
สรุปข�าวประจําวันท่ี 5 ก.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ( 

- คนดังสายกรีนสานต�อมิชชันรักษ�โลก (ผู�จัดการรายวัน 360 ! 5 ก.ค. 65 หน�า 19) 

- ชาวแม�เมาะร�องผู�ตรวจฯเร�งออกโฉนด  (เดลินิวส� 6 ก.ค. 65 หน�า 3) 

- ข�าวสั้น: 'ชาวแม�เมาะ' ร�องผู�ตรวจการฯ จี้เร�งช�วยเหลือ (สยามรัฐ 5 ก.ค. 65 หน�า 3) 

ข�าวเว็บไซต� 

- ‘จิสด�า’ จับมือมูลนิธิแม�ฟ;าหลวงฯ นําคุณค�าจากอวกาศสู�การดูแลผืนปAา ทะยานสู�สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

มติชน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_3433483 

- แก�งมอดไม�ยโสธรเหิมลักลอบตดัไม�พยุงป�าชุมชน  

 สยามรัฐออนไลน   4 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/362375 

- ชุดสืบตํารวจสนธิกําลัง เข�าจับกุมชาวบ�านตามแนวขายแดนไทย-กัมพูชา ลักลอบตัดไม�พะยูง ส?งขายออกนอกประเทศ ยึดของกลางหลายรายการ   

 สยามรัฐออนไลน   4 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/362383 

- ตร.สุรินทร  สนธิกําลังจับแก�งมอดไม� ลักลอบตดัไม�พะยูงส?งขายนายทุนประเทศเพ่ือนบ�าน 

บ�านเมือง วันจันทร  ท่ี 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/286791 

- "ชาวแม?เมาะ"ร�อง "ผู�ตรวจการแผ?นดิน" ได�รับผลกระทบจากการสร�างโรงไฟฟPาแม?เมาะ จ้ีแก�ปRญหาฝุ�น-ท่ีทํากิน  

 สยามรัฐออนไลน   4 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/362283 

 

 

 

 

 



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3728
วันที่: อังคาร 5 กรกฎาคม 2565
Section: Live/Celeb Online

หน้า: 19(บนขวา)

คอลัมน์: Flash: คนดังสายกรีนสานต่อมิชชันรักษ์โลก

รหัสข่าว: C-220705040060(5 ก.ค. 65/05:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 45.74 Ad Value: 68,610 PRValue : 205,830 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26564
วันที่: พุธ 6 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: ชาวแม่เมาะร้องผู้ตรวจฯเร่งออกโฉนด

รหัสข่าว: C-220706035053(5 ก.ค. 65/03:54) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 22.65 Ad Value: 40,770 PRValue : 122,310 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24845
วันที่: อังคาร 5 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ชาวแม่เมาะ' ร้องผู้ตรวจการฯ จี้เร่งช่วยเหลือ

รหัสข่าว: C-220705021006(5 ก.ค. 65/04:57) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 11.63 Ad Value: 9,885.50 PRValue : 29,656.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

‘จิสด�า’ จับมือมลูนิธิแม?ฟPาหลวงฯ นําคุณค?าจากอวกาศสู?การดูแลผนืป�า ทะยานสู?สังคมเศรษฐกิจสเีขียว 

มติชน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_3433483 

ปRญหาภาวะโลกร�อนและการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศเป\นปRญหายืดเยื้อมาอย?างยาวนาน และพ้ืนท่ีป�าสีเขียวท่ีหดหายไปจากชุมชนท่ัวโลก 

รวมถึงประเทศไทย แต?ด�วยเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนามาอย?างต?อเน่ือง ได�เข�ามามีส?วนในการเป\นเครื่องมือช้ันยอดในการพัฒนาต?อยอดการ

แก�ปRญหาสิ่งแวดล�อมเหล?าน้ี 

ดังท่ีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค การมหาชน) หรือ ‘จิสด�า’ (GISTDA) ภายใต�กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีบทบาทสําคัญมามากกว?า 20 ปh ในการบริการข�อมูลภูมสิารสนเทศ บริการวิชาการต?างๆ และการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให�เป\นประโยชน ต?อประชาชน ตั้งแต?ต�นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยส?วนหน่ึงคือแนวทางการขับเคลือ่น

บูรณาการกับภาคส?วนต?างๆ ในภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีสมดุลและยั่งยืน 

ย�อนกลับไปเมื่อช?วงปลายเดือนมิถุนายนท่ีผ?านมา จิสด�าจัดกิจกรรมสัมมนาและลงพ้ืนท่ี ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงราย ร?วมกับ มูลนิธิแม?ฟPาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ  พร�อมขับเคลื่อนเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศในรูปแบบการร?วม

คิดร?วมสร�างสานพลังความร?วมมือกับหน?วยงานทุกภาคส?วน ภายใต�มุมมองเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�า พ้ืนท่ี

สีเขียว เพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 



ผู�แทนจากจิสด�า กรมป�าไม� องค การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (อบก.) มูลนิธิแม?ฟPาหลวงฯ และผู�แทนชุมชน บอกเล?าถึงความสําเรจ็และ

ความคืบหน�าของการร?วมมือในครัง้น้ีอย?างน?าสนใจ รวมถึงผลตอบแทนสู?ชุมชนจากการดูแลป�าไม� เช?น การขายคาร บอนเครดติ หรือปรมิาณ

ก�าซเรือนกระจกท่ีลดได�จากการดาํเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

เริ่มต�นท่ี ดร.สยาม ลววิโรจน วงศ  โฆษกจิสด�าและผู�อํานวยการสํานักประยุกต และบริหารภูมิสารสนเทศ ซ่ึงมาอธิบายถึงการขับเคลื่อนกลไกทาง

เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศเพ่ือตอบโจทย ความต�องการของสังคมในทุกรูปแบบ ว?าจําเป\นต�องอาศัยความร?วมมือจากทุกหน?วยงาน จากท้ังภาครัฐ

และเอกชน รวมถึงความร?วมมือระหว?างประเทศ คุณค?าท่ีอยู?ในอวกาศยังมีอยู?มากมายท่ีสามารถนํามาพัฒนาประเทศ ในเชิงท้ังเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล�อม จิสด�าพยายามท่ีจะดึงคุณค?าท้ังหมดท่ีเราสามารถสร�างสรรค จากเทคโนโลยีอวกาศ และดึงมันลงมาให�สู?มือประชาชนให�มากท่ีสุด 

 “จุดเด?นของการใช�ข�อมูลดาวเทียมท่ีนํามาใช�บริหารจัดการพ้ืนท่ีป�าคือดาวเทียมสามารถท่ีจะกักเก็บข�อมูลในหลายช?วงเวลาได� เป\นลักษณะของ

ข�อมูลชุด สามารถย�อนกลับไปในอดีตได� สามารถเปรียบเทียบเชิงปรมิาณว?ามีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และเชิงคุณภาพว?ามีลักษณะเป\นอย?างไร ซ่ึง

สามารถดูได�ในลักษณะรายแปลงและภาพรวม หรือป�าท่ีถูกบุกรุกได�อย?างรวดเร็ว นอกจากน้ี ข�อมูลจากดาวเทียม การสํารวจ และเครื่องมอือ่ืนๆ 

สามารถนําไปใช�เพ่ือวิเคราะห ปริมาณกักเก็บคาร บอน ปริมาณการปล?อยก�าซเรือนกระจก หรือคาร บอนเครดิตได�” ดร.สยามกล?าว 

ดร.สยามยังเล?าถึงแนวทางในการบริการข�อมลูภูมสิารสนเทศ บริการวิชาการต?างๆ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให�เป\นประโยชน 

ต?อประชาชนตั้งแต?ต�นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ในส?วนต�นนํ้าคือส?วนของเทคโนโลยีอวกาศ หรือดาวเทียม จิสด�าพยายามพัฒนาดาวเทียมให�

ตรงกับวัตถุประสงค มากยิ่งข้ึน ในอดีตถึงปRจจุบัน เรามีดาวเทียมเป\นของตัวเองและใช�ในหลายวัตถุประสงค  ไม?ว?าจะเป\นเรื่องของการจัดการ

พ้ืนท่ี ภัยพิบัติ การเกษตร ป�าไม� การวางผังเมือง 

“จิสด�าพยายามยกระดับดาวเทียมของตนเองให�เหมาะสมกับภารกิจต?างๆ เพ่ือให�สามารถใช�ประโยชน ได�อย?างเต็มประสิทธิภาพ และยังมอง

หาพันธมิตร ท้ังในประเทศและต?างประเทศ นําดาวเทียมต?างประเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาและมคีวามสามารถ หรือประโยชน ในการท่ีใช�ในภารกิจ

เข�ามาเสริม ส?วนกลางนํ้าคือใช�เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศในเรื่องของการทําแผนท่ีในการวิเคราะห ข้ันสงู ท่ีเรามีข�อมูลดาวเทียมเป\นมหาศาล 

ย�อนกลับไปได�มากกว?า 30 ปh ในการมาช?วยวิเคราะห ข�อมลูเพ่ือหน?วยงานต?างๆ สามารถนํามาใช�ต?อยอดวิเคราะห ให�ตรงกับวัตถุประสงค ท่ีตั้ง

ไว�ให�มากท่ีสดุ และนําไปวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือดําเนินนโยบายได�อย?างมีประสิทธิภาพให�มากท่ีสุด 

สําหรับปลายนํ้าคือการให�องค ความรู� ขับเคลื่อนภาพใหญ?ของประเทศให�อยู?ได�อย?างยั่งยืน ประชาชนท่ัวไปต�องเข�าถึงเทคโนโลยีอวกาศและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม น่ีคือภารกิจโดยภาพรวม” ดร.สยามอธิบาย 

ด�าน นันทนา บุญยานันต  ผู�อํานวยการสํานักจัดการป�าชุมชน กรมป�าไม� กล?าวว?า แนวทางการส?งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชนและการใช�

ประโยชน ของกรมป�าไม�ได�น�อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว?าควร

จะมี ‘ป�าไม�หมู?บ�าน’ ป�าจะได�กลับมา น่ันหมายถึงว?าชาวบ�านต�องลุกข้ึนดูแลและฟopนฟูทรัพยากรด�วยตนเอง ทําให�ภายหลังมีกฎหมายออกมา

โดยเฉพาะเพ่ือกําหนดหน�าท่ีชุมชนในการปกปPองผืนป�าและขับเคลื่อนการทํางาน คือพระราชบัญญัติป�าชุมชน พ.ศ.2562 ซ่ึงทุกชุมชนจะมี

คณะกรรมการป�าชุมชน และสมาชิกป�าชุมชน โดยจะมีคณะกรรมการประจําจังหวัดแต?งตั้ง ‘เจ�าหน�าท่ีป�าชุมชน’ ท่ีเป\นชาวบ�านมิใช?ข�าราชการ 

“กรมป�าไม�มีเปPาหมายท่ีจะขยายพ้ืนท่ีป�าชุมชนให�ท่ัวประเทศ โดยประสานความร?วมมือขับเคลื่อนการซ้ือขายคาร บอนเครดิต ซ่ึงป�าชุมชนแห?ง

แรกของประเทศไทยคือป�าชุมชนบ�านโค�งตาบาง จ.เพชรบุรี ท่ีได�ข้ึนทะเบียนในโครงการลดก�าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER) เมื่อปh 2558 และชุมชนยังดูแลรักษาผ?านมาแล�วกว?า 7 

ปh ซ่ึงปRจจุบันชุมชนและกรมป�าไม�เป\นเจ�าของโครงการและร?วมกันดแูล มีตัวเลขคาร บอนเครดิตออกมาประมาณ 5400 ตัน

คาร บอนไดออกไซด เทียบเท?า จากน้ันทําเอกสารส?ง อบก.เพ่ือทําการขายคาร บอนเครดติ” นันทนากล?าว 



จากน้ันมาฟRงรายละเอียดของโครงการคาร บอนเครดติภาคป�าไม� โดย อภิสิทธ์ิ เสนาวงษ  นักวิชาการชํานาญการพิเศษ จากองค การบริหาร

จัดการก�าซเรือนกระจก (อบก.) ซ่ึงให�ข�อมูลว?า โครงการดังกล?าวดําเนินการมาตั้งแต?ปh 2533 จนถึงปRจจุบัน มีท้ังหมด 33 โครงการ ในพ้ืนท่ี

ประมาณ 2.5 แสนไร?ท่ัวประเทศ และมากกว?าครึ่งเป\นโครงการท่ีมาจากป�าชุมชน นอกจากน้ี ยังมีผู�ท่ีต�องการคาร บอนเครดติภาคป�าไม�ไปใช�

ประโยชน อย?างต?อเน่ือง 

“ในอดีตการทําคาร บอนเครดิตในท่ีต?างๆ ลําบากมากเพราะเรื่องคาร บอนเครดิตเป\นเรื่องใหม? เป\นเรื่องกฎระเบียบท่ียังไม?เอ้ืออํานวย จน

สุดท�ายมีการออกระเบียบเรื่องการแบ?งปRนคาร บอนเครดติของป�าชุมชน ซ่ึงปRจจุบันมีป�าชุมชนท่ีได�รับการสนับสนุนจากโครงการภาคีป�าชุมชน

ลดโลกร�อน 31 หน?วยงาน ท่ีเกิดการสนับสนุนมากกว?า 16 ล�านบาท” อภิสิทธ์ิกล?าว 

ในขณะท่ี สลักจิต มั่นธรรมรักษา ประธานสายบริหารงานพัฒนา มูลนิธิแม?ฟPาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ  เล?าว?า มูลนิธิเริ่มดําเนินงานโครงการ 

‘ปลูกป�า ปลูกคน’ การทํางานกับท้ัง 2 ทรัพยากรน้ีเป\นแนวทางแก�ปRญหาท่ีจะตอบโจทย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ได�ดีท่ีสุด ซ่ึงส?วนหน่ึงของ

ผลลัพธ คือในด�านสิ่งแวดล�อมชาวดอยตุงช?วยเราและรักษาพ้ืนทีป�าเอาไว�ได� และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าประมาณ 87% จากปh 2531-2560ล?าสุด มีโครงการ 

‘คุณดูแลป�า เราดูแลคุณ’ ท่ีดําเนินการมาเกือบ 2 ปh เป\นโครงการท่ีทําร?วมกับโครงการป�าชุมชน โดยมีเปPาหมายท่ีจะขยายไปท่ัวประเทศ ซ่ึงเรื่องการ

ปลูกและดูแลป�าน้ันอาศัยข�อมูลและเทคโนโลยีจากทางจิสด�า เช?น การใช�เทคโนโลยีติดตามพ้ืนท่ีไฟไหม� และการตรวจวัดประเมินการกักเก็บคาร บอน 

แทนการใช�แรงงานคนในการเดินสํารวจ ซ่ึงจะทําให�โครงการคาร บอนเครดิตต?างๆ ของภาคป�าไม�สามารถไปได�ไกลและไปได�เร็วข้ึน 

สมิทธิ หาเรือนพืชน  ผู�อํานวยการฝ�ายสนับสนุนการปฏิบัติงานพิเศษ มูลนิธิแม?ฟPาหลวงฯ เสริมว?า มลูนิธิแม?ฟPาหลวงฯส?งเสรมิภารกิจของ

มูลนิธิกรมป�าไม� คือสร�างแรงจูงใจให�กับชุมชนท่ีดูแลป�า เพราะท่ีผ?านมาดูแลด�วยจิตอาสา คาร บอนเครดิตเป\นส?วนเสรมิท่ีจะสร�างกลไกให�เกิด

ประโยชน จากการดูแลป�า นอกจากน้ี ปRจจุบันได�นําเทคโนโลยฮีอตสปอตจุดไฟไหม�ของทางจิสด�าท่ีเก็บอย?างต?อเน่ืองในการสร�างความ

ตระหนักให�กับชาวบ�านและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลป�ามากข้ึน 

ถึงคิวนักวิชาการด�านป�าไม� ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ  อาจารย คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กล?าวถึงการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าควบคู?กับ

การลดก�าซเรือนกระจกโดยอาศัยองค ความรู�ท่ีมีอยู? ในช?วงท่ีผ?านมาได�ทําวิจัยในโครงการชุมชนไม�มีค?า ท่ีพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรท่ี

ถ?ายทอดองค ความรู�เรื่องการปลูก การจัดการและมองไปถึงปลายนํ้าท่ีทําอย?างไรให�เกษตรกรสร�างผลิตภัณฑ  สร�างรายได� และเน�นการพัฒนา

คนโดยอาศัยสถานีฝ~กนิสติ 8 แห?ง ซ่ึงการพัฒนาองค ความรู�ในด�านการปลูกต�นไม�มีฐานข�อมูลท่ีจบัคู?พ้ืนท่ีกับต�นไม�ช่ือ site-matching มท้ัีง

เว็บและแอพพลเิคช่ัน ส?วนเรื่องคาร บอนเครดิตได�ช?วย อบก. ในเรื่ององค ความรู�พัฒนาในเรื่องระเบียบวิธีการต?างๆ ป�ดท�ายท่ีมุมมองของ

ชาวบ�านอย?าง วิชัย เป\งเรือน ผู�ใหญ?บ�านหมู? 7 บ�านต�นผึ้ง ตําบลแม?โป�ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม? ตัวแทนป�าชุมชน กล?าวว?า องค กร

แรกท่ีเราได�สัมผสัคือกรมป�าไม� ท่ีได�ผลักดันโครงการป�าชุมชนท่ัวประเทศ และต?อมาได�เจอมูลนิธิแม?ฟPาหลวงฯซ่ึงได�มีโอกาสเข�าร?วมโครงการ 

‘คุณดูแลป�า เราดูแลคุณ’ ท่ีมีกิจกรรมดูแลป�าชุมชน มีการพัฒนาชุมชนอย?างยั่งยืนและสนับสนุนด�านงบประมาณ และได�รู�จักทางจิสด�าท่ีช?วย

แปลภาพถ?ายทางอากาศมาให�ทางชุมชนทําให�ได�รับรู�ว?าตรงไหนเป\นจุดอ?อน เช?น จุดไฟไหม� หรือความหนาแน?นพ้ืนท่ีป�าต่ํา กลาง สูงท่ี

สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมปลูกป�าได� 

ต?อมาคือ อบก.ในการข้ึนทะเบียน T-VER ซ่ึงป�าชุมชนของตําบลแม?โป�ง ซ่ึงมีท้ังหมด 10 หมู?บ�าน มีป�าชุมชนท้ังหมด 8 หมู?บ�าน เราช?วยดูแล

ประมาณ 3,000 กว?าไร? เราช?วยดแูลกันเป\นเครือข?าย ทําให�เครือข?ายชุมชนมีความเข�มแข็ง 

“ครั้งน้ีเป\นเพียงก�าวแรกแต?จะเป\นก�าวสําคัญ ในการสร�าง ส?งเสริมความตระหนักและการรับรู�วงกว�าง ต?อการเป\นเครื่องมือและกลไกสาํคัญ 

ให�เกิดการยอมรับกับหน?วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สู?การกําหนดมาตรฐาน การลดก�าซเรือนกระจกภายในประเทศ ร?วม

สร�างการเติบโตอย?างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ท่ีเป\นมิตรต?อสภาพภมูิอากาศและสิ่งแวดล�อม เพ่ือประเทศไทยและโลกท่ีน?าอยู?ของเรา

ต?อไป” วิชัยท้ิงท�าย 



 

แก�งมอดไม�ยโสธรเหิมลักลอบตัดไม�พยุงป�าชุมชน  

 สยามรัฐออนไลน   4 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/362375 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันท่ี 4 กรกฏาคม 2565 ท่ีป�าชุมชน บ�านชาตะยานนท  ตําบลเหล?าไฮ อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร กํานัน-

ผู�ใหญ?บ�านและผู�ช?วยผุ�ใหญ?บ�านนําสื่อมวลลงพ้ืนท่ีดูต�นพยุงท่ีถูกลักลอยตัดแต?นําออกไปไม?ได�เน่ืองจากชาวบ�านท่ีมาเก็บเห็ดเห็นและแจ�งผู�นํา

ท�องท่ีออกสกัดก?อนหลบน้ีไปได�เบ้ืองต�นแจ�งหน?วยปPองกันและรักษาป�าโคกนาโก อําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร นําไปเก็บรักษา 

นายสมพร ไชยนา ผู�ช?วยผู�ใหญ?บ�าน บ�านชาตะยานนท  ตําบลเหล?าไฮ อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร เป�ดเผยว?า เมื่อกลางดึกของคืนวันที 

2 กรกฏาคม 2565 ท่ีผ?านมา ได�มชีาวบ�านท่ีออกไปหาเก็บเห็ดท่ีป�าชุมชนประจําหมู?บ�าน และเห็นรถจักรยานยนต จอดอยู?และผิดสังเกตุ จึงได�

แจ�งผู�นําท�องท่ีและตนพร�อมกํานัน ผู�ใหญ?บ�านได�ออกไปตรวจสอบแต?ตอนแรกยังไม?เห็นจนเวลาประมาณ 21.00 น.ของคืนดังกล?าว ก็ได�ยิน

เสียงต�นไม�ล�มจึงได�พากันว่ิงและมุ?งหน�าไปทางเสียงน้ันเมื่อไปถึงก็พบต�นพยุงล�มลงแล�ว และได�ว่ิงไล?ตามคนร�ายไปท่ีมองเห็นในตอนน้ันเพียง 1 

คน แต?ก็ไม?สามารถจับกุมได� เมื่อตรวจสอบรอยเท�าบรเิวณท่ีตดัต�นพยุงคนร�ายมาไม?ต่ํากว?า 5 คน และวันน้ีจึงได�แจ�งสื่อมวลชนเข�ามาดูด�วย

เพราะไม�พยุงท่ีป�าแห?งน้ีถูกแก�งมอดไม�ลักลอบตัดไปแล�ว 6 ต�น จนมาถึงต�นท่ีเป\นต�นท่ี 7 แต?ก็ยังไม?สามารถจับผู�กระทําผิดมาลงโทษได�จงึทํา

ให�มอดไม�เหิมเกริมลักลอบตัดแม?ว?าผิดกฏหมาย สําหรับป�าชุมชนน้ีมเีน้ือท่ีประมาณ 200 ไร? และมีต�นพยุงท่ียังเหลือท่ีเป\นขนาดใหญ?อยู?อีก

ประมาณ สิบกว?าต�นและการก?ออิฐฉาบปูนล�อมไว� ส?วนต�นท่ีถูกตดัได�แจ�งให�เจ�าหน�าหน?วยปPองกันและรักษาป�าโคกนาโก อําเภอป�าติ้ว ขนย�าย

ไปเก็บรักษาไว�ต?อไป 

 

 

 

 



 

 

ชุดสืบตํารวจสนธิกําลัง เข�าจับกุมชาวบ�านตามแนวขายแดนไทย-กัมพูชา ลักลอบตัดไม�พะยูง ส?งขายออกนอกประเทศ ยึดของกลางหลายรายการ   

 สยามรัฐออนไลน   4 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/362383 

วันน้ี(4 ก.ค.65) ผู�สื่อข?าวประจําจังหวัดสุรินทร  ได�รับแจ�งว?า  พ.ต.อ. อิทธิพล พงษ ธร ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร  มอบหมายให� พ.ต.ท. วิชิต

เวช ต�ะผัด รอง ผกก.สืบสวนฯ พ.ต.ท.สาโรจ ตระกูลโสภิต สว.กก.สบืสวนฯ สั่งการให�ชุด ปทส.กก.สืบสวนฯ โดยมี ร.ต.อ. ปราโมทย  เท่ียง

ธรรม ร.ต.อ. เฉลิมพล สายรตัน  รองสว.กก.สืบสวนฯ ดต. ธวัช เจนรอบ ด.ต.บุญช่ืน กองไธสง ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ทศพร ส.ต.ท. ศัจจกร โยธา

จันทร   ส.ต.ท.คมกริช ญาติป��น ผบ.หมู?กก.สืบสวน ร?วมกับชุดปฏิบัติการฐานไผทพิทักษ  , ตชด.217 (ฐานพะยูง) ชปข.ตชด.214 ,เจ�าหน�าท่ี

หน?วยปPองกันรักษาป�าท่ี สร.1และตํารวจชุดสืบสวน สภ.ดม ตรวจสอบเหตุลักลอบตดัไม�หวงห�าม(ไม�พะยูง) หมู?บ�านตามแนวชายแดน  บริเวณ

ป�าห�วยสําราญ ด�านทิศใต�บ�านทับทิมสยาม 04 หมู?ท่ี 10 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร   

หลังจากเจ�าหน�าท่ีชุดจับกุม ได�รับแจ�งจากสายลับว?าจะมีการลักลอบตัดและรวบรวมไม�พะยูง เจ�าหน�าท่ี ชุด ปทส.จึงได�สนธิกําลัง เข�า

ตรวจสอบจุดเปPาหมายดังกล?าวตามท่ีได�รับแจ�งพบว?ามีร?องรอยการนําไม�พะยูงมาแปรรูปและมีไม�พะยูงรวบรวมเก็บสะสมไว�เพ่ือรอส?งให�กับ

นายทุนประเทศเพ่ือนบ�านชาวลาว  เจ�าหน�าท่ีได�แสดงตัวและจับกุมได�ผู�ต�องหา 2  คน คือ นายณรงค ฤทธ์ิ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปh ท่ีอยู?  

ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร  และนายอ�วน (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปh ท่ีอยู?ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร  

พร�อมตรวจยึดของกลาง ไม�พะยูงท?อน  จํานวน 34 ท?อน ปริมาตร 0.425 ลูกบาศก เมตร  ค?าภาคหลวง 33.92 บาท มูลค?าความเสียหาย 

106,000 บาท   ไม�พะยูงแปรรูป(ถากกลม) จํานวน 5 ท?อน ปริมาตร 0.103 ลูกบาศก เมตร ค?าภาคหลวง 16.48 บาท มูลค?าความเสยีหาย 

51,500  รวมไม�ของกลางจํานวนท้ังสิ้น 39 ท?อน ปริมาตร 0.527 ลกูบาศก เมตร ค?าภาคหลวง 50.40 บาท มูลความเสียหายท้ังสิ้น 157,500 

บาท เลื่อยโซ?ยนต    พร�อมแผ?นบังคับโซ?ยาว 22 น้ิว  โซ?เลื่อยอะไหล? จํานวน 3 เส�น ขวานถาก จํานวน 2 ด�าม ขวานจัด จํานวน 2 ด�าม เลื่อย

คันธนู จํานวน 1 ปopน ไฟฉายส?องสว?าง จํานวน 1 อัน โทรศัพท มือถือ จํานวน 1 เครื่อง รถยนต กระบะบรรทุก 4 ล�อ แบบตอนครึ่ง 2 คัน ปoน

แก�ปไทยประดิษฐ   จํานวน 1 กระบอก เมทแอมเฟตามีน (ยาบ�า) จํานวน 20 เม็ด 

โดยกล?าวหา ตาม พ.ร.บ. ป�าไม� พ.ศ. 2484 ม.11 ฐาน"ร?วมกันทําไม�หวงห�ามโดยไม?ได�รับอยุญาต" ม.48 ฐาน"ร?วมกันแปรรูปไม�หวงห�ามโดย

ไม?ได�รับอนุญาต"ม.69 ฐาน "ร?วมกันมีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม?มีรปูรอยดวงตราค?าภาคหลวงหรือตรารัฐบาล

ขาย โดยไม?ได�รับอนุญาต" และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ?ยนต  พ.ศ.2545มาตรา 4 ฐาน "ร?วมกันมีเลื่อยโซ?ยนต ไว�ในครอบครองโดยไม?ได�รับอนุญาต และ 

พ.ร.บ.อาวุธปoนฐาน " ร?วมกันมีอาวธปoนแก�ปไทยประดิษฐ ไว�ในครอบครองโดยไม?ได�รับอนุญาตจากนายทะเบียน และ ร?วมกันนําพาอาวุธปoน

ไปในเมืองหมู?บ�านทางสาธารณะโดยไม?มีเหตุอันควร ฐาน "ร?วมกันมยีายาเสพติดให�โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)ไว�ในครอบครองโดยไม?ได�

รับอนุญาต "เสพยาเสพติดให�โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ�าฝoนกฎหมาย"  เจ�าหน�าท่ีชุดจับกุม จึงได�แจ�งข�อกล?าวหาและบันทึก

จับกุมตรวจยึดของกลางท้ังหมดพร�อมแจ�งสิทธ์ิให�ผู�ต�องหาทราบนําส?ง พงส. สภ.ดม อ.สังขะ  เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต?อไป 



 

ตร.สรุินทร  สนธิกําลังจับแก�งมอดไม� ลักลอบตดัไม�พะยูงส?งขายนายทุนประเทศเพ่ือนบ�าน 

บ�านเมือง วันจันทร  ท่ี 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/286791 

วันท่ี 4 ก.ค.65 ผู�สื่อข?าวประจําจังหวัดสุรินทร  ได�รับแจ�งว?า  พ.ต.อ. อิทธิพล พงษ ธร ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร  มอบหมายให� พ.ต.ท. วิชิต

เวช ต�ะผัด รอง ผกก.สืบสวนฯ พ.ต.ท.สาโรจ ตระกูลโสภิต สว.กก.สบืสวนฯ สั่งการให�ชุด ปทส.กก.สืบสวนฯ โดยมี ร.ต.อ. ปราโมทย  เท่ียง

ธรรม ร.ต.อ. เฉลิมพล สายรตัน  รองสว.กก.สืบสวนฯ ดต. ธวัช เจนรอบ ด.ต.บุญช่ืน กองไธสง ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ทศพร ส.ต.ท. ศัจจกร โยธา

จันทร   ส.ต.ท.คมกริช ญาติป��น ผบ.หมู?กก.สืบสวน ร?วมกับชุดปฏิบัติการฐานไผทพิทักษ  , ตชด.217 (ฐานพะยูง) ชปข.ตชด.214 ,เจ�าหน�าท่ี

หน?วยปPองกันรักษาป�าท่ี สร.1และตํารวจชุดสืบสวน สภ.ดม ตรวจสอบเหตุลักลอบตดัไม�หวงห�าม(ไม�พะยูง) หมู?บ�านตามแนวชายแดน  บริเวณ

ป�าห�วยสําราญ ด�านทิศใต�บ�านทับทิมสยาม 04 หมู?ท่ี 10 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร   หลังจากเจ�าหน�าท่ีชุดจับกุม ได�รับแจ�งจากสายลับว?า

จะมีการลักลอบตัดและรวบรวมไม�พะยูง เจ�าหน�าท่ี ชุด ปทส.จึงได�สนธิกําลัง เข�าตรวจสอบจุดเปPาหมายดังกล?าวตามท่ีได�รับแจ�งพบว?ามีร?องรอย

การนําไม�พะยูงมาแปรรูปและมีไม�พะยูงรวบรวมเก็บสะสมไว�เพ่ือรอส?งให�กับนายทุนประเทศเพ่ือนบ�านชาวลาว  เจ�าหน�าท่ีได�แสดงตัวและจับกุม

ได�ผู�ต�องหา 2  คน คือ นายณรงค ฤทธ์ิ อายุ 35 ปh และนายอ�วน อายุ 42 ปh   

พร�อมตรวจยึดของกลาง ไม�พะยูงท?อน  จํานวน 34 ท?อน ปริมาตร 0.425 ลูกบาศก เมตร  ค?าภาคหลวง 33.92 บาท มูลค?าความเสียหาย 

106,000 บาท   ไม�พะยูงแปรรูป(ถากกลม) จํานวน 5 ท?อน ปริมาตร 0.103 ลูกบาศก เมตร ค?าภาคหลวง 16.48 บาท มูลค?าความเสยีหาย 

51,500  รวมไม�ของกลางจํานวนท้ังสิ้น 39 ท?อน ปริมาตร 0.527 ลกูบาศก เมตร ค?าภาคหลวง 50.40 บาท มูลความเสียหายท้ังสิ้น 157,500 

บาท เลื่อยโซ?ยนต    พร�อมแผ?นบังคับโซ?ยาว 22 น้ิว  โซ?เลื่อยอะไหล? จํานวน 3 เส�น ขวานถาก จํานวน 2 ด�าม ขวานจัด จํานวน 2 ด�าม เลื่อย

คันธนู จํานวน 1 ปopน ไฟฉายส?องสว?าง จํานวน 1 อัน โทรศัพท มือถือ จํานวน 1 เครื่อง รถยนต กระบะบรรทุก 4 ล�อ แบบตอนครึ่ง 2 คัน ปoน

แก�ปไทยประดิษฐ   จํานวน 1 กระบอก เมทแอมเฟตามีน (ยาบ�า) จํานวน 20 เม็ด 

โดยกล?าวหา ตาม พ.ร.บ. ป�าไม� พ.ศ. 2484 ม.11 ฐาน"ร?วมกันทําไม�หวงห�ามโดยไม?ได�รับอยุญาต" ม.48 ฐาน"ร?วมกันแปรรูปไม�หวงห�ามโดย

ไม?ได�รับอนุญาต"ม.69 ฐาน "ร?วมกันมีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม?มีรปูรอยดวงตราค?าภาคหลวงหรือตรารัฐบาล

ขาย โดยไม?ได�รับอนุญาต" และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ?ยนต  พ.ศ.2545มาตรา 4 ฐาน "ร?วมกันมีเลื่อยโซ?ยนต ไว�ในครอบครองโดยไม?ได�รับอนุญาต และ 

พ.ร.บ.อาวุธปoนฐาน " ร?วมกันมีอาวธปoนแก�ปไทยประดิษฐ ไว�ในครอบครองโดยไม?ได�รับอนุญาตจากนายทะเบียน และ ร?วมกันนําพาอาวุธปoน

ไปในเมืองหมู?บ�านทางสาธารณะโดยไม?มีเหตุอันควร ฐาน "ร?วมกันมยีายาเสพติดให�โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)ไว�ในครอบครองโดยไม?ได�

รับอนุญาต "เสพยาเสพติดให�โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ�าฝoนกฎหมาย"  เจ�าหน�าท่ีชุดจับกุม จึงได�แจ�งข�อกล?าวหาและบันทึก

จับกุมตรวจยึดของกลางท้ังหมดพร�อมแจ�งสิทธ์ิให�ผู�ต�องหาทราบนําส?ง พงส. สภ.ดม อ.สังขะ  เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต?อไป 



 

"ชาวแม?เมาะ"ร�อง "ผู�ตรวจการแผ?นดิน" ได�รับผลกระทบจากการสร�างโรงไฟฟPาแม?เมาะ จ้ีแก�ปRญหาฝุ�น-ท่ีทํากิน  

 สยามรัฐออนไลน   4 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/362283 

วันท่ี 4 ก.ค.65 เมื่อเวลา 11.00 น. ผู�สื่อข?าวรายงานว?า  นางมะลิวรรณ นาควิโรจน   คณะกรรมการแก�ไขปRญหาความเดือดร�อน ของราษฎร 

ตําบลสบปPาด อําเภอแม?เมาะ และคณะ เข�ายื่นเรื่องร�องเรียนต?อผู�ตรวจการแผ?นดิน กรณีประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอแม?เมาะได�รับผลกระทบ

ด�านสิ่งแวดล�อมมฝีุ�นละอองเป\นอันตรายต?อสุขภาพจากการก?อสร�างโรงไฟฟPาแม?เมาะ จังหวัดลําปาง และภายหลังจากการก?อสร�างโครงการ

ดังกล?าวแล�วเสรจ็ ประชาชนประสบปRญหาเรื่องท่ีดินทํากิน 

เน่ืองจากไม?มเีอกสารสิทธิในท่ีดินเพราะท่ีดินท่ีอาศัยอยู?ในปRจจุบันน้ัน สัญญาเช?าท่ีดินระหว?างการไฟฟPาฝ�ายผลติแม?เมาะกับกรมป�าไม�กําลังจะ

หมดลง อีกท้ังกระบวนการออกเอกสารสิทธิให�กับประชนในพ้ืนท่ียังไม?มีความคืบหน�า โดยมีนายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสํานักงาน

ผู�ตรวจการแผ?นดินผู�รับเรื่องร�องเรยีน 


