ือปี 2557 ชาวบ้านท่างาม และบ้านด่านเม็ก ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ ได้เรียกร้อง
เจ้าหน้าท่ี 4 ฝ่าย ท้ังฝ่ายปกครอง ตํารวจ ป่าไม้ และทหาร ผลักดันนายทุนท่ีเข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ในเขต อ.สามชัย เพ่ือปลูก
ยางพารา และมันสําปะหลัง ทําให้พ้ืนท่ีป่าเสียหายกินพ้ืนท่ีมากถึง 16,000 ไร่  จากการตรวจสอบพบว่ามีท้ังกลุ่มนายทุนนักการเมืองท้องถ่ิน กลุ่ม
อดีตข้าราชการ และผู้บุกรุกรายอ่ืนรายละหลายร้อยไร่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีสามารถทวงคืนผืนป่าท่ีเคยถูกบุกรุกมาได้ และต่อมาท้ังส่วนราชการ 
เอกชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้คืนผืนป่าหลายโครงการ ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสงวนแห่งชาติภูพานเร่ิมกลับคืนมา ก่อนท่ีจะถูกบุกรุกอีก
คร้ังในช่วงนี้ โดยพฤติการณ์อุกอาจ ไม่กลัวอํานาจรัฐ ใช้มีดกานบริเวณโคนไม้ให้ยืนต้นตายก่อนเข้ามาตัด เชื่อว่าเป็นใบสั่งนายทุน ท่ีต้องการนําไม้ไป
ขายให้เกษตรกรชาวสวนพุทรา เพ่ือทําเสารั้วและทําเสากางมุ้งให้พุทรา ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ราคาท่อนละ 300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แจ้งจับแก๊งตัดไม้ป่าสงวนภูพาน แฉพฤติกรรมอุกอาจไม่กลัวอํานาจรัฐ 

วันศุกร์ ท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.07 น. 

รองประธานสภา อบต.สําราญ อําเภอสามชัย แจ้งความจับแก๊งมอดไม้ลักลอบตัดกลางป่าสงวนแห่งชาติภูพาน แฉพฤติกรรมอุกอาจไม่กลัวอํานาจ
รัฐคาดเป็นคนในพ้ืนท่ีตัดไม้ตามใบส่ังนายทุนส่งขายให้เกษตรกรทําเสากางมุ้งสวนพุทรา ขณะท่ี ผบก.กาฬสินธ์ุลั่นไม่หว่ันผู้มีอิทธิพลสั่งตํารวจท้องท่ี
ประสานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จับพิกัดแนวเขตป่าสงวน เร่งแกะรอยคนร้ายดําเนินคดีตามกฎหมาย 

วันท่ี 20 พ.ค.65 ท่ีป่าสงวนแห่งชาติภูพาน บริเวณด้านหลังวัดป่าท่างาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ ซ่ึงอยู่ในการดูแลของหน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้สามชัย ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธ์ุ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นท่ีต้ังของ
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กส.3 (ภูพาน) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) พ.ต.ท.กิตต์ิธานี ทรัพย์ศิริคํา พนักงานสอบสวน สภ.สามชัย 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ประจําหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กส.3 (ภูพาน) และนายกอบโชคชีพ โพธ์ิสอน รองประธานสภา อบต.สําราญ ร่วม
ตรวจสอบและจับพิกัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน หลังเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนเข้ามาลักลอบตัดไม้และนําข้ึนรถอีแต๋น เตรียมขนย้าย
ออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีสามารถสกัดจับ พร้อมตรวจยึดรถและไม้ของกลางได้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุซ่ึงคาดว่าเป็นคนในพ้ืนท่ีหลบหนีไปได้ 
โดยเหตุเกิดข้ึนเม่ือช่วงเช้าของวันท่ี 6 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา 

นายกอบโชคชีพ โพธ์ิสอน รองประธานสภา อบต.สําราญ กล่าวว่า ในวันเกิดเหตุดังกล่าว ตนได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้าน มีคนร้ายลักลอบ
ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ซ่ึงอยู่ด้านหลังสํานักงานป้องกันรักษาป่า กส.3 ติดกับหลังวัดป่าท่างาม จึงประสานผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านท่างามร่วมกันตรวจสอบ ซ่ึงได้พบรถอีแต๋น 1 คัน บรรทุกไม้ของกลางประมาณ 20 ท่อน จอดอยู่ข้างกระท่อมนากลางเขตป่าสงวนฯ จึง
โทรศัพท์แจ้งตํารวจ สภ.สามชัย เพ่ือนํากําลังเข้าสกัดจับประมาณ 10 นาทีต่อมาขณะท่ีรอเจ้าหน้าท่ีตํารวจอยู่นั้น ได้มีรถอีแต๋นบรรทุกไม้ขับผ่านมา
อีก 1 คันจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น คนขับไหวตัวทันและอาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ี ขับรถอีแต๋นบรรทุกท่อนไม้หลบหนีไปได้ 1 คัน ในการเข้า
ตรวจสอบเหตุลักลอบตัดไม้วันนั้น จึงสามารถตรวจยึดของกลางรถอีแต๋น 1 คัน ท่อนไม้ประมาณ 20 ท่อน และเลื่อยยนต์ จากนั้นนําของกลางไป
เก็บไว้เป็นหลักฐานท่ี สภ.สามชัย 

นายกอบโชคชีพ กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นตนจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจติดตามผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ ตน
ม่ันใจว่าคนก่อเหตุเป็นคนในพ้ืนท่ีแน่นอน เพราะพอจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าของคดี ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี กส.3 (ภูพาน) โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยฯ ท่ีทําหน้าท่ีดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ กลับไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร จะติดต่อ
ประสานงานก็ติดต่อไม่ได้และทราบว่ายังไม่ได้เข้าไปให้ปากคําพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหายเลย ตนจึงได้ประสานพนักงานสอบสวน สภ.สาม
ชัยและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้บางส่วนฯ เข้าตรวจสอบท่ีเกิดเหตุเพ่ิมเติม พร้อมจับพิกัดแนวเขตให้ชัดเจนว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติจริงหรือไม่อย่างไร  



ท้ังนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการนําไปประกอบสํานวนคดี ติดตามหาตัวผู้กระทําผิดรับโทษตามกฎหมายต่อไป โดยในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้ ยังได้พบ
ร่องรอยการตัดไม้กระจายท่ัวไปในผืนป่าสงวน รวมท้ังบริเวณหลังวัดป่าท่างามเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบไม้แปรรูปอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงตนก็ได้
แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพิ่มอีกคดีหนึ่ง พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ด้าน พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ กล่าวว่า เหตุดังกล่าวได้รับรายงานเบ้ืองต้นจาก สภ.สามชัยแล้ว และทราบว่าตัวแทนชาวบ้าน ใน 
ต.สามชัย ยังได้มีหนังสือถึงนายทรงพล ใจกร่ิม ผวจ.กาฬสินธ์ุ ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซ่ึงตนก็ได้รับการประสานจากทางจังหวัดแล้ว 
ท้ังนี้ ได้กําชับไปยังหัวหน้าสถานี สภ.สามชัย ให้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี รวบรวมพยานหลักฐานหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ซ่ึงได้สั่งการไปแล้วเรียบร้อย 

พล.ต.ต.วรวัฒน์กล่าวอีกว่า ในส่วนท่ีอาจจะเกิดความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีท่ีชาวบ้าน
ท่ีร้องทุกข์แจ้งว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าศูนย์ปา่ไม้ กส.7 นั้นจะได้ประสานผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านป่า
ไม้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องดูรายละเอียดด้านแนวเขต  ให้ชัดเจน โดยยึดแนวทางของป่าไม้เป็นหลัก ตํารวจต้องอาศัยหลักฐานนี้ประกอบ และต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์อยู่แล้วในส่วนท่ีชาวบ้านเกิดความกังวลผู้มีอิทธิพลนั้น ซ่ึงอาจจะเป็นอดีตข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะดําเนินการตามกรอบ
ของกฎหมาย และจะช่วยจัดการให้เรียบร้อย คงไม่น่าเป็นห่วงอะไร ขอให้ชาวบ้านสบายใจ และขอเวลาให้ตํารวจดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
สักระยะหนึ่งก่อน 

 
สําหรับป่าสงวนแห่งชาติภูพานบริเวณดังกล่าว เม่ือปี 2557 ชาวบ้านท่างาม และบ้านด่านเม็ก ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ ได้เรียกร้อง
เจ้าหน้าท่ี 4 ฝ่าย ท้ังฝ่ายปกครอง ตํารวจ ป่าไม้ และทหาร ผลักดันนายทุนท่ีเข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ในเขต อ.สามชัย เพ่ือปลูก
ยางพารา และมันสําปะหลัง ทําให้พ้ืนท่ีป่าเสียหายกินพ้ืนท่ีมากถึง 16,000 ไร่ จากการตรวจสอบพบว่ามีท้ังกลุ่มนายทุนนักการเมืองท้องถ่ิน กลุ่ม
อดีตข้าราชการ และผู้บุกรุกรายอ่ืนรายละหลายร้อยไร่  

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีสามารถทวงคืนผืนป่าท่ีเคยถูกบุกรุกมาได้ และต่อมาท้ังส่วนราชการ เอกชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้คืนผืนป่าหลายโครงการ 
ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสงวนแห่งชาติภูพานเร่ิมกลับคืนมา ก่อนท่ีจะถูกบุกรุกอีกคร้ังในช่วงนี้ โดยพฤติการณ์อุกอาจ ไม่กลัวอํานาจรัฐ ใช้
มีดกานบริเวณโคนไม้ให้ยืนต้นตายก่อนเข้ามาตัด เชื่อว่าเป็นใบสั่งนายทุน ท่ีต้องการนําไม้ไปขายให้เกษตรกรชาวสวนพุทรา เพ่ือทําเสาร้ัวและทําเสา
กางมุ้งให้พุทรา ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ราคาท่อนละ 300 บาท – 003 

 
 

 



 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2565 

สยามรัฐออนไลน์ 20 พฤษภาคม 2565 12:33 น. 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป่าไม้ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ.)จังหวัดลําปาง 
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี อ.ลป.1 ท้องท่ีตําบลศาลา อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายชูเกียรติ พงศ์ศิ
ริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) พร้อมด้วย ผู้อํานวยการส่วน ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ลําปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
ทหาร ตํารวจ จิตอาสาพระราชทาน รวมท้ังสิ้น 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือ
แผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” เนื้อท่ีดําเนินการปลูกต้นไม้ 6 ไร่ จํานวนกล้าไม้ท่ีปลูก 800 ต้น พร้อมด้วยกล้าไม้ท่ีนํามาแจกจ่าย จํานวน 500 ต้น 

ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับสถานท่ีต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า รวมท้ังการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับบ้านเรือน และชุมชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2532 กําหนดให้ “วันวิ
สาขบูชา” ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงนับเร่ิมต้นของฤดูฝน เหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ โดย
ในปีนี้ตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 และเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีมุ่งให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า ขยายพ้ืนท่ีสีเขียวให้ครอบคลุมท้ังประเทศ 

 
 

 



 

ตํารวจ ปทส. สนธิกําลังป่าไม้และ ตชด. นําหมายศาลบุกค้นโรงไม้เถ่ือน ลอบแปรรูปไม้สักจากป่าสงวนฯซุก
พื้นบ้าน เจอท้ังอาวุธปืน-ฝ่ิน-กัญชา 

วันท่ี 20 พ.ค. 2565 

 
วันนี้ (20 พ.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 65 ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อริยพล  สินสอน 
รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส. และชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม
ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.5 (แม่สะเรียง) และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ตชด.337 นําหมายค้นศาล
จังหวัดแม่สะเรียงท่ี 9/2565 ลงวันท่ี 18 พ.ค. 65 เข้าทําการตรวจค้นบ้านเลขท่ี 78/3 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจาก
ได้รับแจ้งเบาะแสว่าประกอบกิจการโรงแปรรูปไม้เถ่ือน 

จากการตรวจค้น พบอาวุธปืนยาวอัดลม จํานวน 2 กระบอก ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่นดิบ) น้ําหนักรวมภาชนะบรรจุ หนัก 7.8 กรัม จํานวน 
11 ห่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) น้ําหนักรวมภาชนะบรรจุ หนัก 9.2 กรัม จํานวน 1 ห่อ ไม้สักแปรรูป ท้ังหมด 166 แผ่น ปริมาตร 1.54 
ลบ.ม. ไม้สักท่อน จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 1.31 ลบ.ม. เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมกับจับกุม นายสุรสิทธ์ิ (ขอสงวนนามสกุล) และ นางผุสดี 
(ขอสงวนนามสกุล) 

เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา นายสุรสิทธ์ิ กระทําความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่นดิบ) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย และ มียา
เสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย ส่วน นางผุสดี ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยกล่าวหาว่ากระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 11 ฐาน “ทําไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้ รับอนุญาต” มาตรา 
48 ฐาน “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง แปรรูปไม้ ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี” มาตรา 64 ทวิ ฐาน “ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจยึดบรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได้ใช้หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้” มาตรา 69 ฐาน “มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และมาตรา 70 ฐาน “ รับไว้ด้วยประการใด 
ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซ่ึงไม้หรือของป่า ซ่ึงตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมีผู้ใดได้มาโดยการกระทําผิดต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการกระทําผิดนั้น” 

นอกจากนี้ยังแจ้งข้อกล่าวหาเอาผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา 14 ฐาน “ทําไม้ หรือ กระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทําผิดตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ฯ มาตรา 4 ประกอบ มาตรา 7ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทําผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 7 ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดทํา ซ้ือ มี ใช้ สั่ง หรือนําเข้าซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ี” จากนั้นจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง เพ่ือ
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 



 

จับหนุ่มแม่สะเรียง ซุกยาเสพติด-ไม้สักคาบ้าน 

20 พ.ค. 65 

 
จับหนุ่มแม่สะเรียง พร้อมอาวุธปืน ยาเสพติด และตรวจยึดไม้สักซุกในบ้าน 

เม่ือเวลา 08.30 น. วันท่ี 19 พ.ค. 65 ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.
,พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.
,พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส.,ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.5 (แม่สะเรียง) และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ตชด.337 

ร่วมกันนําหมายค้นศาลจังหวัดแม่สะเรียงท่ี 9/2565 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 เพ่ือทําการตรวจค้นบ้านเลขท่ี 78/3 หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านกาศ 
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจค้นพบ 

1. อาวุธปืน – อาวุธปืนยาวอัดลม จํานวน 2 กระบอก 

2.ยาเสพติด- ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ( ฝิ่นดิบ) น้ําหนักรวมภาชนะบรรจุ หนัก 7.8 กรัม จํานวน 11 ห่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ( กัญชา ) 
น้ําหนักรวมภาชนะบรรจุ หนัก 9.2 กรัม จํานวน 1 ห่อ 3. ไม้สัก- ไม้สักแปรรูป ท้ังหมด 166 แผ่น ปริมาตร 1.54 ลบ.ม. 

3.ไม้สักท่อน จํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 1.31 ลบ.ม.4. เลื่อยโซ่ยนต์ – เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 

จับกุมตัว นายสุรสิทธ์ิ เสงี่ยมวงศ์ โดยกล่าวหาว่ากระทําความผิด ฐาน-มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ( ฝิ่นดิบ) ไว้ในความครอบครองโดยผิด
กฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ( กญัชา) ไว้ในความครอบครอง 

 
โดยผิดกฎหมายร้องทุกข์กล่าวโทษนางผุสดี โกมลรัศมีโรจน์ โดยกล่าวหาว่ากระทําความผิด ฐานกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 

 



1. มาตรา 11 ฐาน “ทําไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต” 

2.มาตรา 48 ฐาน “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง แปรรูปไม้ ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ี” 

3.มาตรา 64 ทวิฐาน “ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจยึดบรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้” 

4.มาตรา 69 ฐาน “มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

5.มาตรา 70 ฐาน “ รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซ่ึงไม้หรือของป่า ซ่ึงตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมี
ผู้ใดได้มาโดยการกระทําผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการกระทําผิดนั้น” 

กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 

6.มาตรา 14 ฐาน “ทําไม้ หรือ กระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ประกอบ มาตรา 7ฐาน” มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 มาตรา 7 ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดทํา ซ้ือ มี ใช้ สั่ง หรือนําเข้าซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ี” 

สถานท่ีเกิดเหตุท่ีทําการตรวจยึด บ้านเลขท่ี 78/3 หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นําส่ง สภ.แม่สะเรียง เพ่ือ
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 



 

วุ่นไม่จบ เจ้าของสวนแจ้งจับป่าไม้ขับรถทับหญ้า ฉะบุกรุก ปลัดงงแค่สืบรุกท่ีขับหลงทิศ 

 
21 พ.ค. 65 

จากกรณีคลิปไวรัลในต๊ิกต็อก เม่ือชายเจ้าของท่ีดินใน จ.ราชบุรี โพสต์เล่าเร่ืองราวรถปริศนา ขับเข้ามาในพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รับอนุญาต ตะโกนห้ามแล้ว
ก็ไม่ฟัง จนเหยียบพืชในไร่เสียหาย ตรวจสอบพบเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เจ้าของท่ีเชิญลงรถมาพูดคุย พร้อมแจ้งตํารวจมาตรวจสอบ 

วันท่ี 21 พ.ค. 65 ทีมข่าวเดินทางไปบ้านจุดเกิดเหตุท่ีเป็นประเด็น ภายในพ้ืนท่ึ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายทรงกรด จันทร อายุ 30 ปี เจ้าของ
พ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุ เล่าว่า สําหรับกรณีคลิปท่ีปรากฏ ตนยอมรับว่าเกิดจากความโมโหและไม่เข้าใจในตัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ท่ีเสมือนเป็นเจ้าหน้าท่ี และจะ
สามารถทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจ 

โดยในวันเกิดเหตุ ขณะตนและครอบครัวนั่งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีบ้าน รวม 6-7 คน ก็มีรถกระบะ ย่ีห้ออีซูซุ ทะเบียน 0432 ราชบุรี ได้ขับเข้ามาใน
พ้ืนท่ีหน้าบ้านตนก่อน พุ่งตรงเข้าไปท่ีบริเวณทุ่งนา หลังพ้ืนท่ีบ้าน โดยในขณะนั้นคนในครอบครัวก็พยายามเรียกให้รถคันดังกล่าวหยุดรถ แต่รถคัน
ดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุด ยังคงพุ่งตรง ลงไปขับวนอยู่บริเวณทุ่งนาท่ีทางบ้านปลูกไว้สําหรับเป็นอาหารวัว 

นายนายธนาศักด์ิ จันทร พ่ีชายตน คนท่ีอยู้ในคลิปจึงสั่งให้ญาติเอารถมาจอดขวางทางออกไว้ เม่ือรถคันดังกล่าวขับวนออกมาจึงทําการสอบถาม 
ปรากฏบุคคลท่ีอยู่ในรถมีจํานวน 4 คน อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ บอกว่าจะมาตรวจสอบภายในพ้ืนท่ี แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าจะเข้ามาตรวจสอบอะไร 
รวมถึงจากการสังเกตรถก็ไม่ได้มีป้ายสติกเกอร์เจ้าหน้าท่ีป่าไม้แปะไว้ท่ีข้างรถ ครอบครัวจึงเกิดความโมโห เสมือนเป็นการบุกรุกพ้ืนท่ีส่วนบุคคล โดย
ท่ีไม่ได้ขออนุญาตก่อน เนื่องจากพ้ืนท่ีก็มีโฉนดถูกต้อง จึงทําการถ่ายคลิปดังกล่าวไว้ ก่อนเรียกเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.จอมบึง เข้ามาตรวจสอบจุดเกิด
เหตุตามคลิปท่ีปรากฏ 

 
สําหรับกรณีท่ีเกิดข้ึน หากสังคมเกิดการต้ังคําถามว่าทําไมคนในครอบครัวถึงต้องโวยวายตามคลิป ทางครอบครัวก็อยากจะให้มองว่า พ้ืนท่ีบ้านเป็น
พ้ืนท่ีส่วนบุคคล แต่กลับมีบุคคลแปลกหน้าขับรถเข้ามาภายในบ้าน โดยท่ีไม่ทราบจุดประสงค์ และยังไม่ได้อนุญาตให้เข้า หากเป็นคุณจะรู้สึก
อย่างไร ซ่ึงหากตอนเข้ามา เจ้าหน้าท่ีมีการบอกกล่าวก่อนว่าจะเข้ามาตรวจสอบ หรือมีใบขออนุญาตมาก็คงไม่เกิดปัญหา บวกกับหลังเกิดเร่ืองมี
เจ้าหน้าท่ีจากหลายหน่วยงานขับเข้ามาในบ้านมากมาย ทางครอบครัวจึงต้องตัดสินใจบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน หากเจ้าหน้าท่ีป้าไม้จะอ้างว่าตอน
ขับรถเข้ามาไม่เห็นคนอยู่ จึงขับเลยไป ก็คงเป็นไปไม่ได้ 



ท้ังนี้ต้องขอยืนยันว่าจะไม่ยอมความ และจะเอาเรื่องกับทางเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวให้ถึงท่ีสุด ตามข้ันตอนของกฎหมาย เสมือนเป็นการบุกรุกสถานท่ี 
และทําลายทรัพย์สิน เนื่องจากทุ่งหญ้าท่ีปลูกไว้สําหรับเป็นอาหารวัวก็ถูกรถทับล้มเสียหาย สุดท้ายน้ี ตนมองว่าการกระทําดังกล่าวค่อนข้างน่า
เกลียด เพราะถึงจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็ไม่สามารถท่ีจะทําอะไรก็ได้ จึงอยากจะฝากไว้ 

 
ท้ังนี้ มีคลิปท่ีเจ้าของพ้ืนดินพูดว่ารถของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้บุกเข้ามาภายในพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนท่ีรถของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้จะขับรถ
ออกมาจากพ้ืนท่ี โดยท้ังสองฝ่ายมีการเจรจาถึงกรณีท่ีเกิดข้ึน และมีคลิปอีกมุมท่ีทางฝั่งของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ถ่ายบันทึกเอาไว้ ขณะเจ้าของพ้ืนท่ี
โวยวายว่าเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ว่าบุกรุกพ้ืนท่ีส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นายจํานงค์ จันทวงศ์ ปลัดอําเภอฝ่ายความม่ันคง จ.ราชบุรี เผยว่า สําหรับกรณีท่ีเกิดข้ึนตามคลิปท่ีปรากฏเกิดข้ึนวันท่ี 14 พ.ค. 65 เหตุเร่ิมจาก 
กํานันตําบลหินกองโทรศัพท์ประสานแจ้งว่ามีผู้บุกรุกพ้ืนท่ีป่า โดยการนํารถแบ็กโฮไปถาง โดยท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีสาธารณะจํานวน 2 แปลง บริเวณพ้ืนท่ี 
หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ให้นํากําลังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ตนในฐานะปลัดอําเภอฝ่ายความม่ันคงท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ จึงประสานไปยังปลัดอําเภอ ต.หินกอง เลขานายกเทศมนตรี ต.หินกอง ประธานสภา 
สารวัตรกํานัน ต.หินกอง พร้อมสมาชิกเทศบาล และชาวบ้านในพ้ืนท่ี เดินทางตรวจสอบ ซ่ึงเม่ือไปถึงก็พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี รบ.1 (จอมบึง) ได้รับการประสานให้มาดูพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุร่วมด้วย แต่จากการตรวจสอบ เช็กพิกัด บริเวณจุดท่ีมีผู้บุกรุก กว่า 1 ชม. ก็พบว่าผู้
บุกรุกได้ทําการบุกรุกและนํารถแบ็กโฮย้ายออกจากพ้ืนท่ีแล้วเสร็จแล้ว โดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

.  

ตนจึงมีคําสั่งให้ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ทําการครอบพ้ืนท่ีบริเวณจุดท่ีได้รับแจ้งตรวจสอบเพิ่มเติม หากจุดท่ีบุกรุกอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าจริง ก็จะให้
ดําเนินการตามกฎหมาย จากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับ แต่ขณะขับรถออกจากพ้ืนท่ีได้ไม่ไกล ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในคลิป ก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่า 
โดนชาวบ้านล้อมกรอบ จอดรถปิดทางไม่ให้ออกจากพ้ืนท่ี เม่ือทราบเรื่องตนจึงเดินทางย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ จึงทราบว่าขณะขากลับทาง
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไม่ได้กลับมาทางเส้นทาง ต.หินกอง แต่กลับไปอีกเส้นทางหนึ่ง ซ่ึงเป็นเขตจอมบึง โดยท่ีเป็นพ้ืนท่ีของชาวบ้านคู่กรณีท่ีเป็นคนอัดคลิป 

ซ่ึงจากการสอบถาม เจ้าท่ีป่าไม้ให้ข้อมูลกับตนว่าขณะขากลับออกมาตามทาง เห็นมีรอยล้อรถ จึงเข้าใจว่าเป็นทางท่ีรถสามารถว่ิงผ่านได้ โดยไม่มี
เจตนา หรือรู้ว่าเป็นพ้ืนท่ีนาส่วนบุคคลของคู่กรณี เพราะบริเวณดังกล่าวก็อยู่ใกล้กับจุดพ้ืนท่ีท่ีทางเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบ โดยในตอนแรกท่ีตน
เดินทางไปมีจุดประสงค์จะไปเคลียร์ แต่พบว่าคู่กรณีได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจส ภ.จอมบึง มาแล้ว พร้อมกับโวยวายเจ้าหน้าท่ีว่าไปบุกพ้ืนท่ีโดยท่ีไม่
บอกกล่าวก่อน ในส่วนนี้ตนจึงอยากชี้แจงว่าทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในคลิป ซ่ึงขับรถผ่านเข้าไป ความจริงแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าท่ี ตามที่ได้รับการ
ประสานจากทางเทศบาล โดยท่ีไม่ได้มีเจตาบุกรุกแต่อย่างใด 



เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าท่ีได้มีการเจรจากับทางเจ้าของพ้ืนท่ีคู่กรณีแล้ว แต่เจ้าตัวปฏิเสธการเจรจา และจะขอแจ้งความดําเนินคดีอย่างเดียว ซ่ึงจาก
การตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีคู่กรณีบอกว่าถูกบุกรุก ก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นหญ้าข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ีไว้สําหรับให้วัวกิน และมีร่องรอยทางรถจริง ตามคําขอ
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ แต่หากเจ้าของพ้ืนท่ีคู่กรณีไม่รับฟังคําอธิบายจากทางเจ้าหน้าท่ี ก็ต้องปล่อยให้ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายตามความเหมาะสมไป ซ่ึงตนก็ไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นกรณีใหญ่โต เกดิกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลฯ ท้ังท่ีเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นความ
เข้าใจผิดระหว่างท้ัง 2 ฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรมป่าไม้ - CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ‘รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง’ 

วันเสาร์ ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมฟ้ืนฟู ผืนป่าต้นน้ํา ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ท่ีดําเนินการมาต้ังแต่
ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ระยะท่ีสองของโครงการ (ปี 2564-2568) ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทจนเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม พลิกฟ้ืนผืนป่าเสื่อม
โทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และท่ีนี่... ยังเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู้การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าอีกด้วย 

ถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ เล่าว่าโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง
เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูป่า โดยที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการสถานศึกษา บริษัทเอกชนท่ีเข้ามาเย่ียมชมและศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่องและตั้งแต่ปลายปี 2564 โครงการมีโอกาสต้อนรับน้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ท่ีเข้ามาทํากิจกรรมและเรียนรู้การอนุรักษ์ป่า ทําฝายชะลอ
น้ํา การปลูกต้นไม้ ทํากิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง 4 คร้ัง สะท้อน ให้เห็นว่าผืนป่าท่ีนี่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียน
ธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ท่ีสนใจเรื่องการปลูกปา่ 

กิจกรรมคร้ังล่าสุด ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่า ในพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบด้วย 4 
รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า การเพาะกล้า การศึกษาธรรมชาติ โดยเด็กๆ ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองการปลูกป่า การทํา Seed Ball และสัตว์ท่ี
เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี เป็นการสร้างจิตสํานึกให้เด็กๆ รักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่ีต่อยอดจาก
การอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ 
ฟ้ืนฟูป่าและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 

อนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธงของซีพีเอฟ หรือ พ่ีชิตของน้องๆ เล่าว่า กิจกรรมค่าย 
SMART-i CAMP คร้ังท่ี 4 เป็นการนําเด็กๆ อายุระหว่าง 6-14 ปี จํานวน 14 คน ลงพ้ืนท่ีจริงท่ีโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสักเขาพระยา
เดินธง ซ่ีงเราจัดกิจกรรมการทํา Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกต้นจําปาป่า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลากลางวัน น้องๆได้
เก็บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น พบไข่นกกระแตแต้แว้ดในพื้นท่ีป่า และรอยเท้าของสัตว์ ซ่ึงแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มทํางานร่วมกันในการปลูกต้นจําปาป่า ซ่ึงท่ีนี่มีการปลูกไว้เพ่ือเป็นแปลงอนุรักษ์ น้องๆ ยังบอก
ด้วยว่าพวกเขาจะต้องกลับมาดูการเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูกเอาไว้ 



ด้าน ศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแก๊ปผู้ก่อต้ัง SMART i -Academy กล่าวว่า SMART i-CAMP เป็น Summer Camp ในไทยท่ีโดดเด่นเร่ืองของ
การฝึกกระบวนการการเรียนรู้ เสริมสร้างและเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ เพ่ิมจิตสํานึกต่อส่วนรวม และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากย่ิงข้ึน ด้วยกิจกรรม
ผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ ภาวะการเป็นผู้นํา การสร้างความเชื่อม่ันในตัวเอง การเข้าใจตนเอง ฯลฯ ซ่ึงเราต้องการแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ การนําเด็กๆ 
ลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ีโครงการเขาพระยาเดินธงทั้งในรูปแบบของค่ายค้างคืน และกิจกรรมท่ีจบในวันเดียว เป็นกิจกรรมท่ีทําให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และที่นี่ยังเปน็พ้ืนท่ีมีเร่ืองราวของการเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อน โดยมีกรมป่าไม้ซีพีเอฟ ร่วมมือและทุ่มเท จนเกิดผลสําเร็จในการ
ฟ้ืนฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชาวเชียงราย 3 ตําบลฮือค้าน ออป.ขึ้นทะเบียนป่า 4 พันไร่ ผวาต้นสักเกือบหมื่นต้นโดนตัดเห้ียน 

เผยแพร่: 22 พ.ค. 2565 07:25 

 
เชียงราย - เครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่า พร้อมเชียงราย 3 ตําบล รวมตัวค้าน ออป.ข้ึนทะเบียนฮุบป่า 4 พันไร่ หว่ันต้นสักเกือบหมื่นต้นโดนตัดเห้ียน ยํ้า
ต้องขจัดเหลือบพ้นป่า ดันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ-ชุมชนร่วมดูแลเท่านั้น 

นายประวิทย์ ธุระวร ประธานเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าภาคเหนือตอนบน (รสทป.) และกรรมการป่าชุมชน จ.เชียงราย นายอากร เจริญ
สิริพร ประธานชมรมรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักเชียงราย พร้อมผู้นําหมู่บ้านและชาวบ้าน ต.แม่ยาว อ.ดอยฮาง และ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 
80 คน ถือป้ายข้อความ "ประกาศประชามติ คนตําบลแม่ยาว ว่าเราไม่เอาสวนป่า ออป. ขอคืนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ" เข้าย่ืนหนังสือแสดงความ
ต้องการของชาวบ้านต่อทาง จ.เชียงราย สุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า ก่อนหน้านี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ได้ดําเนินการข้ึนทะเบียนสวนป่ากับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย ซ่ึงชาวบ้านไม่เห็นด้วยเนื่องจากทั้ง 3 ตําบลดังกล่าวมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้ รวมท้ังมีต้นสักท่ีมีอายุกว่า 44 ปี บน
เนื้อท่ีประมาณ 480 ไร่ รวมกว่า 8,000 ต้น ขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีการขอข้ึนทะเบียนอยู่บนพ้ืนท่ี 18 แปลง กระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆ รวมกัน
ประมาณ 4,327 ไร่ 

ชาวบ้านจึงคัดค้าน และเรียกร้องให้ดําเนินการ 6 ข้อ คือ 

1. ขอให้ป่าไม้ทุกแปลงเป็นป่าไม้ถาวรเพื่อการอนุรักษ์ไม่ใช่เพ่ือการอุตสาหกรรม 

2. ป่าท่ีติดหมู่บ้านทางชาวบ้านต้องดูแลไฟป่าหมอกควันทุกปี ท่ีผ่านมา ออป.ไม่เคยสนใจและให้ความร่วมมือ 

3. แผนของ ออป. คือตัดไม้สักออกขาย และเปลี่ยนพ้ืนท่ีป่าเป็นป่ายางพาราจึงขอให้ยุติ 

4. หมดความจําเป็นท่ี ออป.จะมาทําอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี เพราะป่าและไม้จะต้องเป็นป่าไม้ถาวร 

5. ขอให้คืนป่าให้ป่าสงวนแห่งชาติและให้ชุมชนมีสิทธ์ิในการร่วมกันดูแลอย่างเต็มท่ี โดยการขอข้ึนทะเบียนป่าชุมชน 

และ 6. ต้องเอาเหลือบป่าออกจากพ้ืนท่ี 

นายอากรเปิดเผยว่า ชมรมฯ พยายามประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านท้ัง 3 ตําบลทราบว่าพ้ืนท่ีป่าท่ีมีอยู่มีผลต่อระดับของแม่น้ํากกและลําห้วยหลายสาย
ท่ีไหลลงสู่แม่น้ํากกตลอดปี ป่ายังช่วยกรองอากาศ ยึดหน้าดิน เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่าและอุ้มน้ํา ฯลฯ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ชมรมฯ จึงคัดค้านอย่างเต็มท่ี
ในการข้ึนทะเบียนป่าทุกแปลงโดยเฉพาะการเตรียมจะตัดต้นสักกว่า 8,000 ต้น ท่ีมีอายุกว่า 44 ปีดังกล่าว 



เบื้องต้น นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัด จ.เชียงราย ได้เดินทางมาพบปะและรับเร่ืองของกลุ่มดังกล่าว และรับปากจะนําข้อมูลไปหารือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปทําให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับ 

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เม่ือวันท่ี 21 เม.ย.ท่ีผ่านมา นายพลฤทธิ์ เตชะพี หัวหน้างานสวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย ออป.เขตลําปาง ได้มีหนังสือถึง
กํานัน ต.แม่ยาว ว่าทาง ออป.เขตลําปางได้ดําเนินการขอข้ึนทะเบียนสวนป่าต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วตามเนื้อท่ีท่ี
ชาวบ้านได้แจ้งดังกล่าว จึงได้แจ้งให้พ้ืนท่ีได้รับทราบในรายละเอียดกระท่ังมีการเคล่ือนไหวของชาวบ้านในการคัดค้านในคร้ังนี้ 

 


