
สรุปขาวประจําในวันที่ 11 พ.ย. 63 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: คอลัมน บุคคลแนวหนา: อนุรักษปาตนน้ํา (แนวหนา 11 พฤศจกิายน 2563 หนา 4) 

- ทางดวน'กะทู-ปาตอง'หยุดรอกรมปาไม (เดลินิวส 11 พฤศจกิายน 2563 หนา 7) 

- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: ลอบขนไมพะยูง (ไทยรัฐ 11 พฤศจิกายน 2563 หนา 15) 

ขาวเว็บไซต 

ภาพขาวสังคม : 11 พฤศจกิายน 2563 (แนวหนา 11 พฤศจกิายน 2563) 
https://www.naewna.com/lady/gallery/8302 
กอ.รมน.ภาค 4 รวมกับ ปาไม จับกุมหนุมกอสรางขณะลักลอบตัดไมเทียนทะเลตามเกาะ  
(77ขาวเด็ด 10 พฤศจกิายน 2563) 
https://www.77kaoded.com/news/sitthipong/2031396 
“คมนาคม” จอชง ครม. ตนป 64 ลุย “ทางดวนกะทู-ปาตอง” (ฐานเศรษฐกิจ 10 พฤศจกิายน 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 คนงานลอบกรีดยางพาราพ้ืนท่ีปาสงวน จ.สระแกว (มติชน 10 พฤศจกิายน 2563) 
https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2435981 
ตํารวจรวบ3คนงานลักลอบกรีดยางพ้ืนท่ีปาสงวน (สยามรัฐ 10 พฤศจิกายน 2563) 
https://siamrath.co.th/n/196282 
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https://siamrath.co.th/n/196282


ปีที่: 41 ฉบับที่: 14442
วันที่: พุธ 11 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

รหัสข่าว: C-201111005082(11 พ.ย. 63/06:14) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 21.37 Ad Value: 19,233 PRValue : 57,699 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25962
วันที่: พุธ 11 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทางด่วน'กะทู้-ป่าตอง'หยุดรอกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-201111035089(10 พ.ย. 63/08:01) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 58.40 Ad Value: 122,640 PRValue : 367,920 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25962
วันที่: พุธ 11 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทางด่วน'กะทู้-ป่าตอง'หยุดรอกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-201111035089(10 พ.ย. 63/08:01) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 58.40 Ad Value: 122,640 PRValue : 367,920 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22940
วันที่: พุธ 11 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 15(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบขนไม้พะยูง

รหัสข่าว: C-201111039178(10 พ.ย. 63/08:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.51 Ad Value: 8,261 PRValue : 24,783 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ภาพขาวสังคม : 11 พฤศจิกายน 2563 

อนุรักษปาตนน้ํา : ณรงค ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศนไทย และคณะกรรมการชมรมฯ 

เขาพบ อดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม เพ่ือหารือเก่ียวกับ “ปาตนน้ํายม กับการอนุรักษปาอยางยั่งยืน” รวมกันเเลกเปลี่ยน

มุมมอง ไดขอคิดจนเกิดความรวมมือในโครงการตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูปา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับ

ประเทศอยางยั่งยืน 

 



 

เม่ือวันท่ี 10 พ.ย. 63 เจาหนาท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย รวมกับ 

เจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 เกาะสมุย ออกลาดตระเวนปองกันผูมาลักลอบตัดโคนทําลายไมเทียนทะเล บริเวณ

พ้ืนท่ีรอบเกาะมัดหลัง และเกาะนาเทียน ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ตามท่ีมีชาวบานในพ้ืนท่ีไดแจงเบาะแสมายัง

เจาหนาท่ีวา พบกลุมขบวนการตัดไมเทียนทะเลเขามาลักลอบตัดไมเทียนทะเลอยางตอเนื่อง 

ขณะท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบท่ีเกาะมัดหลัง ไดสังเกตเห็นชายไทยตองสงสัย 2 คน ลักษณะทาทางมีพิรุธ กําลังแบกสิ่งของอะไร

บางอยางท่ีบรรจุอยูในถุงปุย เจาหนาท่ีจึงไดแสดงตัวพรอมเรียกตรวจสอบทําใหชายไทย 1 ใน 2 คนไดวิ่งหลบหนีหายไป สวน

ชายไทยอีกคนยืนรอพบเจาหนาท่ี 

 

 



จากการสอบถามทราบชื่อวา นายวีระพันธ หรือสอง (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ชาวจังหวัดอุดรธานี อาชีพคนงานกอสราง 

ตรวจสอบภายในถุงปุยพบไมเทียนทะเลท่ีถูกตัดเปนทอน จํานวน 7 ทอน และอุปกรณไดแกเลื่อยคันธนู , มีดอีโต , ใบเลื่อย , ตะไบ

เหล็ก และคีม อยางละ1 อัน จึงไดยึดไวเปนหลักฐาน เม่ือสอบถามนายสองไดยอมรับวาไมเทียนทะเลท่ีพบตนเองกับนายโหนง 

(นามสมมุติ) เพ่ือนท่ีหลบหนีไปไดไปชวยกันตัดมาจากตนเทียนทะเลท่ีอยูบนเกาะมัดสุม จากนั้นเจาหนาท่ีชุดจับกุมไดนําตัวไปชี้

จุดตนเทียนทะเลท่ีโดนตัดพรอมถายรูปไวเปนหลักฐาน กอนนํานายสองตัวไปสอบปากคําท่ีตั้งของหนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 

เกาะสมุย 

นายสอง ผูตองหาใหการวา นายโหนงเพ่ือนคนท่ีหลบหนีไป ไดมาชักชวนใหตนเองไปตัดไมเทียนทะเลบนเกาะมัดสุม โดยจะให

คาจางตนเอง 500 บาทหลังจากท่ีขายไมได ซ่ึงตนเองก็มีรายไดนอยจึงไดตอบตกลงและมาชวยกันตัดไมดังกลาว โดยท่ีไมรูวา  

เปนไมท่ีมีการคุมครองอยู ถาตนเองรูก็จะไมมาตัดเปนอันขาด 

แตอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีชุดจับกุมไมปกใจเชื่อในคําใหการ เพราะเชื่อวานาจะทํามาแลวหลายครั้ง เพราะบนเกาะมัดสุม และ

พ้ืนท่ีชายฝงท่ีมีตนเทียนทะเลข้ึน จะพบรองรอยการตัดใหมอยูเปนประจํา และจากแหลงขาวทราบวาไดมีกลุมทุนจากภาคกลาง

มารับซ้ือไมเทียนทะเลจากทางภาคใต รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะสมุยดวย เพ่ือการคาไมบอนไซสงออกตางประเทศ 

เบื้องตน เจาหนาท่ีกอ.รมน. ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย และ เจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 เกาะสมุย ไดรวมกันแจงความ

ดําเนินคดีกับ นายวีระพันธ หรือสอง (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ในขอกลาวหา ความผิดตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง ท่ี977/2563 เรื่องมาตรการคุมครองทรัพยากรไมเทียนทะเล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และ 

27 แหง พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 1 

แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ นําตัวสงพนักงานสอบสวน สภ.บอผุด ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

เม่ือวันท่ี 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. นํากําลังเจาหนาท่ีตํารวจ กก.2 บก.ปทส. สนธิกําลังเจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.

6 (ทาเต็นท) เจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.4 (เขาฉกรรจ) , เจาหนาท่ีตํารวจ ตชด. รอย ตชด.127 และเจาหนาท่ีตํารวจ

ตม.จว.สระแกว เขาตรวจสอบท่ีดินบริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด ทองท่ีหมู 9 (บานทาเตน) ต.พระเพลิง  

อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว กอนทําการจับกุมนายวัชระพงษ หงสเอก อายุ 39 ป อยูบานเลขท่ี 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 และนําพ้ืนท่ีมาปลูกยางพารา เก็บของปา  

ในพ้ืนท่ี 

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. ท่ีเรงรัดสั่งการใหปราบปรามดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท่ีบุกรุกปาไมโดยใหสืบสวนหา

ตัวผูรวมขบวนการโดยเฉพาะผูท่ีเปนนายทุน หรือผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังการกระทําผิดเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนท่ีปา ซ่ึงสวนใหญจะ



เปนผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี กระท่ังสืบทราบวามีกลุมบุคคลฉวยโอกาสกลับเขามาบุกรุกพ้ืนท่ีดังกลาว ท่ีเดิมพ้ืนท่ีปาดังกลาวทาง

เจาหนาท่ีตํารวจ บก.ปทส. ไดรวมกับเจาหนาท่ีกรมปาไม ตรวจยึดไวแลวกวา1,000 ไร  เม่ือป 2558 แตปจจุบันพบวามีการแผว

ถางเพ่ือปลูกตนยางพารา ซ่ึงตนยางพารามีอายุจนสามารถกรีดเอาน้ํายางไดไปจําหนาย  จึงไดสังเกตการณ 

กระท่ังตอมาพบผูตองหาท้ังสามรายไดเขามาในบริเวณดังกลาว  จึงแสดงตัวเขาจับกุมไดพรอมของกลาง ท้ังนี้จากการสอบสวน  

ท้ังสามรายยังคงใหการปฏิเสธวานายทุนท่ีอยูเบื้องหลังเปนใคร และใครเปนผูวาจาง อีกท้ังตรวจสอบเอกสารบุคคลตางดาวพบ

นายเฮียง เอ็ม หลบหนีเขามาเมืองมานานกวา 20 ป 

อยางไรก็ตามในวันพรุงนี้ทําการตรวจยึดของกลางซ่ึงเปนชอนรองน้ํายางอีก 8 หม่ืนชิ้น รวมท้ังจะขยายผลหาผูกระทําผิดซ่ึงเปน  

ผูวาจางหรือเปนนายทุน ใหกลุมบุคคลซ่ึงเปนชาวบานในพ้ืนท่ีหรือเปนบุคคลตางดาว ซ่ึงสามารถวาจางในราคาถูกเขามาหา

ผลประโยชนในพ้ืนท่ีตรวจยึดตอไป   

เบื้องตนไดแจงขอหาเก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต 

อีกท้ังแจงขอหานายเฮียง เอ็ม เพ่ิมเติมในฐานความผิดเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต กอนนําตัวสงพนักงาน

สอบสวน สภ.เขาฉกรรจ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป. 



 

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) พล.ต.ต.พิทักษ อุทัยธรรม ผูบังคับ

การกองปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(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. 

สนธิกําลังเจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.6 เจาหนาท่ีตํารวจ ตชด. และเจาหนาท่ีตํารวจตม.จว.สระแกว เขาตรวจสอบ

ท่ีดินบริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดทองท่ีหมู 9 (บานทาเตน) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว หลังไดรับ

การรองเรียนวามีการบุกรุกปา นําพ้ืนท่ีมาปลูกยางพารา 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.ไดรวมกับเจาหนาท่ีกรมปาไม เขาตรวจสอบท่ีดินบริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม 

และปาสียัดทองท่ีหมู 9 (บานทาเตน) พบวามีการแผวถางท่ีดินเพ่ือปลูกตนยางพารา ซ่ึงตนยางพารามีอายุจนสามารถกรีดเอาน้ํายาง

ไดไปจําหนาย จึงไปเฝาสังเกตการณ กระท่ังพบผูตองหาท้ังสามรายไดเขามาในบริเวณดังกลาว จึงแสดงตัวเขาจับกุมไดพรอมของกลาง 

 

จากการสอบสวนท้ังสามรายยังคงใหการปฎิเสธวานายทุนท่ีอยูเบื้องหลังเปนใคร และใครเปนผูวาจาง อีกท้ังตรวจสอบเอกสาร

บุคคลตางดาวพบนายเฮียง เอ็ม หลบหนีเขามาเมืองมานานกวา 20 ป หลังจากนี้จะขยายผลหาผูกระทําผิดซ่ึงเปนผูวาจางหรือ

เปนนายทุน ใหกลุมบุคคลซ่ึงเปนชาวบานในพ้ืนท่ีหรือเปนบุคคลตางดาว ซ่ึงสามารถวาจางในราคาถูกเขามาหาผลประโยชน  

ในพ้ืนท่ีตรวจยึดตอไป 

เบื้องตนแจงขอหา”เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต ” 

และแจงขอหานายเฮียง เอ็ม เพ่ิมฐาน ”เขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต ” กอนนําตัวสงพนักงานสอบสวน  

สภ.เขาฉกรรจ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตํารวจปาไม รวบ 3 คนงาน ลักลอบกรีดยางพาราพ้ืนท่ีปาสงวน ทางดาน “บิ๊กตอ”สั่งขยายผลเพ่ือหาตัวการใหญ นายทุนสั่งบุกรุกปา 

เม่ือวันท่ี 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. นํากําลังเจาหนาท่ีตํารวจกก.2บก.ปทส. สนธิกําลังเจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.6  

(ทาเต็นท) เจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.4(เขาฉกรรจ),เจาหนาท่ีตํารวจ ตชด. รอย ตชด.127และเจาหนาท่ีตํารวจ ตม.จว.

สระแกว เขาตรวจสอบท่ีดิน บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด ทองท่ีหมู 9 (บานทาเตน) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ 

จ.สระแกว กอนทําการจับกุมนายวัชระพงษ หงสเอก อายุ 39 ป อยูบานเลขท่ี 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 และนําพ้ืนท่ีมาปลูกยางพารา เก็บของปาในพ้ืนท่ี 



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. ท่ีเรงรัดสั่งการใหปราบปรามดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท่ีบุกรุกปาไม โดยใหสืบสวนหาตัวผูรวม

ขบวนการโดยเฉพาะผูท่ีเปนนายทุน หรือผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังการกระทําผิดเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนท่ีปา ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูมี

อิทธิพลในพ้ืนท่ี กระท่ังสืบทราบวามีกลุมบุคคลฉวยโอกาสกลับเขามาบุกรุกพ้ืนท่ีดังกลาว ท่ีเดิมพ้ืนท่ีปาดังกลาวทางเจาหนาท่ีตํารวจ 

บก.ปทส. ไดรวมกับเจาหนาท่ีกรมปาไม ตรวจยึดไวแลวกวา 1 , 000ไร เม่ือป2558 แตปจจุบันพบวามีการแผวถางเพ่ือปลูกตน

ยางพารา ซ่ึงตนยางพารามีอายุจนสามารถกรีดเอาน้ํายางไดไปจําหนาย จึงไดสังเกตการณ กระท่ังตอมา 

 

พบผูตองหาท้ังสามรายไดเขามาในบริเวณดังกลาว จึงแสดงตัวเขาจับกุมไดพรอมของกลาง ท้ังนี้จากการสอบสวนท้ังสามรายยังคง  

ใหการปฎิเสธวานายทุนท่ีอยูเบื้องหลังเปนใคร และใครเปนผูวาจาง อีกท้ังตรวจสอบเอกสารบุคคลตางดาวพบนายเฮียง เอ็ม หลบหนี

เขามาเมืองมานานกวา 20 ป 

อยางไรก็ตามในวันพรุงนี้ทําการตรวจยึดของกลางซ่ึงเปนชอนรองน้ํายางอีก8 หม่ืนชิ้น รวมท้ังจะขยายผลหาผูกระทําผิดซ่ึงเปน  

ผูวาจางหรือเปนนายทุน ใหกลุมบุคคลซ่ึงเปนชาวบานในพ้ืนท่ีหรือเปนบุคคลตางดาว ซ่ึงสามารถวาจางในราคาถูกเขามาหา

ผลประโยชนในพ้ืนท่ีตรวจยึดตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


