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ป่าไม้เชียงใหม่ ตรวจยึดไม้แปรรูปที่ อ.อมก๋อย 
26 Jul 65  

 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.22 (ปางโอ้งโม้ง) ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป,กระยาเลยแปรรูป (รัง) จำนวน 99 แผ่น ปริมาตร 1.166 ลบ.ม.  
เหตุเกิดบริเวณท้องที่บ้านโป่งดิน หมู่ที่ 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

ทั้งนี้ได้นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อมก๋อย เพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ขอบคุณ/นายสุเทพ ศิริรัตน์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ 

 

 
 

 



 

“บิ๊กหมอก” ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจสอบกรณีการตรวจยึดไม้ 
26 Jul 65  

 
“บิ๊กหมอก” ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจสอบกรณีการตรวจยึดไม้ที่ อ.งาว 

วันท่ี 25 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมหมาย เอี่ยม
สะอาด ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อม
ด้วยนายพันวศิน วิไลแก้ว และคณะ ได้ลงพื้นที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง) ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์เรื่องไม้ที่ถูกอายัด บริเวณต้นตาลรีสอร์ท ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง และบริเวณโกดังเก่าท้องที่บ้านหนองเหียง ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หลังได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าชุดที่ร่วมจับยึดไม ้

จากนั้น นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองเหียง ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของไม้ โดยมี นายตรัยรัตน์ 
(สงวนนามสกุล) และนายปิยะพงษ์ (สงวนนามสกุล) ซึ่งทั้ง 2 เป็นเจ้าของบ้านที่ได้ขายไม้ให้กับนายศักดิ์ชาย (สงวนนามสกุล) เป็นไม้ที่รื้อถอนจาก
บ้านเก่าได้แก่ เสาไม้ แผ่นไม้และท่อนไม้ขาโต๊ะ เหตุเกิดจากการขนไม้ โดยใช้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ วิ่งผ่านถนนพหลโยธินสายลำปาง-อ.งาว ไปเจอ
ด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.ศปทส.ภ.5 และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจค้นรถขนไม้ตรวจสอบว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องหรือไม่ จึงได้ทำการยึดไว้
เพื่อตรวจสอบ 

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ขั้นตอนเรื่องการยื่นเอกสารยังไม่ถูกต้อง จึงช่วยเหลือและประสานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่เป็นเจ้าของไม้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่รับซื้อไม้ ให้มีความชัดเจนถูกต้องไม่ผิดต่อ
กฎหมายป่าไม้ และยังกำชับให้หน่วยงานของภาครัฐ ให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านให้ชัดเจนเรื่องเอกสาร ต้องยื่นกับหน่วยงานใดบ้าง ก่อนจะขนย้าย จะได้
ไม่ผิดกฎหมาย 

 



 

ส.ป.ก.ไม่เคยอนุญาตสำรวจทอง ‘อัครา’ ยอมรับชาวบ้านมาอ้อนให้ช่วยซื้อที่ 
ส.ป.ก.ช้ีแจง “ขาประจำ” ไม่เคยอนุญาตให้สำรวจทำเหมืองแร่ทองคำในพ้ืนที่ส.ป.ก. 5 จังหวัด ส่วน "อัครา" เผยขั้นตอนสำรวจแร่ ต้องขออนุญาต
เจ้าของพื้นที่ก่อน และไม่มีที่ส.ป.ก. ยอมรับชาวบ้านมาอ้อนให้ช่วยซื้อท่ีดินส.ป.ก. แต่ทราบดีว่าทำไม่ได้! 

26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:08 น. 

 
กรณีกลุ่มคน “ขาประจำ” ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เร่งรีบตรวจสอบ การดำเนินการเอากฎหมายป่าไม้มาครอบลงไปบนที่ดินอยู่
อาศัย และที่ทำกินของชาวบ้าน 5 จังหวัด คือพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี บนเส้นทางแร่ทองคำซึ่งตกอยู่ใต้คำขอและอาชญา
บัตรพิเศษของบริษัทเหมืองทองคำข้ามชาติขนาดใหญ่  

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ช้ีแจงกรณี
ดังกล่าว ว่าส.ป.ก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าพ้ืนท่ีทั้ง 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี) ที่มีการกล่าวอ้างว่าได้มีการ
ออกอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ทองคำบนพ้ืนที่ส.ป.ก. นั้น ขอเรียนว่าส.ป.ก. ไม่เคยเห็นชอบให้มีการอนุญาตให้ทำการสำรวจหรือทำเหมืองแร่
ทองคำในพื้นท่ี ส.ป.ก. กับบริษัทอัครา รีซอสเซส แม้แต่จังหวัดเดียว หากจะมีการดำเนินการจะต้องขออนุญาตจาก ส.ป.ก. ก่อนทุกกรณี และกรณี
พื้นที่ 150,000 ไร่ ใน จ.ลพบุรี ท่ีได้มีการกล่าวอ้างว่ามีการนำกฎหมายป่าไม้มาบังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. นั้น  

ข้อเท็จจริงพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ ส.ป.ก. แต่เป็นพ้ืนท่ีในความดูแลของกรมป่าไม้มาแต่เดมิ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอเช่าจากกรมป่าไม้เพื่อจัดตั้ง
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาลและหมดสัญญาเช่าเมื่อปี 60 ปัจจุบันกรมป่าไม้กำลังจะนำมาดำเนินการให้สิทธิ์แก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบของ
คทช. นอกจากยังมีกรณีที่ราษฎรกล่าวอ้างว่ามีเอกสาร สค.1 มาตั้งแต่ปี 2495-2498 และต้องการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
สามารถติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการได้ที่สำนักงานท่ีดินจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์  ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการนำเข้าสู่
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) เพื่อพิจารณาออกเอกสารสิทธ์ิต่อไป 

“ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้คลายความวิตกกังวล โดยจะนำปัญหาของประชาชนไปนำเรียนกับรมว.
เกษตรฯ เพื่อสนับสนุนผลักดันให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทั้ง 5 จังหวัด ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” เลขาธิการส.ป.ก. กล่าว 

ทางด้าน แหล่งจากบริษัทอัครา รีซอสเซสฯ เปิดเผยว่าการที่บริษัทได้ใบประทานบัตร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้าไปสำรวจแหล่งแร่ทองคำนั้น ต้อง
ช้ีแจงว่าปกติจะได้เป็นแปลงใหญ่ๆ อาจครอบคลุมพื้นที่ของหลายหน่วยงานรัฐ เช่น กรมป่าไม้-ส.ป.ก. หรืออาจเป็นท่ีดินของประชาชนทั่วไป แต่เมื่อ
จะเข้าไปสำรวจแหล่งแร่ตรงจุดไหนจริงๆ สมมุติบริเวณพื้นที่ประมาณพันไร่ ก็ต้องดูก่อนว่าเป็นที่ดินของใคร เป็นที่ดินกรมป่าไม้ ที่ส.ป.ก. หรือ ว่า
ที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งต้องมีการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน ไม่ใช่บุกเข้าไปสำรวจได้เลย บางแปลงเป็นที่ดินของหน่วยงานที่มีกฎระเบียบมาก ขืน
สำรวจไปแต่ในอนาคต ไม่สามารถเปิดเหมืองได้ บริษัทก็จะไม่เข้าไปสำรวจ 

บางแปลงสำรวจเป็นที่ดินของชาวบ้าน เจาะสำรวจแล้วไม่เจอแร่ทองคำ เจอแต่น้ำบาดาล ชาวบ้านไม่ต้องการให้ขุดกลบก็มี เพราะเขาต้องการใช้น้ำ
บาดาล หรือบางพื้นเคยมีบริษัทอื่นลักลอบเข้าไปเจาะสำรวจ แต่ชาวบ้านไม่ทราบ คิดว่าเป็นของบริษัทอัครา รีซอสเซสฯ จึงไม่อยากทำประโยชน์
บนที่ดินแล้ว เพราะต้องการขายที่ดินให้บริษัท ชาวบ้านหลายคนเอาที่ดินส.ป.ก.มาเสนอขาย เพราะคิดว่าบริษัทสามารถเคลียร์กับหน่วยงานรั ฐได้ 
แต่พอบริษัทบอกว่าไม่สามารถซื้อที่ดินส.ป.ก.ได้ ก็ทำท่าหงอยๆกลับไป ส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นเหมืองทองอยู่แล้วใน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มี
เงื่อนไขตั้งแต่ก่อนเปิดเหมืองอยู่แล้วว่าในอนาคต ถ้าเหมืองปิดจะต้องฟื้นฟูพ้ืนท่ีอย่างไร อาจจะปลูกต้นไม้ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร ตรงนี้อยู่ในแผนของการฟื้นฟู และมีการคุยกับผู้นำท้องถิ่นอยู่แล้ว 

 

 



 

ซีพีแรมจับมือสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมปลูกป่าปลูกเพื่อโลกยั่งยืน  
สยามรัฐออนไลน์ 26 กรกฎาคม 2565 12:47 น.   

 
ซีพีแรม ขานรับ สหประชาชาติ และเครือเจริญโกคภัณฑ์ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี  "ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน"ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทาง
อาหารขององค์กร  

นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด  โดรงการ "CPRAM GREEN LIFE" ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมีนายปิยโชค  
ปียางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจก.ซีพีแรม นางสาวชัญญรัช พีราวัชร  ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน บจก.ซีพีแรม  
นายมนตรี คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง นายนิทรรศ เวชวินิจ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมป่าไม้ ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา คณะครู พนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ  "CPRAM 
GREEN LIFE" ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย 

รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหารในพ้ืนที่บ้านทุ่งดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการปลูกตันไม้
ทั้งสิ้น 5,200 ตัน ประกอบด้วย ต้นสัก มะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นมะขามป้อม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และต้นไม้ยืนต้นนานาชนิด บนพื้นที่ 
41,000 ตารางเมตร หรือ 26 ไร่ ซึ่งซีพีแรมได้ตั้งเป้าหมายในปี 2030 จะสามารถดำเนินการปลูกได้ 120,000 ต้น   

สำหรับโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โครงการระยะยาวที่ทาง ชีพีแรม มุ่งหวังให้เกิดพื้นท่ีสีเขียวท่ัวประเทศหวังฟื้นฟูระบบ
นิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบนผืนแผ่นดินไทยครั้งนี้ มุ่งเป้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ดูดชับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก ในปี 2022 

 
โดยทาง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้ดำเนิน"โครงการ CPRAM Green Lifet  ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ช่วยดูดชับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก และป่าชายเลน ซึ่ง ระหว่างปี 
2020 - 2021 ถึงปัจจุบันได้ทำการปลูกตันไม้ในโครงการไปแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร อีกท้ังประเทศไทยมีพันธะสัญญา
ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20- 25% ภายในปี 2030 และการดำเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ "ร้อย รักษ์ โลก" 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/368307
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20220726/ccffebf39f942c004d0e267f02f1f4de6145c90af000299d88e9e40d8151cbca.jpg?itok=xoPX3A-2
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220726/df75b325370ab487c8e47aed50e12a6a53636e4e9585cd52acb44bfd0e877e56.jpg?itok=m93ZHl04
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220726/01421b48cf22db33eb4c87631d88970315d4cc8a0c696adbfaefcbcb17e11a29.jpg?itok=0MJe5O-Y
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220726/348af0be0411556eaca9a90b41c4a9f473690f6b927c3a4cfa7656a7a1f7c60b.jpg?itok=lYE0PX2u


 

ตรวจเหตุบุกรุกดูดทรายลำคลองที่สาธารณะสตูล 
26 กรกฎาคม 2022 - 17:06  

 
นอภ.ควนโดน สตูล สั่งตรวจสอบ บุกรุกดูดทรายในลำคลองที่สาธารณะ ทหาร ฝากปกครอง ป่าไม้ ลงทันที พบถูกร้องเรียนบ่อย 

นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจสภ.ควนโดน ทหารร.5 พัน 2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ สต. 4 ควนขัน กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล หลังได้รับร้องเรียน
จากชาวบ้านว่ามีนายทุนเข้าดูดทราย จนแหล่งน้ำในหมู่บ้านขุ่น ไม่สามารถใช้ได้จากการเข้าตรวจสอบพบเครื่องมือกำลังทำงานด้วยการดูดทราย
ออกจากลำคลองจริง จึงเจ้าทำการตรวจยึดเครื่องจักรกล โดยให้ตำรวจเข้าทำการตรวจจับ เพื่อตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตในการเข้าดูดทรายจริง
หรือไม่และมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ 

หลังมีการร้องเรียนเข้ามาในอำเภอซึ่งนายประทีป ซึ่งอ้างว่า(ภรรยาตน) เป็นผู้รับสัมปทานดูดทรายในพื้นที่กรรมสิทธิ์จากอุตสาหกรรมจังหวัดโดยต่อ
อายุทุก 5 ปีและ 1 ปีตามระเบียบกฎหมายของอุตสาหกรรมจังหวัด ล่าสุดเพิ่งต่อสัญญาได้เพียง 3 ปี และทำมานานหลายปีแล้ว ซึ่งยอมรับว่าน้ำใน
คลองขุ่นจริงเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน แต่ตนก็มีบ่อพักน้ำ ซึ่งก็ต้องรอดูเจ้าหน้าที่ว่าจะดำเนินการอย่างไร และเชื่อว่าการทำบ่อดูดทรายเป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนบ่อยครั้งกับสถานท่ีแห่งนี้ 

ด้านเอกรินทร์ เตาวะโต ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอควนโดน กล่าวว่า นำคำสั่งนายอำเภอลงพื้นที่ทันที และพบว่า ขณะลงพื้นที่กลุ่มแรงงาน
ที่ทำงานอยู่ บ่อทรายจำนวน 4 คน คงตกใจ วิ่งหนีเจ้าหน้าท่ีทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และขอเข้าตรวจสอบ แสดงตน และรอทางนายอำเภอควน
โดนเดินทางลงตรวจสอบอีกครั้ง และได้ประสานไปยังทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสตูล  ส่วนด้านข้อกล่าวหาขณะนี้ กำลังรอ
เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสตูล ลงตรวจสอบทั้งด้านเอกสาร และสถานที่คลองสาธารณะ ก่อนท่ีจะสรุปตั้งข้อกล่าวหาต่อไป และ
ทำการเข้ายึดเครื่องจักรหัวดูดทราย และทำการรวบตัวเจ้าหน้าที่ ทั้ง 4 คน ดำเนินการต่อไปทางกฎหมาย 

 

 


