
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี 17-19 ต.ค. 63   

 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ปาไมเอาผิดเหมืองอัครา 15 คดี  (ไทยรัฐ  17 ต.ค. 63  หนา 1,11) 
- ปาไมแจงความดําเนินคดีเอาผิดบริษัทเอกชนรุกปา  (แนวหนา  19 ต.ค. 63  หนา 8) 
- แจงจับ 15 คดี ‘เหมืองอัครา’  (ขาวสด  17 ต.ค. 63  หนา 1,6) 
- กรมปาไมแจงเอาผิดอัคราบุกรุก 15 คดี  (มติชน 17 ต.ค. 63  หนา 3) 
- ภาพขาว ขาวขนคนเขม..โลกสีเขียว  (ขาวสด  19 ต.ค. 63  หนา 4) 
- คอลัมนตระเวนขาวทั่วไทย...ปาไมแจง ปทส.ฟนเอกชนรุกปาพิจิตร  (แนวหนา  17 ต.ค. 63  หนา 9) 
- ‘บี.กริม’ ผนึกกรมปาไมเดินหนาขยายพ้ืนที่ปา ‘ชลบุร’ี  (สยามธุรกิจ  17-23 ต.ค. 63) 
- แจง ปทส. เชือดอัครา 15 คดี งาบที่สาธารณะ  (เดลินิวส  17 ต.ค. 63  หนา 1,2)  

เว็บไซต 
- กรมปาไมชี้แจงเหตุดําเนินคดีเหมืองทองอัครา  (เว็บไซตสํานักขาวไทย 16 ต.ค. 63) 
  https://tna.mcot.net/business-563413 
- ปาไมแจง ปทส. ฟนบริษัทเอกชน สอรุกปาพิจิตร-เพชรบูรณ  (เว็บไซตแนวหนา  16 ต.ค. 63) 
  https://www.naewna.com/local/525441 
- แถลงขาวการขยายผลตรวจสอบเหมืองทอง  (เว็บไซตขาวสด  16 ต.ค. 63) 
  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5122556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22915
วันที่: เสาร์ 17 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เอาผิดเหมืองอัครา15คดี

รหัสข่าว: C-201017039144(16 ต.ค. 63/08:01) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 68.98 Ad Value: 151,756 PRValue : 455,268 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14419
วันที่: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดี เอาผิดบริษัทเอกชนรุกป่าเขตพื้นที่พิจิตร-เพชรบูรณ์

รหัสข่าว: C-201019005082(19 ต.ค. 63/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 20.27 Ad Value: 18,243 PRValue : 54,729 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10916
วันที่: เสาร์ 17 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: แจ้งจับ15คดี 'เหมืองอัครา'

รหัสข่าว: C-201017037012(16 ต.ค. 63/06:57) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 33.91 Ad Value: 52,560.50 PRValue : 157,681.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15560
วันที่: เสาร์ 17 ตุลาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ขวา)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้แจ้งเอาผิดอัคราบุกรุก15คดี

รหัสข่าว: C-201017038029(16 ต.ค. 63/08:50) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.33 Ad Value: 24,563 PRValue : 73,689 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10918
วันที่: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนขวา)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: โลกสีเขียว

รหัสข่าว: C-201019012011(19 ต.ค. 63/02:06) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 16.21 Ad Value: 25,125.50 PRValue : 75,376.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
 นายอดศิร นชุดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ รว่มกบักองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  และศนูยป์ฏิบตัิการ

พิทกัษ์ป่า (ศปก.พป.) รว่มกนัขยายผลตรวจสอบเหมืองทองของ บรษัิท อคัรา รีซอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) กรณีการบกุรุกยดึถือครอบครอง

ทดีินตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 ของบรษัิทอคัรา รซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) จ.พิจิตร และเพชรบรูณ ์โดยตรวจสอบพบการบกุรุกพนืที

ครอบครองการทาํประโยชนโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาตและทาํลายทางสาธารณะประโยชนข์องประเทศทปีระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนัในรายของ

บรษัิท อคัรา จาํนวน 15 แปลง รวมเนอืทกีวา่ 73 ไร ่ทงันี ยืนยนัวา่ไมใ่ช่การกลนัแกลง้หรอืเป็นการนาํไปตอ่สูค้ดีความทมีีการฟอ้งรอ้ง

ระหวา่งบรษัิทแมก่บัรฐับาลไทย 

 ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. กล่าวว่า คดีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เคยรวบรวม

พยานหลกัฐานแจง้ความดาํเนินคดีบรษัิทอคัรารซีอรส์เซส และผูเ้กียวขอ้งตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้และ พ.ร.บ.ทางหลวง พรอ้มสง่เรอืงใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการอนุญาตใหบ้ริษัทอคัราไมนิง เปลียนแปลงผงัโครงการ

เหมืองแรโ่ดยมิชอบ เพอืเออืประโยชนใ์หบ้รษัิทเอกชน ซงึมีการชีมลูไปแลว้เมอืปี 2559 

สาํหรบั 15 คดีใหมค่รงันี ไมเ่กียวกบัคดีเดิม ดงันนั บก.ปทส.จะเสนอ บช.ก. ตงัคณะทาํงานสอบสวนเพอืใหค้วามเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย ซงึการ

ดาํเนินคดีเป็นไปตามพยานหลกัฐานทกีรมป่าไมร้วบรวมหลกัฐานซงึพสิจูนค์วามผิดจรงิ เนืองจากมีประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นและแจง้

ความไวก้่อนแลว้ หลงัจากนีตอ้งดวู่า เหมืองแร่จะมีขอ้โตแ้ยง้ใดอีกบา้ง ตาํรวจพรอ้มใหม้าชีแจง ยืนยนัไม่มีผลกับการพิจารณาคดีตาม

กระบวนการอนญุาโตตลุาการกบัรฐับาลไทย 



  
 
 
 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ทีปรึกษาชุดปฏิบตัิการพยัคฆไ์พร กล่าวว่า ปี 2559 คสช.มีคาํสงัใหเ้หมืองหยุดกิจการเพือ

ปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดจากเรอืงสงิแวดลอ้ม สาธารณสขุและชีวอนามยั ไม่ใช่สงัปิดกิจการ ซึงแต่ปี 2560 ไดป้ระสานการปฏิบติัภารกิจหลาย

หน่วย พบการขอใชพื้นทีจากกรมป่าไมโ้ดยไม่ถกูตอ้ง ประกอบกบัหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตรท์ียืนยนัไดว้่าเป็นการกระทาํทีเขา้ข่ายผิด

กฎหมาย ล่าสุดจากการลงพืนทีตรวจสอบประกอบการรวบรวมพยานหลกัฐานพบการกระทาํผิดเกียวกับทีดินของบริษัทฯ รวมพืนที 15 

แปลง ใน 3 จงัหวดั แบ่งเป็นการแปลงประทานบตัร อ.ทบัคลอ้ จ.พจิิตร บกุรุกผืนป่ารวม 35 ไร,่ แปลงประทานบตัร อ.วงัโป่ง จ.เพชรบรูณ ์16 

ไร,่ บ่อกักโลหะกรรมที 1 พืนทีบา้นวงัทรายพูนใน บกุรุกป่า 4 ไร่ บ่อกักโลหะกรรมที 2 พืนทีเดียวกนั บุกรุกป่า 3 ไร่ เป็นการกระทาํผิด 3 

ประการ คือ ทาํลายถนน ทางสาธารณะทีไม่ไดข้อใชป้ระโยชนก์บักรมป่าไม ้ทาํเหมืองแรอ่อกนอกพืนทีไดร้บัอนญุาต นาํพืนทีทีอนญุาตใช้

ประโยชนไ์ปออกเอกสารสทิธิ จึงมารอ้งทกุขก์ลา่วโทษกบั บก.ปทส.-สาํนกัขา่วไทย 



 

 
 

 16 ตุลาคม 2563 นายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม พรอมดวยนายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา เขายื่นเอกสารหลักฐานเพ่ือแจงความ
ดําเนินคดีกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง กรณีตรวจพบการบุกรุกพ้ืนที่ปาจํานวน 15 แปลง เนื้อที่ 73-0-08 ไร 
ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผบก.ปทส.) 
โดย มีพลตํ ารวจตรี พิทักษ  อุทั ยธรรม  ผู บั งคับการปราบปรามการกระทํ าความผิด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม , พันตํารวจเอกกฤษณะ สุขสมบูรณ รองบังคับการบก.ปทส. พันตํารวจ
เอกศานุวงษ คงคาอินทร ผูกํากับการ 4 บก.ปทส. และคณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. เปนผูรับเรื่องรอง
ทุกขกลาวโทษ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 สําหรับการดําเนินคดีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากท่ีผานมา กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
บูรณาการรวมกับศูนยปฏิบัติการพิทักษปา (ศปก.พป) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการขยายผลตรวจสอบการถือครองที่ดินแบบผิดกฎหมายของกลุมทุนที่บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติปาไม 2484 ในทองท่ีจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ โดยตรวจพบการขอใชพ้ืนท่ี
จากกรมปาไมโดยไมถูกตอง ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรที่ยืนยันพบมีการบุกรุกพื้นท่ีปา และ
ทําลายทางสาธารณประโยชนของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันรวม 15 แปลง 
 
 



 

 
16 ต.ค. 2563-10:26 น. 
เมื่ อ เวลา 14.00 น .  วันที่  15 ต .ค.  ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) พล.ต.ต.พิทักษ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พรอมนายอดิศร นุชดํารงค 
อธิบดีกรมปาไม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ที่ปรึกษาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ หรือพยัคฆไพร และพ.ต.อ.ศานุ
วงษ คงคาอินทร ผกก.4 บก.ปทส.รวมแถลงการขยายผลตรวจสอบเหมืองทอง บริษัทอัครา รีซอรสเซส ที่เกี่ยวของกับ
การกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม ใน จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ ซึ่งพบการบุกรุกพ้ืนที่ครอบครองการทําประโยชนโดย
ไมไดรับอนุญาต และทําลายสาธารณประโยชนของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน รวมทั้งหมด 15 แปลง เนื้อที่กวา 
73 ไร พรอมแจงความดําเนินคดีรวม 15 คด ี

 
พล.ต.ต.พิทักษเปดเผยวา คดีดังกลาว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เคยรวบรวมพยานหลักฐานและแจง

ความดําเนินคดีบริษัทอัครา รีซอรสเซส และผูที่เก่ียวของ ตามพ.ร.บ.ปาไม และพ.ร.บ.ทางหลวง พรอมสงเรื่องให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการอนุญาตใหบริษัทอัคราไมนิ่ง 
เปลี่ยนแปลงผังโครงการเหมืองแรโดยมิชอบ เพ่ือเอื้อประโยชนใหบริษัทเอกชน ซึ่งมีการชี้มูลไปแลวเม่ือป 2559 แต
อีก 15 คดีใหมทางบก.ปทส.จะเสนอใหบช.ก.ตั้งคณะทํางานสอบสวน เพ่ือใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 
ดานนายอดิศรกลาววา จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ พบการกระทําผิดเก่ียวกับที่ดินของบริษัท รวม 15 แปลง แบงเปน
การแปลงประทานบัตรใน อ.ทับคลอ จ.พิจิตร บุกรุกผืนปา 35 ไร, แปลงประทานบัตรใน อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ 16 
ไร, บอกักโลหกรรมท่ี 1 พื้นที่บานวังทรายพูน จ.พิจิตร บุกรุกปา 4 ไร บอกักโลหกรรมที่ 2 พื้นที่เดียวกัน บุกรุกปา 3 
ไร เปนการกระทําผิด 3 ประการ คือ 1.ทําลายถนน, ทางสาธารณะที่ไมไดขอใชประโยชนกับกรมปาไม 2.ทําเหมือง
แรออกนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต และ 3.นําพ้ืนท่ีที่อนุญาตใชประโยชนไปออกเอกสารสิทธิ จึงมารองทุกขกลาวโทษกับ
บก.ปทส. ขอยืนยันวานี่ไมใชการกลั่นแกลงหรือเปนการนําไปตอสูคดีความที่ฟองรองกันระหวางบริษัทแมกับรัฐบาล
ไทยแตอยางใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14417
วันที่: เสาร์ 17 ตุลาคม 2563
Section: First Section/อาชญากรรม

หน้า: 9(ขวา)

คอลัมน์: ตระเวนข่าวทั่วไทย: ป่าไม้แจ้งปทส.ฟันเอกชนรุกป่าพิจิตร

รหัสข่าว: C-201017005011(17 ต.ค. 63/07:25) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 10.21 Ad Value: 9,189 PRValue : 27,567 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 1804
วันที่: เสาร์ 17 - ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'บี.กริม'ผนึกกรมป่าไม้ เดินหน้าขยายพื้นที่ป่า'ชลบุรี'

รหัสข่าว: C-201017024083(17 ต.ค. 63/06:36) หน้า: 1/1

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 46.65 Ad Value: 44,317.50 PRValue : 132,952.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14419
วันที่: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดี เอาผิดบริษัทเอกชนรุกป่าเขตพื้นที่พิจิตร-เพชรบูรณ์

รหัสข่าว: C-201019005082(19 ต.ค. 63/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 20.27 Ad Value: 18,243 PRValue : 54,729 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


