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วันท่ี 28 เม.ย.65 นายนันทปรีชา คําทอง ประธานคณะกรรมการแก�ไขปSญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูAอาศัยในเขตนิคมสหกรณ,
บางสะพาน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, เปXดเผยความคืบหน�าการแก�ไขปSญหาในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน อําเภอ
บางสะพานน�อยในฐานะประธานคณะกรรมการแก�ไขปSญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูAอาศัย ของสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ, 
วAา ได�ติดตามประสานงานกับหนAวยงานท่ีเก่ียวข�อง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ, โดยกรมสAงเสริมสหกรณ, และ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดําเนินการโดยกรมปGาไม� เพ่ือสอบถามเรAงรัดในการแก�ไขปSญหาในสิทธิท่ีดินของ
เกษตรกร ตามท่ีคณะกรรมการสหกรณ,และคณะกรรมการแก�ไขปSญหาท่ีดินสAงตัวแทนเข�าหารือกับปลัดกระทรวง ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อธิบดีกรมปGาไม� ตัวแทนกรมสAงเสริมสหกรณ, สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ, 
ผอ.นิคมสหกรณ, ตัวแทนกํานัน ผู�ใหญAบ�าน ลAาสุด เม่ือวันท่ี 27เมษายน2565 ได�ข�อสรุปวAา โครงการจัดท่ีดินทํากินให�
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จะจัดให�เป_น คทช.รูปแบบพิเศษถือครองได�ไมAเกิน 50 ไรA ตามท่ีเดิมเคยมีมติครม.ไว�เม่ือ
ป̀2513 และ2517 

ขณะนี้ คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ภายใต�คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหAงชาติ มีรัฐมนตรีวAาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป_นประธาน กรมปGาไม�เป_นกองเลขานุการ ได�มีมติเห็นชอบให�ดําเนินการนํารAอง ใน
พ้ืนท่ีนิคมสหกรณ,บางสะพาน ปGาคลองกรูด-ไชยราช ปGาพุน้ําเค็ม และนิคมสหกรณ,นครเดิฐ จ.สโุขทัย 2 พ้ืนท่ีกAอน โดยให�
กรมสAงเสริมสหกรณ,ดําเนินการขอใช�พ้ืนท่ีมอบหมายให�สหกรณ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ,มีคําสั่งแตAงต้ัง ผอ.นิคมสหกรณ,เป_นผู�
มีอํานาจขอใช�พ้ืนท่ี นําเสนอตAอ ผอ.ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จ.ประจวบคีรีขันธ, เพ่ือให�เป_นไปตามระเบียบข�อ
กฏหมายตAอไป จากนั้นกรมสAงเสริมสหกรณ,จะได�ดําเนินการเพ่ือให�พ่ีน�องประชาชนได�มีสิทธิในการถือครองท่ีดินท่ีชอบด�วย
กฎหมาย หรือ ปส.23 ตามท่ีพ่ีน�องประชาชนสAวนมากต�องการในเบ้ืองต�น 

นายนันทปรีชา กลAาวอีกวAา ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ครั้งท่ี 1/2565 วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 ใน
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.1 การพิจารณาพ้ืนท่ีเปcาหมายดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนของ คทช.จังหวัด 
4.1.1 เห็นชอบพ้ืนท่ีเปcาหมาย จํานวน 79 พ้ืนท่ี 21 จังหวัด รวมเนื้อท่ี 443,313-0-44.89 ไรA ซ่ึงรวมพ้ืนท่ีของนิคม
สหกรณ,นครดิฐ จ.สุโขทัย เนื้อท่ี 14,200-0-00 ไรA และนิคมสหกรณ,บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ, เนื้อท่ี 156,078-1-
53 ไรA โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให�นําพ้ืนท่ีเปcาหมาย จํานวน 79 พ้ืนท่ี 21 จังหวัด รวมเนื้อท่ี 443,313-0-44.89 ไรA 
ท่ี คทช.จังหวัด แจ�งผลการพิจารณา ไปดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน ภายใต� คทช. โดยดําเนินการตามข้ันตอนของ
คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ตAอไป 



 

   

   
ซุ�มจับ "แก�งมอดไม�" แต�ไร�ว่ีแวว หลังพบลอบตัดไม� เขตหวงห�ามป�าอนุรักษ!ฯ 

คม ชัด ลึก 28 เม.ย. 2565  https://www.komchadluek.net/news/513101 

เจ�าหน�าท่ีซุ�มจับ "แก�งมอดไม�" แต�ไร�ว่ีแวว หลังพบมีการลักลอบเข�าพ้ืนท่ี ป�าอนุรักษ!ป�าชุมชนชาวเขา ตัดไม�หวงห�าม คาดรู�ความเคลื่อนไหว

ของเจ�าหน�าท่ี จึงยึดไม�ท่ีตัดไว�เพ่ือเปDนการตดัวงจรค�าไม�เถ่ือน 

วานน้ี (27 เม.ย.65)   ท่ีบริเวณข�างลําห�วยแม�ชิ ท�องท่ีบ�านกลาง หมู� 5 ตําบลบ�านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงอยู�ในเขตเตรียมการ

ประกาศอุทยานแห�งชาติถํ้าผาไท และอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�ตRาและป�าแม�มาย เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห�งชาติถํ้าผาไท จังหวัดลําปาง 

โดยการอํานวยการของ นายโยธิน จงบุรี ผู�อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ!ท่ี 13 สาขาลําปาง นายพีระเมศร! ตื้อตันสกุล ผู�อํานวยการ

ส�วนอุทยานฯ สบอ.13 สลป.  นายธนากร สิงห!เช้ือ หัวหน�าอุทยานแห�งชาติถํ้าผาไทฯ พร�อมด�วยตํารวจ หน�วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัด

ลําปาง ตํารวจ ตชด.33 (เชียงใหม�) เจ�าหน�าท่ีหน�วยปVองกันรักษาป�าท่ี ลป13 (แม�เมาะ) เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม�ชุดท่ี 1 สํานัก

จัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 ลําปาง ตํารวจ ศปทส.ภ.5 

ร�วมกันตรวจยึดไม�สักแปรรปู จํานวน 10 ผ/ล ปริมาตร 0.31 ลบ.ม.ค�าเสียหายของรัฐ 37,200 บาท, ไม�สักท�อน จํานวน 4 ท�อน ปริมาตร 

0.35 ลบ.ม.ค�าเสยีหายของรัฐเปDนเงิน  21,000- บาท , ไม�ประดู�ท�อน จํานวน 5 ท�อน ปริมาตร 1.82 ลบ.ม.ค�าเสียหายของรัฐเปDนเงิน  

63,700- บาท โดยของกลางท้ังหมดทางเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจยดึมาเก็บรักษาท่ีหน�วยปVองกันรักษาป�าท่ี ลป13 (แม�เมาะ) ตําบลบ�านดง อําเภอแม�

เมาะ จังหวัดลําปาง เพ่ือเร�งสืบสาวนหาตัวผู�กระทําผดิมาดําเนินคดตี�อไป  

ท้ังน้ี จากการเข�าตรวจยึดทางเจ�าหน�าท่ีอุทยานแห�งชาติถํ้าผาไท ได�เฝVาตดิตามกลุ�มมอดไม� ท่ีแอบเข�ามารลักลอบตดัไม�หวงห�ามและเปDนท่ี

ต�องการในตลาดมืด ซ่ึงฝ]นป�าแห�งน้ีมีสภาพป�าอุดมสมบูรณ! และเปDนผืนป�าชุมชนของชาวเขาเผ�าปกาเกอะญอ หรือชนเผ�ากะเหรี่ยงดั้งเดมิ มี

ไม�หวงห�ามหลากหลายชนิดเปDนท่ีต�องการของกลุ�มค�าไม�เถ่ือน โดยเจ�าหน�าท่ีได�เฝVาซ�_มรอกลุ�มมอดไม�ท่ีจะเข�ามาลําเลียงไม�ท่ีตัดและแปรรูปไว�นาน

ถึง 3 คืน แต�ก็ไม�ปรากฏตัว คาดว�ากลุ�มมอดไม� จะรู�การเคลื่อนไหวของเจ�าหน�าท่ี  เจ�าหน�าท่ีจึงได�เข�ามาตรวจยึดแต�ของกลาง ซ่ึงกระจัดกระจายไป

ท่ัวบริเวณยังไม�สามารถขนออกมาได�ท้ังหมด เจ�าหน�าท่ีจะได�มาตรวจยึดในวันต�อไปจนกว�าจะแล�วเสร็จ เพ่ือท่ีจะเปDนการตัดตอนการลักลอบค�าไม�

เถ่ือนในพ้ืนท่ี ซ่ึงกําลังเปDนท่ีหมายปองของกลุ�มค�าไม�เถ่ือน 

ในเบ้ืองต�นได� กล�าวหาว�ากระทําผดิพระราชบัญญตัิป�าไม� พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “ทําไม�หรือกระทําด�วย

ประการใดๆ แก�ไม�หวงห�ามในป�าโดยไม�ได�รับอนุญาตฯ มาตรา 69 ฐาน “มีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรปูโดยไม�มีรอย

ค�าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายโดยมิได�รับอนุญาต” มาตรา 48 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “แปรรูปไม�ในเขตควบคุมการแปรรูปไม�โดย

ไม�ได�รับอนุญาต”กระทําผดิพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน "ทําไม�ในเขตป�าสงวน

แห�งชาติโดยไม�ได�รับอนุญาตฯ แจ�งความร�องทุกข! ร�อยเวรสอบสวน สภ.แม�เมาะ เพ่ือสืบหาตัวการผู�กระทําผิดมาดําเนินคดีต�อไป 


