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‘โนรู’ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ  

 
28 ก.ย. 2565 - 08:25 น. 

ย้ำเปิดค่ายทหารให้ผ่ึงข้าว 

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยทหาร
ทั่วประเทศ โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้กำชับให้ปัจจุบันยังคงต้องเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุโนรู ที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้ มีฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ กำชับให้เน้นเรื่องการลดผลกระทบ และรักษาทรัพย์สินของประชาชนมิให้
เสียหายจากอุทกภัยดูแลเรื่องปัจจัย 4 รวมทั้ง “เปิดค่ายตากข้าวช่วยชาวนา” โดยใช้พื้นที่ว่าง อาคาร โรงรถ ถนนในค่ายทหารเป็นพ้ืนที่ตากข้าว+
ให้กับเกษตรกร 

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้สั่งการทุกหน่วยงานในกำกับดูแลของ ทส. เช่น 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากมีสภาวะ ฉุกเฉินเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะหากอุทยานใด มีความสุ่มเสี่ยงต่อการจะเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ปิดตัวลง เพื่อป้องกันเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สั่งการเขตพื้นที่ฯ ดูแล
โรงเรียนในภาคอีสาน และในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยต้องไปดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า เตรียมการยกของขึ้นพ้ืนที่สูง เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยที่สุด 
พร้อมกับให้พื้นที่ติดตาม สถานการณ์พายุจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
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ทส.โยกย้ายใหญ่ 39 ตำแหน่ง ‘ชัยวัฒน์’ คัมแบ๊ก ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 
ทส.โยกย้ายใหญ่ 39 ตำแหน่งทดแทนเกษียณ 30 ก.ย. เผย ขรก.ระดับ 9-10 ทส.อำลาตำแหน่งถึง 45 คน 'ชัยวัฒน์' คัมแบ๊กกลับ สบอ.9 อุบลฯ 

28 กันยายน 2565 เวลา 14:22 น. 

 
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 
(อำนวยการสูง) ในกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นต้น 
จำนวน 39 ตำแหน่ง มีตำแหน่งที่สำคัญๆ อาทิ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (สบอ.) 9 อุบลราชธานี หลังจาก
ศาลปกครองเพชรบุรี ทุเลาบังคับคดีให้นายชัยวัฒน์กลับเข้ารับราชการไว้ก่อน จากกรณีโดนปลดออกจากราชการ เรื่องถูกกล่าวหานำกำลัง
เจ้าหน้าท่ีเผาทรัพย์สินชาวบ้านบางกลอย 

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักอุทยานแห่ งชาติ 
เป็น ผอ.สำนักจัดการป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 
(ขอนแก่น) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สบอ.ท่ี 10 (อุดรธานี) นานศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สบอ.ท่ี 10 (อุดรธานี) เป็น ผอ.
สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผอ.สบอ.ที่ 2 (ศรีราชา) เป็น ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สบอ.ที่ 5 
(นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.กองการอนุญาติ กรมป่าไม้ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 26 (สงขลา) เป็น 
ผอ.ทสจ.อุดรธานี 

นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.ทสจ.น่าน เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ นายปิยะ หนูนิล ผอ.ทสจ.ลำปาง เป็น ผอ.ทสจ.น่าน นายสุรชัย แสงศิริ ผอ.ทสจ.
ลำพูน เป็น ผอ.ทสจ.ลำปาง นายธีรพล ศรีโมรา ผอ.ทสจ.สมุทรสงราม เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายสมบูรณ์ ธีระบัณฑิตกุล ผอ.สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
เป็น ผอ.ทสจ.ราชบุรี นายก้องเกียรติ เต็มตำนาย ผอ.ทสจ.มหาสารคาม เป็น ผอ.สบอ.ที่ 2 (ศรีราชา) นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผอ.ทสจ.ระนอง เป็น 
ผอ.สบอ.ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 

ผู้สื่อข่าวรายงานการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ในส่วนของระดับ 9 
(อำนวยการสูง) และ ระดับ 10 ตำแหน่งอธิบดีจะมีผู้เกษียณอายุราชการรวม 45 คน แบ่งเป็นข้าราชการระดับ 10 จำนวน 9 คน เช่น 1.นายพงศ์
บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 2.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง(ทช.) 4.นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกรมอุทยานแห่งชาติที่เทียบเท่า
ระดับ 10 คือ นายทรงธรรม สุขสว่าง และมีข้าราชการระดับ 9 เกษียณราชการ จำนวน 36 คน โดยก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรฯ ได้มีการ
แต่งตั้งอธิบดีทดแทนไปแล้ว 4 คน ทั้งนี้ยังเหลือการแต่งตั้งรองปลัดอีก 2 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับ 10 อีก 6 ตำแหน่ง และระดับ
รองอธิบดีอีกหลายตำแหน่ง 
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ศปพ.จชต. DSI แจ้งข้อหากลุ่มลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าสุคิรินล็อตแรก 5 ราย 
เผยแพร่: 28 ก.ย. 2565 15:19   ปรับปรุง: 28 ก.ย. 2565 15:19   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ปัตตานี - ศปพ.จชต. DSI แจ้งข้อหากลุ่มลักลอบรุกป่าตัดไม้ รวมถึงการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในเขตพ้ืนที่ป่า อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ล็อ
ตแรกเป็นจำนวน 5 ราย พร้อมเตรียมพิจารณาเรียกผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ ต่อไป 

วันนี้ (28 ก.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศปพ.จชต. DSI) โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 
22/2565 นำโดย นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ชัย วงศ์สวัสดิ์ อัยการ
จังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมสอบสวน ได้ร่วมแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 22/2564 กรณีการลักลอบบุกรุกป่าตัดไม้และ
ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายในพ้ืนท่ี อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ล็อตแรกจำนวน 5 ราย 

โดยแจ้งข้อหา ณ ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดน อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  และ 
ในห้วงต่อไปคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาเรียกผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป 

คดีนี้เป็นคดีพิเศษท่ีกองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ติดตามและ
ให้ความสำคัญอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกรณีเป็นปัญหาลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งคดีนี้ พ.อ.ณัฐภูมิ ฉัตรภูมิ 
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสขว.กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค4 ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในอดีตที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้จับกุมและประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ส่งเรื่องให้ตำรวจจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการอยู่หลายครั้ง แต่ในช้ัน
ตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมักนำเอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินมาแสดง ทำให้ตำรวจต้องปล่อยตัวไป แต่เรื่องนี้ทาง 
ศปพ.จชต. DSI ได้ดำเนินการสืบสวนและรับเป็นคดีพิเศษและทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบให้เห็นถึงตำแหน่งที่มีการตัดไม้ที่อยู่นอกแปลง
เอกสารสิทธิ์ที่นำมาแสดงกล่าวอ้าง รวมทั้งเอกสารสิทธิ์ที่นำมาแสดงดังกล่าวและเอกสารใกล้เคียงจำนวนหลายแปลงในบริเวณกันนั้น  ก็ปรากฏ
หลักฐานว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

โดยลักษณะการกระทำความผิดของกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นขบวนการลักลอบตัดไม้ใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลานาน และ
ต่อมา ศปพ.จชต. ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ สามารถดำเนินการคดีกับผู้กระทำผิด หยุด
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ และรักษาไว้ซ่ึงป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
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อุทยานมิตรผลด่านช้างชู 6 แนวทาง นำสุพรรณบุรีก้าวสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ 
อุทยานมิตรผลด่านช้างแชร์ 6 แนวทางเพื่อก้าวไปสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ พร้อมร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมป่าไม้ ขับเคลื่อน “สุพรรณบุรี 
Carbon Neutrality Model” 

28 กันยายน 2565 เวลา 16:06 น. 

ในงาน “Sustainability Expo 2022 ครั้งที่ 3” มหกรรมการแสดงสินค้าด้านความยั่งยืน กลุ่ มมิตรผลหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนทัศนคติบนเวทีเสวนา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนโครงการในหัวข้อ “Way to Carbon Neutrality-Suphanburi 
Carbon Neutrality Model” โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมการทำน้ำตาลอ้อยที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 

ธนพงศ์ อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจกราวปีละ 3 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า จึงมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 10 หรือประมาณ 3 แสนตันภายในปี ค.ศ. 
2023 อุทยานมิตรผลด่านช้างซึ่งอยู่ในพื้นที่จึงได้เข้าร่วมกับทางจังหวัดรวมถึงชุมชนในพื้นที่และกรมป่าไม้ โดยมี 6 แนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ 
พลังงานสะอาด, BCG Model, Green Cane, การจัดการน้ำและขยะจากอุตสาหกรรม, การปลูกป่า และการชดเชยคาร์บอน ซึ่งมีการดำเนินงาน
ควบคู่กันไปเพื่อไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2023 

“เรามีการนำพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในพื้นที่ของอุทยานมิตรผลด่านช้าง ขณะเดียวก็ลดการเผาอ้อยลงด้วยการส่งเสริมให้เกษตร
ตัดอ้อยสด พร้อมกับรับซื้อใบอ้อยโดยให้ราคาตันละ 1,000 บาท ตั้งเป้าไว้ที่ 190,000 ตันในปีนี้ โดยจะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล แต่เดิมไร่
อ้อยในสุพรรณบุรีมีการเผาถึงร้อยละ 70-80 แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราวร้อยละ 10 แต่เราก็ยังต้องการลดให้มากกว่านี้ให้ได้ที่ร้อยละ 95 ให้การเผา
เหลือให้น้อยกว่าร้อยละ 5 ให้ได้ นอกจากน้ียังลดการใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกลงด้วย” 

ในด้านการจัดการน้ำเสียจากโรงงานมีการเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่เป็นบ่อ Pre-Treatment ที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนระหว่างกระบวนการ
ตาก มาเป็นแบบ Activated Sludge ที่จะเร่งการตกตะกอน ในส่วนของน้ำเสียนั้นสามารถรียูสกลับมาใช้ได้ 100% ช่วยลดการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือเกษตรด้วยการจัดสรรน้ำครึ่งหนึ่งเพื่อให้ใช้ในการไร่ โดยมีการจัดทำระบบชลประทานแบบท่อเพื่อลดการระเหย
ของน้ำ รวมทั้งมีการจัดทำแผงโซลาร์เซลลแ์บบลอยน้ำเพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำในบ่ออีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนของเศษดินและวัสดุธรรมชาติที่จะ
มาพร้อมกับอ้อยนั้นมีการนำไปทำเป็นดินสำหรับปลูกพืช มีทั้งส่วนที่บรรจุถุงจำหน่ายและคืนกลับให้กับเกษตรกรที่ นำผลผลิตมาขายด้วยเพื่อ
นำไปใช้บำรุงดินในไร่ 

สำหรับการปลูกป่านั้นได้ร่วมกับ อบต. และกรมป่าไม้ ดำเนินการปลูกป่าในพ้ืนท่ีของโรงงาน สนับสนุนให้ชาวไร่ปลูกป่าที่หัวและท้ายไร่ รวมทั้งปลูก
ป่าในพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม และป่าสงวน โดยตั้งเป้าให้ได้ 15,000 ไร่ ภายใน 10 ปี ซึ่งปีแรกปลูกไปแล้ว 1,500 ไร่ 

“การดำเนินการทั้ง 5 ส่วนท่ำทอยู่นั้น ทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 192,000 ตันต่อคาร์บอนเทียบเท่า แต่ยังเหลืออีก 84,000 
ตันต่อคาร์บอนเทียบเท่าที่จะเป็นส่วนของการชดเชยคาร์บอนเครดิต ซึ่งทางอุทยานมิตรผลด่านช้างได้มีแนวทางดำเนินงานเพื่อชดเชยในส่วนนี้ ท้ัง
การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการเรื่องการแยกขยะโดยเฉพาะขยะเปียก การเปลี่ยนรถท่ีใช้ฝนการขนส่งเป็นไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน 
โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในบ่อน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ปรับปรุงกระบวนการปลูกเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน และการปลูกป่าดูแลแหล่งน้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้
จะเป็นส่วนท่ีมาชดเชยคาร์บอนเครดิตได้ นอกจากน้ีในอนาคตกลุ่มมิตรผลยังมีแนวทางที่จะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบย่อยสลายได้ด้วย” 

โครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และ
กลุ่มมิตรผล ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2030 

มาร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ในงานมหกรรมการแสดงสินค้าด้านความยั่งยืน SX 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 
2565 เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sustainabilityexpo.com 

 

http://www.sustainabilityexpo.com/
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“กฟผ.” จับมือ “ทต.เมืองเก่า” นำเยาชนปลูกป่าอย่างมีส่วน เพื่อเพิ่มปอดให้ชุมชน 
วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.22 น. 

 
กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการ
ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือสอดรับนโยบายจังหวัดขอนแก่นในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวถือเป็นปอดของชุมชน ณ วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ ป่าชุมชนวัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
โดย ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม  ซึ่งในครั้งนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น 
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ  พร้อมด้วยนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมีนายโกเมศ  ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า , น.ส.รัมภามาศ  ทีฆธนานนท์ รอง
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  ชาวบ้านตูมน้อย 
จิตอาสา อสม.อปพร.เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 300 คน 

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามของพี่น้องประชาชาวอำเภอ
เมืองขอนแก่นต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาโดยตลอดเพื่อส่วนรวม ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นต้น 
วันนี้ทาง กฟผ.ได้มาจัดกิจกรรมการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ได้ชักชวนเเด็กๆนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมกันปลูกถือว่าเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆแก่
เยาวชนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมาก จึงขอขอบคุณทาง กฟผ.มา ณ โอกาสนี้ 

ด้านนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้กล่าวเสริมว่า การมีป่าไม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สร้างความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ หาก
ว่าเมืองไหนไม่มีป่าไม้บ้านเมืองนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเมือง วันนี้ กฟผ.ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีท่านนายอำเภอร่วมเดินทางมาเป็นประธาน
ปลูกป่าในวันนี้ด้วย ทุกภาคส่วนวันนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือรวมทั้งป่าไม้เขตด้วย สุดท้ายอยากให้เด็กๆเยาวชนรักษาป่าของบ้านเราช่วยกันดูแลให้
ต้นไม้เติบโตเพื่อเป็นปอดของชุมชนเมือง ป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อบ้านเมืองของเรา 

ส่วน นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นหน่วยงานด้าน รัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อ
ความสุขของคนไทย โดยมีนโยบายสำคัญที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากปณิธาน
ในการ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าอย่าง
มีส่วนร่วมขึ้น โดยการร่วมมือกับวัด สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะปลูกฝังการ
ปลูกและดูแลรักษาป่าให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชนที่มีพื้นที่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงและแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ กฟผ. รับผิดชอบซึ่ง วัดป่า
มิ่งเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 2 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่ กฟผ. จะได้ดูแลชาวบ้าน
เป็นอย่างดี ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน โดย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่วัดป่ามิ่งเมืองในวันนี้  
เพื่อให้ชาวบ้านบ้านตูมน้อยมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  ลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนพื้นที่
ใกล้เคียงมา ช่วยกันร่วมปลูกป่าในวันนี้อย่างอบอุ่น ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอีกด้วย 
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ศาลฎีกาจำคุก 1 ปี "แสงเดือน" คดีรุกป่า รออาญา 2 ปี 

18:47 | 28 กันยายน 2565 | 184  

 
ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้จำคุก "แสงเดือน ตินยอด" 1 ปี แต่รอลงอาญา 2 ปีไว้ ในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง 

วันนี้ (28 ก.ย.2565) กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และเครือข่ายภาคประชาชนหลายองค์กร รวมตัวหน้าศาลจังหวัดลำปางเพื่อร่วมให้
กำลังใจนางแสงเดือน ตินยอด หรือ วันหนึ่ง ยาวิชัยป้อง อายุ 55 ปี ชาวบ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง เข้ารับฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 
ศาลจังหวัดลำปาง ในคดีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า 

โดยศาลฎีกาพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำคุก 1 ปี ปรับ 400,000 บาท ดอกเบี้ยลดเหลือร้อยละ 5 จากเดิมในช้ันศาลอุทธรณ์ ร้อยละ 
7.5 แต่ให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อน และมีค่าปรับในคดีอาญา 50,000 บาท 

ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ทนายความจำเลย ช้ีแจงว่า พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ระบุไว้ว่าก่อนการประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้เปิดโอกาสให้ราษฎรคัดค้านแล้ว แต่ชาวบ้านไม่ได้ไปคัดค้านภายใน 120 วัน จึงถือว่าสละสิทธ์ิ 

คดีนางแสงเดือน ถือเป็นผลพวงของคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 หรือ "นโยบายทวงคืนผืนป่า" หลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และ ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่โป่ง สั่งให้ตัดฟันต้นยางพารา 2 ครั้ง ในปี 2556 และ 2558 ก่อนถูกดำเนินคดีในปี 2561 ศาลช้ันต้นยกฟ้อง เพราะเห็นว่าทำกินใน
พื้นที่มาก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนฯ ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา กระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาในวันนี ้
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ศาลฎีกาสั่งรอลงอาญา 2 ปี 'แสงเดือน' คดีทวงคืนผืนป่า รอดคุก แต่เสียที่ดิน 
Submitted on Wed, 2022-09-28 15:25 

ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ แต่รอลงอาญา 2 ปี ‘แสงเดือน ตินยอด’ คดีทวงคืนผืนป่า จ.ลำปาง รอดคุก แต่เสียที่ดินทำกิน สหพันธ์
เกษตรกรภาคเหนือย้ำยกระดับกฎหมายนิรโทษกรรมคดีป่าไม้-ที่ดิน ดันประชาธิปไตยด้านทรัพยากร 

28 ก.ย. 2565 แสงเดือน ตินยอด หรือ วันหนึ่ง ยาวิชัยป้อง หญิงวัย 55 ปี ชาวบ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง เข้ารับฟังคำพิพากษาของ
ศาลฎีกา ณ ศาล จ.ลำปาง ในคดีบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน
กว่า 80 คน ร่วมให้กำลังใจ 

เวลา 08.30 น. แสงเดือน ตินยอด ร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และเครือข่ายประชาชนอื่นๆ ตั้งขบวนหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ข้างศูนย์
ราชการ จ.ลำปาง และเดินขบวนไปยังศาล จ.ลำปาง เพื่อส่งแสงเดือนและทนายความเข้าฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ก่อนเข้าไปในศาล แสงเดือนได้
กล่าวว่า หากตนไม่ได้ออกมา ขอฝากบอกประชาชนทุกคนท่ีเป็นกำลังใจว่าขอบคุณมาก เราได้ทำเต็มที่ท่ีสุดแล้ว 

ระหว่างนั้นประชาชนยังคงรออยู่ในบริเวณศาลลำปาง 

เวลา 10.30 น. ประชาชนได้รับแจ้งข่าวจากทนายความว่า ศาลฎีกามีคำสั่งให้รอลงอาญา 2 ปี ซึ่งหมายความว่าแสงเดือนนั้นไม่ตเองรับโทษจำคุก 
แต่ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆ ทางคดี จะออกมาแจ้งให้ทราบภายหลัง 

เวลา 12.00 น. แสงเดือน ตินยอด และ สุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความจำเลย ออกมาจากอาคารศาลจังหวัดลำปาง พูดคุยช้ีแจงต่อประชาชนท่ีรอ
ฟังผลคำพิพากษาอยู่ข้างนอก 

เวลา 12.10 น. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญแสงเดือน ตินยอด ตามประเพณีของคนภาคเหนือ เพื่อเรียกขวัญที่
หายให้กลับคืนสู่ตัว รวมถึงให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครองหลังจากนี้ 

แสงเดือน ตินยอด กล่าวหลังรับฟังคำพิพากษา โดยขอบคุณประชาชนท่ีให้การสนับสนุน แม้จะไม่ติดคุก แต่การไม่ได้ที่ดินทำกินคืนก็ยังทำให้เสียใจ 

“ในนามของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจ รู้สึกสบายใจและดีใจมาก มีพี่น้องเคียงข้างอยู่เสมอ 
วันน้ีดีใจมากที่ไม่ติดคุก แต่ก็ผิดหวังกับความอยุติธรรมที่ไม่ให้เราเข้าท่ีทำกิน เพราะเราไม่มีที่ทำกินแล้ว” แสงเดือนกล่าว 

กรณีแสงเดือน ตินยอด เกิดขึ้นตั้งแต่ชุมชนบ้านแม่กวัก ถูกประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ทับที่ทำกิน หลังจากนั้น กรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์และอยู่อาศัยได้โดยให้สิทธิ สทก.1 หลังจากนั้นมีการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ขณะที่ก็ยังมีการต่อใบอนุญาตทำกินให้ 
รวมถึงได้รับการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา จนหลังมีคำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ หรือ 
‘นโยบายทวงคืนผืนป่า’ เธอจึงถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง บังคับให้ตัดฟันยางพาราของตนเอง 2 ครั้ง ใน
ปี 2556 และ 2558 ก่อนจะถูกดำเนินคดีในปี 2561 

ศาลช้ันต้นมีคำสั่งยกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าแสงเดือนทำกินในพื้นที่มาก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนฯ และกำลังดำเนินตามนโยบาย ‘โฉนดชุมชน’ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และยังได้รับการผ่อนผันตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 อยา่งไรก็ตามศาล
อุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาศาลช้ันต้น สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา ข้อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติโดยเจตนา และเรียกค่าเสียหาย 4 แสนบาท 
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พร้อมดอกเบี้ย 7.5 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 รวมทั้งให้แสงเดือน ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จนในวันนี้ (28 ก.ย. 
2565) ศาลฎีกาได้มีการอ่านคำพิพากษาในท่ีสุด 

ทนายย้ำแม้รอดคุก แต่คำพิพากษาไม่เป็นคุณแก่ชาวบ้าน 

สุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ในฐานะทนายความจำเลย ช้ีแจงว่า ศาลยืนยันว่าที่ทำกินของแสงเดือน ติน
ยอด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง อ้างว่า พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ได้ระบุแล้วว่าก่อนการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้มีการเปิดโอกาสให้ราษฎรไปคัดค้านแล้ว แต่ในระหว่างนั้นชาวบ้านไม่ได้ไปคัดค้านภายใน 120 วัน ถือว่าสละสิทธ์ิ ซึ่งจากที่ทำกินมาจาก
รุ่นพ่อแม่ ศาลก็มองตามข้อกฎหมาย ก็ฟันว่ามีความผิด 

รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. 2541 และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ที่ศาลช้ันต้นได้ใช้ในการพิจารณายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นแค่
นโยบาย ไม่สามารถหักล้างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติได้ จึงยืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำคุก 1 ปี ปรับ 400,000 บาท ดอกเบี้ยลด
เหลือร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมในช้ันศาลอุทธรณ์ 7.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อน และมีค่าปรับในคดีอาญา 50,000 บาท ซึ่งแม้จะ
รอลงอาญา ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องติดคุก แต่ก็ไม่ใช่คำพิพากษาที่เป็นคุณกับชาวบ้าน 

“สะท้อนว่าคดีป่าไม้ตอนนี้ ถ้าสมัยรุ่นพ่อแม่ไม่เคยไปคัดค้านเขาจะถือว่าผิด ไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนศาลจะฟันว่าผิดอยู่ดี ซึ่งสำหรับผมเป็น
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงว่าไม่มีแนวนโยบายอะไรหรืออำนาจบริหารคุ้มครองได้ แล้วประชาชนจะเอาอย่างไร ฝ่ายนโยบายไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ 
แล้วชาวบ้านอยู่ในน้ีต้องทำอย่างไร มันหมายความว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะจับชาวบ้านคนไหนก็ได้เหมือนเดิม” สุมิตรชัยกล่าว 

ทนายความของแสงเดือนย้ำว่า ศาลไม่ใช่ความหวังของประชาชน  แต่ไม่ใช่ให้ประชาชนหมดหวัง มีความจำเป็นต้องเคลื่อนเรื่องนโยบายต่อ 
โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ  ซึ่ง
กรณีนี้ชัดเจนมากแล้วว่าในอนาคตจะหนักหน่วงมากหากไม่มีกฎหมายมารับรอง 

 
ผู้แทน สกน.-ส.ส.ก้าวไกล ยันร่วมดันกฎหมายนิรโทษกรรมคดีป่าไม้-ที่ดิน 

สมชาติ รักษ์สองพลู ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) กล่าวหลังทราบผลคำพิพากษาว่า แสงเดือนเข้ามาหาตนหลังโดนตัดยางพาราไปแล้ว 
บ้านแม่กวักเป็นบ้านที่โดดเดี่ยว จึงเข้าสู่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ขบวนฯ ก็ทำทุก
วิถีทางแล้วเท่าท่ีจะทำได้ ช่วงใกล้อ่านคำพิพากษานี้ตนนอนไม่หลับ เนื่องจากกังวลว่าถ้าแสงเดือนติดคุกข้ึนมาจะเป็นยังไง แต่ตอนนี้รู้สึกโล่งใจ 

“กรณีของพี่แสงเดือนมันออกสู่พื้นที่สาธารณะ หลายพื้นที่โดนแบบนี้ แต่ไม่มีใครรับรู้ ผมดีใจกับพ่ีแสงเดือน เราคนยากคนจนมาด้วยกันวันนี้ น่ีคือ
ชัยชนะของภาคประชาชน มันเห็นแล้วว่ามันมีหนทางถ้าเรายังสู้” สมชาติกล่าว 

หลังจากนี้ตัวแทน สกน. ยังกล่าวว่าแนวทางหลังจากนี้คือการผลักดันกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อล้างมลทินและแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ถูกเขตป่าประกาศทับทั้งหมด ซึ่งถือว่าไม่ใช่แค่การ
ต่อสู้เพื่อแสงเดือนหรือเครือข่าย สกน. และพีมูฟ แต่เป็นการสู้เพื่อประชาชนท้ังประเทศ 

ด้าน มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมาธิการ
กิจการศาล องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ได้เดินทางมาให้กำลังใจแสงเดือนและเข้ารับฟังคำพิพากษา โดยได้กล่าวกับ
เครือข่ายประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจว่า การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมฯ เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันหลังจากนี้ และในนาม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะร่วมผลักดันต่อไป 
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“วันนี้ถ้าหากพี่น้องทั่วประเทศอยู่ในพื้นท่ีหลวงแต่กฎหมายประกาศทีหลัง ชาวบ้านอยู่มาก่อน ชุมชนเขาอยู่ชอบด้วยมหาดไทยเพราะมีผู้ใหญ่บ้าน 
ชอบด้วยสาธารณสุขเพราะมสีถานีอนามยั ชอบด้วยศึกษาธิการเพราะมีโรงเรียน แล้วทำไมมาผิดที่กระทรวงทรัพยากรณ อันนี้มีปัญหา จึงเป็นเรื่องที่
ผู้แทนราษฎรต้องแก้ปัญหาต่อไป” มานพกล่าว 

สกน. แถลงดันข้อเรียกร้องสู่ประชาธิปไตยด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

ก่อนจบกิจกรรม สมชาติ รักษ์สองพลู ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)  ได้อ่านแถลงการณ์เรื่อง “ทวงคืนความเป็นธรรม ทวงคืนความ
เป็นคน ทวงคืนท่ีดินและผืนป่าสู่มือประชาชน” โดยระบุว่า ภาพที่เห็นวันนี้ แสงเดือน ตินยอด หรือ วันหนึ่ง ยาวิชัยป้อง ชาวบ้านแม่กวัก อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง เป็นเพียงหญิงเกษตรกรคนหนึ่งที่ต้องเป็นเหยื่อเซ่นสังเวยนโยบายอันแสนป่าเถื่อน ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่เธอต้องทุกข์ทนจาก
การถูกเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บังคับให้ตัดฟันต้นยางพาราของตนเอง และเป็นเวลากว่า 4 ปี หลังเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเธอในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม้จะปรากฏหลักฐานในระหว่างการต่อสู้ภายหลังว่าเธอเป็นผู้บริสุทธ์ิ 
แต่กระบวนการยุติธรรมไทยก็มิได้ให้ความยุติธรรมแก่เธอ กลับยิ่งซ้ำเติมทำให้กระบวนการแย่งยึดที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรัฐบาลเผด็จการทหารนั้นเสร็จสมบูรณ์ 

“แม้ในวันนี้ศาลฎีกาจะมีคำสั่งรอลงอาญา แต่ครอบครัวที่แตกแยก ที่ดินบรรพบุรุษที่สูญเสีย หนี้สินที่ทบทวี ลูกที่ต้องกระเด็นออกจากระบบ
การศึกษา และอาการซึมเศร้า ล้วนคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ และยังไร้หน่วยไหนเยียวยา” สกน. กล่าว 

ทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมในวันนี้ล้วน “ลวงโลก”  ตั้งแต่วาทกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับของ วราวุธ ศิลปอาชา นักการเมืองพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีสโลแกนว่า ‘รัฐมีป่า ประชามีสุข’ แต่ในความจริงมีแต่
ความสุขของเหล่าชนนั้นนำ ซ้ำเติมทุกข์ให้คนจน 

หลังจากนี้ สกน. ขอยืนยันข้อเรียกร้องด้านที่ดิน-ป่าไม้ ของพวกเราต่อไป ได้แก่ 

1. ผลักดัน “สิทธิชุมชนท้องถิ่น” ในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญให้บังคับใช้จริงในทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลักดันการเปลี่ยนระบบกระบวนการยุติธรรมไปสู่ระบบที่สร้างความเป็นธรรมกว่าปัจจุบัน  หนึ่งในนั้นคือการเร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดี
ความที่เกี่ยวกับปัญหาไม้และที่ดินอันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐ และในระหว่างรอการออกกฎหมายดังกล่าว ขอให้ยุติการดำเนินคดี
ชาวบ้านและเยียวยาประชาชนให้ได้รับความธรรมและให้กลับไปทำกินในท่ีดินเดิมของตนเองได้ 

3. ขจัดนโยบายและกฎหมายของเครือข่ายรัฐราชการอำนาจนิยมที่อาศัยการยึดอำนาจการปกครองผลักดันกฎหมายนอกกลไกประชาธิปไตยและ
ผลักดันการสังคายนากฎหมายที่ดิน-ป่าไม้ด้วยอำนาจของประชาชน โดยต้องยกเลิก พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2562  และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ออกมาในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้ภาคประชาชนได้ร่างกฎหมายจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนเอง 

4. ขจัดอำนาจผูกขาดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หยุดแนวนโยบายการ “ฟอกเขียว” 
อ้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วมาแย่งยึดที่ดิน ปลูกป่าทับท่ีทำกินของชุมชน 

ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประชาธิปไตยในการจัดการที่ดิน-ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามี ‘รัฐธรรมนูญใหม่’ ที่
ร่วมกันเขียนโดยประชาชน เพื่อประชาชน มีความเป็นประชาธิปไตย 

“เราขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ติดตามและสนับสนุนพวกเราบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของแสงเดือน  ตินยอด มาอย่าง
ต่อเนื่อง และเรายืนยันว่าเราจะไม่ยอมแพ้ แต่จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ให้ถึงที่สุด และขอประกาศเชิญชวนพี่น้องผู้รัก
ความเป็นธรรมทุกคนร่วมกับพวกเราหลังจากนี้ ทวงคืนความเป็นธรรม ทวงคืนความเป็นคน ทวงคืนที่ดินและผืนป่าสู่มือประชาชนอย่างแท้จริงให้จงได้” 
สกน. ย้ำ 
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ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนฯ จ.ยะลา หลังถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกทุเรียนป่า 
เผยแพร่: 28 ก.ย. 2565 20:47   ปรับปรุง: 28 ก.ย. 2565 20:47   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ยะลา - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา หลังรับแจ้งถูกบุกรุกแผ้วถางเพ่ือปลูกทุเรียนป่า 
โดยพบแต่ตอไม้ แต่ไม่พบผู้บุกรุก 

วันนี้ (28 ก.ย.) ภายใต้การสั่งการของนายอำเภอยะหา จ.ยะลา พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 ให้เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) นำโดย นายมะซิ อุเซ็ง จนท.กก.ตชด.44 จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.ยะหา จ.ยะลา และ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
ร่วมกันตรวจสอบพิสูจน์จากการรับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ บริเวณท้องที่
บ้านบ้านแค่ ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้ง ยับยั้งการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อปกป้องรักษาป่า 
อนุรักษ์ป่า และพิทักษ์ป่า 

เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจสอบในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่  โดยรถยนต์สุดถนนดินที่บ้านหาดทรายบน ต.หาดทราย อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา ถึงจุดส่งลงเดินเท้าผ่านสวนยางพารา สวนผลไม้ ผ่านป่าสมบูรณ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำไปในป่า ขึ้นภูเขาสูงบริเวณตีนเขานางจันทร์ 

เจ้าหน้าที่เดินเท้าถึงป่าสมบูรณ์ ตรวจพบการตัดไม้ทำลายป่า และร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้ จำนวน 1 จุด ตรวจพบมีการลักลอบตัดไม้
ทำลายป่า เป็นการเจาะกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 374 เมตร ตรวจพบต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ่ถูกตัดด้วยเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาตอจำนวนมาก แล้วมีการมาใช้เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์บั่นทอนเป็นท่อน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดไม้ขนาดใหญ่
ที่ล้มคาตอ เช่น ไม้ยาง ไม้ลำพูป่า ไม้ไข่เขียว ไม้ตีนเป็ด ไม้มะเดือ ไม้ลำแพนป่า จำนวน 10 ต้น/ท่อน เจ้าหน้าท่ีได้ทำการตรวจยึดเคร่ืองเลื่อย
โซ่ยนต์ จำนวน 1 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหาย จำนวน 6 ไร่ 68 ตารางวา ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จ ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใด 
หลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง เจ้าหน้าที่ติดป้าย “ปกป่า เพื่อแผ่นดินแม่” 

การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานที่เกิดเหตุท้องที่ตีนเขา
นางจันทร์ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางท่ี 374 เมตร บริเวณท้องที่บ้านบ้านแค่ ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ 
มอบหมายให้ นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน สภ.ยะหา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 




