
สรุปข่าวประจำในวันที่ 6-8 ส.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- สัมผัสเรียนรู้โครงการแห่งน้ำพระราชหฤทัยในงาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ'  
(เดลินิวส์ 9 สิงหาคม 2565 หน้า 12) 

- ปลื้มทส.ปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น (เดลินิวส์ 7 สิงหาคม 2565 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: เกียร์ว่าง: 'วปอ.63'ปลูกป่า (มติชน 6 สิงหาคม 2565 หน้า 9) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียว วอนให้หน่วยงานรัฐประกาศ one map แนวเขต 43 เป็นกฎหมาย แก้ปัญหาให้ชาวบ้านให้ถูกจุด 
(TOP NEWS 6 สิงหาคม 2565) https://www.topnews.co.th/news/390133 
ตลท. ร่วมกับ แอสเซทไวส์ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่ป่า 10 ไร่ ผ่านโครงการ Care the Wild  
(ผู้จัดการออนไลน์ 5 สิงหาคม 2565) https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000074397 
"กลุ่มจีพีเอสซี" จับมือภาคีเครือข่ายปลูกป่าชุมชน ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ-ลดโลกร้อนพ้ืนที่ จ.ชลบุรี (สยามรัฐ 6 สิงหาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/371450 
ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest best for life  
#ปลูกเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม หวังเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย “ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน”  
(chairman 7 สิงหาคม 2565) https://www.chairmanreview.com/csr/c070822001/ 
ตร.ปทส. บุกยึดไม้ประดู่ 70 แผ่นซุกบ้านเช่ากลางสวนลำไยรอส่งออกนอก (บ้านเมือง 5 สิงหาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/290760 
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ชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียว วอนให้หน่วยงานรัฐประกาศ one map แนวเขต 43 เป็นกฎหมาย แก้ปัญหาให้
ชาวบ้านให้ถูกจุด 
เผยแพร่ : 06/08/2022 12:02  

 
ชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียว โคราช วอนให้หน่วยงานรัฐประกาศ one map แนวเขต 43 เป็นกฎหมาย แก้ปัญหาให้ชาวบ้านให้ถูกจุด เพ่ือ
ไม่ให้ถูกดำเนินคดีเพ่ิม หลังปัจจุบันถูกดำเนินคดีไปแล้ว 352 คดี 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายอดิศร นุชดำรงค์ 
อดีตอธิบดีกรมป่าไม้และเป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินข้อพิพาท  เรื่องประกาศเขตป่าอุทยานทับลาน ทับที่ประชาชน
ครอบครองอยู่อาศัยมาก่อน เขต อ.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี และอ.เสิงสาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมี 
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นม.เขต.อ.วังน้ำเขียว นายสิทธิชัย บรรพต ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.นม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สปก.จ.นม รวมไปถึงประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดี เข้าร่วมสรุปปัญหาใน
ครั้งนี ้

นายภัคพล เขียวสลับ ในฐานะตัวแทนราษฎร อ.วังนํ้าเขียว ผู้ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า คณะประชุมได้มีการพูดเรื่องของ one map ซึ่งเป็น
เส้นเดียวกับแนวเขต 43 หรือไม่ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัย ซึ่งประชาชนจะอยู่ได้จะต้องเป็นพื้นที่อนุรักษ์ หากเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่แนวเขต 43 เดิม ซึ่ง
อนาคตชาวบ้านจะต้องเดือดร้อน เพราะถนนฝั่งหนึ่งจะเป็นส.ป.ก ส่วนอีกฝั่งจะเป็นเขตอุทยาน จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้
ชาวบ้านแตกแยก โดยเดือนมกราคมที่ผา่นมา กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศให้หมู่บ้านสุขสมบูรณ ์เป็นหนึ่งใน 20 หมู่บ้าน ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเราต้องการให้หลายหน่วยงานเข้าไปพัฒนาอาชีพ ในส่วนของโครงการ one map ที่มีการเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบัน
ผ่านมาได้ 5 ปีแล้ว ปัจจุบันไม่มีอะไรคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวบ้านทำให้ชาวบ้านได้แต่เฝ้ารอคอยความหวัง ซึ่งกรมอุทยานก็พยายามจะ
ดำเนินคดีกับชาวบ้าน ที่ผ่านมา 352 กว่าคดี โดยชาวบ้านก็ไปขอศาลเมตตาให้ชะลอในการดำเนินคดีหรือการจำหน่ายคดีช่ัวคราว  หากมีความ
ชัดเจนว่า one map จะออกเมื่อไหร่ ชาวบ้านก็จะไปเรียนศาลเพื่อยืดเวลาออกไป ณ วันนี้ดูแล้วยังไม่ชัดเจน ปัจจุบันการพูดคุยส่วนภาคราชการ
เหมือนพูดไปลอยๆไม่มอีะไรชัดเจน ปัจจุบันชาวบ้านรอเพียงรบักรรม หากอยากให้เรื่องนี้จบกันทางรัฐจะต้องเลือกแนวเขต 43 มาเป็นกฎหมาย อัน
เดียวกับ one map จะทำให้จบทุกอย่าง หากอุทยานยังใช้แนวเขต 24 ชาวบ้านก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไป เพราะมันเป็นกฎหมายคนละฉบับ 

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นม.เขต.อ.วังน้ำเขียว เปิดเผยว่า ได้มีหลายหน่วยงานมารับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและเป็นทางออกที่
ถูกต้อง หากนำกฎหมายมาพูดกันก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่อนข้างยาก สำหรับประชาชนท่ีถูกดำเนินคดี ได้มีการเสนอว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีอยากให้
รัฐหรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น อัยการ กรมอุทยาน อยากให้ถอนหรือยกฟ้องก่อน เพราะชาวบ้านไม่ได้หนีไปไหน  พิสูจน์ได้ว่าแนวเขตที่ประกาศ
ถูกต้องค่อยมาแจ้งดำเนินคดีใหม่ ที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้กล่าวหาก็ยังไม่ยืนยันแนวเขตได้อย่างชัดเจน จึงขอร้องให้ยกคดีนี้
ไปก่อน ในส่วนแนวเขตปี 43 ที่มีการปักเสาแนวเขต มีการตั้งงบประมาณ จากกรมอุทยาน จากมติคณะครม. แล้วนำมาดำเนินการร่วมกับทุกฝ่าย
จนสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ถือว่าเป็นความผิดของรัฐบาลมากกว่าประชาชน ในส่วนโครงการ one map ในพื้นที่โคราชจัดให้
เป็นลำดับที่ 3 ในการแก้ไขปัญหา ตนมองว่าต้องรีบเร่งแก้ไขให้เป็นลำดับแรก เพราะถือว่าประชาชนเดือดร้อน หากแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด ก็จะส่งผล
กระทบกับประชาชนโดยตรง หลังจากคณะทำงานได้มีการยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในรัฐบาลยุคปัจจุบันตนมองว่า ชาวโคราชถูกหลอกมา
หลายครั้งแล้ว ซึ่งครั้งนี้ก็ยอมให้หลอกอีกครั้งน่ึง ซึ่งจะรอดูผลงานว่าจะหลอกทำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ 

 

 



 
นายอดิศร นุชดำรงค์ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้และเป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินข้อพิพาท เปิดเผยว่า ปัญหาพื้นท่ีทับซ้อนในเขต
อุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2524 นับถือวันนี้ก็ 41 ปีมาแล้ว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดย 300 กว่าคนถูกดำเนินคดีไปแล้ว 
ส่วนบางรายอยู่ระหว่างรอการตัดสิน จึงทำให้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอวังน้ำเขียว ได้มีการร้องเรียนไปยังพลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับเรื่องได้มอบหมายให้ลงมารับข้อมูลรวมไปถึงข้อเท็จจริงกับชาวบ้านรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อน ก่อน
จะนำข้อมูลทั้งหมดไปรายงานและหาทางออกช่วยเหลือชาวบ้าน ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องขอของข้อขัดแย้งของกฎหมาย ซึ่งจะต้องใช้กฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาเกิดปัญหาทับซ้อนของกรมอุทยาน รวมไปถึงกฎหมายของกรมปฏิรูปที่ดิน และอีกหลายหน่วยงานที่ทับซ้อนกัน  ของแนวเขต จึงมี
โครงการ one mapการแก้ไขปัญหา จึงต้องเดินตามไปตามโครงการ ซึ่งมีกรรมการ one map อยู่แล้ว โดยกำลังเร่งดำเนินการ ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่ม
โดยจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในกลุม่ที่ 3 ที่กำลังได้รับการแก้ไข จึงต้องกลับไปและผลกัดันให้ขั้นตอนต่างๆพิจารณาสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น โครงการ one 
map เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 ตลอดระยะเวลาก็มีการดำเนินการทุ่มเทมาโดยตลอดซึ่งมันก็มีขั้นตอนในการทำงาน  จากการทับซ้อนของพื้นที่ซึ่งต่าง
หน่วยงานก็ถือกฎหมายของตัวเองจึงทำให้การแก้ไขปัญหานั้นยาก หากมีการพูดคุยให้ตกผนึกไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะต้องใช้เวลา ขอยืนยันกับ
ชาวบ้านว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลแต่โครงการ one map จะต้องเดินต่อเพราะถือเป็นกฎหมายไปแล้ว ไม่ว่ารัฐบาล
ไหนเข้ามาก็ดำเนินการต่อเนื่อง ไม่มีการยกเลิกอย่างแน่นอน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตลท. ร่วมกับ แอสเซทไวส์ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพื้นที่ป่า 10 ไร่ ผ่านโครงการ Care the Wild 
เผยแพร่: 5 ส.ค. 2565 11:35   ปรับปรุง: 5 ส.ค. 2565 11:35   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
วุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรผู้บริหารของกรมป่าไม้ นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่า
ชุมชน ประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี และชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 10 ไร่ ในโครงการ Care 
the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุล ลดปัญหาโลกร้อน 
และสร้างประโยชน์ให้เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนในระยะยาว 

ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยแนวคิด “GrowGreen” ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดย ASW 
สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จำนวน 20 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในปีนี้ 10 ไร่และปลูกต่อเนื่องอีก 10 
ไร่ในปีหน้า สอดรับกับแนวคิดและวิถีการดำเนินธุรกิจ องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com
หรือ SET Contact Center 02 009 9999 
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"กลุ่มจีพีเอสซี" จับมือภาคีเครือข่ายปลูกป่าชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศ-ลดโลกร้อนพ้ืนที่ จ.ชลบุรี 
สยามรัฐออนไลน์ 6 สิงหาคม 2565 14:37 น.  

 
สุรจิตร บัวเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน) 
หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 6 กรมป่าไม้ 
จ.ระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้
โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อปลูกและบำรุงรักษาป่าที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของพื้นท่ีป่าชุมชนใน จ.ชลบุรี และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้เพิ่ม จำนวน 500 ต้น ชนิดพันธุ์ไม้ป่า  5 ชนิด บนพื้นที่ 11 ไร่ บริเวณ ป่าชุมชนบ้านศิริอนุสรณ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี  
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ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest 
best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย “ปลูกเพื่อ
โลกยั่งยืน” 
7 สิงหาคม 2022   

คุณณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยคุณอดิศร สารวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพ้ืนท่ีสีเขียว 
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และคุณศักดา ธัญญาวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ 
CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีท่ี 3 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กรมป่าไม้ ส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืน
ทางอาหาร ในพ้ืนท่ีป่าคลองตะเคียน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ในครั้งนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยซีพีแรม(ลาดกระบัง) ได้ดำเนินการโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยปลูกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ พ้ืนที่ป่าคลองตะเคียน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งสิ้นกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 32,000 ตารางเมตร (20 ไร่) การดำเนินโครงการ “CPRAM Forest best for life 
ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2020 ถึง ปัจจุบัน จัดขึ้นโดย ซีพีแรม (ลาดกระบัง) เน้นพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เป็นโครงการหลักขององค์กรตามเป้าหมายความ
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และยังเป็นการสนับสนุนกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 26 มุ่งสู่ 

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัท ซีพีแรม จำกัด และสอดคล้องกับเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ร้อย รักษ์ โลก” 

พื้นที่สวนป่าคลองตะเคียนเป็นพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพป่าที่เสื่อมโทรมอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ซีพีแรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูสภาพป่า ในพื้นที่ป่าคลองตะเคียนซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้
กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากท่ีสุด เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ซีพีแรม ดำเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก 
และ ป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการปลูกต้นไม้ในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 14,000 ต้น ( ปี 2020 – 2022 ) บนพื้นท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร 
หรือกว่า 70 ไร่ โดยเป็นการปลูกกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้งบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่ง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง คลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น  เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติรอบด้านสู่ความยั่งยืนสืบไป 
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ตร.ปทส. บุกยึดไม้ประดู่ 70 แผ่นซุกบ้านเช่ากลางสวนลำไยรอส่งออกนอก 
วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.15 น. 

 
ร.ต.อ.จิรายุ  อิ่นแก้ว รอง สารวัตรสอบสวน.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้าบุกยึดไม้ประดู่แปรรูป ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย ลักษณะเป็นแผ่นขนาดกว้าว 1 เมตร ยาว 10 เมตร 
จำนวน 70 แผ่น พร้อมด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ GPS  1 อัน ภายในบ้านเช่าในสวนลำไยใกล้กับสุสาน หมู่ที่ 12 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่ามีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้เถื่อน ที่เป็นไม้หวงห้าม เช่นไม้แดง ไม้มะค่าไม้สักและไม้หวงห้ามอื่นๆ ในเขต อ.
ฮอด อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แล้วลักลอบขนไม้พักไว้ในบ้านเช่าเขตตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
จึงทำการสืบสวนจนกระทั่งพบว่า มีการลักลอบขนใส่รถกระบะบรรทุกสินค้าการเกษตร แอบแฝงมาโดยนำไม้เถื่อนดังกล่าวซุกไว้ด้านล่างแล้วนำ
กระสอบใส่แกลบวางทับไว้ด้านบน ขนมาในตอนกลางคืน ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าเป็นนายทุนกลุ่มเดียวที่ถูกจับก่อนหน้านั้นที่ อ.ป่าซาง เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2564  ซึ่งเป็นการนำมาพักไว้เพื่อรอก่อนที่จะส่งไปขายที่ประเทศจีน ซึง่หากไม้ประดู่ล็อตดังกล่าวถูกส่งไปยังประเทศจีนจะมีมูลค่า
สูงถึง 3 ล้านบาท  

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบเครื่องสะแกนตรวจวัตถุโลหะชนิดแบบที่ใช้ในสนามบิน ซึ่งกลุ่มตัดไม้เถื่อนมีไว้สำหรับตรวจหาวัตถุและ GPS ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาฝังไว้ในต้นไม้ สำหรับตรวจสอบและค้นหาต้นไม้ หรือแหล่งที่มาของไม้ว่ามาจากท่ีใด แต่กลุ่มนายทุนเหล่านี้ก็รู้เท่าทันวิธีการ
ของเจ้าหน้าท่ี หลังโค่นต้นไม่ในป่าและแปรรูปแลว้ก็จะนำเครื่องสะแกนหาGPS และวัตถุท่ีเจ้าหน้าท่ีฝังทำตำหนิไว้เพื่อตรวจสอบไม้ เมื่อพบวัตถุหรือ
GPSก็จะแกะออกเพื่อให้ยากแก่การติดตามของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวล้ำในยุคเทคโนโลยีที่กลุ่มนายทุนรู้เท่าทันวิธีการของเจ้าหน้าที่  แต่
สุดท้ายก็ไม่รอด  

ซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบไม้จำนวน 70 แผ่น และปมไม้ประดู่ ท่ีทีราคาขายกิโลกรัมล่ะ 600 บาท อีกว่า 30 อัน แต่ไม่พบเจ้าของผู้
เช่า พบแต่ลูกจ้างคนรับจ้างเฝ้าบ้านหลังดังกล่าวเท่าน้ัน และทราบว่านายนันทวุฒิ ชาว อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ดูแล ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะได้ทำการ
สืบสวนสอบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

ด้าน ร.ต.อ.จิรายุ  อิ่นแก้ว รอง สารวัตรสอบสวน.กก.4 บก.ปทส.เปิดเผยว่า ก่อนหน้าน้ีเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไม้ประดู่ จากขบวนการค้าไม้ข้ามชาตไิด้
ที่โกดัง จ.ลำปาง และพื้นที่ อ.ป่าวางเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่าทั้งหมดเป็นขบวนการเชื่อมโยงกันโดยไม้ประดู่ เป็นที่นิยมในกลุ่มคนจีนที่มีความเช่ือว่า
นำไปทำเก้าอี้นั่งตามความเช่ือว่าเป็นไม้มงคลซึ่งชาวจีน  1 คนจะมีเก้าอี้ทำจากไม้ประดู่ 1 ตัวจะไม่ใช้เก้าอี้ของคนอื่น ทำให้เป็นที่นิยมมาก ซึ่ง
ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติจะลักลอบส่งออกชายแดน จ.อุตรดิตถ์ ผ่านประเทศลาว เวียตนาม ไปยังประเทศจีน 

 


