
สรุปข่าวประจำในวันที่ 28 ก.ย. 63 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 

-  เปิดเที่ยวท้า'หนาว' อุทยาน-ดีเดย์1พย. ทส.เรียกถกรับภัยแล้ง โคราชท่วมหนัก3อภ.  
         ( มติชน 28 ต.ค. 63 หน้า 1 ) 

-  เทียบท่าหน้า3: ต้องลุยต่อ ( ไทยรัฐ 28 ต.ค. 63 หน้า 3 ) 

ข่าวเว็ปไซด์ 

 https://siamrath.co.th/n/192716 
 "สมาคมผู้พิทักษ์ป่า" จัดประชุมวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์่ฯที่กาญจน์ ( สยามรัฐ 28 ต.ค. 63 ) 

 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5200808 
ดีเอสไอ บินโดรนตรวจพิกัด รีสอร์ทเมืองสองแคว รุกป่าสงวน 102 ไร่ ( ข่าวสด 28 ต.ค. 63 ) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378803143 

"ดีเอสไอ"สอบ"สวนแสงพรหมรีสอร์ท"รุกป่าสงวน ( เนชั่น 28 ต.ค. 63 ) 
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15571
วันที่: พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: เปิดเที่ยวท้า'หนาว' อุทยาน-ดีเดย์1พย. ทส.เรียกถกรับภัยแล้ง โคราชท่วมหนัก3อภ.

รหัสข่าว: C-201028038085(27 ต.ค. 63/08:03) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 96.40 Ad Value: 106,040 PRValue : 318,120 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15571
วันที่: พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: เปิดเที่ยวท้า'หนาว' อุทยาน-ดีเดย์1พย. ทส.เรียกถกรับภัยแล้ง โคราชท่วมหนัก3อภ.

รหัสข่าว: C-201028038085(27 ต.ค. 63/08:03) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 96.40 Ad Value: 106,040 PRValue : 318,120 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22926
วันที่: พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

คอลัมน์: เทียบท่าหน้า3: ต้องลุยต่อ

รหัสข่าว: C-201028039139(27 ต.ค. 63/08:14) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.65 Ad Value: 21,615 PRValue : 64,845 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



"สมาคมผู้พิทักษ์ป่า" จดัประชุมวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์่ฯที่กาญจน ์

 

เวลา 09.30 น.ของวันที่ 26 ต.ค.2563 ที ่ผ่านมา ผู ้สื ่อข่าวรายงานว่า ที ่ห้องประชุมระเบียงไม้ร ีสอร์ท  
ต.แก่งเส ี ้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สมาคมผู ้พ ิท ักษ์ป่า ได้เปิดประช ุมคณะกรรมการของสมาคมฯ  
โดยมีนายพลวีร์ บูชาเกียรติ นายกสมาคมผู้พิทักษ์ป่า เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเปลี่ยนประสพ ขาวนวล  
อุปนายกฝ่ายบริหารฯ นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา อุปนายกฝ่ายกฎหมาย นางพีรนุช ดุลกุล แคพเพลลา อุปนายก
ฝ่ายต่างประเทศ นายสมนึก แผนสมบูรณ์ เหรัญญิก น.ส.เกศรินทร์ เจริญรักษ์ เลขานุการฯ ว่าที่ รต.วินัย  
เทพเสนา ปฎิคมฯ น.ส.กฤษณา แก้วปลั ่ง Panthera ประเทศไทย และนายดำริ ทองพราว กรมอุทยาน
แห่งชาติ ส ัตว ์ป ่าและพันธุ ์พ ืช นายทนงค์ เพ็งมาก กรมทรัพยากรและชายฝั ่ง  นายนร ิศ บ ้านเนิน  
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายมนตรี กุญชรมณ ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายณรงค ์บุญรักษา กรมป่าไม ้นายชาคริต 
เฮื่อใจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวิสูจน์ สุพงษ์ องค์การพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
และกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมกันโดยพร้อมเพรียง 
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ซึ่งวาระการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานในปี 2563 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ การวางแผนปฎิบัติงานในปี 

2564-2567 (แผน 4 ปี) โดยวิทยากรมูลนิธ ิส ืบนาคะเสถียร การนำเสนอแผนงานปี 64-67 แผน 4 ปี  

การสันทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงปฎิทินงาน แบ่งงาน รวมทั้งเรื ่องที่สมาคมผู้พิทักษ์ป่าได้รับการ

ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพ่ือ 



วางแนวทาง การดูแลช่วยเหลือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าฯ ยังคงต้องการ

อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน อาทิ มุ้ง เครื่ิองกรองน้ำดื่ม เครื่องแบบและรองเท้าเพื่อใช้ในการลาดตระเวน ด้าน

การเสริมสร้างศักยภาพ เจ้าหน้าที ่มีความเห็นว่า การเสริมสร้างศักยภาพในการปฎิบัติงานสำหรับการ

ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มีความรู ้ เช ิงคุณภาพ มีความรู ้ได ้ร ับการเสริมสร้างศักยภาพเพียงพอแล้ว  

แต่ยังต้องการให้เสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกับชุมชน การสื่อสารเพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนนอกจากนี้อาวุธจึงไม่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่  สามารถสื่อสารและทำงานกับชุมชนได้ ด้านคุณภาพ

ชีวิต เจ้าหน้าที ่มีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตยังไม่ดีพอ เนื ่องจากใช้กำลังกายในการทำงานมาก และมี

ความเครียดหลังจากทำงาน เนื่องจากความไม่มั่นคงในตำแหน่ง ความไม่ชัดเจนในการจ้างงาน อย่างไรก็ดี

เจ้าหน้าที่มีความผูกพันกับเพื่อนร่วมทีมที่ปฎิบัติงานด้วยกัน และอยากเห็นการพัฒนาศักยภาพที่เป็นระบบ

เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้อยากให้ครอบครัว ที่อยู่อาศัยใน

ชุมชน ไม่อยากให้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่คุ้มครองที่ปฎิบัติงาน เนื่องจากต้องการให้บุตรและภรรยาได้รับการยอมรับ

จากชุมชน ไม่ถูกกรีดกันออกจากสังคม เนื่องจากเป็นครอบครัวของผู้ที่ปฎิบัติงานพิทักษ์พื้นที่ที่คุ้มครองซึ่ง

บางครั้งเกิดความขัดแย้งกับญาติและชุมชน ด้านจริยธรรม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวนหนึ่งได้รับการด่าทอด้วย

วาจาที่ไม่สุภาพ บางครั้งได้รับการข่มขู่ ประเด็นการจ้างงานต่อเนื่อง ขาดอิสระในการออกความคิดเห็น 

ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ แต่ยอมรับได้ ไม่ทราบสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ, ด้านการยอมรับ

จากชุมชน เป็นประเด็นที่สร้างความอึดอัดใจโดยเฉพาะการจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นเครือญาติ  ทำให้เกิดความ

ขัดแย้งและ ด้านความมั่นคงในวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากไม่ทราบนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์

ป่าและพันธุ ์พืชในการจ้างงาน ทำให้ทำงานแบบไม่มีเป้าหมาย เนื ่องจากไม่รู ้ว ่าจะได้ต่อสัญญาหรือไม่  

โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาซึ่งมติในที่ประชุมรับทราบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดตั้ง สมาคมผู้พิทักษ์ป่า ขึ้นมาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการ พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้มีทั้งผู ้ที ่เกษียณอายุราชการ มีทั้งข้าราชการ

บำนาญ และผู้ที่ยังรับราชการอยู่ รวมทั้งผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้พิทักษ์ป่าขึ้น 

เพ่ือทำหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่พนักงานดูแลรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์

ป่าสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมผู้พิทักษ์ป่า ในเครือข่าย

ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพ่ือกำหนดแนวทางการทำงานในระยะ 4 ปีข้างหน้า ทำหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือใน

เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวมทั้งเรื่องสวัสดิ์การ เรื่องอุปกรณ์การทำงานและเรื่องอื่น ๆ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ให้ได้มีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

 



ดีเอสไอ บินโดรนตรวจพิกัด รีสอร์ทเมืองสองแคว รุกป่าสงวน 102 ไร่ 

 
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายภาสกร เจนประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วัฒนา

กร อู ่นาท ผกก.สภ.วัดโบสถ์ นางพิชญา พูลสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์  

นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน-น้ำโจน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจสอบที่ดิน สวนแสง

พรหมรีสอร์ท เลขที่ 168 หมู่ 1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

 

 



หลังจากมีเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้จัดการ ฐานครอบครองที่ดินที่ออกโดยมิชอบจำนวน 102 

ไร่ เมื่อช่วงเดือน เม.ย. 2562 โดยทาง น.ส.จรรยา อภิชัยศิริภัทร ได้คัดค้านไปหลายหน่วยงาน ซึ่งเมื่อปลายปี 

2562 ทาง ปปช.ได้ส่งเรื ่องมาที่ดีเอสไอ ด้วยเห็นว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเกินกว่า 100 ไร่ จึงรับเป็นคดีพิเศษ  

และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ  

 

นายภาสกร เจนประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษดีเอสไอ กล่าวว่า คดีนี้เรื่องจากเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 

2562 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม่วัดโบสถ์ หน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าจับกุมตัว

ผู ้จ ัดการสวนแสงพรหมรีสอร์ท ที ่ต ั ้งอยู ่ในที ่ด ินเอกสารสิทธิ ์ ประเภท น.ส. 3 ข. โดยเจ้าหน้าที ่รัฐ 

ทั้ง 3 หน่วยงาน อ้างว่า น.ส.3 ข. ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร พร้อมยึดพื ้นที่  

ห้ามดำเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ หลังรับเรื่องจาก ปปช. แล้ว ดีเอสไอเห็นว่ามีมูลจึงได้รับเป็นคดีพิเศษ เพราะมีการ

บุกรุกป่าสงวนเกิน 100 ไร่ขึ ้นไป จึงมาดำเนินการตรวจสอบเพื ่อความชัดเจน ความกระจ่างในทางคดี  

ซึ่งอาจโยงเรื่องนำไปสู่เจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบหลายราย  



 

นายภาสกร กล่าวต่อว่า ทางดีเอสไอจึงนำทีมศูนย์แผนที่ บินโดรนสำรวจพิกัดเพ่ิมอย่างละเอียด ซึ่งการใช้โดรน

ตรวจสอบมีความแม่นยำ 100% ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของรีสอร์ท ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเรียนว่าบุกรุก

ป่าสงวนฯ ว่าที่ดินทั้งหมดมีเท่าไหร่แน่ และดำเนินการสอบสวนเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่  

ความไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วย เบื้องต้นเชื่อว่าเอกสารสิทธิออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

โดยขณะนี้ยังตีกรอบการบุกรุกป่าอยู่ที่ 102 ไร่ก่อน 

 

ขณะที่ภาคพื้นดิน มีการเดินสำรวจชี้รังวัดแนวเขตซ้ำใหม่ทั้งหมดด้วยเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้  

การตรวจสอบแผนที่ทางอากาศพบว่า เมื่อ 2545 ที่ดินบริเวณนี้เริ่มมีการทำถนนตัดผ่าน และมีการก่อสร้าง



อาคารที่พัก ในปี 2560 พบมีอาคารหลายหลังสร้างขึ้นกระจายเต็มพ้ืนที่ ก่อนมีการตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่และ

นำมาสู่การตรวจยึดที่ดินในปี 2562 

 

ขณะที่ นางพิชญา พูลสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ กล่าวว่า เป็นเอกสาร นส.3 เดิม 

เป็นการสอบเนื้อท่ี ถ้าเป็นโฉนดก็เป็นการตรวจสอบแนวเขต ซึ่งจากตรวจสอบของที่ดินแปลงนี้ พบว่าอยู่คนละ

จุด พอมาตรวจสอบเนื้อที่ก็ย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงบริเวณนี้ ปัญหาคือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และเป็น

พื้นที่เขตป่าเต็มๆ ถ้าตามระวางแผนที่พบที่ดินควรอยู่เหนือขึ้นไป และอยู่คนละฝั่งแม่น้ำ เท่ากับว่าที่ดินของ  

รีสอร์ททั้งหมดเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนฯ 

ด้านนายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน-น้ำโจน) สำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ กล่าวว่า การมาจับกุมรีสอร์ทแห่งนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนไป

ยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ว่ามีการบุกรุกป่าสงวน ฯ ทาง ผอ.สำนัก 4 จึงสั่งการให้มาตรวจสอบ 

ปรากฏว่าที่ดินอยู่ในเขตป่า แต่ทางเจ้าของที่ดินระบุครอบครองที่ดินมีเอกสารสิทธิ ขณะที่ตรวจยึดจับกุม  

เขานำชี ้ไป 3 จุดเท่านั ้น แต่เจ้าหน้าที ่ระบุไป 13 จุด จึงได้ร้องขอความเป็นธรรม ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ตำรวจ  

ฝ่ายปกครอง เห็นว่าเป็นคดีใหญ่จึงส่งเรื ่องไปยังดีเอสไอ จึงนำมาซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ ซึ ่งเจ้าหน้าที่  

ทำเต็มที่แล้ว ก็ว่าไปตามข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม สำหรับการตรวจสอบในคดีนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน 

หลังจากดีเอสไอตรวจสอบแนวเขตที ่ด ินชัดเจน จะนำสู ่กระบวนการศาลยุติธรรมให้ศาลตัดสินชี้ ขาด  

เชื่อว่าภายในปีนี้จะได้ที่ผืนป่าไม้กลับคืนมา 



"ดีเอสไอ"สอบ"สวนแสงพรหมรีสอร์ท"รุกป่าสงวน

 
พิษณุโลก - เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ นำโดรนบินตรวจสอบพิกัดขอบเขตที่ดิน "สวนแสงพรหมรีสอร์ท" บุกรุกที่ดินเขต

ป่าสงวนแห่งชาติสองฝั่งลำน้ำแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จำนวนกว่า 100 ไร่ ขณะที่เจ้าของร้องคัดค้าน

ว่าพื้นที่รีสอร์ทตั้งอยู่ในที่ดิน น.ส.3 ข. เป็นเอกสารสิทธิที่กรมที่ดินออกให้มีเนื้อที่เพียง 50 ไร่เศษ พร้อมนำ

เจ้าหน้าที่เดินชี้จุดแนวเขตท่ีดิน เพ่ือยืนยันความบริสุทธิ์ของเจ้าของที่ดิน 

นายภาสกร เจนประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)พร้อมด้วย 

พ.ต.อ.วัฒนากร อู่นาท ผกก.สภ.วัดโบสถ์ นางพิชญา พูลสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขา  

วัดโบสถ์ นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน -น้ำโจน) สำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจสอบ

ที่ดิน สวนแสงพรหมรีสอร์ท เลขที่ 168 หมู่ 1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลังจากมีเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้จัดการ ฐานครอบครองที่ดิน ที่ออกโดยมิชอบ

จำนวน 102 ไร่ เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2562 โดยทาง น.ส.จรรยา อภิชัยศิริภัทร ได้คัดค้านไปหลายหน่วยงาน 

ซึ่งเมื่อปลายปี 2562 ทาง ป.ป.ช.ได้ส่งเรื่องมา ดีเอสไอ ด้วยเห็นว่าพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกเกินกว่า 100 ไร่ จึงรับเป็น

คดีพิเศษ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ 

 
นายภาสกร เจนประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่าคดี

นี้เรื่องจากเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม่วัดโบสถ์ หน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพร 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้เข้าจับกุมตัว ผู้จัดการสวนแสงพรหมรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ ประเภท น.ส.3 ข. 

 

 



โดยเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง 3 หน่วยงาน อ้างว่า น.ส.3 ข. ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร พร้อม

มียึดพ้ืนที่ ห้ามดำเนินการใดๆในพ้ืนที่ ซึ่งทางแสงพรหม รีสอร์ท จึงร้องขอความเป็นธรรมดีเอสไอ หลังรับเรื่อง

จาก ป.ป.ช. เห็นว่ามีมูลจึงได้รับเป็นคดีพิเศษ เพราะมีการบุกรุกป่าสงวนเกิน 100 ไร่ขึ้นไป จึงมาดำเนินการ

ตรวจสอบเพื่อความชัดเจน ความกระจ่างในทางคดี ซึ ่งอาจโยงเรื ่องนำไปสู่เจ้าหน้าที่รั ฐออกเอกสารสิทธิ์ 

โดยมิชอบหลายราย 

 

สำหรับในวันนี้ ทางดีเอสไอได้นำทีมศูนย์แผนที่ บินโดรนสำรวจพิกัดเพิ ่มอย่างละเอียด ซึ ่งการใช้โดรน

ตรวจสอบมีความแม่นยำ 100% ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของรีสอร์ท ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนว่าบุกรุกป่า

สงวนฯ ว่าที่ดินทั้งหมดมีเท่าไหร่แน่ ดำเนินการสอบสวนเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่ความไม่ชอบ

มาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วย เบื้องต้นเชื่อว่าเอกสารสิทธิออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขณะนี้ยังตี

กรอบการบุกรุกป่าอยู่ที่ 102 ไร่ก่อน ขณะที่ภาคพ้ืนดิน มีการเดินสำรวจชี้รังวัดแนวเขตซ้ำใหม่ทั้งหมดด้วยเพ่ือ

นำมาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้การตรวจสอบแผนที่ทางอากาศพบว่า เมื่อ 2545 ที่ดินบริเวณนี้เริ่มมีการทำ

ถนนตัดผ่าน และมีการก่อสร้างอาคารที่พัก ในปี 2560 พบมีอาคารหลายหลังสร้างข้ึนกระจายเต็มพ้ืนที่ ก่อนมี

การตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่และนำมาสู่การตรวจยึดที่ดินในปี 2562 



 

ขณะที่ นางพิชญา พูลสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ กล่าวว่า เป็นเอกสาร นส.3 เดิม 

เป็นการสอบเนื้อที่ เหมือนถ้าเป็นโฉนด ก็เป็นการตรวจสอบแนวเขต ซึ่งจากตรวจสอบของที่ดินแปลงนี้ พบว่า

อยู่คนละจุด พอมาตรวจสอบเนื้อที่ก็ย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงบริเวณนี้ ถ้าเทียบกับ สค.1 ก็เป็น สค1 บินได้ 

ตำแหน่ง นส.3 ที่ออกมาจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้ ปัญหาตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นพื้นที่เขตป่า

เต็มๆ ถ้าตามระวางแผนที่พบที่ดินควรอยู่เหนือขึ้นไป และอยู่คนละฝั่งแม่น้ำ เท่ากับว่าที่ดินของรีสอร์ททั้งหมด

เป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ 

 



นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน-น้ำโจน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ กล่าวว่า การมาจับกุมรีสอร์ทแห่งนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนไปยัง สำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ว่ามีการบุกรุกป่าสงวน ฯ ทาง ผอ.สำนัก 4 จึงสั่งการให้มาตรวจสอบ การมาตรวจสอบ

พบว่าที่ดินอยู่ในเขตป่า แต่ทางเจ้าของที่ดินระบุครอบครองที่ดินมีเอกสารสิทธิ ขณะที่ตรวจยึดจับกุม เขานำชี้

ไป 3 จุดเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ระบุไป 13 จุด จึงได้ร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองเห็น

ว่าเป็นคดีใหญ่จึงส่งเรื่องไปยังดีเอสไอ จึงนำมาซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเต็มที่แล้ว ก็ว่าไปตาม

ข้อเท็จจริง 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการตรวจสอบในคดีนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน หลังจากดีเอสไอ ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

ชัดเจน จะนำสู่กระบวนการศาลยุติธรรม ให้ศาลตัดสินชี้ขาด เชื่อว่าภายในปีนี้จะได้ที่ผืนป่าไม้กลับคืนมา 
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