
สรุปข่าวประจำในวันที่ 8 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- สคทช.ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2565 หน้า 10) 
- ศาลรธน.รับกังวลใจ สั่งสอบปมเอกสาร'มีชัย' (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2565 หน้า 1,2) 
- อัยการสั่งฟ้อง'ปารีณา'คดีรุกป่าผิดกม. (ไทยโพสต์ 8 กันยายน 2565 หน้า 3) 

ข่าวเว็บไซต์ 

“ชีวะภาพ”ยอมรับ ภูทับเบิกถูกรายใหม่บุกรุกเพียบ จวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปล่อยปละละเลย เปรยจ่อเปิดยุทธการอีกรอบ  
(77 ข่าวเด็ด 7 กันยายน 2565) https://www.77kaoded.com/news/soontorn/2336734 
เหิมเกริม! มอดไม้ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ ลักลอบโค่นไม้ใหญ่ กลางป่าสงวนแห่งชาติ (ข่าวสด 7 กันยายน 2565)  
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7252444 
มอดไม้ไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าที่ ลักลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู-ป่าถ้ำทะลุ (สยามรัฐ 7 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/380305 
มอดไม้ไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าที่ลักลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเมือง 7 กันยายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/295212 
ป่าเหี้ยน!! รวบมอดไม้ลักลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติ (แนวหน้า 7 กันยายน 2565) 
https://www.naewna.com/local/678418 
“พีระพันธุ์” เคลียร์ 3 เรื่อง ช่วยชาวบ้าน เล็งปลดล็อกกฎหมาย ไม่เป็นธรรม (ไทยรัฐ 7 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2493502 
สคทช.ลงพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มผลักดันเป็นพ้ืนที่ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (เดลินิวส์ 7 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1443069/ 
‘เอ๋’อ่วม!อัยการสั่งฟ้องฟาร์มไก่รุกป่าสงวนฯ ถ้าผิดจริงคุกไม่ต่ำกว่า 30 ปี (เดลินิวส์ 7 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1443508/ 
ตะลึง! พบช้างป่านับร้อย ยึดป่าตั้งหมู่บ้านห่างชุมชนเพียง 4 กม.อาละวาดกัดกินผลผลิต (มติชน 7 กันยายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3550381 
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7 กันยายน, 2022  

“ชีวะภาพ”ยอมรับ ภูทับเบิกถูกรายใหม่บุกรุกเพียบ จวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปล่อยปละละเลย เปรยจ่อเปิด
ยุทธการอีกรอบ 
เพชรบูรณ์-“ชีวะภาพ”ยอมรับ ภูทับเบิกถูกรายใหม่บุกรุกเพียบ จวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปล่อยปละละเลย เปรยจ่อเปิดยุทธการอีกรอบ 

วันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์จี้ในที่ประชุมให้ป่าไม้ตรวจจับรีสอร์ทบนภูทับเบิก ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 
35/2559 ที่ผุดขึ้นใหม่เพียบ นอกจากนี้ยังกำชับให้ป่าไม้รายงานให้ตรงกับข้อเท็จจริงอีก ล่าสุดนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว
ช้ีแจงว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้น่าจะทำงานไม่เต็มที่ ไม่มีความพร้อมที่จะสานงานต่อจากเดิมที่เคยทำไว้ ตามแผนการแก้ปัญหาภูทับเบิกทางกรมป่าไม้
ร่วมกับทาง พม.และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเริ่มสต้าทกันมาดีตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมาย การคัดกรอง รวมทั้งการรื้อถอนกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มี
คุณสมบัติ มีการดำเนินคดีจำนวนหลายสิบราย และทำกันต่อเนื่องกันท้ัง 3 ฝ่าย 

 
รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น ผอ.หน่วย , ผอ.ศูนย์ป่าไม้,ผอ.สจป. ถ้าทางจังหวัดรายงาน
แบบนี้ ก็ต้องพิจารณาตัวเอง ยังไงก็ตามเรื่องนี้จะนำเรียนทางอธิบดีกรมป่าไม้ ต้องติดตามและกำชับให้ทำตามแผนงานอย่างเข้มข้น และหากไม่มี
ความพร้อมจริงๆก็ให้คนอ่ืนไปทำแทน 

“ผมรู้เร่ืองภูทับเบิกดีที่สุดและทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านนี้ก็รู้เร่ืองดี  เราทำอะไรกันมาขนาดไหน แต่มาวันนี้ทางฝ่ายป่าไม้มา
อ่อนแอแบบนี้ก็ถือว่า จะไม่เป็นไปตามแผนงาน และยิ่งตรวจเช็คลงไปมีการปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างรีสอร์ตขึ้นมาใหม่กันเยอะมาก  
พูดง่ายๆคงจะต้องมีการเปิดยุทธการหรือเปิดอะไรให้เข้มข้นกว่าเดิม”นายชีวะภาพกล่าว 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ยังกล่าวถึงกรณีพื้นที่เดิมที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาแล้ว แต่ปัจจุบันมีนายทุนกลับเข้าไปทำประโยชน์ว่า จริงๆแล้วถือว่าเสียของ 
อุตส่าห์เหนื่อยยากโดยทำกันมาทั้ง 3 ฝ่าย แต่มาวันน้ีมีส่วนท่ีผิดพลาดก็ยอมรับว่าไม่ได้นำพาหรือใส่ใจ ไม่รายงาน ไม่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะ
มารับผิดชอบ ติดตามสอดส่องตรวจตรา อันนี้ถือเป็นความผิดพลาดหรือเสียของ อย่างไรก็ตามคิดว่าต้องมีแผนดำเนินการกันต่อไป และอาจต้องดู
ฐานข้อมูลเดิมเพราะเรายังมีอยู่ว่า ใครควรจะอยู่ได้หรือไมไ่ด้ รายใหมร่ายเก่าหรือกลุม่ทุน อันนี้มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีแผนดำเนินการให้
ชัดเจน 

“ผมจำได้ว่าขึ้นไปภูทับเบิกคร้ังสุดท้าย ได้ไปกำชับไว้ ต้ังแต่มีเร่ืองผาหัวสิงห์ โดยนำเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงจะต้อง
ทำต่อเนื่องกัน แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เราอ่อนแอ และหากไม่มีความพร้อม ก็ต้องเปลี่ยนตัวกันไป ยังไรก็ตามก็จะนำเรียนทางอธิบดีฯ
ให้พิจารณาใรเร่ืองนี้”นายชีวะภาพกล่าว 

ภาพข่าวจากแฟ้ม-นายชีวะภาพ ชีวะธรรม เมื่อครั้งเป็นหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร นำคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ภูทับเบิก เพื่อตรวจจับรีสอร์ทซึ่งผู่
ประกอบการและเจ้าของเป็นคนนอกพ้ืนท่ี ฐานบุกรุกป่าภูทับเบิก ตามคำสั่ง คชส.ที่ 35/2559 



 

เหิมเกริม! มอดไม้ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ ลักลอบโค่นไม้ใหญ่ กลางป่าสงวนแห่งชาติ  

 
7 ก.ย. 2565 - 11:39 น.  

ยะลา มอดไม้ ไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าท่ี เดินหน้าลักลอบตัดไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู ป่าถ้ำทะลุ ยึดถือครอบครองป่า ทำการเกษตร เร่ง
ติดตามตัวมาดำเนินคดี  

7 ก.ย. 65 – พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.อ.มานิตย์ นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 สั่งการให้ ร.ต.อ.เลิศ ธรรมพร หน.ชฝต.4402 
กก.ตชด.44 พร้อม จนท.ชฝต.4402 ประสานงานกับ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันตรวจสอบ พิสูจน์ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 

ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผว้ถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ บ.เหมืองลาบู 
ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้งใน การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า เพื่อปกป้องรักษาป่า อนุรักษ์ป่า พิทักษ์ป่า 

คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว ก่อนเข้าตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านซอยบูดี
สามัคคี 2 บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

 
คณะเจ้าหน้าที่ เดินทางตามถนนดิน เข้าไปตามแนวแนวป่าเชิงเขา ตามรอยผ่านป่าสมบูรณ์ พบสวนยางพารากลางป่าสมบูรณ์ จนท.จึงได้ตรวจ พบ
ร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้ จึงเดินตามรอยต่อไปจนพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการเจาะพื้นท่ีกลางป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 จุด 

จุดที่ 1 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 509 เมตร ตรวจพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่ทราบชนิด ล้มคาตอ จำนวน 2 ต้น มีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน เตรียมที่จะแปรรูป ตรวจวัดไม้จำนวน 6 ท่อน 

ประกอบด้วย ท่อนท่ี 1 ขนาดโต 150 ซม.ยาว 460 ซม.จำนน 1 ท่อน, ท่อนที่ 2 ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน, ท่อนที่ 3 ขนาดโต 
100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน, ท่อนที่ 4 ขนาดโต 120 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 ท่อน, ท่อนที่ 5 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 
ท่อน, ท่อนท่ี 6 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 140 ซม.จำนน 1 ท่อน 

ส่วน จุดที่ 2 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 537 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก 
และใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ  พื้นที่ป่าไม้ถูก
ทำลายเสียหายประมาณ 5 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 

 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/09/999-28.jpg


 
จุดที่ 3 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 435 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าเก่าขยายพื้นที่ใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูก
ทำลายเสียหายประมาณ 2 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน 

คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ หยุด ตัดต้นไม้ ” จุดที่ 4 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 379 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วย
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะ
ยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นท่ีป่าไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 10 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย 
“ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” 

 
ขณะตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใด หลบหนีไปก่อน เจ้าหน้าที่ไปถึง และไม่อุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด โดยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานท่ีเกิดเหตุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่า
ถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านซอยบูดีสามัคคี 2 บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา กลางป่าไม่มีบ้านเรือนปลูกอยู่อาศัยแต่อย่างใด 

จึงแจ้งให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ถูกทำลายเสียหาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้ ท่ีถูกตัดล้มคาตอ และที่ตัดทอนบั่นเป็นท่อน แล้วจัดทำรายละเอียด 

เพื่อดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อติดตามกลุ่มคนเหล่านี้มาดำเนินคดีกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้
สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มอดไม้ไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าที่ ลักลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู-ป่าถ้ำทะลุ 
สยามรัฐออนไลน์ 7 กันยายน 2565 10:40 น. ข่าวทั่วไทย  

 
วันที่ 7 ก.ย.65 ภายใต้การสั่งการ อำนวยการโดย พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 และ พ.ต.อ.มานิตย์ นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 สั่ง
การให้ ร.ต.อ.เลิศ ธรรมพร หน.ชฝต.4402 กก.ตชด.44 พร้อม จนท.ชฝต.4402 ประสานงานกับ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกันตรวจสอบ
ข่าวสาร พิสูจน์ทราบหาข่าว การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้งใน การลักลอบทำลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อปกป้องรักษาป่า อนุรักษ์ป่า พิทักษ์ป่า 

โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว เข้าตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านซอยบูดี
สามัคคี 2 บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางโดย จยย.ตามถนนดินในป่าไปตามแนวแนวป่าเชิงเขาตามรอยไป
ผ่านสวนยางพารา ผ่านป่าสมบูรณ์ ผ่านสวนยางพารากลางป่าสมบูรณ์ ถึงป่าสมบูรณ์ จนท.ได้ตรวจพบร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้  จึงเดินตามรอย
ไปจนพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการเจาะกลางป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 509 เมตร 
ตรวจพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่ทราบชนิด ล้มคาตอ จำนวน 2 ต้น แล้วมีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน เตรียมที่จะแปรรูป ตรวจวัดไม้
จำนวน 6 ท่อน ดังนี ้

ท่อนท่ี 1 ขนาดโต 150 ซม.ยาว 460 ซม.จำนน 1 ท่อน 

ท่อนท่ี 2 ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน 

ท่อนท่ี 3 ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน 

ท่อนท่ี 4 ขนาดโต 120 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 ท่อน 

ท่อนท่ี 5 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 ท่อน 

ท่อนท่ี 6 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 140 ซม.จำนน 1 ท่อน 

จุดที่ 2 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 537 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย
เสียหายประมาณ 5 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” 

จุดที่ 3 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 435 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าเก่าขยายพื้นที่ใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พ้ืนท่ีป่า
ไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 2 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “หยุด ตัดต้นไม้”    

https://siamrath.co.th/n/380305
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https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220907/4debf207d5f4fde366b5981fa24d6b207444c932fc307996439deb2fd0528e1f.jpg?itok=8a_H1-3E


จุดที่ 4 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 379 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย
เสียหายประมาณ 10 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” 

 
ขณะตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใด หลบหนีไปก่อน เจ้าหน้าที่ไปถึง และไม่อุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด  โดยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานท่ีเกิดเหตุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่า
ถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านซอยบูดีสามัคคี 2  บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา กลางป่าไม่มีบ้านเรือนปลูกอยู่อาศัยแต่อย่างใด จึงแจ้งให้ หน.
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกทำลาย
เสียหาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้ ที่ถูกตัดล้มคาตอ และที่ตัดทอนบั่นเป็นท่อน แล้วจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.
ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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มอดไม้ไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าที่ลักลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติ 
วันพุธ ที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2565, 11.54 น. 

 
เมื่อวันท่ี 7 ก.ย.65 ภายใต้การสั่งการ อำนวยการโดย พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 และ พ.ต.อ.มานิตย์ นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 
สั่งการให้ ร.ต.อ.เลิศ ธรรมพร หน.ชฝต.4402 กก.ตชด.44 พร้อม จนท.ชฝต.4402 ประสานงานกับ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกันตรวจสอบ
ข่าวสาร พิสูจน์ทราบหาข่าว การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้งใน การลักลอบทำลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อปกป้องรักษาป่า อนุรักษ์ป่า พิทักษ์ป่า 

โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว เข้าตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านซอยบูดี
สามัคคี 2 บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางโดย จยย.ตามถนนดินในป่าไปตามแนวแนวป่าเชิงเขาตามรอยไป
ผ่านสวนยางพารา ผ่านป่าสมบูรณ์ ผ่านสวนยางพารากลางป่าสมบูรณ์ ถึงป่าสมบูรณ์ จนท.ได้ตรวจพบร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้  จึงเดินตามรอย
ไปจนพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการเจาะกลางป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 509 เมตร 
ตรวจพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่ทราบชนิด ล้มคาตอ จำนวน 2 ต้น แล้วมีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน เตรียมที่จะแปรรูป ตรวจวัดไม้
จำนวน 6 ท่อน ดังนี้ ท่อนที่ 1 ขนาดโต 150 ซม.ยาว 460 ซม.จำนน 1 ท่อน ท่อนที่ 2 ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน ท่อนที่ 3 
ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน ท่อนที่ 4 ขนาดโต 120 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 ท่อน ท่อนที่ 5 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 130 ซม.
จำนน 1 ท่อน ท่อนท่ี 6 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 140 ซม.จำนน 1 ท่อน 

จุดที่ 2 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 537 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย
เสียหายประมาณ 5 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 

จุดที่ 3 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 435 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าเก่าขยายพื้นที่ใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พ้ืนท่ีป่า
ไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 2 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าท่ีติดป้าย “ หยุด ตัดต้นไม้ ”   จุดที่ 4 
ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 379 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีด
พร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหาย
ประมาณ 10 ไร ่เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 

ขณะตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใด หลบหนีไปก่อน เจ้าหน้าที่ไปถึง และไม่อุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด  โดยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานท่ีเกิดเหตุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่า
ถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านซอยบูดีสามัคคี 2  บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา กลางป่าไม่มีบ้านเรือนปลูกอยู่อาศัยแต่อย่างใด 

จึงแจ้งให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ถูกทำลายเสียหาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้ ท่ีถูกตัดล้มคาตอ และที่ตัดทอนบั่นเป็นท่อน แล้วจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ 
พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 



 

 

ป่าเหี้ยน!! รวบมอดไม้ลักลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติ 
วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565, 11.36 น. 

มอดไม้ยังคงเดินหน้าไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าที่ ล่าสุดยังคงเข้าเดินหน้าลักลอบตัดไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ กลุ่มบ้าน
ซอยบูดีสามัคคี 2  บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน 

เมื่อวันท่ี 7 ก.ย.65 ภายใต้การสั่งการ อำนวยการโดย พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 และ พ.ต.อ.มานิตย์ นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 
สั่งการให้ ร.ต.อ.เลิศ ธรรมพร หน.ชฝต.4402 กก.ตชด.44 พร้อม จนท.ชฝต.4402 ประสานงานกับ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกันตรวจสอบ
ข่าวสาร พิสูจน์ทราบหาข่าว การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้งใน การลักลอบทำลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อปกป้องรักษาป่า อนุรักษ์ป่า พิทักษ์ป่า 

โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว เข้าตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านซอยบูดี
สามัคคี 2 บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางโดย จยย.ตามถนนดินในป่าไปตามแนวแนวป่าเชิงเขาตามรอยไป
ผ่านสวนยางพารา ผ่านป่าสมบูรณ์ ผ่านสวนยางพารากลางป่าสมบูรณ์ ถึงป่าสมบูรณ์ จนท.ได้ตรวจพบร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้  จึงเดินตามรอย
ไปจนพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการเจาะกลางป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 509 เมตร 
ตรวจพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่ทราบชนิด ล้มคาตอ จำนวน 2 ต้น แล้วมีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน เตรียมที่จะแปรรูป ตรวจวัดไม้
จำนวน 6 ท่อน ดังนี ้
ท่อนท่ี 1 ขนาดโต 150 ซม.ยาว 460 ซม.จำนน 1 ท่อน 
ท่อนท่ี 2 ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน 
ท่อนท่ี 3 ขนาดโต 100 ซม.ยาว 200 ซม.จำนน 1 ท่อน 
ท่อนท่ี 4 ขนาดโต 120 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 ท่อน 
ท่อนท่ี 5 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 130 ซม.จำนน 1 ท่อน 
ท่อนท่ี 6 ขนาดโต 130 ซม.ยาว 140 ซม.จำนน 1 ท่อน 

  

จุดที่ 2 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 537 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย
เสียหายประมาณ 5 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 



จุดที่ 3 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 435 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และ
ใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าเก่าขยายพื้นที่ใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พ้ืนท่ีป่า
ไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 2 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าท่ีติดป้าย “ หยุด ตัดต้นไม้ ”   จุดที่ 4 
ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 379 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีด
พร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหาย
ประมาณ 10 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 

ขณะตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใด หลบหนีไปก่อน เจ้าหน้าที่ไปถึง และไม่อุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด  โดยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานท่ีเกิดเหตุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่า
ถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านซอยบูดีสามัคคี 2  บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา กลางป่าไม่มีบ้านเรือนปลูกอยู่อาศัยแต่อย่างใด 

 
จึงแจ้งให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ถูกทำลายเสียหาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้ ที่ถูกตัดล้มคาตอ และที่ตัดทอนบั่นเป็นท่อน แล้วจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ 
พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน. -008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“พีระพันธุ์” เคลียร์ 3 เร่ือง ช่วยชาวบ้าน เล็งปลดล็อกกฎหมาย ไม่เป็นธรรม 
7 ก.ย. 2565 12:50 น. 

“พีระพันธุ์” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ช่วยเคลียร์ 3 เคส ความเดือดร้อนประชาชน หลังเข้าขอความช่วยเหลือ  เตรียมร่างกฎหมายใหม่ 
“ปลดล็อก” สารพัดกฎหมายที่สร้างปัญหาจนเกิดความไม่เป็นธรรม 

วันที่ 7 ก.ย. ท่ีตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความ
เป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เป็นประธานประชุมรับข้อร้องเรียนของประชาชน 3 กรณี ได้แก่ กรณีแรกเป็นข้อร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน 
ต.ทุ่งตำเสา, ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ และต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้ขอความช่วยเหลือกรณีที่ดินที่ทับซ้อนกันระหว่างที่ดินทำกินของ
ประชาชนกับพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ ที่ยังต้องรอการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ท้ังกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยทำมาหากินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ก่อนจะมีการประกาศพื้นที่ป่าสงวนและอยู่ระหว่างการออกเอกสารสิทธิ
จากราชการ 

จากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้ กรมที่ดิน และ ส.ป.ก. รวมทั้งตรวจสอบจากกฎหมายและคำสั่งต่างๆ ก็พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าว 
เคยมีมติ ครม.เมื่อปี พ.ศ. 2525 ให้จำแนกพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่จัดสรรตามประเภทรวมทั้งพื้นที่ท่ีประชาชนสามารถทำประโยชน์ในท่ีดินได้ แต่เมื่อ
เวลาผ่านมาก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการ แม้จะมีการนำเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาใน ครม.อีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 และมีมติให้ดำเนินการแล้ว แต่
กระบวนการก็ยังไม่คืบหน้า กลายเป็นปัญหามาโดยตลอด กระทั่งล่าสุดมีชาวบ้านเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ของตนเอง แต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งจับ
ดำเนินคดี ได้หลักฐานเป็นบุ้งกี๋ จอบ จนต้องเข้าไปอยู่ในห้องขัง 2 คืน ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้เดินทางมา
ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมดังกล่าว 

นายพีระพันธ์ุ กล่าวต่อว่า จากการที่ตนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของป่าไม้จังหวัด และจากปัญหาที่
มีการจับกุมจนทำให้เกิดการร้องเรียนนั้น  เป็นเพราะหน่วยงานรัฐยังไม่ได้ดำเนินการให้ชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เอง  อาจจะยังไม่เข้าใจใน
รายละเอียดของคำสั่งหรือกฎหมาย ทำให้ดำเนินการผิดพลาด ดังนั้นเมื่อได้มีการเชิญมาพูดคุยที่มาที่ไปและทำความเข้าใจกันแล้ว ตนจึงได้สั่งการให้
ทั้งสองฝ่ายไปดำเนินการร่วมกัน โดยในส่วนของประชาชนเองนั้น จะต้องนำพ้ืนท่ีที่ตนเองมีเอกสารหรือโฉนดยืนยันดังกล่าว ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรม
ที่ดินตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ  ขณะที่เจ้าหน้าที่เองเมื่อทราบแล้ว ก็ควรจะไปถอนแจ้งความ เพราะประชาชนไม่ได้ทำผิด
กฎหมาย เพื่อให้สามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

นายพีระพันธ์ุ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่สอง เป็นประเด็นร้องเรียนกรณีชาวบ้านในชุมชนแหลมสนอ่อน เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา ได้ยื่นขอความ
เป็นธรรมกรณีเทศบาลฯ สั่งรื้อที่พักอาศัยที่เคยเช่าทำกิน โดยระบุว่า จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ และแก้ปัญหาผู้ที่สร้าง
บ้านเรือนขึ้นใหม่ในพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รบัอนุญาต โดยชาวบ้านระบุว่า การดำเนินการดังกล่าว ทำให้ได้รับความเดือดรอ้นเรื่องที่ทำมาหากินและอยู่อาศยั 
ซึ่งตนได้สอบถามรายละเอียดจากทางเทศบาลฯ แล้วก็ทราบว่า เป็นนโยบายที่ต้องการจะพัฒนาพ้ืนที่ และแก้ปัญหาการบุกรุกเพิ่มเติมของชาวบ้าน
กลุ่มใหม่ท่ีเข้ามาก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่ผ่านมาได้มีการเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นท่ีให้กับประชาชน แต่ยังมีประชาชน
จำนวนหนึ่งไม่ยินยอมที่จะมาทำสัญญาและพูดคุยตกลงกัน จนกลายเป็นปัญหายืดเยื้อ มีการสั่งรื้อถอนอาคารบ้านเรือนดังกล่าว จากการพูดคุยกับ
ทั้งสองฝ่าย ตนได้สอบถามถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค ของทั้งสองฝ่ายที่ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็พบว่าในส่วนของภาครัฐนั้นต้องการควบคุม
ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม หลังจากที่มีประชาชนกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาใช้พื้นที่โดยขอให้ประชาชนทำสัญญาเช่าพื้นที่อย่างถูกต้อง  เพื่อการ
ควบคุมดูแลให้เกิดระเบียบ แต่ประชาชนบางกลุ่มไม่มาทำสัญญา ขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่ทางภาครัฐกำหนด จนทำ
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว 



 
“จากการพูดคุยหาแนวทางร่วมกันเบื้องต้น ก็พอมีทางท่ีจะพูดคุยตกลงกัน เพ่ือให้ข้าราชการดำเนินการไปตามหน้าท่ีได้ และชาวบ้านไม่ได้รับ
ความเดือดร้อน โดยผมจะเข้าไปดูแลเพ่ิมเติมให้ปัญหาคลี่คลาย ในส่วนของประชาชนนั้นได้ขอให้ผู้ที่อยู่ด้ังเดิมรีบไปทำสัญญาให้ถูกต้อง และ
ขอให้ช่วยดูแลอย่าให้เกิดการบุกรุกเพ่ิมเติม โดยประชาชนรับปากที่จะทำตามข้อตกลงดังกล่าว ทำให้เป็นที่พอใจทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง” นายพีระพันธุ์ กล่าว  

นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการร้องเรียนประเด็นที่สาม เป็นกรณีที่ประชาชนมาร้องเรียนและขอความช่วยเหลือ เนื่องจากถูกธนาคารยืดบ้าน 
และกำลังจะถูกนำไปขายทอดตลาด หลังจากที่ขาดส่งค่างวดเพียง 2 เดือน ที่ผ่านมาพยายามร้องเรียนไปตามที่ต่างๆ แต่ยังไม่คืบหน้า ล่าสุดจะถึง
กำหนดเส้นตายในเดือนนี้ และครอบครัวอาจจะไม่มีบ้านอยู่ จึงอยากจะขอความเป็นธรรมช่วยเหลือในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ตนได้ประสานให้
นายช่ืนชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง ตรวจสอบเกี่ยวกับเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่ และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้ต่อไป 

นายพีระพันธุ์ กล่าวอีกว่า จากการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตนไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาที่กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง แต่มองว่าเป็นปัญหารวมของ
กฎหมายภาครัฐ คือกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลประชาชนทั้งหมด ถ้าไปไล่แก้ทีละฉบับไม่ทัน ควรจะต้องมีกฎหมายฉบับเดียว เพื่อเป็น
กฎหมายที่เป็นการบริหารราชการเพื่อความเป็นธรรม พ.ร.บ.หรือกฎหมายใดท่ีหน่วยงานถืออยู่แต่สร้างความเดือดร้อน และทำให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับประชาชน จะต้องถูกยกเลิก เพิกถอนด้วย พ.ร.บ.ฉบับกลางฉบับนี ้

“ตอนนี้ประเทศเราไม่มีกฎหมายฉบับนี้ ทำให้เวลาเกิดปัญหาก็ต้องไปไล่แต่ละที่ ไปที่กรมที่ดินบ้าง ไปป่าไม้บ้าง ไปทรัพยากรธรรมชาติ ไป
ประมง ยุ่งไปหมด แต่พ้ืนฐานปัญหาที่แท้จริง คือ เร่ืองเดียวกันหมด คือกฎหมายไม่ชัดเจน หรือใช้อำนาจทางกฎหมายไม่ถูกต้องทำให้เกิด
ปัญหาตามมาในแต่ละเนื้อหาของประเด็น เช่น เร่ืองประมง เร่ืองป่าไม้ เร่ืองทำกิน แต่ทั้งหมดมาจากเร่ืองเดียวกัน อย่างน้อยถ้าออกมา ผมเชื่อ
ว่าจะคลี่คลายปัญหาได้สูง เพราะหลายอย่างจะถูกปลดล็อก และผมทำได้เขียนได้เลย ดำเนินการได้เองเลยไม่ต้องให้หน่วยราชการต้อง
ดำเนินการ ซ่ึงนี่เป็นแนวทางการทำงานที่จะได้ทำให้เกิดขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนในขณะนี้” นาย
พีระพันธุ์ กล่าว... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สคทช.ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มผลักดันเป็นพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว 
หากดําเนินการมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ร่วมกับปลูกผลไม้อินทรีย์ ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจํากกํารพัฒนาเปลี่ยนแปลง
การปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง 

7 กันยายน 2565 เวลา 12:58 น. 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. เปิดเผยว่า พื้นที่ป่าแม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ ได้ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 712 (พ.ศ. 2517) เมื่อวันที่ 6 ธันวําคม 2517 มีเนื้อที่ 2,477,634 ไร่ 
ปัจจุบันครอบคลุม พื้นที่ 2 อําเภอ 10 ตําบล ได้แก่ ตําบลช่างเคิ่ง ตําบลบ้านทับ ตําบลท่าผา ตําบลแม่ศึก ตําบลแม่นําจร ตําบลกองแข ก และ 
ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม ตําบลวัดจันทร์ ตําบลแจ่มหลวง และ ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่โดยในอดีต ตําบลกอง
แขก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ราษฎรจึงอยู่อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีอย่างไม่ถูกต้อง และภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา พ้ืนท่ี
ป่าต้นน้ำถูกทําลํายนําไป ปลูกข้าวโพด ซึ่งพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของตําบลกองแขก ก่อให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมี และถูกชะล้างลงสู่แม่น้ำลำธาร
เกิดปัญหาปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและปัญหาดินโคลนถล่มเนื่องจาก ใช้ท่ีดินอย่างผิดวิธีไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ เกิดปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าจากซังและต้นข้าวโพด 

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่  สามารถอยู่อาศัยทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย คือหัวใจสำคัญ ภายใต้นโยบายของ คทช. ทําให้ประชาชนมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น แต่
ภายใต้การพัฒนาดังกล่าวสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนของประชาชน ในพื้นที่ คือ กํารพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสม หนึ่งในนั้นได้แก่
รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับราษฎรที่จะ สามารถทํากินและอยู่อาศัย ภาย ใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชําติที่สมบูรณ์ได้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีรูปแบบทํางเลือก ท่ีหลากหลาย กรมป่าไม้จึงได้ร่วมประสานการดําเนินงํา
นกับกลุ่มองค์กรและนักธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ กองทุน FLR 349, มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF), องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลก สากล 
(WWF), บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จํากัด, บริษัทไทยคม จํากัด, ตัวแทนภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขับเคลื่อนกํารสร้างเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตําบลกองแขก ให้มีการทําการเกษตรที่ยั่งยืน มุ่งเน้นระบบการบริโภคอาหาร ท้องถิ่น 
(local food) เกิดโมเดลระบบธุรกิจที่เป็นธรรม สร้างห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของ ระบบการผลิตทางเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวและสร้างรายได้ด้วยแนวพระราชดําริ ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง และเสริมสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตตาม นโยบายของกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีราษฎรตําบลกองแขกเข้าร่วม ดําเนินกํารเป็นพื้นที่ตัวอย่างจำนวน 109 ราย รวมพื้นที่ 470 ไร่ 
เกิดธุรกิจท่ีสร้างรายได ้เช่น ไข่อินทรีย์สร้างป่า 63,875 บาทต่อปี ผักอินทรีย์สร้างป่า 86,400 บาทต่อปี สมุนไพรสร้างป่า 115,200 บาทต่อปี ผลไม้
ยืนต้นอินทรีย์ 112,500-150,000 บาทต่อปี เป็นต้น 

“หากดําเนินการมากกว่าหน่ึงอย่าง เช่น เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ร่วมกับปลูกผลไม้อินทรีย์ ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจํากัดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
การปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง เป็นกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน ใน
พื้นที่ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยการประเมินคาร์บอนเครดิตเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ดําเนินการ 120 ไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี 
สามารถลดและดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก 611 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตําบลกอง
แขก องค์กร และนักธุรกิจภาคเอกชน ที่ร่วมดําเนินงานจะได้ขยายผลไปดําเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย” ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. กล่าวท้ิงท้าย 

 



นาย
จำนง อินทรัตน์ ชาวบ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พื้นที่ตรงเมื่อก่อนปลูกข้าวโพด แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร 
เป็นไม้ยืนต้น ตั้งแต่หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สามารถวางแผนการพัฒนาที่ดินให้ดียิ่งและสามารถ
สร้างรายได้เลี้ยงคนในครอบครัวได้ ตอนนี้สิ่งท่ีต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลอืราคาพื้นท่ีเกษตร ที่ตนเองปลูกอยูแ่ละสิ่งสำคัญต้องการให้รัฐเข้ามา
ให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกพืชพันธุ์เกษตร และที่สำคัญตั้งแต่ได้หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ต้องกังวล
เรื่องการถูกไล่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทุกวันน้ีชาวบ้านได้มีความมั่นใจในการพัฒนาพื้นทีก่ารเกษตรของตนเองมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘เอ๋’อ่วม!อัยการสั่งฟ้องฟาร์มไก่รุกป่าสงวนฯ ถ้าผิดจริงคุกไม่ต่ำกว่า30ปี 
"เอ๋-ปารีณา" อ่วมอรทัย อัยการสั่งฟ้องคดีฟาร์มไก่รุกป่าสงวนฯ จ.ราชบุรี ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ -พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ-พ.ร.บ.น้ำบาดาลฯ-
ประมวล ก.ม.ที่ดิน ข้ันตอนอยู่ระหว่างเสนอสำนวนต่ออธิบดีอัยการภาค 7 หากผิดจริงต้องติดคุกไม่ต่ำกว่า 30 ปี 

7 กันยายน 2565 เวลา 15:10 น. 

 
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่ดิน (กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร ส .ส.บัญชี
รายช่ือ พรรคก้าวไกล เป็นประธานกมธ.ที่ดินฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินคดีบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นท่ี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตามที่ กมธ.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด 

โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งอัยการ จ.ราชบุรี ได้ตอบกลับ
หนังสือถึง พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ โดยมีใจความว่า ตามที่ท่านได้ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอทราบผลการดำเนินคดี น.ส.ปารีณา ผู้ต้องหา ในสำนวน
คดีอาญาที่  448/2562 ของสถานีตำรวจภูธรจอมบึง คดีอาญาที่  1/2563 ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณานั้น 

สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ได้รับสำนวนการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจอมบึง และสำนวนการสอบสวนของกองบังคับการตำรวจปราบปรามฯ 
เมื่อวันท่ี 19 มี.ค.64 ต่อมา น.ส.ปารีณา ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการ จ.ราชบุรี อธิบดีอัยการภาค 7 และอัยการสูงสุด หลายครั้งต่างวันเวลา
กัน สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ได้มีการตั้งองค์คณะร่วมกันพิจารณาสำนวนเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ และเป็นธรรม และได้ดำเนินการสั่ง
ให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมตามประเดน็ในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหา ซึ่งในขณะนี้ได้รับผลการสอบสวนเพ่ิมเติมจากพนักงานสวบสวน
ครบถ้วนแล้ว 

องค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 2 สำนวน ฐานความผิด ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 
ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเข้ายึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงก่นสร้าง
หรือเผาป่า กระทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือท่ีทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน โดยได้กระทำเป็นเนื้อท่ีเกินกว่า 50 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 4, 5, 6, 8, 9, 14, 26/4, 26/5, 31, 35 ท่ีแก้ไขแล้ว กฎกระทรวงฉบับที่ 1,069 (2527) ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507 ลงวันท่ี 12 ก.ย.27 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ลงวันที่ 27 
ก.ค.31 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 4, 54, 55, 72 ตรี, 74 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1, 8, 9, 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี 96 ลงวันที่ 29 ก.พ.15 ข้อ 11 พ.ร.บ.น้ำบาดาล 2520 มาตรา 3, 5, 16, 36 ทวิ ท่ีแก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83, 91 ท่ี
แก้ไขแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอสำนวนต่ออธิบดีอัยการภาค 7 พิจารณาตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ 2563 ข้อ 42 (กรณีคดีสำคัญ) 

ทั้งนี้รายงานข่าวจาก กมธ.แจ้งว่า สำหรับความผิดตามของ น.ส.ปารีณา เป็นการทำความผิดตามกฎหมายหลัก 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484  
พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507 พ.ร.บ.น้ำบาดาล 2520 และ พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ทั้งนี้เฉพาะในส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าไม้ 
2507 ในกรณีบุกรุก เนื้อที่เกินกว่า 25 ไร่ มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 10 -20 ปี โทษปรับ 2 แสน-2 ล้านบาท โดยหากรวมความผิดทุกกระทง  
น.ส.ปารีณา อาจมีโทษจำคุกถึง 30 ปี 



 

ตะลึง! พบช้างป่านับร้อย ยึดป่าตั้งหมู่บ้านห่างชุมชนเพียง 4 กม.อาละวาดกัดกินผลผลิต 
วันท่ี 7 กันยายน 2565 - 22:33 น.  

 

ตะลึง! พบช้างป่านับร้อย ยึดป่าต้ังหมู่บ้านห่างชุมชนเพียง 4 กม.อาละวาดกัดกินผลผลิต 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิกร หาญละคร ปลัดอำเภอครบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่เขตจัดการ
อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 5 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม. 6 และผู้นำชุมชน ลงสำรวจป่าชุมชนเขาประดู่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา หลังรับรายงานมีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ามาหลบอาศัยและตอนกลางคืนจะออกมาหากิน และทำลายผลผลิตของ
ชาวบ้านในพื้นท่ีใกล้เคียงมานานกว่า 1 สัปดาห์จนเสียหาย พร้อมประสานทีมอาสาตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย ประจำจุดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
และทีมมูลนิธิพุทธรรม ฮุก 31 นำโดรนจับภาพความร้อนมาช่วยบินหาโขลงช้างที่เช่ือกันว่ามีไม่ต่ำกว่า 40 ตัว 

โดยผลจากการบินโดรนสำรวจในช่วงเย็นก็พบโขลงช้างป่าขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะมีนับร้อยตัว รวมโขลง อยู่บริเวณป่าชุมชนเขาประดู่ ห่างจาก
แหล่งชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร และเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนกันออกมาหากินในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งก่อนหน้านี้
ช้างป่าส่วนหนึ่งของโขลงนี้ได้เข้าไปกัดกินและเหยียบย่ำผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายแล้วหลายหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 60 ไร่ 
ส่วนใหญ่จะเป็นข้าว อ้อยและข้าวโพด เป็นต้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เตรียมกำลังที่จะป้องกันผลักดันช้างป่ากลุ่มนี้เป็นการเบื้องต้นก่อน  เพราะหาก
ปล่อยไว้ช้างป่าท้ังโขลงนี้จะยกพลออกมาทำลายผลผลิตของชาวบ้านและสร้างความเสียหายหนักแน่นอน 

 
นางสาวออระยา เหลืองกระโทก กำนันตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี กล่าวว่า ตอนนี้ในพื้นที่มีปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานออกมาหากิน
ผลผลิตของชาวบ้านได้รับความเสียหายมานานกว่าสัปดาห์แล้ว สร้างความเสียหายให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้าน รวมความเสียหายไม่น้อยกว่า 60 ไร่
แล้ว และวันนี้เมื่อมาเห็นจำนวนของช้างที่คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 100 ตัว มารวมตัวกัน เพื่อเตรียมออกมาหากินอีก ก็ยิ่งกังวลว่าจะสร้างความ
เสียหายให้ชาวบ้านอย่างหนัก จึงได้ประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยกันเข้าระวังไว้ก่อน และจากนี้จะรีบวางแผนการผลักดันช้างโขลงนี้อย่างจริงจัง โดยจะ
เรียนปัญหาไปยังนายอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป  ซึ่งตอนนี้กำลังขาดแคลนกำลัง อุปกรณ์ในการดำเนินการ จึงอยากให้ 
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันดำเนินการในครั้งนี้ด้วย 
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