สรุปขาวประจําในวันที่ 11 พ.ย. 63

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ

- ภาพขาว: คอลัมน บุคคลแนวหนา: อนุรักษปาตนน้ํา(แนวหนา 11 พฤศจิกายน 2563 หนา 4)
- ทางดวน'กะทู- ปาตอง'หยุดรอกรมปาไม (เดลินิวส 11 พฤศจิกายน 2563 หนา 7)
- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: ลอบขนไมพะยูง(ไทยรัฐ 11 พฤศจิกายน 2563 หนา 15)
ขาวเว็บไซต
ภาพขาวสังคม : 11 พฤศจิกายน 2563 (แนวหนา 11 พฤศจิกายน 2563)
https://www.naewna.com/lady/gallery/8302
กอ.รมน.ภาค 4 รวมกับ ปาไม จับกุมหนุมกอสรางขณะลักลอบตัดไมเทียนทะเลตามเกาะ
(77ขาวเด็ด 10 พฤศจิกายน 2563)
https://www.77kaoded.com/news/sitthipong/2031396
“คมนาคม” จอชง ครม. ตนป 64 ลุย “ทางดวนกะทู-ปาตอง” (ฐานเศรษฐกิจ 10 พฤศจิกายน 2563)
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/456244
โปลิศปาไมจับ3คนงาน ลอบกรีดยางพาราปาสงวน(เดลินิวส 10 พฤศจิกายน 2563)
https://www.dailynews.co.th/crime/806222
ตร.ปาไม รวบ 3 คนงานลอบกรีดยางพาราพื้นที่ปาสงวน จ.สระแกว(มติชน 10 พฤศจิกายน 2563)
https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2435981
ตํารวจรวบ3คนงานลักลอบกรีดยางพื้นที่ปาสงวน(สยามรัฐ 10 พฤศจิกายน 2563)
https://siamrath.co.th/n/196282
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อนุรักษปาตนน้ํา : ณรงค ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศนไทย และคณะกรรมการชมรมฯ
เขาพบ อดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม เพื่อหารือเกี่ยวกับ “ปาตนน้ํายม กับการอนุรักษปาอยางยั่งยืน ” รวมกันเเลกเปลี่ยน
มุมมอง ไดขอคิดจนเกิดความรวมมือในโครงการตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูปา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ประเทศอยางยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 เจาหนาที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย รวมกับ
เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สฎ.16 เกาะสมุย ออกลาดตระเวนปองกันผูมาลักลอบตัดโคนทําลายไมเทียนทะเล บริเวณ
พื้นที่รอบเกาะมัดหลัง และเกาะนาเทียน ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ตามที่มีชาวบานในพื้นที่ไดแจงเบาะแสมายัง
เจาหนาที่วา พบกลุมขบวนการตัดไมเทียนทะเลเขามาลักลอบตัดไมเทียนทะเลอยางตอเนื่อง
ขณะที่เจาหนาที่ตรวจสอบที่เกาะมัดหลัง ไดสังเกตเห็นชายไทยตองสงสัย 2 คน ลักษณะทาทางมีพิรุธ กําลังแบกสิ่งของอะไร
บางอยางที่บรรจุอยูในถุงปุย เจาหนาที่จึงไดแสดงตัวพรอมเรียกตรวจสอบทําใหชายไทย 1 ใน 2 คนไดวิ่งหลบหนีหายไป สวน
ชายไทยอีกคนยืนรอพบเจาหนาที่

จากการสอบถามทราบชื่อวา นายวีระพันธ หรือสอง (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ชาวจังหวัดอุดรธานี อาชีพคนงานกอสราง
ตรวจสอบภายในถุงปุยพบไมเทียนทะเลที่ถูกตัดเปนทอน จํานวน 7 ทอน และอุปกรณไดแกเลื่อยคันธนู , มีดอีโต , ใบเลื่อย , ตะไบ
เหล็ก และคีม อยางละ1 อัน จึงไดยึดไวเปนหลักฐาน เมื่อสอบถามนายสองไดยอมรับวาไมเทียนทะเลที่พบตนเองกับนายโหนง
(นามสมมุติ) เพื่อนที่หลบหนีไปไดไปชวยกันตัดมาจากตนเทียนทะเลที่อยูบนเกาะมัดสุม จากนั้นเจาหนาที่ชุดจับกุมไดนําตัวไปชี้
จุดตนเทียนทะเลที่โดนตัดพรอมถายรูปไวเปนหลักฐาน กอนนํานายสองตัวไปสอบปากคําที่ตั้งของหนวยปองกันรักษาปาที่ สฎ.16
เกาะสมุย
นายสอง ผูตองหาใหการวา นายโหนงเพื่อนคนที่หลบหนีไป ไดมาชักชวนใหตนเองไปตัดไมเทียนทะเลบนเกาะมัดสุม โดยจะให
คาจางตนเอง 500 บาทหลังจากที่ขายไมได ซึ่งตนเองก็มีรายไดนอยจึงไดตอบตกลงและมาชวยกันตัดไมดังกลาว โดยที่ไมรูวา
เปนไมที่มีการคุมครองอยู ถาตนเองรูก็จะไมมาตัดเปนอันขาด
แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ชุดจับกุมไมปกใจเชื่อในคําใหการ เพราะเชื่อวานาจะทํามาแลวหลายครั้ง เพราะบนเกาะมัดสุม และ
พื้นที่ชายฝงที่มีตนเทียนทะเลขึ้น จะพบรองรอยการตัดใหมอยูเปนประจํา และจากแหลงขาวทราบวาไดมีกลุมทุนจากภาคกลาง
มารับซื้อไมเทียนทะเลจากทางภาคใต รวมถึงพื้นที่เกาะสมุยดวย เพื่อการคาไมบอนไซสงออกตางประเทศ
เบื้องตน เจาหนาที่กอ.รมน. ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย และ เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สฎ.16 เกาะสมุย ไดรวมกันแจงความ
ดําเนินคดีกับ นายวีระพันธ หรือสอง (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ในขอกลาวหา ความผิดตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ที่977/2563 เรื่องมาตรการคุมครองทรัพยากรไมเทียนทะเล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และ
27 แหง พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 1
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นําตัวสงพนักงานสอบสวน สภ.บอผุด ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วิวัฒน ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.พิทักษ อุทัยธรรม ผบก.ปทส.
สั่งการให พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงคสุข ผกก.2บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฏ โตอดิเทพย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.
ปวารณ ดาลจาวัล สว.กก.2 บก.ปทส. นํากําลังเจาหนาที่ตํารวจ กก.2 บก.ปทส. สนธิกําลังเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.
6 (ทาเต็นท) เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.4 (เขาฉกรรจ) , เจาหนาที่ตํารวจ ตชด. รอย ตชด.127 และเจาหนาที่ตํารวจ
ตม.จว.สระแกว เขาตรวจสอบที่ดินบริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด ทองที่หมู 9 (บานทาเตน) ต.พระเพลิง
อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว กอนทําการจับกุมนายวัชระพงษ หงสเอก อายุ 39 ป อยูบานเลขที่ 210 บานทาเต็นท หมู 9 ต.พระ
เพลิง อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว และนายเฮียง เอม และนายยิน ซาย สองคนงานสัญชาติกัมพูชา พรอมของกลางชอนรองน้ํายาง
จํานวน 33 ชิ้น , มีดกรีดยาง จํานวน 1 เลม , หินลับมีด จํานวน 1 อัน , โคมไฟติดหัวพรอมแบตจํานวน 1 ชุด และแกลลอนใส
น้ํากรด จํานวน 1 แกลลอน หลังไดรับการรองเรียนวามีการบุกรุกปาโดยแผวถาง และนําพื้นที่มาปลูกยางพารา เก็บของปา
ในพื้นที่
พ.ต.อ.อนรรฆ กลาววา สืบเนื่องจากนโยบาย พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.

,

พล.ต.ต.วิวัฒน ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. และ

พล.ต.ต.พิทักษ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ที่เรงรัดสั่งการใหปราบปรามดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดที่บุกรุกปาไมโดยใหสืบสวนหา
ตัวผูรวมขบวนการโดยเฉพาะผูที่เปนนายทุน หรือผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังการกระทําผิดเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปา ซึ่งสวนใหญจะ

เปนผูมีอิทธิพลในพื้นที่ กระทั่งสืบทราบวามีกลุมบุคคลฉวยโอกาสกลับเขามาบุกรุกพื้นที่ดังกลาว ที่เดิมพื้นที่ปาดังกลาวทาง
เจาหนาที่ตํารวจ บก.ปทส. ไดรวมกับเจาหนาที่กรมปาไม ตรวจยึดไวแลวกวา1,000 ไร เมื่อป 2558 แตปจจุบันพบวามีการแผว
ถางเพื่อปลูกตนยางพารา ซึ่งตนยางพารามีอายุจนสามารถกรีดเอาน้ํายางไดไปจําหนาย จึงไดสังเกตการณ
กระทั่งตอมาพบผูตองหาทั้งสามรายไดเขามาในบริเวณดังกลาว จึงแสดงตัวเขาจับกุมไดพรอมของกลาง ทั้งนี้จากการสอบสวน
ทั้งสามรายยังคงใหการปฏิเสธวานายทุนที่อยูเบื้องหลังเปนใคร และใครเปนผูวาจาง อีกทั้งตรวจสอบเอกสารบุคคลตางดาวพบ
นายเฮียง เอ็ม หลบหนีเขามาเมืองมานานกวา 20 ป
อยางไรก็ตามในวันพรุงนี้ทําการตรวจยึดของกลางซึ่งเปนชอนรองน้ํายางอีก 8 หมื่นชิ้น รวมทั้งจะขยายผลหาผูกระทําผิดซึ่งเปน
ผูวาจางหรือเปนนายทุน ใหกลุมบุคคลซึ่งเปนชาวบานในพื้นที่หรือเปนบุคคลตางดาว ซึ่งสามารถวาจางในราคาถูกเขามาหา
ผลประโยชนในพื้นที่ตรวจยึดตอไป
เบื้องตนไดแจงขอหาเก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต
อีกทั้งแจงขอหานายเฮียง เอ็ม เพิ่มเติมในฐานความผิดเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต กอนนําตัวสงพนักงาน
สอบสวน สภ.เขาฉกรรจ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) พล.ต.ต.พิทักษ อุทัยธรรม ผูบังคับ
การกองปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ผบก.ปทส.) สั่งการให พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงคสุข
ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฏ โตอดิเทพย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ปวารณ ดาลจาวัล สว.กก.2 บก.ปทส.
สนธิกําลังเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.6 เจาหนาที่ตํารวจ ตชด. และเจาหนาที่ตํารวจตม.จว.สระแกว เขาตรวจสอบ
ที่ดินบริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดทองที่หมู 9 (บานทาเตน) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว หลังไดรับ
การรองเรียนวามีการบุกรุกปา นําพื้นที่มาปลูกยางพารา และเก็บของปา สามารถจับกุมนายวัชระพงษ หงสเอก อายุ 39 ป
นายเฮียง เอม และนายยิน ซาย สองคนงานชาวกัมพูชา พรอมของกลางชอนรองน้ํายาง 33 ชิ้น มีดกรีดยาง โคมไฟติดหัวพรอม
แบตและ แกลลอนใสน้ํากรด

พ.ต.อ.อนรรฆ กลาววา ตํารวจ บก.ปทส.ไดรวมกับเจาหนาที่กรมปาไม เขาตรวจสอบที่ดินบริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม
และปาสียัดทองที่หมู 9 (บานทาเตน) พบวามีการแผวถางที่ดินเพื่อปลูกตนยางพารา ซึ่งตนยางพารามีอายุจนสามารถกรีดเอาน้ํายาง
ไดไปจําหนาย จึงไปเฝาสังเกตการณ กระทั่งพบผูตองหาทั้งสามรายไดเขามาในบริเวณดังกลาว จึงแสดงตัวเขาจับกุมไดพรอมของกลาง

จากการสอบสวนทั้งสามรายยังคงใหการปฎิเสธวานายทุนที่อยูเบื้องหลังเปนใคร และใครเปนผูวาจาง อีกทั้งตรวจสอบเอกสาร
บุคคลตางดาวพบนายเฮียง เอ็ม หลบหนีเขามาเมืองมานานกวา 20 ป หลังจากนี้จะขยายผลหาผูกระทําผิดซึ่งเปนผูวาจางหรือ
เปนนายทุน ใหกลุมบุคคลซึ่งเปนชาวบานในพื้นที่หรือเปนบุคคลตางดาว ซึ่งสามารถวาจางในราคาถูกเขามาหาผลประโยชน
ในพื้นที่ตรวจยึดตอไป
เบื้องตนแจงขอหา”เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต ”
และแจงขอหานายเฮียง เอ็ม เพิ่มฐาน ”เขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
สภ.เขาฉกรรจ ดําเนินคดีตามกฎหมาย

”

กอนนําตัวสงพนักงานสอบสวน

ตํารวจปาไม รวบ 3 คนงาน ลักลอบกรีดยางพาราพื้นที่ปาสงวน ทางดา“นบิ๊กตอ”สั่งขยายผลเพื่อหาตัวการใหญ นายทุนสั่งบุกรุกปา
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.พล.ต.ต.วิวัฒน ชัยสังฆะ รองผบช.ก.พล.ต.ต.พิทักษ อุทัยธรรม ผบก.ปทส.
สั่งการใหพ.ต.อ. อนรรฆ ประสงคสุข ผกก.2บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฏ โตอดิเทพย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.
ปวารณ ดาลจาวัล สว.กก.2 บก.ปทส. นํากําลังเจาหนาที่ตํารวจกก.2บก.ปทส. สนธิกําลังเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.6
(ทาเต็นท) เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.4(เขาฉกรรจ),เจาหนาที่ตํารวจ ตชด. รอย ตชด.127และเจาหนาที่ตํารวจ ตม.จว.
สระแกว เขาตรวจสอบที่ดิน บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด ทองที่หมู 9 (บานทาเตน) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ
จ.สระแกว กอนทําการจับกุมนายวัชระพงษ หงสเอก อายุ 39 ป อยูบานเลขที่ 210 บานทาเต็นท ม.9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ
จ.สระแกว และนายเฮียง เอม และนายยิน ซาย สองคนงานสัญชาติกัมพูชา พรอมของกลางชอนรองน้ํายาง จํานวน 33 ชิ้น ,มีด
กรีดยาง จํานวน 1 เลม,หินลับมีด จํานวน 1 อัน,โคมไฟติดหัวพรอมแบตจํานวน 1 ชุด และ แกลลอนใสน้ํากรด จํานวน 1 แกลลอน
หลังไดรับการรองเรียนวามีการบุกรุกปาโดยแผวถาง และนําพื้นที่มาปลูกยางพารา เก็บของปาในพื้นที่

พ.ต.อ.อนรรฆ กลาววา สืบเนื่องจากนโยบาย พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก, พล.ต.ต.วิวัฒน ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.
พิทักษ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ที่เรงรัดสั่งการใหปราบปรามดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดที่บุกรุกปาไม โดยใหสืบสวนหาตัวผูรวม
ขบวนการโดยเฉพาะผูที่เปนนายทุน หรือผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังการกระทําผิดเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปา ซึ่งสวนใหญจะเปนผูมี
อิทธิพลในพื้นที่ กระทั่งสืบทราบวามีกลุมบุคคลฉวยโอกาสกลับเขามาบุกรุกพื้นที่ดังกลาว ที่เดิมพื้นที่ปาดังกลาวทางเจาหนาที่ตํารวจ
บก.ปทส. ไดรวมกับเจาหนาที่กรมปาไม ตรวจยึดไวแลวกวา 1

,

000ไร เมื่อป2558 แตปจจุบันพบวามีการแผวถางเพื่อปลูกตน

ยางพารา ซึ่งตนยางพารามีอายุจนสามารถกรีดเอาน้ํายางไดไปจําหนาย จึงไดสังเกตการณ กระทั่งตอมา

พบผูตองหาทั้งสามรายไดเขามาในบริเวณดังกลาว จึงแสดงตัวเขาจับกุมไดพรอมของกลาง ทั้งนี้จากการสอบสวนทั้งสามรายยังคง
ใหการปฎิเสธวานายทุนที่อยูเบื้องหลังเปนใคร และใครเปนผูวาจาง อีกทั้งตรวจสอบเอกสารบุคคลตางดาวพบนายเฮียง เอ็ม หลบหนี
เขามาเมืองมานานกวา 20 ป
อยางไรก็ตามในวันพรุงนี้ทําการตรวจยึดของกลางซึ่งเปนชอนรองน้ํายางอีก8 หมื่นชิ้น รวมทั้งจะขยายผลหาผูกระทําผิดซึ่งเปน
ผูวาจางหรือเปนนายทุน ใหกลุมบุคคลซึ่งเปนชาวบานในพื้นที่หรือเปนบุคคลตางดาว ซึ่งสามารถวาจางในราคาถูกเขามาหา
ผลประโยชนในพื้นที่ตรวจยึดตอไป

