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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   
 

เว็บไซต 
-  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 26 พ.ย. 63) 
-  กมธ.ท่ีดินเตรยีมรองบิ๊กตูเบรก “ธรรมนัส” ปลอยเชา (www.postoday.com วันที่ 26 พ.ย. 63) 
-  ปปส.ลุย ‘หนูเฉิน’ (www.ขาวสดออนไลน  26 พ.ย. 63) 

สื่อส่ิงพิมพ 
-  คอลัมนทันโลก  รวบแกงมอดไม (ไทยรัฐ  26 พ.ย. 63  หนา 11) 
-  ภาพขาว หาเหตุฆาตอเนื่อง (มติชน  26 พ.ย. 63  หนา 5) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   เมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ป่าชมุชนบา้นยางโทน ตาํบลศรีมงคล อาํเภอไทรโยค จงัหวดั

กาญจนบรีุ  นายสมศกัด ิสรรพโกศลกลุ  เป็นประธานมอบอปุกรณด์บัไฟป่า รว่มกบัคณุบญุทิวา ดา่นศมสถิต  

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารองคก์ร บริษัท ราชกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่เครือข่ายป่าชมุชนจงัหวดั

กาญจนบรีุ จาํนวน 5 หมู่บา้นเพือนาํไปใชใ้นการปอ้งกนั และดบัไฟป่าในพืนที ป่าชมุชนซงึจะมีส่วนชว่ยลดปัญหา

การเกิดไฟป่า ในหนา้แลง้ทีจะมาถึงนี และไดเ้ป็นการสนบัสนนุตามโครงการปลกูป่าและปอ้งกนัไฟป่า  เพือส่งเสริม 

การปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพืนที คทช. 
  โดยมีนางนันทนา บุญยานันท ์ผู้อาํนวยการ สาํนักจัดการป่าชุมชน บรรยาย ให้แก่ผู้น ําชุมชน

เครือข่าย ในหัวข้อโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในพืนทีป่าชุมชนและ ผูอ้าํนวยการศูนยป่์าไมก้าญจนบุรี 

เจา้หน้าทีเหยียวไฟ สปจ.10(ราชบุรี) ใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏิบตัิเกียวกับการใชอุ้ปกรณด์บัไฟป่าปัญหาไฟป่า เป็น

ปัญหาสาํคญั ดงันนักรมป่าไม ้จึงเชิญบรษัิท ราชกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้มามีสว่นรว่มในการสนบัสนนุ การปอ้งกนั 

และการแกไ้ขปัญหา ไฟป่าหมอกควนั ในพืนทีจงัหวดักาญจนบรุี ภายใตก้ิจกรรม สมัมนา เครือข่ายผูน้าํ ป่าชุมชน

กลา้ยมิ ภาคกลางและภาคตะวนัออก รุน่ที 23 
#ขอบคณุเดยไ์ทมนิ์วสอ์อนไลน      #ภทัรพนัธ ์สายทอง รายงาน 
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ป.ป.ส.-บช.ปส. เปิดยทุธการไล่ยดึทรพัยแ์ก๊งยาเครอืข่าย ‘หนูเฉิน’ 13 จุดใน 4 จงัหวดั ตาก เชียงใหม่ นนทบรุี และกรุงเทพฯ ยึด

ทรพัยเ์ป็นเงินสด บา้น ทดีนิ รถยนตก์ว่า 180 ลา้น พรอ้มจบัสาวทเีปิดโรงไมบ้งัหนา้ฟอกเงนิใหข้บวนการ เผยจบัแก๊งยานรกทลีอบ

ขนไอซ์ 1.5 ตนั ทแีม่สอดเมอืปลายปีทแีลว้ สบืสวนจนออกหมายจบั 9 ผูต้อ้งหา จบัไดเ้กือบครบ ยกเวน้หวัหนา้แก๊งทมีุดชายแดน

หนไีปได ้

เมือเวลา 08.00 น. วนัที 25 พ.ย. ป.ป.ส. ร่วมกบั บช.ปส. เปิดยทุธการพิทกัษ์ไทย ยึดทรพัย ์ตดัวงจรยาเสพติด ครงัที 6/2563 

ปฏิบตัิการยดึทรพัยเ์ครอืขา่ยยาเสพติดรายใหญ่ ตรวจสอบเปา้หมาย 13 จดุ เครอืขา่ยนายฐาปนนัทน ์หรอืหนเูฉิน ธรรมรตันธ์าดา 

ในพืนที จ.ตาก เชียงใหม่ นนทบุรี และกรุงเทพฯ สาํหรบัในพืนทีกรุงเทพฯ นายธนกฤติ จิตรอารียร์ตัน ์เลขานุการนายสมศกัดิ  

เทพสทุิน รมว.ยตุิธรรม นายวิชยั ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. 

 
ร่วมกับ พล.ต.ท.มนตรี ยิมแยม้ ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ ์รอง ผบช.ปส. พรอ้มกาํลงันาํหมายคน้ศาลอาญาเลขที 

697/2563 ลงวนัที 24 พ.ย. เขา้ตรวจคน้ บรษัิท ซนัเดย ์เวิลด ์เทรดดิง จาํกดั เลขท ี9 ซอย สวุินทวงศ ์5/3 แขวงแสนแสบ เขตมีน

บรุพีบเป็นโกดงัขนาดใหญ่ 2 หลงั ประกอบธุรกิจคา้ไมแ้ปรรูป 

 
ภายในมีไมแ้ปรรูปวางอยูเ่ต็มทงั 2 โกดงั เบืองตน้ตรวจคน้หอ้งสาํนกังานชนั 2 ภายในโกดงั 1 พบกลอ่งสนีาํตาล ขนาดเทา่ลงัเบียร ์

4 กล่อง ภายในพบเงินสดดอลลารส์หรฐั 3,200,000 ดอลลารส์หรฐั คิดเป็นเงินไทยกว่า 90 ลา้นบาท สมุดเงินฝากในบัญชี

ธนาคารกวา่ 30 ลา้นบาท โฉนดบา้นและทีดิน 2 แปลง ไมแ้ปรรูป และรถยนต ์2 คนั รวมมลูค่าทรพัยส์นิกวา่ 180 ลา้นบาท 

 
ขณะเดียวกันกาํลงัอีกส่วนตรวจคน้บา้นเลขที 88/57 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงและเขต

ลาดพรา้ว และบา้นเลขท ี99 ถนนรามอินทรา 50 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว ของน.ส.หลิน ชาล ์อาย ุ34 ปี หนึงในเครือข่าย

ของนายฐาปนนัทน ์มีหนา้ทีทาํธุรกรรมทางการเงินใหก้บันายฐาปนนัทน ์  นายธนกฤติกล่าวว่า สืบเนืองจาก เมือวนัที 18 ต.ค. 

2562 สภ.พะวอ จ.ตาก จับกุมนายสกล การุณรกัษ์ และนายสมโชค เนียมสกุล พรอ้มไอซ์นาํหนักรวม 1.5 ตัน ทีด่านตรวจ 

หว้ยยะอ ุอ.แม่สอด ต่อมาขยายผลออกหมายจบัผูร้ว่มเครือข่ายอีก 9 คน และจับกุมได ้7 คน สว่นอีก 2 คน คือนายฐาปนนัทน ์

หวัหนา้แก๊ง และนายเกิดชนะ มินา หลบหนีไปหลบซ่อนตวัในประเทศเพือนบา้น ต่อมาวนัที 23 ต.ค.ทีผ่านมา เจา้หนา้ทีจบักุม 

นายเกิดชนะขณะลกัลอบเขา้มาในประเทศไทย ในพืนที อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ รอง ผบ.ตร.  

และนายวิชยั เลขาฯ ป.ป.ส. สอบปากคาํนายเกิดชนะเพอืขยายผลจบักมุผูร้ว่มขบวนการ กระทงัเรมิยทุธการพิทกัษ์ไทยฯ ครงันี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ผลการปฏิบตัิจับกุมผูต้อ้งหาตามหมายจับได ้1 คน คือ น.ส.หลิน ชาล ์ตามหมายจบัเลขที117/2563 ลงวนัที 18 พ.ย. ขอ้หา

สนบัสนนุช่วยเหลอืผูก้ระทาํความผิดเกียวกบัยาเสพติด มาตรา 6 อีกทงัยงัสามารถยึดทรพัยส์ิน ประกอบดว้ย เงินฝากในธนาคาร

มลูค่า 30,225,737.95 บาท บา้นและโฉนดทดีิน 2 แปลง รถยนต ์2 คนั ธนบตัรตา่งประเทศ มลูคา่ 3,249,700 เหรยีญสหรฐั คิด

เป็นเงินไทยประมาณ 97 ลา้นบาท รวมมลูค่าทรพัยส์นิประมาณ 186.7 ลา้นบาท นอกจากนียงัพบว่ามีการโอนเงินไปยงัธนาคาร

ในประเทศเมียนมา รวม 2,197.4 ลา้นบาท สาํนกังาน ป.ป.ส. จะประสานกบัหน่วยงานตาํรวจปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

เมียนมา เพือดาํเนินการตอ่ไป 

 
ดา้นนายวิชยั เผยวา่ น.ส.หลิน ชาล ์มีหนา้ดแูลเรอืงเงินทไีดจ้ากการคา้ยาเสพติดเช่าเปิดเป็นโรงคา้ไมบ้งัหนา้ได ้2 ปี จากนนัฟอก

เงินแลกเปลียนเงินเป็นสกุลดอลลาร ์ส่งเป็นพัสดุและโอนกลบัประเทศเมียนมา พบเงินหมุนเวียนหลกัพันลา้นบาท ทีผ่านมา

สามารถจบักุมผูร้ว่มเครอืขา่ยทีเกียวขอ้งไดแ้ลว้ 10 คน ยงัหลบหนีอีก 2 คน คือ นายหนเูฉิน และ นายยง วงศส์วา่งกลุ 

 
พล.ต.ท.มนตรีกลา่ววา่ บช.ปส. จะขยายผลจบักุมผูท้เีกียวขอ้งกบัเครอืข่ายหนเูฉิน พรอ้มกนันีจะไดป้ระสานกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ในสว่นของกรมป่าไมเ้ขา้มาตรวจสอบดว้ยว่าไมข้องกลางทพีบเป็นไมท้ถีกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม

ตอ่ไป 

 
วนัเดยีวกนั ทีรฐัสภา ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ทมีีนายสชุาติ ตนัเจรญิ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นประธานทีประชมุ 

นางมนพร เจรญิศร ีส.ส.นครพนม พรรคเพอืไทย ตงักระทูถ้ามสดนายสมศกัดิ เทพสทุิน รมว.ยตุิธรรม กรณีตรวจยดึยาเคตามีน 

11.5 ตนั ซงึชว่งแรกผลตรวจเบืองตน้ 66 กระสอบจากทงัหมด 475 กระสอบ ผลเป็นสมีว่ง คาดวา่เป็นยาเคตามีน แตเ่มอืสง่ตรวจ

ในหอ้งแล็บ ผลระบวุา่ไมใ่ช่สารเสพติดแตเ่ป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟต ทาํใหค้วามน่าเชือถือทีมีตอ่การทาํงานของรฐับาล

และป.ป.ส. ลดลง ยงิทาํใหเ้ห็นวา่รฐับาลชดุนไีมม่มีาตรฐานในการทาํงาน พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและรมว.

กลาโหม ไมเ่คยปราบปรามยาเสพติดอยา่งแทจ้รงิ 

ดา้นนายสมศกัดิ ชีแจงวา่ นายกฯ ใหค้วามสนใจอยา่งสงูสดุอยา่งทีไมเ่คยมมีาก่อนในอดีตในการปราบปรามยาเสพติด ยืนยนัได้

ดว้ยสถิติและตวัเลขหลายอยา่ง และถา้เรายงัมีแนวทางปราบปรามยาเสพติดเหมือนรฐับาลทผี่านมาจะไมส่ามารถแกปั้ญหายา

เสพติดไดแ้น่นอนจงึเพมิแนวทางในการดาํเนินการ แสดงใหเ้ห็นวา่รฐับาลไมไ่ดน้งินอนใจในการดาํเนินการ และหาแนวทางใหม่ๆ  

โดยวนัท ี27 พ.ย.น ีจะเป็นวนัคิกออฟการปราบปราม ยาเสพติดแนวทางใหม ่และสงิทีเราดาํเนินการดา้นยาเสพติดมาในอดีตไม่

สามารถสาวถงึผูค้า้รายใหญ่ไดเ้ลย แตล่ะปียดึทรพัยไ์ดไ้มถ่งึ 600 ลา้นบาท เราจะเปลยีนเป็นการปราบปรามใหส้นิซากดว้ยการ

ยดึทรพัยข์บวนการคา้ยาเสพตดิใหไ้ด ้ซงึตนจะทาํใหไ้ด ้6,000 ลา้นบาท 

 
รมว.ยตุิธรรมกลา่วยอมรบัวา่ ผิดพลาดในการตรวจสอบแตเ่ป็นการผิดพลาดในทางวิทยาศาสตร ์ไม่ไดผิ้ดพลาดเพราะประมาท

เลนิเลอ่แตอ่ยา่งใด สว่นการดาํเนินการเก็บของกลาง สอบถามป.ป.ส.แลว้บอกวา่เป็นไปตามรูปแบบสากลทดีาํเนินการไวท้กุ

ประการ และทาํหนงัสือถงึเลขาฯป.ป.ส.ใหต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิเรอืงการขนยา้ยเฟตามีนตอ้งเปิดเผยใหส้าธารณะรบัทราบทกุ

ประเด็นอยา่งแนน่อน สว่นกระบวนการตรวจสอบทีมกีาร กลา่วหาวา่ลา่ชา้ เพราะมีของกลางจาํนวนมาก และยงัมีสารอาํพรางคือ

ไตรโซเดียมฟอสเฟตซงึคลา้ยเฟตามีนเป็นการตรวจพบครงัแรกในประเทศไทย 
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