
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 17 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

-  ชกหลังข
าว ( ไทยรัฐ 17 พ.ย. 63 หน�า 8 )      

-  ภาพข
าว: ยึดตะเคียนยักษ' ( สยามรัฐ 17 พ.ย. 63 หน�า 10 )      

-  ภาพข
าว: ตรวจเยี่ยม ( เดลนิิวส' 17 ธ.ค. 63 หน�า 9 )      

-  อัจฉริยะจี้ปทส.ดำเนินคดีอดีตขรก. ( สยามรัฐ 17 พ.ย. 63 หน�า 10 )      

ข�าวเว็บไซต+ 

รมว.วราวุธ มอบนโยบายกรมป8าไม� ย้ำ “ป:ญหายากท่ีสุดก็ยังแก�ได�ด�วยการปลูกต�นไม�”  

( รัฐบาลไทย 16 ธ.ค. 63 ) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37657 

ปQดล�อม4เปSาหมาย-กวาดล�างไม�เถ่ือน ( nation22  16 ธ.ค. 63 ) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378810227 

เจ�าหน�าท่ีเข�าทำการตรวจยึดไม�สักแปรรูป มูลค
าเกือบ 7 หม่ืนบาท บริเวณป8าห�วยมะไฟ ต.ห�วยโป8ง  

อ.เมือง จ.แม
ฮ
องสอน เตรียมขยายผลหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย  

( สำนักประชาสัมพันธ'เขต 3 เชียงใหม
 16 ธ.ค. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/22217 

ป.ป.ช.ชี้มูลอาญา อดีตนายอำเภอ-จนท.ท่ีดิน พวก 6 ราย ออก น.ส.3 ก. รุกป8าเกาะพะงัน 

( สำนักข
าวอิศรา 16 ธ.ค. 63 )        

https://www.isranews.org/article/isranews/94260-investigative00-12.html 

ร�องปทส.สอบพ้ืนท่ีป8าสงวน หลังคนมีสีครอบครองผิดก.ม. ( เดลินิวส' 16 ธ.ค. 63  ) 

https://www.dailynews.co.th/crime/813139 

‘อัจฉริยะ’ ลุยปทส.ตรวจสอบท่ีดินโคราชกว
า 7 หม่ืนไร
 ถือครองโดยวีไอวี ท้ังเพ่ือนนายกฯ อดีตบ๊ิกขรก. 

( มติชน 16 ธ.ค. 63 ) 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2487360\ 

 อัจฉริยะ ยื่นหลักฐานปทส.เอาผิดกลุ
มบุคคล บุกรุกพ้ืนท่ีป8าสงวน ( คม ชัด ลึก 16 ธ.ค. 63 ) 

https://www.komchadluek.net/news/crime/451908 
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 24442
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)
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รมว.วราวุธ มอบนโยบายกรมป�าไม� ย้ำ “ป�ญหายากท่ีสุดก็ยังแก�ได�ด�วยการปลูกต�นไม�” 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว*าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เป0นประธานประชุมสรุปผล

การดำเนินงาน พร�อมกล*าวมอบนโยบาย ให�แก*ผู�บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ี กรมป�าไม� โดยมี นายนพดล พลเสน 

ผู�ช*วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน6 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน6 เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร 

บุรุษพัฒน6 ปลัดกระทรวงฯ คณะผู�บริหารระดับสูงของกระทรวง เข�าร*วมประชุม เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ณ ห�องประชุม 

1 อาคารสหกรณ6ออมทรัพย6ฯ กรมป�าไม� 

รมว.ทส. ได�ให�นโยบายท่ีสำคัญในหลายประเด็น ได�แก* การเร*งดำเนินการจัดหาท่ีดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล 
โดยจะต�องให�แล�วเสร็จภายในปD 2564 เพ่ือเป0นของขวัญให�กับประชาชน การให�เร*งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต6ใช�
ในการทำงาน เพ่ือให�เกิดความรวดเร็วและการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ัง ยังกล*าวถึงหน*วยงานต*างๆ ในส*วน
ภูมิภาคว*าจะต�องสอดประสานการทำงานร*วมกันอย*างเป0นเอกภาพ โดยให�สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(ทสจ.) เป0นศูนย6กลางในการประสานงาน นอกจากนั้น ได�ย้ำว*า การแก�ป�ญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน ผู�ปฏิบัติงานจะต�อง
เข�าใจถึงหัวใจของป�ญหาและความรู�สึกของประชาชนอย*างแท�จริง เน�นสร�างการรับรู� ความเข�าใจ ย้ำ “ข�าราชการกระทรวง
ทรัพยากรฯ มีหน�าท่ีแก�ป�ญหาให�ประชาชน ไม*ได�มาเพ่ิมป�ญหา ซ่ึงเราจะเป0นท่ีพ่ึงให�กับประชาชน โดยนำแนวพระราชดำรัส
มาปรับใช�ในการแก�ป�ญหา” 

นอกจากนั้น รมว.ทส. ยังได�กล*าวกว*า “การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องกับป�าไม�นั้น สามารถทำได� แต*จะต�องอยู*บนความ
เหมาะสมกับการฟJKนฟูอนุรักษ6ทรัพยากรป�าไม�ด�วย” 

“ป�ญหาท่ียากท่ีสุด ก็สามารถแก�ได�ด�วยวิธีท่ีง*ายท่ีสุด นั่นคือการปลูกต�นไม�” รมว.ทส. กล*าวในตอนท�าย 

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได�เข�าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย6 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู*หัวฯ รัชกาลท่ี 5 ณ ลาน
วงเวียนหน�ากรมป�าไม� ทำนุบำรุงต�นไม� (รุกขกร) และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต*าง ๆ อีกด�วย โดยมี อธิบดีกรมป�าไม� คณะ
ผู�บริหาร และข�าราชการของกรม ร*วมให�การต�อนรับ 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37657 

 



 

ป̂ดล�อม4เป_าหมาย-กวาดล�างไม�เถ่ือน 

แม*ฮ*องสอน - เจ�าหน�าท่ีสนธิกำลังท่ีเก่ียวข�อง ป̂ดล�อม 4 เป_าหมาย ในพ้ืนท่ี ต.ห�วยโป�ง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน ทลายแปรรูป

ไม�เถ่ือนทำเฟอร6นิเจอร6 ได�ผู�ต�องหา 3 ราย พร�อมของกลางจำนวนหนึ่ง 

เม่ือเวลา 11.20 น.วันท่ี 16 ธันวาคม 2563นายทวีชัย กันทะใจ ผอ.หน*วยป_องกันและพัฒนาป�าไม�แม*ฮ*องสอน นายไพโรจน6 

อินทมาตร6 หน.อุทยานแห*งชาติน้ำตกแม*สุรินทร6 พ.ต.ท.กิตต์ิธนัตถ6 มหาวันแจ*ม หัวหน�าสถานีตำรวจภูธรตำบลห�วยโป�ง เจ�า

หน�าท่ีตร.กก.4 บก.ปทส. และเจ�าหน�าท่ีทหาร ฉก.ร.7 ม*อนตะแลง อ.เมืองแม*ฮ*องสอน ได�นำหมายศาลเข�าป̂ดล�อมตรวจค�น

เป_าหมายในพ้ืนท่ี ต.ห�วยโป�ง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน จำนวน 4 เป_าหมาย ซ่ึงเป0นบ�านท่ีรับประกอบเฟอร6นิเจอร6 

พบมีไม�สักทองในครอบครองจำนวน 32 แผ*นเหลี่ยม ปJนลูกซองยาวไทยประดิษฐ6 ขนาด 12 เกจ จำนวน 2 กระบอก บาร6

เลื่อยโซ* 30 นิ้ว จำนวน 1 แผ*น เลื่อยโซ*ไฟฟ_า จำนวน 1 ชุด ผู�ต�องหา 3 คนคือ 1.นายเมฆิน คำอ�ายกาวิน 2.นายจตุพล เจริญ

นภาเดช และนายกฤตภาส ปานะมี 

พ.ต.ท.กิตต์ิธนัตถ6 มหาวันแจ*ม เป̂ดเผยว*า จากการสืบสวนสอบสวนจากหน*วยอุทยานแห*งชาติน้ำตกแม*สุรินทร6 พบว*าได�มี

กลุ*มลักลอบตัดและแปรรูปไม�สักทองในป�าดงมะไฟ หมู* 12 บ�านแม*จgา ต.ห�วยโป�ง อ.เมืองจ.แม*ฮ*องสอน และลำเลียงมาทำ

การแปรรูปในบ�านเป_าหมายดังกล*าวเพ่ือแปรรูปเป0นเฟอร6นิเจอร6 ส*งขายให�นายทุนในพ้ืนท่ี อ.เมืองแม*ฮ*องสอน และใกล�เคียง 

ประกอบกับห�วงป�จจุบันเป0นช*วงหาเสียงเลือกต้ังระดับท�องถ่ินท่ัวประเทศและทางรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผู�มีอิทธิพล

และซุ�มมือปJนต*างในทุกพ้ืนท่ี จึงได�มีการสนธิกำลังเข�าป̂ดล�อมตรวจค�นบ�านเป_าหมาย และสามารถจับกุมได�ดังกล*าว 

https://www.nationtv.tv/main/content/378810227 

 



 

เจ�าหน�าท่ีเข�าทำการตรวจยึดไม�สักแปรรูป มูลค*าเกือบ 7 หม่ืนบาท บริเวณป�าห�วยมะไฟ ต.ห�วยโป�ง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน 

เตรียมขยายผลหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

กองร�อยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 336 จ.แม*ฮ*องสอน เป̂ดเผยว*า เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินตkะ ผู�

บังคับกองร�อยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 336  มอบหมายให� ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รองผู�บังคับกองร�อยตำรวจตระเวน

ชายแดนท่ี 336   พร�อมกำลังพล ร*วมกับ เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห*งชาติน้ำตกแม*สุรินทร6 เจ�าหน�าท่ีหน*วยป_องกันรักษาป�าท่ี มส.2 

และเจ�าหน�าท่ีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรห�วยโป�ง เข�าทำการตรวจยึด ไม�สักแปรรูป จำนวน 7 แผ*น ปริมาตร 0.56 ลูกบาศก6

เมตร ณ บริเวณป�าห�วยมะไฟ บ�านแม*จgา หมู*ท่ี 12 ต.ห�วยโป�ง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน  มูลค*าความเสียหายท่ีรัฐพึงได�รับ เป0น

เงิน 67,200 บาท  

โดยการกระทำดังกล*าวมีความผิด ดังนี้ 

- ฐานทำด�วยประการใดๆอันเป0นอันตรายหรือเสื่อมสภาพซ่ึงไม�หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนภายในเขตอุทยานแห*งชาติโดย

ไม*ได�รับอนุญาต 

- ฐานทำไม�หรือทำด�วยประการใดๆแก*ไม�หวงห�ามโดยไม*ได�รับอนุญาต  

- ฐานทำไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูปไว�ในครอบครอง โดยไม*มีรอยตราค*าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย 

- ฐานทำไม�ในเขตป�าสงวนแห*งชาติโดยไม*ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี และเป0นการก*อให�เกิดความเสียหายแก*ไม�สัก 

ท้ังนี้ คณะเจ�าหน�าท่ีได�นำของกลางส*งให� พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรห�วยโป�ง จ.แม*ฮ*องสอน เพ่ือสืบหาตัวผู�กระทำ

ผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต*อไป 

https://region3.prd.go.th/topic/news/22217 

 



 

ป.ป.ช.ชี้มูลอาญา อดีตนายอำเภอ-จนท.ท่ีดิน พวก 6 ราย ออก น.ส.3 ก. รุกป�าเกาะพะงัน 

ป.ป.ช.มีมติส*งอัยการ อดีตนายอำเภอ เจ�าพนักงานท่ีดิน จว.นครศรีฯ นายกเทศมนตรี เอกชน พวก 6 คนร*วมออก น.ส.3 ก. 

27 ไร* รุกป�าเกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ฯ ใช� ส.ค.1 แปลงอ่ืนบินสวม หลัง ป�าไม�รับเรื่องร�องเรียนสอบเบ้ืองต�น ส*งต*อ DSI ชงเรื่อง 

สำนักข*าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว*า เม่ือวันท่ี 2 พ.ย.2563 คณะกรรมการป_องกันและปราบปรามกาทุจริต

แห*งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา เจ�าหน�าท่ีรัฐและเอกชนจำนวน 6 คนในข�อหาร*วมกันออก

หนังสือรับรองการทำประโยชน6 (น.ส.3 ก.) เนื้อท่ี 27 ไร* 3 งาน 26 ตารางวา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี โดย

ทุจริต และส*งสำนวนไปยังอัยการสูงสุด เม่ือต�นเดือน ธ.ค.2563 ท่ีผ*านมาเพ่ือให�สั่งฟ_องต*อศาล 

สำนักข*าวอิศรารายงานว*า ผู�ถูกกล*าวหาในคดีนี้ ได�แก* 

1.นายพรเลิศ โชคชัย นายอำเภอเกาะพะงัน ป�จจุบันข�าราชการบำนาญ 

2 .ว*าท่ีร�อยตรีประภาส รักษ6ศรีทอง เจ�าพนักงานท่ีดิน สาขาทุ*งสง ป�จจุบัน ดำรงตำแหน*ง เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3.นายเฉลียว ภักดีชน ป�จจุบนัข�าราชการบำนาญ 

4. นายสมพงศ6 หนูพรหม ข�าราชการบำนาญ 

5. นายพิทยา อินทร6คง ป�จจุบันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 

6 นายจักรพล ไทยพาณิช เจ�าของท่ีดิน เจ�าของโรงแรม ในอ.เกาะพะงัน 



พฤติการณ6ร*วมกันออกหนังสือรับรองการทำประโยชน6(น.ส.3 ก.) เลขท่ี 3403 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน ให�แก* นายจักรพล 

ผุ�ถูกกล*าวหาท่ี 6 และนางวรรณี ไทยพาณิช โดยอาศัยหลักฐานท่ีดินแบบแจ�งการครอบครองท่ีดิน ส.ค. 1 เลขท่ี 346 ต.เกาะ

พะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี ของนายอุดม เก้ือสกุล ซ่ึงได�ออกเป0นหนังสือรับรองการทำประโยชน6 (น.ส.3 ก. )เลขท่ี 

315 ตำบลเกาะพะงันไปแล�ว โดยไม*ชอบด�วยกฏหมาย อันเป0นการเสียหายแก*รัฐ ในลักษณะแบ*งานกันทำ ผู�ถูกกล*าวหาท่ี 6 

สนับสนุนการกระทำผิด เหตุเกิดบ�านโฉลกหลำ หมู*ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี 

สำนักข*าวอิศรา รายงานว*า ท่ีมาของคดีนี้ เม่ือปD 2559 มีผู�ร�องเรียนไปยังศูนย6ป_องกันและปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต�) สำนักงาน

ป_องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ว*ามีนายทุนบุกรุกขุดท่ีดินในท่ีเขา นายศุภชัย สุกใส ผู�อำนวยการศูนย6ป_องกัน

และปราบปราม ท่ี 4 (ภาคใต�)กรมป�าไม� หรือ หัวหน�าชุดพยัคฆ6ไพรใต� ได�รับคำสั่งจากกรมป�าไม� ให�เข�าตรวจสอบจับกุมพ้ืนท่ี 

หมู* 7 และ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี เม่ือวันท่ี 23 พ.ย. 2559 พบการบุกรุกเป̂ดหน�าดินเป0นพ้ืนท่ีกว�าง 

เม่ือตรวจสอบลงในรายละเอียดปรากฏว*า มีผู�แสดงตนคือนายจักรพล ไทยพานิช บุตรชาย นางวรรณี ไทยพานิช นายก

สมาคมส*งเสริมการท*องเท่ียวเกาะพะงัน และนำเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 ก. เลขท่ี 3403 ออกเม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 2548 เนื้อท่ี 27 

ไร* 3 งาน 26 ตารางวา มายื่นแสดงสิทธิ์การเป0นเจ�าของท่ีดิน แต*เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล*าวอยู*ในพ้ืนท่ีป�าไม� หลังจากนั้นนาย

ศุภชัย ได�ร�องทุกข6ต*ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากเชื่อในเบ้ืองต�นว*า เอกสารท่ีนำมาแสดงน*าจะไม*ชอบด�วย

กฎหมายท่ีดิน 

ต*อมา พ.ต.ท.มนตรี บุญโยธิน ผู�อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมด�วย นายภราดร บุญวานิช 

ผู�อำนวยการส*วนคดี 1 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได�ลงพ้ืนท่ี พร�อมกับผู�เชี่ยวชาญอ*านแปลภาพถ*ายทางอากาศ

ศาลยุติธรรม จากการตรวจสอบสอบสวนเอกสารท่ีเก่ียวข�องพบว*าท่ีดินเดิมมาจากการครอบครองพ้ืนท่ี ภทบ.5 เลขสำรวจ ท่ี 

276/2546 และมีเจ�าหน�าท่ีท่ีดิน เจ�าหน�าท่ีปกครอง ผู�บริหารท�องถ่ิน พร�อมกับเจ�าของท่ีดิน โดยท่ีนายจักรพล ได�มอบอำนาจ

มอบหมายให�นางวรรณี เป0นผู�ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ จึงส*งสำนวนการสอบสวนให�กับ คณะกรรมการป_องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห*งชาติ (ป.ป.ช.) พร�อมกับส*งสำนวนไปยังกรมท่ีดินให�ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ 

ต*อมา ป.ป.ช. ได�ตั้งอนุกรรมการข้ึนมาไต*สวน พบการกระทำความผิดตามท่ี คณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้

มูล ป.ป.ช.มีมติครั้งท่ี 123/2563 เม่ือวันท่ี 2 พ.ย. 2563 ส*งรายงานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดได�

มอบหมายให�สำนักงานอัยการพิเศษฝ�ายปราบปรามการทุจริต ภาค 8 เป0นผู�ดำเนินคดี ป�จจุบันอยู*ระหว*างการพิจารณาของ

อัยการ 

อย*างไรก็ตาม ขณะนี้ศาลยังไม*มีคำพิพากษา ผู�ถูกกล*าวท้ัง 6 รายยังไม*มีความผิดตามข�อกล*าวหา 

https://www.isranews.org/article/isranews/94260-investigative00-12.html 

 

 



 

ร�องปทส.สอบพ้ืนท่ีป�าสงวน หลังคนมีสีครอบครองผิดก.ม. 

"อัจฉริยะ" ร�อง ปทส. สอบพ้ืนท่ีป�าสงวนใน จ.นครราชสีมา กว*า 70,300 ไร* หลังพบคนมีสีครอบครองผิดกฎหมาย 

เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. ท่ี บก.ปทส. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ6 ประธานชมรมช*วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข�าพบ 

พล.ต.ต.พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เพ่ือขอให�ดำเนินการตรวจสอบท่ีดินใน

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70,300 ไร*ท่ีมีการถือครองโดยกลุ*มบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ท้ังเพ่ือนนายกรัฐมนตรี อดีตแม*ทัพภาค 2 

อดีตผู�ว*าราชการจังหวัด รวมถึงข�าราชการจำนวนมาก  

นายอัจฉริยะ กล*าวว*า สืบเนื่องจากได�รับการร�องเรียนว*ามีการบุกรุกท่ีดินในพ้ืนท่ีป�าสงวนใน จ.นครราชสีมา โดยกลุ*มบุคคลท่ี

มีชื่อเสียง ซ่ึงกรณีดังกล*าวเคยได�รับเรื่องร�องเรียนกับทางกรมป�าไม�แต*ไม*มีความคืบหน�า จึงเดินทางมา เพ่ือให�ทาง บก.ปทส. 

ดำเนินการตรวจสอบการบุกรุกยึดครองท่ีดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ท่ีดินป�าไม� ป�าสงวน ท้ังหมด 4 แห*ง โดยอันแรกเป0นพ้ืนท่ี

โกงกางท่ีมีอดีตแม*ทัพภาค 2 โดยให�ภรรยานำท่ีดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ไปขายให�ชาวบ�านจำนวนมาก รวมถึงนำท่ีดินไป

แบ*งเป0นล็อกเพ่ือขายให�ทหารชั้นผู�น�อย ซ่ึงมีการป�tนราคาโดยอ�าง ร.ต.อ.ธรรมนัส พรหมเผ*า ว*าจะเปลี่ยนท่ีดิน ภ.บ.ท.5 

และส.ปก.ให�เป0นโฉนด รวมถึงมีการยึดครองท่ีดินป�าสงวนนับพันไร* อีกท้ังยังมีนายทุนท่ีอยู*ในพรรคของนักการเมืองดังใน

พ้ืนท่ีท่ีเป0น ส.ส.ไปยึดครองทำโรงแรม ซ่ึงท่ีดินดังกล*างเป0นท่ีดินป�าสงวน  

ท้ังนี้มีการยึดครองมานานซ่ึงอยู*ในยุคท่ีมีการออกโฉนดโดยไม*ชอบบางส*วนมีการยื่นเรื่องให�ทางป�าไม�ตรวจสอบแล�วแต*ทางป�า

ไม�ไม*สามารถตอบได�ว*ามีการยึดครองอย*างไร ซ่ึงในท่ีดินจำนวน 70,300 ไร* จะเป0นผู�มีอิทธิพลท่ีเป0นทหารเป0นหลัก และเป0น

เพ่ือนนายกรัฐมนตรีประยุทธ6 จันทร6โอชา ท่ีเป0น สนช. ส.ว. บางคนเป0นผู�ยึดครอง พอมีการเตรียมออกระเบียบใหม*มาใช�ทำ

ให�นายทุนเหล*านี้ตาลุกและนำมาป�tนราคา ฉ�อฉลได� ซ่ึงนายทหารในกองทัพภาค 2 มีการนำท่ีดินไปขายให�กับทหารชั้นผู�น�อย

ท่ีอยากมีท่ีดินเป0นของตัวเอง ผ*อนชำระให�กับตนเองจำนวนมาก ซ่ึงการกระทำการดังกล*าวถือว*าเป0นการกระทำท่ีผิดกฎหมาย

ท้ังสิ้น เนื่องจากท่ีดิน ส.ป.ก. ไม*สามารถเปลี่ยนมือได�เนื่องจากไม*สามารถนำมาซ้ือขายได� อย*างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบ

กันจริงๆ ตนเชื่อว*าจะมีผู�หลักผู�ใหญ*ในบ�านเมืองหลายคนต�องร�อนๆ หนาวๆ กันไปตามกัน  

พล.ต.ต.พิทักษ6 กล*าวว*า เบ้ืองต�นจะทำการรับเรื่องราวไว�เพ่ือทำการตรวจสอบ โดยกระบวนการจากนี้จะมอบหมายให�ทาง 

พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เป0นผู�ดำเนินการสอบสวนข�อเท็จจริงเพ่ือดำเนินการในข้ันตอนของกฎหมายต*อไป 

https://www.dailynews.co.th/crime/813139 



 

เม่ือเวลา10.00 น. วันท่ี 16 ธันวาคม ท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ6 ประธานชมรมช*วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข�าพบ พล.ต.ต.

พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เพ่ือขอให�ดำเนินการตรวจสอบท่ีดินในจังหวัด

นครราชสีมา จำนวน 70,300 ไร* ท่ีมีการถือครองโดยกลุ*มบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ท้ังมีการกล*าวหาว*ามีท้ังเพ่ือนนายกรัฐมนตรี 

อดีตแม*ทัพภาค 2 อดีตผู�ว*าราชการจังหวัด รวมถึงข�าราชการจำนวนมาก 

นายอัจฉริยะกล*าวว*า สืบเนื่องจากได�รับการร�องเรียนว*ามีการบุกรุกท่ีดินในพ้ืนท่ีป�าสงวนใน จ.นครราชสีมา ซ่ึงกรณีดังกล*าว

เคยได�รับเรื่องไปร�องเรียนกับทางกรมป�าไม�แต*ไม*มีความคืบหน�า จึงเดินทางมาเพ่ือให�ทางบก.ปทส. ตรวจสอบการบุกรุกยึด

ครองท่ีดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ท่ีดินป�าไม� ป�าสงวน ท้ังหมด 4 ป�า โดยอันแรกเป0นท่ีโกงกางท่ีมีทหารอดีตแม*ทัพภาค 2 โดยให�ผู�

ใกล�ชิดนำท่ีดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ไปขายให�ชาวบ�านจำนวนมาก รวมถึงนำท่ีดินไปแบ*งเป0นล็อกเพ่ือขายให�ทหารชั้นผู�น�อย ซ่ึงมี

การป�tนราคาโดยอ�างรัฐมนตรีช*วยคนหนึ่งว*าจะเปลี่ยนท่ีดิน ภ.บ.ท.5 และส.ป.ก.ให�เป0นโฉนด รวมถึงมีการยึดครองท่ีดินป�า

สงวนนับพันไร* อีกท้ังยังมีนายทุนท่ีอยู*ในพรรคการเมืองหนึ่งไปยึดครองทำโรงแรม ซ่ึงท่ีดินดังกล*างเป0นท่ีดินป�าสงวน 

ท้ังนี้ มีการยึดครองมานานซ่ึงอยู*ในยุคท่ีมีการออกโฉนดโดยไม*ชอบบางส*วนมีการยื่นเรื่องให�ทางป�าไม�ตรวจสอบแล�ว แต*ทาง

ป�าไม�ไม*สามารถตอบได�ว*ามีการยึดครองอย*างไร ซ่ึงในท่ีดินจำนวน 70,300 ไร* จะเป0นผู�มีอิทธิพลท่ีเป0นทหารเป0นหลัก และ

เป0นเพ่ือนนายกฯ ท่ีเป0นอดีตสภานิติบัญญัติแห*งชาติ และส.ว. บางคนเป0นผู�ยึดครอง พอมีการเตรียมออกระเบียบใหม*มาใช�ทำ

ให�นายทุนเหล*านี้ตาลุกและนำมาป�tนราคา ฉ�อฉลได� ซ่ึงนายทหารในทัพภาค 2 รายหนึ่ง นำท่ีดินไปขายให�กับทหารชั้นผู�น�อยท่ี

อยากมีท่ีดินเป0นของตัวเอง ผ*อนชำระให�กับตนเองจำนวนมาก ซ่ึงการกระทำการดังกล*าวถือว*าเป0นการกระทำท่ีผิดกฏหมาย

ท้ังสิ้นเ นื่องจากท่ีดิน ส.ป.ก. ไม*สามารถเปลี่ยนมือได�เนื่องจากไม*สามารถนำมาซ้ือขายได� อย*างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบ

กันจริงๆตนเชื่อว*าจะมีผู�หลักผู�ใหญ*ในบ�านเมืองหลายคนต�องร�อนๆ หนาวๆ กันไปตามกัน 

พล.ต.ต.พิทักษ6กล*าวว*า เบ้ืองต�นจะรับเรื่องราวไว�เพ่ือทำการตรวจสอบ โดยกระบวนการจากนี้จะมอบหมายให�ทาง พ.ต.อ.ธณัชชนม6 

เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เป0นผู�ดำเนินการสอบสวนข�อเท็จจริงเพ่ือดำเนินการในข้ันตอนของกฏหมายต*อไป 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2487360\ 



 

อัจฉริยะ ยื่นหลักฐานปทส.เอาผิดกลุ*มบุคคล บุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวน 

อัจฉริยะ ยื่นเอกสารหลักฐานสัญญาซ้ือขายท่ีดิน ดำเนินคดีกลุ*มบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ข�าราชการ บุกรุกยึดครองท่ีป�าสงวน ป�าไม�

สปก. นำมาขายชาวบ�านพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมากว*า 7 หม่ืนไร*ขณะท่ีผบก.ปทส.รับเรื่องไว�ตรวจสอบตามข้ันตอน 

 ท่ี กองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ( บก.ปทส. ) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ6 จะเข�ายื่นเอกสาร

หลักฐานสัญญาซ้ือขายท่ีดิน ให�พล.ต.ต.พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญากับกลุ*ม

บุคคลท่ีมีชื่อเสียง รวมถึงข�าราชการจำนวนมาก ท่ีร*วมกันบุกรุกยึดครองท่ีป�าสงวน ป�าไม� สปก. โดยนำมาขายให�กับชาวบ�าน

จำนวนมาก พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70,300 ไร* 

นายอัจฉริยะ กล*าวว*า วันนี้มายื่นเรื่องให�ทางบก.ปทส. ตรวจสอบการบุกรุกยึดครองท่ีดิน สปก. ภ.บ.ท.5 ท่ีดินป�าไม� ป�าสงวน 

ท้ังหมด 4 ป�า อันแรกเป0นท่ีโกงกางท่ีมีทหารอดีตแม*ทัพท*านหนึ่ง ให�ภรรยานำท่ีดิน สปก. ภ.บ.ท.5 ไปขายให�ชาวบ�านจำนวน

มาก รวมถึงนำท่ีดินไปแบ*งเป0นล็อคเพ่ือขายให�ทหารชั้นผู�น�อย ซ่ึงมีการป�tนราคาโดยอ�างชื่อรัฐมนตรีคนหนึ่ง ว*าจะเปลี่ยนท่ีดิน 

ภ.บ.ท.5 และสปก.ให�เป0นโฉนด รวมถึงมีการยึดครองท่ีดินป�าสงวนนับพันไร* อีกท้ังยังมีนายทุนท่ีอยู*ในพรรคการเมืองพรรค

หนึ่ง ท่ีเป0นสส.ไปยึดครองทำโรงแรม ซ่ึงท่ีดินดังกล*างเป0นท่ีดินป�าสงวน 

ท้ังนี้มีการยึดครองมานานซ่ึงอยู*ในยุคท่ีมีการออกโฉนดโดยไม*ชอบบางส*วนมีการยื่นเรื่องให�ทางป�าไม�ตรวจสอบแล�ว แต*ทาง

ป�าไม�ไม*สามารถตอบได�ว*ามีการยึดครองอย*างไร ซ่ึงในท่ีดินจำนวน 70,300 ไร* จะเป0นผู�มีอิทธิพลท่ีเป0นทหารเป0นหลัก  เม่ือมี

การเตรียมออกระเบียบใหม*มาใช�ทำให�นายทุนเหล*านี้นำมาป�tนราคา ฉ�อฉล ได�มีนายทหารนำท่ีดินไปขายให�กับทหารชั้นผู�น�อย

ท่ีอยากมีท่ีดินเป0นของตัวเอง ผ*อนชำระให�กับตนเองจำนวนมาก ซ่ึงการกระทำการดังกล*าวถือว*าเป0นการกระทำท่ีผิดกฏหมาย

ท้ังสิ้นเนื่องจากท่ีดิน สปก. ไม*สามารถเปลี่ยนมือได�เนื่องจากไม*สามารถนำมาซ้ือขายได� อย*างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบกัน

จริงๆตนเชื่อว*าจะมีผู�หลักผู�ใหญ*ในบ�านเมืองหลายคนต�องได�รับผลกระทบ 

อย*างไรก็ตามด�านพล.ต.ต.พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ระบุว*าเบ้ืองต�นจะรับเรื่องไว�ตรวจสอบ โดยมี พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*ง

กสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เป0นผู�ดำเนินการสอบสวนข�อเท็จจริงเพ่ือดำเนินการในข้ันตอนของกฎหมายต*อไป 

https://www.komchadluek.net/news/crime/451908 


