สรุปขาวประจำในวันที่ 6 - 8 มี.ค. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- พม.รวมลงนามความรวมมือ (ไทยโพสต 6 มีนาคม 2564 หนา 8)
- ทส.ยายซี 9 "สมบูรณ"ขึ้น ผอ.สำนักป/องกันฯ กรมป1าไม (ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2564 หนา 7)
- ไลรื้อรีสอรทรุกป1าสงวนที่แมแตง (เดลินิวส 6 มีนาคม 2564 หนา 12)
- ภาพขาว: ไลรื้อ (เดลินิวส 6 มีนาคม 2564 หนา 1)
- ยึดไมสัก-ประดูในป1าสงวนโป1งแค (มติชน 7 มีนาคม 2564 หนา 15)
- ขาวสั้นทันโลก: ไฟป1าเหนือเขื่อนภูมิพล (ไทยรัฐ 7 มีนาคม 2564 หนา 11)
- แมฮองสอนอวม จมวิกฤติควันพิษ (ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2564 หนา 12)
- หวงไฟป1าตากลามหลายจุด (ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2564 หนา 1,9)
- ไฟป1าตาก-ไหมวอด5หมื่นไร (ขาวสด 8 มีนาคม 2564 หนา 10)
- สารพันปGญหาสาระนารู? (ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2564 หนา 6)
- สถานีคิดเลขที่ 12: ปลาทะเลาะกับน้ำ (มติชน 6 มีนาคม 2564 หนา 2)
ขาวเว็บไซต+
รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. 5 ชุมชน และอุปกรณปฏิบัติงานจนท. (ไทยรัฐ 5 มีนาคม 2564)
https://www.thairath.co.th/news/politic/2044596
วราวุธ มอบ ใบอนุญาต คทช. หนังสือป1าชุมชน เงินอุดหนุน ใหเครือขายป1าชุมชน พัทลุง (มติชน 5 มีนาคม 2564)
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2609779
รมว.ทส.มอบหนังสืออนุญาตคทช. หนังสือป1าชุมชน พื้นที่จ.พัทลุง (ขาวสด 5 มีนาคม 2564)
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6076226
"รมว.ทส." มอบหนังสืออนุญาต คทช. พรอมมอบหนังสือป1าชุมชนและเงินอุดหนุนใหเครือขายป1าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
(คมชัดลึก 5 มีนาคม 2564)
https://www.komchadluek.net/news/regional/460259
รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. (เนชั่น 5 มีนาคม 2564)
https://www.nationtv.tv/main/content/378817545
“รมว.ทส.” มอบหนังสืออนุญาต คทช.พรอมมอบหนังสือป1าชุมชนและเงินอุดหนุนใหเครือขายป1าชุมชน
(ผูจัดการ 5 มีนาคม 2564)
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000021751
'วราวุธ' รมว.ทส. รวมพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ "พัทลุงมุงสูเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน" ( บานเมือง 5 มีนาคม 2564)

https://www.banmuang.co.th/news/relation/225534
โฆษก ทร.รวม อธิบดีกรมป1าไม รวมแกปGญหาบุกรุกที่ดิน ทร. (สนามโฟกัสไทม 5 มีนาคม 2564 )
https://www.siamfocustime.com/?p=97493
โฆษก ทร.รวม อธิบดีกรมป1าไม รวมแกปGญหาบุกรุกที่ดิน ทร. (เพื่อปวงชน 5 มีนาคม 2564 )
https://www.pheupuangchon.com/?p=117981
โฆษก ทร.รวม อธิบดีกรมป1าไม รวมแกปGญหาบุกรุกที่ดิน ทร. (เสียงประชาชน 5 มีนาคม 2564)
http://www.voice-tv.online/96545
โฆษก ทร.รวม อธิบดีกรมป1าไม รวมแกปGญหาบุกรุกที่ดิน ทร. (สี่เหลาทัพ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 )
https://www.4forcenews.com/?p=180611
กรมป1าไม สั่งชุดพยัคฆไพรเขาตรวจสอบ กลุมนายทุนขุดทรายในเขตป1าสงวน (สยามรัฐ 5 มีนาคม 2564 )
https://siamrath.co.th/n/225181
รองอธิบดีกรมป1าไม สั่งชุดพยัคฆไพรตรวจสอบ บริษัทเอกชนขุดทรายเขตป1าสงวนฯ (แนวหนา 5 มีนาคม 2564)
https://www.naewna.com/local/557116
‘พยัคฆไพร’ลุยตรวจเอกชนรุกขุดทรายป1าสงวนแหงชาติ (แนวหนา 8 มีนาคม 2564)
https://www.naewna.com/local/557534
ทส.ยายซี 9 “สมบูรณ” ขึ้น ผอ.สำนักป/องกันฯ กรมป1าไม (ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2564)
https://www.thairath.co.th/news/politic/2045801
ป1าไมเชียงใหม ลุยตรวจรีสอรตหรู 25 หลัง พบรุกป1าสงวน บานผาปู1จอม (ขาวสด 5 มีนาคม 2564)
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6073971
สจป.1 เชียงใหม กรมป1าไม บุกดำเนินคดีนายทุนรุกป1าสรางรีสอรทกลางหุบเขาในป1าลึก (มวลชน 6 มีนาคม 2564)
https://www.muanchononlinenews.com/129113
เชียงใหม-รีสอรตรุกป1า (ขาวสด 6 มีนาคม 2564)
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6080144
จนท.ยึดไมสักทองซุกในป1ากวา 50 แผน (สยามรัฐ 6 มีนาคม 2564)
https://siamrath.co.th/n/225258
สนธิกำลัง ลาดตระเวนยึดไมสักทองซุกซอนในป1าบานแมซอ ( สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ 6 มีนาคม 2564)
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210306115648983
สนธิกำลังยึดไมสักทองซุกในป1า (เนชั่น 6 มีนาคม 2564 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378817560
ยึดไมสัก-ประดู ถูกตัดโคนในเขตป1าสงวนแหงชาติป1าโป1งแค (มติชน 5 มีนาคม 2564 )
https://www.matichon.co.th/region/news_2609677

ลุยดับไฟ! ป1าสงวนฯป1าแมสลิด-โป1งแดง คาดไฟไหมจากการเผาหาของป1าลาสัตว (แนวหนา 7 มีนาคม 2564)
https://www.naewna.com/local/557447
ไฟป1าลามใกลถึงสันเขื่อนภูมิพลไมเกิน 500 ม. เสียหายแลวกวา 5,000 ไร (ไทยรัฐ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 )
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2044492
ไฟป1าตาก-ไหมวอด5หมื่นไร (ขาวสด 7 มีนาคม 2564)
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6084191
บันทึกถอยคำ ‘สมพร-ชนาพรรณ’ รู น.ส.3 ก. อยูในป1าสงวนฯ กอนซื้อที่ดิน จ.ราชบุรี (สำนักขาวอิศรา 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 )
https://www.isranews.org/article/isranews/96551-report00-30.html

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: X-CITE/Marketing
วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8880
Col.Inch: 23.64 Ad Value: 22,458
หัวข้อข่าว: พม.ร่วมลงนามความร่วมมือ

รหัสข่าว: C-210306008053(6 มี.ค. 64/03:04)

หน้า: 8(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 67,374

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23057
หน้า: 7(บนซ้าย)
Col.Inch: 18.09 Ad Value: 19,899
PRValue (x3): 59,697
หัวข้อข่าว: ทส.ย้ายซี 9 "สมบูรณ์"ขึ้น ผอ.สำนักป้องกันฯ กรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-210308009086(8 มี.ค. 64/03:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26077
Col.Inch: 10.99 Ad Value: 23,079
หัวข้อข่าว: ไล่รื้อรีสอร์ทรุกป่าสงวนที่แม่แตง

รหัสข่าว: C-210306035089(5 มี.ค. 64/08:08)

หน้า: 12(บน)
PRValue (x3): 69,237

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26077
Col.Inch: 26.64 Ad Value: 55,944
ภาพข่าว: ไล่รื้อ

รหัสข่าว: C-210306035084(5 มี.ค. 64/07:49)

หน้า: 1(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 167,832

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15701
Col.Inch: 8.32
Ad Value: 9,152
หัวข้อข่าว: ยึดไม้สัก-ประดู่ในป่าสงวนโป่งแค

รหัสข่าว: C-210307038064(6 มี.ค. 64/07:06)

หน้า: 15(บนขวา)
PRValue (x3): 27,456

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23056
Col.Inch: 7.88
Ad Value: 8,668
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ไฟป่าเหนือเขื่อนภูมิพล

รหัสข่าว: C-210307039075(6 มี.ค. 64/05:07)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 26,004

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23057
Col.Inch: 49.35 Ad Value: 54,285
หัวข้อข่าว: แม่ฮ่องสอนอ่วม จมวิกฤติควันพิษ

รหัสข่าว: C-210308009101(8 มี.ค. 64/03:49)

หน้า: 12(ล่าง)
PRValue (x3): 162,855

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23057
Col.Inch: 59.89 Ad Value: 131,758
หัวข้อข่าว: ห่วงไฟป่าตากลามหลายจุด

รหัสข่าว: C-210308039071(7 มี.ค. 64/04:48)

หน้า: 1(ล่างขวา), 9
PRValue (x3): 395,274

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11058
Col.Inch: 18.20 Ad Value: 20,020
หัวข้อข่าว: ไฟป่าตาก-ไหม้วอด5หมื่นไร่

รหัสข่าว: C-210308037069(7 มี.ค. 64/05:15)

หน้า: 10(ขวา)
PRValue (x3): 60,060

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23057
Col.Inch: 67.58 Ad Value: 74,338
คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-210308009023(8 มี.ค. 64/02:04)

หน้า: 6(บน)
PRValue (x3): 223,014

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23057
Col.Inch: 67.58 Ad Value: 74,338
คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-210308009023(8 มี.ค. 64/02:04)

หน้า: 6(บน)
PRValue (x3): 223,014

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15700
Col.Inch: 46.63 Ad Value: 51,293
คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่ 12: ปลาทะเลาะกับน้ำ

รหัสข่าว: C-210306038011(5 มี.ค. 64/08:27)

หน้า: 2(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 153,879

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15700
Col.Inch: 46.63 Ad Value: 51,293
คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่ 12: ปลาทะเลาะกับน้ำ

รหัสข่าว: C-210306038011(5 มี.ค. 64/08:27)

หน้า: 2(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 153,879

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. 5 ชุมชน และอุปกรณปฏิบัติงานจนท.
ไทยรัฐออนไลน https://www.thairath.co.th/news/politic/2044596
นายวราวุธ ศิลปอาชา "รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. อุปกรณปฏิบัติงาน จนท.พร;อมมอบหนังสือป<าชุมชน และเงินอุดหนุนให;
เครือขAายป<าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง"
5 มี.ค. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร;อมด;วยนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัด ทส. คณะผู;บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี
รองอธิบดีกรมป<าไม; รAวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนAวยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา
ปKตตานี และยะลา สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รมว.ทส. พร;อมด;วยคณะ ได;เดินทางมายังเขตห;ามลAาสัตวป<าทะเลน;อย อ.ควนขนุน
ภายหลังจากกลAาวให;กำลังใจ พร;อมมอบอุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานแกAเจ;าหน;าที่แล;ว ทAาน รมว.ทส. ได;มอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่
ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให;กับชุมชน อีก 4
ชุมชน ประกอบด;วย
1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไรA ได;แกA
- ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA
- ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และป<าเขายาโง;ง เนื้อที่ 102-3-38 ไรA
- ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA
2. การมอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได;แกA
- ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ
- ป<าชุมชนบ;านนาสวน
- ป<าชุมชนบ;านเขากลาง
- ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง

- ป<าชุมชนปากสระ
3. การมอบเงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชน ได;แกA
- ป<าชุมชนบ;านนาบอน
- ป<าชุมชนบ;านป<าพงศ
- ป<าชุมชนบ;านป<าแกAออก
- ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได;กลAาวหลังจากการลงนามบันทึกข;อตกลงความรAวมมือ พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อม ในวันนี้วAา ทุกคนที่มาลงนาม
ไมAได;ทำเพื่อตัวเอง แตAจะตกทอดถึงรุAนลูก รุAนหลาน พร;อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น;องประชาชน ที่ได;รับหนังสือแสดงป<าชุมชน และเงิน
อุดหนุน ซึ่งหมายถึงการที่ได;รับความรAวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน และหวังเปYนอยAางยิ่งวAาการดูแลรักษา
สิ่งแวดล;อมที่ดีของจังหวัดพัทลุงจะเปYนต;นแบบให;จังหวัดอื่น ๆ ในอีก 76 จังหวัด ได;นำไปเปYนต;นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล;อม

วราวุธ มอบ ใบอนุญาต คทช. หนังสือป<าชุมชน เงินอุดหนุน ให;เครือขAายป<าชุมชน พัทลุง
วันที่ 5 มีนาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2609779
วันที่ 5 มีนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวAาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม(ทส.) พร;อมด;วยนายจตุพร บุรุษพัฒน
ปลัด ทส. คณะผู;บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป<าไม; รAวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนAวยงานใน
สังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา ปKตตานี และยะลา สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รมว.ทส. พร;อมด;วยคณะ ได;
เดินทางมายังเขตห;ามลAาสัตวป<าทะเลน;อย อ.ควนขนุน ภายหลังจากกลAาวให;กำลังใจ พร;อมมอบอุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานแกAเจ;าหน;าที่
แล;ว ทAาน รมว.ทส. ได;มอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน
จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให;กับชุมชน อีก 4 ชุมชน ประกอบด;วย
การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไรA ได;แกA ป<าสงวนแหAงชาติ
ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และป<าเขายา
โง;ง เนื้อที่ 102-3-38 ไรA ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน
จำนวน 5 ชุมชน ได;แกA ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ ป<าชุมชนบ;านนาสวน ป<าชุมชนบ;านเขากลาง ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง ป<าชุมชนปากสระ มอบ
เงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชน ได;แกA ป<าชุมชนบ;านนาบอน ป<าชุมชนบ;านป<าพงศ ป<าชุมชนบ;านป<า
แกAออก ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
นายวราวุธ กลAาวหลังจากการลงนามบันทึกข;อตกลงความรAวมมือ พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อม วAา ทุกคนที่มาลงนามไมAได;ทำเพื่อตัวเอง แตA
จะตกทอดถึงรุAนลูก รุAนหลาน พร;อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น;องประชาชน ที่ได;รับหนังสือแสดงป<าชุมชน และเงินอุดหนุน ซึ่งหมายถึงการ
ที่ได;รับความรAวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน และหวังเปYนอยAางยิ่งวAาการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ดีของจังหวัด
พัทลุงจะเปYนต;นแบบให;จังหวัดอื่น ๆ ในอีก 76 จังหวัด ได;นำไปเปYนต;นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม

รมว.ทส.มอบหนังสืออนุญาตคทช. หนังสือป<าชุมชน พื้นที่จ.พัทลุง
5 มี.ค. 2564 https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6076226
‘วราวุธ’ รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. พร;อมมอบหนังสือป<าชุมชน และเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชน จ.พัทลุง ชี้เปYนพื้นที่
ต;นแบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม(ทส.) พร;อมด;วยนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดทส. คณะ
ผู;บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป<าไม; รAวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนAวยงานในสังกัดกระทรวง
ทส. ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา ปKตตานี และยะลา
สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รมว.ทส. พร;อมด;วยคณะ ได;เดินทางมายังเขตห;ามลAาสัตวป<าทะเลน;อย อ.ควนขนุน ภายหลังจากกลAาวให;
กำลังใจ พร;อมมอบอุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานแกAเจ;าหน;าที่
จากนั้นนายวราวุธ ได;มอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน
จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให;กับชุมชน อีก 4 ชุมชน ประกอบด;วย
1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไรA ได;แกA
– ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA
– ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และป<าเขายาโง;ง เนื้อที่ 102-3-38 ไรA
– ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA
2. การมอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได;แกA
-ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ – ป<าชุมชนบ;านนาสวน – ป<าชุมชนบ;านเขากลาง – ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง – ป<าชุมชนปากสระ
3. การมอบเงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชน ได;แกA
– ป<าชุมชนบ;านนาบอน – ป<าชุมชนบ;านป<าพงศ – ป<าชุมชนบ;านป<าแกAออก – ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได;กลAาวหลังจากการลงนามบันทึกข;อตกลงความรAวมมือ พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อม ในวันนี้ วAา ทุกคนที่มาลงนาม
ไมAได;ทำเพื่อตัวเอง แตAจะตกทอดถึงรุAนลูก รุAนหลาน พร;อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น;องประชาชน ที่ได;รับหนังสือแสดงป<าชุมชน และเงิน
อุดหนุน ซึ่งหมายถึงการที่ได;รับความรAวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน และหวังเปYนอยAางยิ่งวAาการดูแลรักษา
สิ่งแวดล;อมที่ดีของจังหวัดพัทลุงจะเปYนต;นแบบให;จังหวัดอื่นๆ ในอีก 76 จังหวัด ได;นำไปเปYนต;นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล;อม

"รมว.ทส." มอบหนังสืออนุญาต คทช. พร;อมมอบหนังสือป<าชุมชนและเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
5 มีนาคม 2564 https://www.komchadluek.net/news/regional/460259
"นายวราวุธ ศิลปอาชา" รัฐมนตรีวAาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (ทส.) มอบหนังสืออนุญาต คทช. พร;อมมอบหนังสือ
ป<าชุมชนและเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
5 มี.ค. 64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวAาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (ทส.) พร;อมด;วยนายจตุพร บุรุษพัฒน
ปลัด ทส. คณะผู;บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป<าไม; รAวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนAวยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา ปKตตานี และยะลา
สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง นายวราวุธ รมว.ทส. พร;อมด;วยคณะ ได;เดินทางมายังเขตห;ามลAาสัตวป<าทะเลน;อย อ.ควนขนุน ภายหลังจาก
กลAาวให;กำลังใจ พร;อมมอบอุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานแกAเจ;าหน;าที่แล;ว รมว.ทส. ได;มอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ
ตามโครงการ(คทช.) จำนวน 3 พื้นที่ มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให;กับชุมชน อีก 4 ชุมชน
ประกอบด;วย
1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไรA ได;แกA
- ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA
- ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และป<าเขายาโง;ง เนื้อที่ 102-3-38 ไรA
- ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA
2. การมอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได;แกA
-ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ
- ป<าชุมชนบ;านนาสวน

- ป<าชุมชนบ;านเขากลาง
- ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
- ป<าชุมชนปากสระ
3. การมอบเงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชน ได;แกA
- ป<าชุมชนบ;านนาบอน
- ป<าชุมชนบ;านป<าพงศ
- ป<าชุมชนบ;านป<าแกAออก
- ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
"รมว.ทส." มอบหนังสืออนุญาต คทช. พร;อมมอบหนังสือป<าชุมชนและเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ รมว.ทส.ได;กลAาวหลังจากการลงนามบันทึกข;อตกลงความรAวมมือ พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อม ในวันนี้วAา ทุกคนที่มา
ลงนามไมAได;ทำเพื่อตัวเอง แตAจะตกทอดถึงรุAนลูก รุAนหลาน พร;อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น;องประชาชน ที่ได;รับหนังสือแสดงป<าชุมชน และ
เงินอุดหนุน ซึ่งหมายถึงการที่ได;รับความรAวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน และหวังเปYนอยAางยิ่งวAาการดูแลรักษา
สิ่งแวดล;อมที่ดีของจังหวัดพัทลุงจะเปYนต;นแบบให;จังหวัดอื่น ๆ ในอีก 76 จังหวัด ได;นำไปเปYนต;นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล;อม

รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช.
5 มี.ค. 2564 https://www.nationtv.tv/main/content/378817545
รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. พร;อมมอบหนังสือป<าชุมชนและเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อให;
ประชาชนชAวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน และให;เปYนต;นแบบกับจังหวัดอื่น ๆ ในอีก 76 จังหวัด ได;นำไปดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม
5 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร;อมด;วยนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัด ทส.คณะผู;บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี
รองอธิบดีกรมป<าไม;รAวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนAวยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดตรังพัทลุง สงขลา ปKตตานี
และยะลา สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รมว.ทส. พร;อมด;วยคณะได;เดินทางมายังเขตห;ามลAาสัตวป<าทะเลน;อย อ.ควนขนุน ภายหลังจาก
กลAาวให;กำลังใจพร;อมมอบอุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานแกAเจ;าหน;าที่แล;ว ทAาน รมว.ทส.ได;มอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวน
แหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให;กับชุมชน อีก 4 ชุมชน
ประกอบด;วย
1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไรA ได;แกA
-ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA
-ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และป<าเขายาโง;ง เนื้อที่102-3-38 ไรA
-ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA
2. การมอบหนังสือแสดงป<าชุมชนจำนวน 5 ชุมชน ได;แกA
-ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ
- ป<าชุมชนบ;านนาสวน
- ป<าชุมชนบ;านเขากลาง

- ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
- ป<าชุมชนปากสระ
3. การมอบเงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชนได;แกA
- ป<าชุมชนบ;านนาบอน
- ป<าชุมชนบ;านป<าพงศ
- ป<าชุมชนบ;านป<าแกAออก
- ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
ในโอกาสนี้ รมว.ทส.ได;กลAาวหลังจากการลงนามบันทึกข;อตกลงความรAวมมือ พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อมในวันนี้วAา ทุกคนที่มาลงนามไมAได;
ทำเพื่อตัวเอง แตAจะตกทอดถึงรุAนลูก รุAนหลานพร;อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น;องประชาชน ที่ได;รับหนังสือแสดงป<าชุมชนและเงินอุดหนุน
ซึ่งหมายถึงการที่ได;รับความรAวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืนและหวังเปYนอยAางยิ่งวAาการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ดี
ของจังหวัดพัทลุงจะเปYนต;นแบบให;จังหวัดอื่นๆ ในอีก 76 จังหวัดได;นำไปเปYนต;นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม

“รมว.ทส.” มอบหนังสืออนุญาต คทช.พร;อมมอบหนังสือป<าชุมชนและเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชน
5 มี.ค. 2564 ผู;จัดการออนไลน https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000021751
วันนี้ (5 มี.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร;อมด;วย นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัด ทส. คณะผู;บริหาร ทส. และ นายจิระศักดิ์ ชูความดี
รองอธิบดีกรมป<าไม; รAวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนAวยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา
ปKตตานี และ ยะลา
สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รมว.ทส. พร;อมด;วย คณะ ได;เดินทางมายังเขตห;ามลAาสัตวป<าทะเลน;อย อ.ควนขนุน ภายหลังจากกลAาวให;
กำลังใจ พร;อมมอบอุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานแกAเจ;าหน;าที่แล;ว โดย รมว.ทส. ได;มอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตาม
โครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ มอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให;กับชุมชน อีก 4 ชุมชน ประกอบด;วย
1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไรA ได;แกA ป<าสงวน
แหAงชาติ ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA, ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และ
ป<าเขายาโง;ง เนื้อที่ 102-3-38 ไรA, ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA
2. การมอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได;แกA ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ, ป<าชุมชนบ;านนาสวน, ป<าชุมชนบ;านเขากลาง, ป<าชุมชน
บ;านเขาวังทอง, ป<าชุมชนปากสระ และ 3. การมอบเงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชน ได;แกA ป<าชุมชน
บ;านนาบอน, ป<าชุมชนบ;านป<าพงศ, ป<าชุมชนบ;านป<าแกAออก, ป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได;กลAาวหลังจากการลงนามบันทึกข;อตกลงความรAวมมือ พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อม วAา ทุกคนที่มาลงนามไมAได;ทำ
เพื่อตัวเอง แตAจะตกทอดถึงรุAนลูก รุAนหลาน พร;อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น;องประชาชน ที่ได;รับหนังสือแสดงป<าชุมชน และเงินอุดหนุน
ซึ่งหมายถึงการที่ได;รับความรAวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ยั่งยืน และหวังเปYนอยAางยิ่งวAาการดูแลรักษาสิ่งแวดล;อมที่ดี
ของจังหวัดพัทลุงจะเปYนต;นแบบให;จังหวัดอื่นๆ ในอีก 76 จังหวัด ได;นำไปเปYนต;นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม

'วราวุธ' รมว.ทส. รAวมพิธีลงนามข;อตกลงความรAวมมือ "พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อมยั่งยืน"
วันศุกร ที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/relation/225534
'วราวุธ' รมว.ทส. รAวมพิธีลงนามข;อตกลงความรAวมมือ "พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อมยั่งยืน" พร;อมมอบหนังสืออนุญาต คทช. หนังสือแสดง
ป<าชุมชน และเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชนฯ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวAาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (รมว.ทส.) เปYนประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม
ข;อตกลงความรAวมมือ "พัทลุงมุAงสูAเมืองสิ่งแวดล;อมยั่งยืน" เพื่อสAงเสริมผลักดันให;เกษตรกรผลิตโดยหลีกเลี่ยง หรือลด ละ เลิก การใช;
สารเคมี และการหยุดเผาป<าโดยสิ้นเชิง รวมทั้ง ให;ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ใช;ชีวิตวิถีใหมA ใสAใจสิ่งแวดล;อม" พร;อมได;มอบหนังสือ
อนุญาต คทช. หนังสือแสดงป<าชุมชน และเงินอุดหนุนให;เครือขAายป<าชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม คณะผู;บริหาร หัวหน;าหนAวยงานในสังกัดที่เกี่ยวข;อง นายกู;เกียรติ วงศกระพันธุ ผู;วAา
ราชการจังหวัดพัทลุง องคกรปกครองสAวนท;องถิ่น และภาคีเครือขAายในจังหวัดพัทลุง เข;ารAวมพิธีฯ ณ ห;องประชุมศูนยศึกษาธรรมชาติและ
สัตวป<าทะเลน;อย
รมว.ทส. กลAาววAา ขอเปYนกำลังใจและขอบคุณทุกภาคสAวนที่รวมใจกันเปYนหนึ่งที่จะทำให;พัทลุงมุAงสูAการเปYนเมืองสิ่งแวดล;อมอยAางยั่งยืน
รวมทั้ง ได;รAวมกันดูแล อนุรักษ และรักษาพื้นที่แหAงนี้ให;คงความอุดมสมบูรณ เพราะสิ่งที่เราทำในวันนี้เปYนการทำเพื่อลูกหลานของเราใน
อนาคตข;างหน;า ให;พวกเขาได;เห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อมที่สมบูรณและยั่งยืนสืบตAอไป
ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาตใช;พื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ ตามโครงการ คทช. หนังสือแสดงป<าชุมชน และเงินอุดหนุนฯ ประกอบด;วย
1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช;พื้นที่ป<าสงวน ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม
968-0-90 ไรA ได;แกA ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนเสาธง ป<าควนนายสุก และป<าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไรA
ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าเขาหวัง ป<าเขาคับ ป<าเขาเขียว และป<าเขายาโง;ง เนื้อที่ 102-3-38 ไรA ป<าสงวนแหAงชาติ ป<าควนโคกยา ป<าควนโตSะดน
และป<าควนนุ;ย เนื้อที่ 135-0-72 ไรA
2. การมอบหนังสือแสดงป<าชุมชน จำนวน 5 หมูAบ;าน ได;แกA ป<าชุมชนบ;านเขาอ;อ ป<าชุมชนบ;านนาสวน ป<าชุมชนบ;านเขากลาง ป<าชุมชน
บ;านเขาวังทอง และป<าชุมชนปากสระ
3. มอบเงินอุดหนุน (เงินกู;) โครงการสร;างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป<าชุมชน ได;แกA ป<าชุมชนบ;านนาบอน ป<าชุมชนบ;านป<าพาศ ป<า
ชุมชนบ;านป<าแกAออก และป<าชุมชนบ;านเขาวังทอง
นอกจากนี้ รมว.ทส. และคณะผู;บริหาร ยังได;เยี่ยมชมภายในบริเวณศูนยการเรียนรู;ฯ และหอคอยจุดชมวิวทะเลน;อย ในโอกาสนี้ด;วย

โฆษก ทร.รAวม อธิบดีกรมป<าไม; รAวมแก;ปKญหาบุกรุกที่ดิน ทร.
05/03/2021 https://www.siamfocustime.com/?p=97493
พลเรือโท เชษฐา ใจเปstยม รองหัวหน;าคณะทำงานแก;ไขปKญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร;อมคณะทำงานการแก;ไขปKญหา
บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ เข;าพบ นายอดิศร นุชดำรงค อธิบดีกรมป<า เพื่อประชุมหารือเรื่องการแก;ไขปKญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ใน
สAวนที่เปYนแนวเขตทับซ;อนและพื้นที่ที่ยังหาข;อยุติไมAได; และประสานความรAวมมือในสAวนที่จะเปYนประโยชนตAอประชาชน ณ ห;องประชุม 2
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป<าไม; ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โฆษก ทร.รAวม อธิบดีกรมป<าไม; รAวมแก;ปKญหาบุกรุกที่ดิน ทร.
05/03/2021 https://www.pheupuangchon.com/?p=117981
พลเรือโท เชษฐา ใจเปstยม รองหัวหน;าคณะทำงานแก;ไขปKญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร;อมคณะทำงานการแก;ไขปKญหา
บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ เข;าพบ นายอดิศร นุชดำรงค อธิบดีกรมป<า เพื่อประชุมหารือเรื่องการแก;ไขปKญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ใน
สAวนที่เปYนแนวเขตทับซ;อนและพื้นที่ที่ยังหาข;อยุติไมAได; และประสานความรAวมมือในสAวนที่จะเปYนประโยชนตAอประชาชน ณ ห;องประชุม 2
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป<าไม; ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โฆษก ทร.รAวม อธิบดีกรมป<าไม; รAวมแก;ปKญหาบุกรุกที่ดิน ทร.
05/03/2021 http://www.voice-tv.online/96545
พลเรือโท เชษฐา ใจเปstยม รองหัวหน;าคณะทำงานแก;ไขปKญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร;อมคณะทำงานการแก;ไขปKญหา
บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ เข;าพบ นายอดิศร นุชดำรงค อธิบดีกรมป<า เพื่อประชุมหารือเรื่องการแก;ไขปKญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ใน
สAวนที่เปYนแนวเขตทับซ;อนและพื้นที่ที่ยังหาข;อยุติไมAได; และประสานความรAวมมือในสAวนที่จะเปYนประโยชนตAอประชาชน ณ ห;องประชุม 2
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป<าไม; ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โฆษก ทร.รAวม อธิบดีกรมป<าไม; รAวมแก;ปKญหาบุกรุกที่ดิน ทร.
05/03/2021 https://www.4forcenews.com/?p=180611
พลเรือโท เชษฐา ใจเปstยม รองหัวหน;าคณะทำงานแก;ไขปKญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร;อมคณะทำงานการแก;ไขปKญหา
บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ เข;าพบ นายอดิศร นุชดำรงค อธิบดีกรมป<า เพื่อประชุมหารือเรื่องการแก;ไขปKญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ใน
สAวนที่เปYนแนวเขตทับซ;อนและพื้นที่ที่ยังหาข;อยุติไมAได; และประสานความรAวมมือในสAวนที่จะเปYนประโยชนตAอประชาชน ณ ห;องประชุม 2
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป<าไม; ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรมป<าไม; สั่งชุดพยัคฆไพรเข;าตรวจสอบ กลุAมนายทุนขุดทรายในเขตป<าสงวน
สยามรัฐออนไลน 5 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/225181
"รองอธิบดีกรมป<าไม; สั่งชุดพยัคฆไพรเข;าตรวจสอบ กรณีพลเมืองดีร;องเรียนวAามีบริษัทเอกชนแหAงหนึ่งอ;างเอกสารสิทธิ์ เข;าไปขุดทรายใน
เขตป<าสงวนแหAงชาติป<าเขาห;วยมะหาด ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก จังหวัดระยอง เจ;าหน;าที่ได;รวบรวมข;อมูลทั้งหมดขยายผล
ตรวจสอบอยAางละเอียด โดยเฉพาะการได;มาของเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน"
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป<าไม; สั่งการให;นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน;าหนAวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร)
เข;าดำเนินการตรวจสอบกรณีได;รับเรื่องร;องเรียนวAา มีกลุAมนายทุนผู;มีอิทธิพลบุกรุกขุดทราย ภายในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าเขาห;วยมะหาด
ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก จังหวัดระยอง โดยได;ประสานกำลังเจ;าหน;าที่ศูนยปvองกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ศูนยป<าไม;ระยอง
ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม; สำนักจัดการทรัพยากรป<าไม;ที่ 9 (ชลบุรี) เจ;าหน;าที่หนAวยปvองกันรักษาป<าที่ รย.2 (บ;านคAาย) และตำรวจกอง
กำกับการ 2 บก. ปทส.เข;าตรวจสอบ
โดยพื้นที่ตามที่มีการร;องเรียน ตรวจสอบพบวAาอยูAในท;องที่ ตำบลห;วยโป<ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เจ;าหน;าที่ได;นำคAาพิกัดถAายทอดลง
บนแผนที่ป<าไม; ปรากฏวAาอยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าเขาห;วยมะหาด ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก 225 ไรAเศษ อยูAนอกเขตป<าสงวน
แหAงชาติ 43 ไรAเศษ แตAพื้นที่ทั้งหมดอยูAในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสงวนหวงห;ามที่ดินในท;องที่ ตำบลห;วยโป<ง และตำบลสำนักกะ
ท;อน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2492 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 286 ไรAเศษ
จากการสอบถามผู;ดูแล ซึ่งได;นำเจ;าหน;าที่เดินสำรวจให;ข;อมูลวAา พื้นที่ที่เข;าทำประโยชนเปYนของบริษัทเอกชนแหAงหนึ่ง และได;อ;างเอกสาร
น.ส. 3 จำนวน 4 ฉบับ รวมเนื้อที่ 199 ไรAเศษ เจ;าหน;าที่จึงได;รวบรวบข;อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง โดยเฉพาะเอกสาร
สิทธิ์ที่นำมากลAาวอ;างวAาออกโดยชอบด;วยกฎหมายหรือไมA เพื่อใช;ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข;องตAอไป และ
เพื่อให;ความเปYนธรรมแกAทุกฝ<ายตามระเบียบกฎหมาย เบื้องต;นเจ;าหน;าที่ได;นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันไว;ที่สถานีตำรวจภูธรห;วยโป<ง
เพื่อเปYนหลักฐาน.

รองอธิบดีกรมป<าไม; สั่งชุดพยัคฆไพรตรวจสอบ บริษัทเอกชนขุดทรายเขตป<าสงวนฯ
วันศุกร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/557116
5 มีนาคม 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป<าไม; สั่งการให;นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน;าหนAวยเฉพาะกิจปราบปราม
พิเศษ (พยัคฆไพร) เข;าดำเนินการตรวจสอบกรณีได;รับเรื่องร;องเรียนวAา มีกลุAมนายทุนผู;มีอิทธิพลบุกรุกขุดทราย ภายในเขตป<าสงวน
แหAงชาติป<าเขาห;วยมะหาด ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก จังหวัดระยอง โดยได;ประสานกำลังเจ;าหน;าที่ศูนยปvองกันและปราบปรามที่ 1
(ภาคกลาง) ศูนยป<าไม;ระยอง ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม; สำนักจัดการทรัพยากรป<าไม;ที่ 9 (ชลบุรี) เจ;าหน;าที่หนAวยปvองกันรักษาป<าที่ รย.2
(บ;านคAาย) และตำรวจกองกำกับการ 2 บก. ปทส.เข;าตรวจสอบ
โดยพื้นที่ตามที่มีการร;องเรียน ตรวจสอบพบวAาอยูAในท;องที่ ตำบลห;วยโป<ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เจ;าหน;าที่ได;นำคAาพิกัดถAายทอดลง
บนแผนที่ป<าไม; ปรากฏวAาอยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าเขาห;วยมะหาด ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก 225 ไรAเศษ อยูAนอกเขตป<าสงวน
แหAงชาติ 43 ไรAเศษ แตAพื้นที่ทั้งหมดอยูAในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสงวนหวงห;ามที่ดินในท;องที่ ตำบลห;วยโป<ง และตำบลสำนักกะ
ท;อน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2492 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 286 ไรAเศษ
จากการสอบถามผู;ดูแล ซึ่งได;นำเจ;าหน;าที่เดินสำรวจให;ข;อมูลวAา พื้นที่ที่เข;าทำประโยชนเปYนของบริษัทเอกชนแหAงหนึ่ง และได;อ;างเอกสาร
น.ส. 3 จำนวน 4 ฉบับ รวมเนื้อที่ 199 ไรAเศษ เจ;าหน;าที่จึงได;รวบรวบข;อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง โดยเฉพาะเอกสาร
สิทธิ์ที่นำมากลAาวอ;างวAาออกโดยชอบด;วยกฎหมายหรือไมA เพื่อใช;ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข;องตAอไป และ
เพื่อให;ความเปYนธรรมแกAทุกฝ<ายตามระเบียบกฎหมาย เบื้องต;นเจ;าหน;าที่ได;นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันไว;ที่สถานีตำรวจภูธรห;วยโป<ง
เพื่อเปYนหลักฐาน.

‘พยัคฆไพร’ลุยตรวจเอกชนรุกขุดทรายป<าสงวนแหAงชาติ
วันจันทร ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/557534
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป<าไม; สั่งการให;นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน;าหนAวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ
(พยัคฆไพร) เข;าดำเนินการตรวจสอบกรณีได;รับเรื่องร;องเรียนวAา มีกลุAมนายทุนผู;มีอิทธิพลบุกรุกขุดทราย ภายในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<า
เขาห;วยมะหาด ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก จ.ระยอง โดยได;ประสานกำลังเจ;าหน;าที่ศูนยปvองกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ศูนย
ป<าไม;ระยอง ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม; สำนักจัดการทรัพยากรป<าไม;ที่ 9 (ชลบุรี) เจ;าหน;าที่หนAวยปvองกันรักษาป<าที่ รย.2 (บ;านคAาย) และ
ตำรวจกองกำกับการ 2 บก. ปทส.เข;าตรวจสอบ
โดยพื้นที่ตามที่มีการร;องเรียน ตรวจสอบพบวAาอยูAในท;องที่ ต.ห;วยโป<ง อ.เมือง จ.ระยอง เจ;าหน;าที่ได;นำคAาพิกัดถAายทอดลงบน
แผนที่ป<าไม; ปรากฏวAาอยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าเขาห;วยมะหาด ป<าเขานั่งยอง และป<าเขาครอก 225 ไรAเศษ อยูAนอกเขตป<าสงวน
แหAงชาติ 43 ไรAเศษ แตAพื้นที่ทั้งหมดอยูAในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสงวนหวงห;ามที่ดินในท;องที่ ต.ห;วยโป<ง และ ต.สำนักกะท;อน อ.
เมือง จ.ระยอง พ.ศ.2492 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 286 ไรAเศษ
จากการสอบถามผู;ดูแล ซึ่งได;นำเจ;าหน;าที่เดินสำรวจให;ข;อมูลวAา พื้นที่ที่เข;าทำประโยชนเปYนของบริษัทเอกชนแหAงหนึ่ง และ ได;
อ;างเอกสาร น.ส. 3 จำนวน 4 ฉบับ รวมเนื้อที่ 199 ไรAเศษ เจ;าหน;าที่จึงได;รวบรวบข;อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
โดยเฉพาะเอกสารสิทธิ์ที่นำมากลAาวอ;างวAาออกโดยชอบด;วยกฎหมายหรือไมA เพื่อใช;ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข;องตAอไป

ทส.ย;ายซี 9 “สมบูรณ” ขึ้น ผอ.สำนักปvองกันฯ กรมป<าไม;
8 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/politic/2045801
นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งโยกย;ายข;าราชการระดับ 9 ประกอบด;วย
นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (ทสจ.) สตูล เปYน ผอ.กองกลาง สำนักปลัด ทส. วAาที่ ร.ต.นรินทร
ปytนสกุล ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ เปYน ผอ.ทสจ.ขอนแกAน นายอิสระ ศิริไสยาสน ผอ.ทสจ.แมAฮAองสอน เปYน ผอ.ทสจ.เชียงใหมA นายชัยสิทธิ์
ตระกูลศิริพาณิชย ผอ.ทสจ.สุราษฎรธานี เปYน ผอ.ทสจ.นคร ศรีธธรรมราช นายวีระ ขุนไชยรักษ ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช เปYน ผอ.ทสจ.
นนทบุรี นายจุมพฏ ชอบธรรม ผอ.ทสจ.ราช บุรี เปYน ผอ.ทสจ.สิงหบุรี นายเกรียงศักดิ์ มากมี ผอ.ทสจ.ชุมพร เปYน ผอ.ทสจ.สุราษฎรธานี
นายจรวย อินทรจันทร ผอ.ทสจ.ปKตตานี เปYน ผอ.สำนักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ทสจ.เชียงใหมA เปYน ผอ.สำนัก
ปvอง กันรักษาป<าและควบคุมไฟป<า กรมป<าไม; นายปรีชาญ สามารถ ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร เปYน ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล น.ส.ทิพยอาภา ยลธรรมธรรม ผอ.ทสจ.นนทบุรี เปYน ผอ.กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
นายวิทยา มีนิสัย ผอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปYน ผอ.สำนักอนุรักษและฟ}~นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นาย
บรรจง พรมจันทร ผอ.สำนักอนุรักษและฟ}~นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เปYน ผอ.ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล นางรวม
ทรัพย คะเนะดะ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล;อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) เปYน ผอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.
ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เปYน ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล;อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

ป<าไม;เชียงใหมA ลุยตรวจรีสอรตหรู 25 หลัง พบรุกป<าสงวน บ;านผาปู<จอม
5 มี.ค. 2564 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6073971
เจ;าหน;าที่ศูนยป<าไม;เชียงใหมA เข;าตรวจสอบรีสอรตกลางป<า บ;านผาปู<จอม จ.เชียงใหมA พบกำลังสร;าง 25 หลัง มูลคAา 10 ล. อยูAในพื้นที่ป<า
สงวน
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 นายกมล นวลใย ผู;อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป<าไม; ที่ 1 เชียงใหมA ได;สั่งการให; นายสัมพันธ พุฒด;วง
ผู;อำนวยการศูนยป<าไม;เชียงใหมA นำกำลังเจ;าหน;าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม;เชียงใหมA และหนAวยปvองกันรักษาป<า ที่ชม.6 ปางกว;าง เมื่อ
วันที่ 4 มี.ค. 64 ที่ผAานมา
นายกมล กลAาววAา ตามนโยบายรัฐมนตรีวAาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ให;จนท.ทส.ดำเนินเพิ่ม
พื้นที่ป<า ตรวจสอบควบคุมมิให;มีการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป<าโดยมิชอบด;วยกฏหมาย จึงสั่งการให;เจ;าหน;าที่เข;าทำการตรวจสอบรีสอรทก
ลางป<าในพื้นที่บ;านผาปู<จอม ต.กื้ดช;าง อ.แมAแตง จ.เชียงใหมA
พบวAามีรีสอรต บ;านพักตากอากาศ อยูAระหวAางการกAอสร;าง จำนวน 25 หลัง คิดเปYนมูลคAาประมาณ 10 ล;านบาท ครองครองพื้นที่ 3 ไร 2
งาน 96 ตารางวา ควบคุมผู;ต;องหา 2 คน ได;คุมตัวไปแจ;งความกับพนักงานสอบสวนสภ.แมAแตง จ.เชียงใหมA เพื่อสืบสวนดำเนินคดีตาม
กฎหมายตAอไป

#*สจป.1 เชียงใหมA กรมป<าไม; บุกดำเนินคดีนายทุนรุกป<าสร;างรีสอรทกลางหุบเขาในป<าลึก***
06/03/2021 https://www.muanchononlinenews.com/129113
ตามนโยบายรัฐมนตรีวAาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ให;จนท.ทส.ดำเนินเพิ่มพื้นที่ป<า ตรวจสอบ
ควบคุมมิให;มีการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป<าโดยมิชอบด;วยกฏหมาย นั้น
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายกมล นวลใย ผู;อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป<าไม; ที่ 1 (เชียงใหมA)
ได;สั่งการให; ผู;อำนวยการศูนยป<าไม;เชียงใหมA (นายสัมพันธ พุฒด;วง) นำกำลังเจ;าหน;าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม;เชียงใหมA และหนAวย
ปvองกันรักษาป<า ที่ ชม.6 (ปางกว;าง)ดำเนินการ เข;าตรวจสอบรีสอรท กลางป<าในพื้นที่บ;านผาปู<จอม ตำบลกื้ดช;าง อำเภอแมAแตง จังหวัด
เชียงใหมA โดยพบวAามีการกAอสร;างรีสอรท บ;านพักตากอากาศ ยังไมAแล;วเสร็จ และยังไมAเปyดให;บริการ จำนวน 25 หลัง คิดเปYนมูลคAา
ประมาณ 10 ล;านบาท ครองครองพื้นที่ 3-2-96 ไรA ควบคุมผู;ต;องหา 2 คน ได;ร;องทุกขกลAาวโทษตAอพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแมA
แตง อำเภอแมAแตง จังหวัดเชียงใหมA เพื่อสืบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ตAอไป

เชียงใหมA-รีสอรตรุกป<า
6 มี.ค. 2564 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6080144
เชียงใหมA-รีสอรตรุกป<า – วันที่ 5 มี.ค. นายสัมพันธ พุฒด;วง ผู;อำนวยการศูนยป<าไม;เชียงใหมA นำกำลังเจ;าหน;าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม;
เชียงใหมA และหนAวยปvองกันรักษาป<า ที่ ชม.6 (ปางกว;าง) ดำเนินการ เข;าตรวจสอบรีสอรต กลางป<าในพื้นที่บ;านผาปู<จอม ต.กื้ดช;าง อ.แมA
แตง จ.เชียงใหมA พบวAามีการกAอสร;างรีสอรต บ;านพักตากอากาศ ยังไมAแล;วเสร็จ 25 หลัง คิดเปYนมูลคAาประมาณ 10 ล;านบาท ควบคุม
ผู;ต;องหา 2 คน นำตัวสAงสภ.แมAแตง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตAอไป
กลางป<า – รีสอรตอยูAระหวAางกAอสร;างกลางป<าพื้นที่บ;านผาปู<จอม ต.กื้ดช;าง อ.แมAแตง จ.เชียงใหมA เจ;าหน;าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป<าไม;
เชียงใหมA นำกำลังเข;าตรวจสอบกAอนควบคุมตัว 2 ผู;ต;องหาสAงสภ.แมAแตง ดำเนินคดี

จนท.ยึดไม;สักทองซุกในป<ากวAา 50 แผAน
สยามรัฐออนไลน 6 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/225258
ฝ<ายปกครองอำเภอขุนยวม จ.แมAฮAองสอน สนธิกำลังกับทหารพราน ร;อย 3602 ตชด.ร;อย 336 และหนAวยปvองกันและพัฒนาป<าไม;ที่ มส.3
ขุนยวม ลาดตระเวนยึดไม;สักทองหน;าขนาดใหญA จำนวนมากในป<า
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผAานมา วAาที่ร;อยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอำเภอขุนยวม ได;สั่งการให;ปลัดฝ<ายความมั่นคงนำกำลังอาสา
รักษาดินแดน สนธิกำลัง กับทหารพราน ร;อย 3602 ตชด.ร;อย 336 และหนAวยปvองกันและพัฒนาป<าไม;ที่ มส.3 ขุนยวม ออกลาดตระเวน
พิสูจนทราบ พื้นที่ป<าบ;านแมAซอ หมูA 5 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม หลังจากได;รับแจ;งวAาพบไม;สักจำนวนมากซุกซAอนในป<ารอลำเลียงสAงนายทุน
เมื่อไปถึงบริเวณพิกัด LA 901692 ซึ่งเปYนลำห;วยพบ ต;นสักทองขนาดใหญAถูกตัดโคAนลงและแปรรูป เปYนแผAน ๆ และพื้นที่ใกล;เคียงพบ ไม;
สักแปรรูป หน;าขนาดใหญA นับได;จำนวน 59 แผAน รวมปริมาตร 0.77 ลบ.ม.คAาภาคหลวง 308 บาท คิดเปYนคAาเสียหายของรัฐ 92,400 บาท
จึงได;ตรวจยึดและเคลื่อนย;ายนำมาเก็บไว;ที่ หนAวยปvองกันและพัฒนาป<าไม; ที่ ม.ส.3 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จังหวัดแมAฮAองสอน เพื่อ
ดำเนินการตามกฎหมายตAอไป

สนธิกำลัง ลาดตระเวนยึดไม;สักทองซุกซAอนในป<าบ;านแมAซอ
06 มี.ค. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210306115648983
กองร;อยทหารพรานที่ 3602 หนAวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 รAวมกับ เจ;าหน;าที่ฝ<ายปกครองอำเภอขุนยวม กองร;อยตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 336 หนAวยปvองกันรักษาป<าที่ มส.3 ขุนยวม จัดชุดลาดตระเวนพิสูจนทราบ การลักลอบทำลายทรัพยากรป<าไม; ได;ตรวจ
พบไม;แปรรูป บริเวณบ;านแมAซอ หมูAที่ 5 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแมAฮAองสอน มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดความกว;าง 22 ซ.ม.ยาว 260 ซ.ม.หนา 2.5 ซ.ม. ปริมาตร 19 ลบ.ม.จำนวน 19 แผAน
ขนาดความกว;าง 25 ซ.ม.ยาว 312 ซ.ม.หนา 2 ซ.ม. ปริมาตร 0.36 ลบ.ม.จำนวน 18 แผAน
ขนาดความกว;าง 15 ซ.ม.ยาว 260 ซ.ม.หนา 2 ซ.ม. ปริมาตร 0.01 ลบ.ม.จำนวน 1 แผAน
ขนาดความกว;าง 7 ซ.ม.ยาว 203 ซ.ม.หนา 4 ซ.ม. ปริมาตร 0.11 ลบ.ม.จำนวน 11 แผAน
ขนาดความกว;าง 10 ซ.ม.ยาว 212 ซ.ม.หนา 5 ซ.ม. ปริมาตร 0.05 ลบ.ม.จำนวน 5 แผAน
ขนาดความกว;าง 8 ซ.ม.ยาว 262 ซ.ม.หนา 4 ซ.ม. ปริมาตร 0.05 ลบ.ม.จำนวน 5 แผAน
รวมจำนวนไม;ทั้งหมด 59 แผAน รวมปริมาตร 0.77 ลบ.ม. คAาภาคหลวง 308 บาท คAาเสียหายของรัฐ 92,400 บาท จึงได;ตรวจยึด
และเคลื่อนย;ายนำมาเก็บไว;ที่ หนAวยปvองกันรักษาป<าที่ มส.3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแมAฮAองสอน เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย
ตAอไป

สนธิกำลังยึดไม;สักทองซุกในป<า
6 มี.ค. 2564 https://www.nationtv.tv/main/content/378817560
แมAฮAองสอน - ฝ<ายปกครองอำเภอขุนยวม จ.แมAฮAองสอน สนธิกำลังกับทหารพราน ร;อย 3602 ตชด.ร;อย 336 และหนAวยปvองกันและพัฒนา
ป<าไม;ที่ มส.3 ขุนยวม ลาดตระเวนยึดไม;สักทองหน;าขนาดใหญA จำนวนมากในป<า
วAาที่ร;อยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอำเภอขุนยวม จ.แมAฮAองสอน ได;สั่งการให;ปลัดฝ<ายความมั่นคงนำกำลังอาสารักษาดินแดน สนธิ
กำลัง กับทหารพราน ร;อย 3602 ตชด.ร;อย 336 และหนAวยปvองกันและพัฒนาป<าไม;ที่ มส.3 ขุนยวม ออกลาดตระเวนพิสูจนทราบ พื้นที่ป<า
บ;านแมAซอ หมูA 5 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมAฮAองสอน หลังจากได;รับแจ;งวAาพบไม;สักจำนวนมากซุกซAอนในป<ารอลำเลียงสAงนายทุน
เมื่อไปถึงบริเวณลำห;วยพบต;นสักทองขนาดใหญAถูกตัดโคAนลงและแปรรูปเปYนแผAน ๆ และพื้นที่ใกล;เคียงพบไม;สักแปรรูป หน;าขนาดใหญA
นับได;จำนวน 59 แผAน รวมปริมาตร 0.77 ลบ.ม.คAาภาคหลวง 308 บาท คิดเปYนคAาเสียหายของรัฐ 92,400 บาท จึงได;ตรวจยึดและ
เคลื่อนย;ายนำมาเก็บไว;ที่ หนAวยปvองกันและพัฒนาป<าไม; ที่ ม.ส.3 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมAฮAองสอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายตAอไป

ยึดไม;สัก-ประดูA ถูกตัดโคAนในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าโป<งแค
วันที่ 5 มีนาคม 2564 https://www.matichon.co.th/region/news_2609677
พิษณุโลก ยึดไม;สัก-ประดูA ถูกตัดโคAนในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าโป<งแค จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน;าหนAวยปvองกันรักษาป<าที่พล.5 (ปากพาน-น้ำโจน) พร;อมกำลังเจ;าหน;าที่ป<าไม;ออกตรวจ
พื้นที่ป<า ในหมูAที่ 6 ต.คันโช;ง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กระทั่งรับแจ;งจากผู;หวังดีไมAประสงคออกนามวAาบริเวณป<าหมูAบ;านโป<งแค หมูA10 ต.
คันโช;ง มีการลักลอบทำไม; ในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าโปงแค โดยทำการแปรูปไม;
ตAอมาเจ;าหน;าที่ป<าไม;จึงเดินเท;าเพื่อทำการพิสูจนทราบ กระทั่งพบการตัดไม;และแปรรูปกระจัดกระจายทั่ว เจ;าหน;าที่ป<าไม;จึงได;ตรวจยึด
พร;อมคำนวณปริมาตรไม;แยกเปYน 1 ไม;พฤกษจำนวน 3 แผAน .ปริมาตร 1.39 ลบม. 2.ไม;ประดูAจำนวนทAอน 10 ทAอนปริมาตร 2.00 ลบ.ม.
3. ไม;สักทAอนจำนวน 6 ทAอนปริมาตร 1.55 ลบ.ม.4..ไม;สักแปรรูปจำนวน 9 แผAนปริมาตร 0.11 5. สะเดาจำนวน 3 แผAนปริมาตร 0.05ลบ.
ม. 5 ไม;มะยมหินจำนวน 3 แผAนปริมาตร.04 ลบ.ม.รวมปริมาตรไม;ทั้งหมด 4.14 ลบ.ม.คิดเปYนคAาเสียหายของรัฐทั้งสิ้น 46,850 บาท
นอกจากนี้ ทราบวAา บริเวณพื้นที่ดังกลAาวมีรั้วลวดหนามล;อมรอบและมีกระทAอมปลูกไว;จำนวน 1 หลัง แตAขณะที่คณะเจ;าหน;าที่เข;าทำการ
ตรวจยึดไมAพบผู;หนึ่งผู;ใดอยูAในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูAในเขตบำาสงวนแหAงชาติบำโป<งแค โดยได;ตรวจสอบหน;าตัดของตอไม; ไมAพบรูปรอย
ดวงตราคAาภาคหลวงของพนักงานเจ;าหน;าที่
ตีตรา ยึด พร;อมตรวจยึดพื้นที่และวัดรอบตอโดยใช;เครื่องมือคAาพิกัดทางภูมิศาสตรจากระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) วัดรอบตอไม;
จำนวน 12 ตอ
เหตุเกิดบริเวณปvาบ;านโปvงแค หมูAที่ 10 บ;านโป<งแค ตำบลคันโช;ง อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าโป<งแค ถือวAา
เปYนการกระทำผิดกฎหมายวAาด;วยการป<าไม; ตามพระราชบัญญัติป<าไม; 2484 มาตรา 11ฐาน “ผู;ใดทำไม; หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา โดย
ไมAได;รับอนุญาต และมาตรา 29 ห;ามมีให;ผู;ใดแปรรูปไม; ตั้งโรงงานแปรรูปหรือมีไม;แปรรูปชนิดอื่นเปYนจำนวนกิน 0.20 ลูกบาศเมตร และ
มาตรา 48 ฐาน ” ทำไม; ในเขตป<าสงวนแหAงชาติ โตยไมAได;รับอนุญาตจาก นอกจากนี้ ผิดตามพระราชบัญญัติป<าสงวนแหAงชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา14 จึงจัดทำบันทึกการตรวจยึดสAงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธวัดโบสถ อำเภอวัดโบสถ จังห วัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินดีตาม
กฎหมายตAอไป

ลุยดับไฟ! ป<าสงวนฯป<าแมAสลิด-โป<งแดง คาดไฟไหม;จากการเผาหาของป<าลAาสัตว
วันอาทิตย ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/557447
7 มีนาคม 2564 ผู;สื่อขAาวรายงานถึงสถานการณไฟป<าในพื้นที่จังหวัดตาก ยังคงเกิดขึ้นอยAางตAอเนื่อง โดยนายชูเกียรติ พงศศิริวรรณ ผอ.
สำนักจัดการทรัพยากรป<าไม;ที่4 (ตาก) กรมป<าไม; สั่งการให;นายนฤพนธ ทิพยมณฑา ผู;อำนวยการสAวนปvองกันรักษาป<าและควบคุมไฟป<า
สำนักจัดการทรัพยากรป<าไม;ที่ 4 (ตาก) พร;อมด;วยนายก;องกิตติพัศ พิชัยณรงค หัวหน;าฝ<ายควบคุมไฟป<า นำกำลังเจ;าหน;าที่ชุดเหยี่ยวไฟ
ตาก หนAวยสAงเสริมการควบคุมไฟป<า สำนักจัดการทรัพยากรป<าไม;ที่ 4 (ตาก) รAวมกับชาวบ;านอาสาดับไฟปา รวม 15 คน ชAวยกันดับไฟป<าที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติป<าแมAสลิด-โป<งแดง บริเวณบ;านสามไรA หมูAที่ 8 ต.โป<งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
หลังตรวจพบโดยภาพถAายดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS มีพื้นที่ป<าได;รับความเสียหาย ประมาณ 50 ไรA คาดวAาเกิดจากชาวบ;านที่
แอบลักลอบเข;าป<าหาของป<าและลAาสัตว ซึ่งเปYนต;นเหตุของไฟไหม;ป<าในครั้งนี้
สAวนสถานการณไฟป<าเกิดขึ้นบริเวณผืนป<าเขื่อนภูมิพล ที่ลุกไหม;มาตั้งแตAวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผAานมา ปKจจุบันสามารถควบคุม
สถานการณไว;ได;แล;วมีพื้นที่ป<าได;รับความเสียหายประมาณ 1500 ไรA คิดเปYน 7.5 เปอรเซ็นตของ ผืนป<าที่อยูในความรับผิดชอบของ เขื่อน
ภูมิพล ประมาณ 20,000 ไรA
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) GISTDA โดยดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตรวจพบ จุดความ
ร;อน ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ จ.ตาก จำนวน 109 จุด อยูAในเขตพื้นที่ อำเภอสามเงา จำนวน 53 จุด อำเภอเมืองตาก 16 จุด อำเภอแมAสอด 13
จุด อำเภอแมAระมาด 9 จุด อำเภออุ;มผาง 6 จุด อำเภอทAาสองยาง 6 จุด อำเภอพบพระ 2 จุด อำเภอบ;านตาก 2 จุด อำเภอวังเจ;า 2 จุด
ซึ่งไฟป<าที่เกิดขึ้นนั้นอยูAในพื้นที่ป<าอนุรักษ และป<าสงวนแหAงชาติ จำนวน 100 จุดอยูAในพื้นที่เกษตร ชุมชนและอื่นๆ จำนวน 9 จุด

ไฟป<าลามใกล;ถึงสันเขื่อนภูมิพลไมAเกิน 500 ม. เสียหายแล;วกวAา 5,000 ไรA (คลิป)
ไทยรัฐออนไลน 5 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2044492
สถานการณไฟป<าที่ อ.สามเงา จ.ตาก ลAาสุดลามถึงบริเวณเขาแก;ว หAางจากสันเขื่อนภูมิพลไมAถึง 500 เมตร คาดวAาพื้นที่ป<าเสียหาย รวม
แล;วกวAา 5,000 ไรA จนท.เรAงเดินเท;าขึ้นไปดับไฟบนสันเขื่อนแล;ว
ไฟป<าเหนือเขื่อนภูมิพลยังลุกลามหนัก หมอกควัน ลอยฟุvงกระจาย
เจ;าหน;าที่เรAงดับไฟป<าที่โหมหนัก เหนือเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
สถานการณไฟป<าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ตาก ขณะนี้ทวีความรุนแรงอยAางมาก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสามเงา จ.ตาก ซึ่งเปYนที่ตั้งของเขื่อนภูมิ
พล มีไฟป<าลุกลามมาจากผืนป<าเหนืออAางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ที่เกิดไฟป<าไหม;โหมมาตั้งแตAเดือนมกราคม จนขยายวงกว;างลุกลามมาเรื่อยๆ
จนทั่วผืนป<า ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวป<าแมAตื่น จ.ตาก, เขตรักษาพันธุสัตวป<าอมกŽอย จ.เชียงใหมA และอุทยานแหAงชาติแมAปyง จ.
ลำพูน
แม;วAากAอนหน;านี้ชAวงต;นสัปดาห ทางเจ;าหน;าที่ชุดเสือดำดับไฟป<าของเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก นำโดย นายอรรณพ โหรวิชิต นายชAาง
ระดับ 11 หัวหน;าชุด นำกำลังทีมเสือดำ จำนวน 16 คน และชาวบ;านจิตอาสาดับไฟป<า เรAงนำกำลังสกัดกั้นการเกิดไฟป<าลุกลามเข;ามายัง
ผืนป<าเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมรัศมีประมาณ 2-3 กิโลเมตร มานานกวAา 5 วัน แตAเอาไมAอยูA
ลAาสุดชAวงกลางดึกคืนวันที่ 4 มี.ค.64 ที่ผAานมา ไฟป<าได;ลามเข;ามายังป<าเขื่อนภูมิพล เปลวเพลิงได;ลุกไหม;โชติชAวงนAากลัว หมอกควันลอย
ฟุvงกระจายตลบอบอวล เจ;าหน;าที่ชุดเสือดำดับไฟป<าของเขื่อนภูมิพล และชาวบ;านจิตอาสาดับไฟป<าในพื้นที่ รวมกวAา 100 คน กระจาย

กำลังชAวยกันดับไฟป<าที่เกิดขึ้นบนภูเขาอยAางตAอเนื่องตลอดทั้งคืนที่ ผAานมาจนถึงชAวงเช;าที่ผAานมา ไฟป<าได;ลามจนถึงบริเวณเขาแก;ว อยูAหAาง
จากสันเขื่อนภูมิพลไมAถึง 500 เมตร คาดวAามีพื้นที่ป<าเสียหายรวมแล;วกวAา 5,000 ไรA
ลAาสุด เวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายนฤพนธ ทิพยมณฑา ผู;อำนวยการสAวนปvองกันรักษาป<าและควบคุมไฟป<า และนายก;อง
กิตติพัศ พิชัยณรงค หัวหน;าฝ<ายควบคุมไฟป<า หัวหน;าหนAวยปvองกันและพัฒนาป<าไม;สามเงา และหนAวยปvองกันรักษาป<าที่ ตก.16 (เดAนไม;
ซุง) หัวหน;าชุดเหยี่ยวไฟตาก นำกำลังเจ;าหน;าที่และอาสาสมัครดับไฟป<า จำนวน 70 คน เจ;าสมทบกับทีมเสือดำเขื่อนภูมิพล เดินเข;าขึ้นไป
ดับไฟป<าที่เกิดขึ้นบริเวณเขื่อนภูมิพล ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ในเขตป<าสงวนแหAงชาติป<าฝKtงซ;ายแมAน้ำปyง จากที่มีจุด Hotspot เกิดขึ้น
ติดตAอกันหลายวัน และเจ;าหน;าที่ได;รAวมกันควบคุมไฟป<าอยAางตAอเนื่องติดตAอกันหลายวัน เนื่องจากพื้นที่เปYนภูเขาสูงชันและป<าหินยากแกA
การควบคุม อีกทั้งลมแรงอาจเกิดอันตรายแกAเจ;าหน;าที่ได;
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) GISTDA โดยดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความ
ร;อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ตาก จำนวน 79 จุด อยูAในพื้นที่อำเภอสามเงาเกือบทั้งหมด อยูAในพื้นที่ป<าเหนืออAางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ต.บ;านนา อ.
สามเงา จ.ตาก จำนวน 28 จุด อำเภอแมAสอด 19 จุด อำเภอแมAระมาด 12 จุด อำเภออุ;มผาง 6 จุด อำเภอทAาสองยาง 6 จุด อำเภอเมือง
ตาก 5 จุด อำเภอพบพระ 1 จุด อำเภอบ;านตาก 1 จุด อำเภอวังเจ;า 1 จุด ซึ่งไฟป<าที่เกิดขึ้นนั้นอยูAในพื้นที่ป<าอนุรักษ และป<าสงวนแหAงชาติ
จำนวน 78 จุด ส.ป.ก.จำนวน 1 จุด.

ไฟป<าตาก-ไหม;วอด5หมื่นไรA
7 มี.ค. 2564 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6084191
วันที่ 6 มี.ค. ผู;สื่อขAาวรายงานวAา สำหรับสถานการณไฟป<าในจ.ตาก ได;ทวีความรุนแรงอยAางมาก โดยเฉพาะอ.สามเงา รอบบริเวณเขื่อนภูมิ
พล มีไฟป<าลุกลามมาจากผืนป<าเหนืออAางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลที่เกิดไฟป<าตั้งแตAเดือนม.ค.จนขยายวงกว;างและลุกลามมาเรื่อยๆ ครอบคลุม
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวป<าแมAตื่น จ.ตาก เขตรักษาพันธุสัตวป<าอมกŽอย จ.เชียงใหมA และอุทยานแหAงชาติแมAปyง จ.ลำพูน
นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผอ.สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ จีสด;า เผยวAา ข;อมูลภาพจากดาวเทียม
Suomi NPP ระบบเวียร ตรวจพบจุดความร;อน จ.ตาก 111 จุด (เมื่อวาน 79 จุด) อ.สามเงา จ.ตาก 69 จุด อ.แมAสอด 17 จุด อ.เมืองตาก
8 จุด อ.แมAระมาด 6 จุด อ.อุ;มผาง 5 จุด อ.ทAาสองยาง 4 จุด อ.พบพระ 1 จุด และ อ.บ;านตาก 1 จุด ซึ่งไฟป<าที่เกิดขึ้นนั้นอยูAในพื้นที่ป<า
อนุรักษ และป<าสงวนแหAงชาติ รวม 105 จุดอยูAในพื้นที่เกษตร ชุมชนและอื่นๆ อีก 6 จุด และพบความเสียหายเปYนวงกว;างประมาณ
52,200 ไรA และมีแนวโน;มขยายลงไปทางตอนลAางของจุดตรวจสันเขื่อน
นายอรรณพ โหรวิชิต นายชAางระดับ 11 หัวหน;าชุดเสือดำดับไฟป<าเขื่อนภูมิพล นำกำลังทีมเสือดำดับไฟป<าเขื่อนภูมิพล และชาวบ;านจิต
อาสาดับไฟป<าขึ้นไปดับไฟป<าที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติป<าฝKtงซ;ายแมAน้ำปyง ป<าเขื่อนภูมิพล ซึ่งเปYนผืนป<าขนาดใหญAที่อยูAรอบ
เขื่อนภูมิพล สามารถมองเห็นเปลวเพลิงที่โหมไหม;อยูAบนภูเขาล;อมรอบเขื่อนภูมิพลอยAางนAากลัว หมอกควันพิษจากไฟป<าลอยฟุvงกระจาย
ตลบอบอวลเนื่องจากอยูAในหุบเขาเปYนแอAงกระทะ ขณะที่นายก;องกิตติพัศ พิชัยณรงค หัวหน;าฝ<ายควบคุมไฟป<า หัวหน;าหนAวยปvองกันและ
พัฒนาป<าไม;สามเงา หัวหน;าชุดเหยี่ยวไฟตาก ได;ประสานเหยี่ยวไฟจากภาคอีสาน 30 นาย เข;ามาสมทบเพื่อเรAงดับไฟป<าที่เกิดขึ้นในวันนี้

บันทึกถ;อยคำ ‘สมพร-ชนาพรรณ’ รู; น.ส.3 ก. อยูAในป<าสงวนฯ กAอนซื้อที่ดิน จ.ราชบุรี
วันที่ 5 มีนาคม 2564 https://www.isranews.org/article/isranews/96551-report00-30.html
หลักฐานสำคัญ ! บันทึกถ;อยคำ ‘สมพร-ชนาพรรณ จึงรุAงเรืองกิจ’ รับทราบตAอหน;า เจ;าหน;าที่ น.ส.3 ก. อยูAในเขตป<าสงวนฯ อาจออกไมA
ชอบ ถูกแก;ไข เพิกถอน เสียหาย ขอรับผิดชอบเอง ยืนยันจดทะเบียนเบียนซื้อ คดีถือครอง 2,154 ไรA จอมบึง จ.ราชบุรี
กรณีเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (บก.ปทส.) นาย
อดิศร นุชดำรงค อธิบดีกรมป<าไม; พร;อมด;วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู;อำนวยการสำนักปvองกันรักษาป<าและควบคุมไฟป<า ที่ปรึกษาหนAวย
เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) รAวมกันแถลงขAาว แจ;งความเพิ่มเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุAงเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุAงเรืองกิจ
และ นายธนาธร จึงรุAงเรืองกิจ ใช;เอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน ( น.ส.3 ก. ) ออกโดยมิชอบ มาครอบครองพื้นที่ป<าสงวนแหAงชาติ
ป<าฝKtงซ;ายแมAน้ำภาชี จ.ราชบุรี จำนวน 2,154-3-82 ไรA โดยเปYน น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ ในพื้นที่ ต.รางบัว ต.ดAานทับตะโก อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี แบAงเปYน
1.น.ส.3 ก. ในชื่อ นางสมพร จึงรุAงเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อที่ 1,940-3-93 ไรA
2.น.ส. 3 ก. ในชื่อ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุAงเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร จำนวน 5 ฉบับ เนื้อที่ 132-0-22 ไรA
3.น.ส.3 ก. ในชื่อนายธนาธร จึงรุAงเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อที่ 81-3-67 ไรA
สำนักขAาวอิศรา (www.isranews.org) นำข;อมูล การถือครอง น.ส.3 ก. ของบุคคลทั้งสามมารายงานแล;ว ได;แกA
กรณี การถือครอง น.ส.3 ก. นายธนาธร
(เรื่องเกี่ยวข;อง: เผยโฉม น.ส.3 ก. ‘ธนาธร’ 43 ไรA ฉบับคดีรุกป<า จ.ราชบุรี ซื้อจาก กก.เครือไทยซัมมิท )

กรณีการถือครอง น.ส.3 ก. จำนวน 1 ฉบับของ นางสมพร จึงรุAงเรืองกิจ
(เรื่องเกี่ยวข;อง: เปyด น.ส.3 ก. 38 ไรA ‘สมพร’ คดีรุกป<า 2,154 ไรA จ.ราชบุรี ซื้อจากคนใกล;ชิด 9 แปลงปs 2557, คนยื่นรังวัดอยูA จ.นครปฐม
! น.ส.3 ก. 38 ไรA ‘สมพร’ คดีรุกป<า จ.ราชบุรี 2,154 ไรA)
การถือครอง น.ส.3 ก. ของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุAงเรืองกิจ
(เรื่องเกี่ยวข;อง: ดูชัดๆ น.ส.3 ก. 27 ไรA ‘ชนาพรรณ’ พี่สาวธนาธร คดีรุกป<า 2,154 ไรA)
มีเอกสารที่เกี่ยวข;องอีก 2 ฉบับ คือ บันทึกถ;อยคำที่ นางสมพร จึงรุAงเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุAงเรืองกิจ ผู;ซื้อที่ดินกับผู;ขายที่ดิน
รับทราบตAอหน;าพนักงานเจ;าหน;าที่วAา น.ส.3 ก.อยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติ แตAยืนยันจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้
ฉบับแรก บันทึกถ;อยคำ ของ นางสมพร จึงรุAงเรืองกิจ ระบุวAา
“ ตามที่ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายได;ยื่นคำขอจดทะเบียนและนิติกรรม ขาย ที่ดิน แปลงเครื่องหมายดังกลAาวข;างบนนี้ ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายทราบ
แล;ววAาที่ดินแปลงนี้อยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติหรืออาจจะอยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติ
ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท.0700/ว.2064 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2529 เรื่องการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปKญหาสงสัยวAาหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยไมAชอบ ข;อ 2 ความวAา ‘ถ;าเปYนกรณีที่ยังมีปKญหาหรือข;อสงสัยวAาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนั้นได;
ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไมAชอบด;วยกฎหมาย และผู;มีอำนาจในการสั่งแก;ไขหรือเพิกถอนหนังสือแสดงสิทิในที่ดินยังพิจารณาไมAยุติ ก็ให;
พนักงานเจ;าหน;าที่รับจดทะเบียนนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ตAอไปได; แตAกAอนจดทะเบียนให;พนักงานเจ;าหน;าที่แจ;งให;คูAกรณีทราบถึงเหตุที่
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นอาจจะถูกแก;ไขหรือเพิกถอน หากคูAกรณีทราบแล;วแตAยังประสงคจะจดทะเบียนก็ให;บันทึกถ;อยคำไว;แล;วจด
ทะเบียนตAอไปได;’
“พนักงานเจ;าหน;าที่ได;แจ;งให;ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายทราบข;อความข;างต;นแล;ว และที่ดินแปลงดังกลAาวนี้อยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติหรืออาจจะ
ไมAอยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติ จึงอาจจะถูกแก;ไขหรือเพิกถอนได; ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายมีความประสงคขอให;พนักงานเจ;าหน;าที่ทำการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให;แกAข;าพเจ;าด;วย หากมีการแก;ไขหรือเพิกถอนหรือเกิดการเสียหายไมAวAากรณีใดๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ ข;าพเจ;า
ทั้งสองฝ<ายขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไมAเกี่ยวกับพนักงานเจ;าหน;าที่ผู;จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและทางราชการที่จะต;องรับผิดชอบแตA
อยAางใด” (ดูเอกสาร)
เอกสารบันทึกถ;อยคำ นางสมพร จึงรุAงเรืองกิจ
ฉบับเต็ม (ด;านลAาง)
ฉบับที่สอง บันทึกถ;อยคำ ของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุAงเรืองกิจ วันที่ 19 มิ.ย.2540 ระบุวAา
“ตามที่ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายได;ยื่นขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงเครื่องหมายข;างบนนี้ ข;าพเจ;าได;ตรวจบริเวณที่ดินแปลงนี้จากระวางรูปถAาย
ทางอากาศ หมายเลข 4836 // แผAนที่ 104 ซึ่งในระวางฯ ระบุวAา ที่ดินอยูAในเขตป<าสงวนแหAงชาติหมายเลข 85 และเจ;าหน;าที่แจ;งให;
ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายทราบแล;ววAา หลักฐาน น.ส.3ก. ฉบับดังกลAาว อาจออกไปโดยไมAชอบด;วยกฎหมาย ซึ่งตAอไปทางราชการอาจดำเนินการ
แก;ไขหรือเพิกถอน น.ส.3 ก. ได; ซึ่งทำให;การซื้อขายที่ดินครั้งนี้เปYนโมฆะ ข;าพเจ;าทั้งสองฝ<ายทราบและเข;าใจดีแล;วแตAข;าพเจ;าขอยืนยันให;
พนักงานเจ;าหน;าที่จดทะเบียนขายที่ดินให;ข;าพเจ;าครั้งนี้ได; หากเกิดการเสียหายใดๆ ขึ้นเกี่ยวกับการนี้ ข;าพเจ;าขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้นไมA
เกี่ยวกับเจ;าหน;าที่แตAอยAางใด" (ดูเอกสาร)

