
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 17 พ.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ขรก.ซี 10-9 ทส.เกษียณเพียบ 38 คน (ไทยรัฐ 17 พฤษภาคม 2564 หน&า 7) 
- ผู&ว+าฯ-ตร.แย&งอัยการ ไม+ฟ2องคดีรุกม+อนแจ+ม (ข+าวสด 16 พฤษภาคม 2564 หน&า 1,12) 
- อัยการชี้ไร&เจตนาสั่งไม+ฟ2อง 19คดีรีสอร:ต"ม+อนแจ+ม"รุกป=า (ผู&จัดการรายวัน 360o 17 พฤษภาคม 2564 หน&า 11) 
- 'โครงการ Forest For Life สร&างป=าสร&างชีวิต' (แนวหน&า 17 พฤษภาคม 2564 หน&า 13) 
- 'รีสอร:ต'ดังเขาค&อข้ึนป2ายยักษ:ต&าน แฉนายทุน-นักการเมืองจ&องฮุบป=า (มติชน 17 พฤษภาคม 2564 หน&า 16) 

ข�าวเว็บไซต+ 

ปปช.จ+อฟNน จนท.เมืองกาญจน: 56 คน ร+วมออกสปก.ทับท่ีอุทยานฯ (บ&านเมือง 14 พฤษภาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/234177 
กรมอุทยานฯ ยื่นหลักฐานชง ป.ป.ช. สอบ จนท.รัฐออกเอกสาร ส.ป.ก.ทับท่ีอุทยานฯ  
(ผู&จัดการออนไลน: 14 พฤษภาคม 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000046604 
ผู&ว+าฯ-ตร.แย&งอัยการ ไม+ฟ2องคดีรุกม+อนแจ+ม (ข+าวสด 15 พฤษภาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6399432 
อัยการเชียงใหม+สั่งไม+ฟ2อง 19 คดีรีสอร:ต “ม+อนแจ+ม” รุกป=าสงวน ชี้ไร&เจตนา-จ+อยื่นอัยการสูงสุดชี้ขาด  
(ผู&จัดการออนไลน: 14 พฤษภาคม 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000046518 
ชาวม+อนแจ+มมีลุ&น หลังอัยการสั่งไม+ฟ2อง 19 รีสอร:ตรุกป=า (PPTV 15 พฤษภาคม 2564) 
https://www.pptvhd36.com/newsสังคม/147496 
จังหวัดแพร+.....เจ&าหน&าท่ีหลายฝ=ายตรวจยึดไม&กลางป=าสงวน (สํานักข+าว กรมประชาสัมพันธ: 15 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210515170554249 
จนท.ป=าไม&แพร+ ร+วมกับฝ=ายปกครอง และตํารวจ สภ.สะเอียบ อ.สอง ตรวจยึดไม&หวงห&ามถูกลักลอบตัดในป=าสงวนแห+งชาติ
แม+สอง (เชียงใหม+นิวส: 15 พฤษภาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1663142/ 
ตํารวจสูงเม+น จังหวัดแพร+ ตรวจยึดยาเสพติด รถยนต: รถจักรยานยนต: และอาวุธปpน 
(สํานักข+าว กรมประชาสัมพันธ: 15 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210515171234250 
สนธิกําลังจับเอเย+นต:ค&ายาบ&ารายใหญ+เมืองแพร+ (Nation22 15 พฤษภาคม 2564) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378823844 
จังหวัดมุกดาหาร กอ.รมน. สนธิกําลัง จนท.ป=าไม& ยึดคืนพ้ืนท่ีบุกรุกป=าสงวนแห+งชาติดงภูพานอําเภอดงหลวง 8 แปลง ไม+
ท+อนไม&แปรรูป 97 ท+อนเหลี่ยม (สํานักข+าว กรมประชาสัมพันธ: 14 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210514203821063 
 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23127
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ขรก.ซี 10-9 ทส.เกษียณเพียบ 38 คน

รหัสข่าว: C-210517009082(17 พ.ค. 64/03:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.08 Ad Value: 24,288 PRValue : 72,864 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11127
วันที่: อาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯ-ตร.แย้งอัยการ ไม่ฟ้องคดีรุกม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-210516037047(15 พ.ค. 64/07:20) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 26.59 Ad Value: 41,214.50 PRValue : 123,643.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3432
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: อัยการชี้ไร้เจตนาสั่งไม่ฟ้อง 19คดีรีสอร์ต"ม่อนแจ่ม"รุกป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-210517040053(17 พ.ค. 64/04:54) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 76.17 Ad Value: 91,404 PRValue : 274,212 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3432
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: อัยการชี้ไร้เจตนาสั่งไม่ฟ้อง 19คดีรีสอร์ต"ม่อนแจ่ม"รุกป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-210517040053(17 พ.ค. 64/04:54) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 76.17 Ad Value: 91,404 PRValue : 274,212 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14628
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'โครงการ Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิต'เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโค...

รหัสข่าว: C-210517005035(17 พ.ค. 64/06:07) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 166.08 Ad Value: 207,600 PRValue : 622,800 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14628
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'โครงการ Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิต'เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโค...

รหัสข่าว: C-210517005035(17 พ.ค. 64/06:07) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 166.08 Ad Value: 207,600 PRValue : 622,800 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14628
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'โครงการ Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิต'เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโค...

รหัสข่าว: C-210517005035(17 พ.ค. 64/06:07) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 166.08 Ad Value: 207,600 PRValue : 622,800 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15772
วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'รีสอร์ต'ดังเขาค้อขึ้นป้ายยักษ์ต้าน แฉนายทุน-นักการเมืองจ้องฮุบป่า

รหัสข่าว: C-210517020040(17 พ.ค. 64/04:03) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.81 Ad Value: 19,591 PRValue : 58,773 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
จากกรณีเมื่อวันท่ี11 เม.ย 2564เจ�าหน�าท่ีป�าไม� อุทยานฯ ตํารวจ ปกครองอ.ไทรโยค เข�ายึดไม�ท'อนหวงห�าม ท่ีถูกลักลอบตัดในพ้ืนท่ีสปก.4-01ข.
บ�านพุองกะ ม.4 ต.ท'าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป4นจํานวนมากถึง427 ท'อน มูลค'ากว'าล�านบาท ล'าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว'าการ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายจตุพร บรุษพัฒน> ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห'งชาติ สัตว>ป�า และพันธุ>พืช นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� ลงพ้ืนท่ีดูด�วยตนเอง โดยได�สั่งการให�ทุกหน'วยงานท่ี
เก่ียวข�อง ร'วมกันหาแนวทางแก�ไขป@ญหา และถ�าหากพบการกระทําผิด ก็ให�ดําเนินการ ตามกฎหมายอย'างเด็ดขาด ตามข'าวท่ีได�เสนอไปแล�ว  

ความคืบหน�า เมื่อเวลา 09.00 น. วันท่ี 14 พ.ค. 2564 นายนิพนธ> จํานงสิริศักดิ์ ผู�อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ>ท่ี 3 (บ�านโป�ง)เปIดเผยว'า  
ตามนโยบาย ทส.ยกกําลัง2+4  ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว'าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม นายจตุพร บุรุษพัฒน> 
ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห'งชาติ สัตว>ป�าและพันธุ>พืช ให�ปราบปรามการบุก
รุกตัดไม�ทําลายป�า หรือครอบครองท่ีดินของนายทุน ท่ีไม'ชอบโดยกฎหมาย อย'างเด็ดขาด   

ท้ังน้ี นายหิรัญเศรษฐ> เหยี่ยวประยูร ผู�อํานวยการสํานักไต'สวนคดี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ( ป.ป.ช.) นางสาวสุนันทา จําปาเงิน 
ผู�อํานวยการสํานักงานป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี นายธนเกียรติ วัฒนศิลปK นักสืบสวนทุจริต ชํานาญการ ป.ป.ช. ภาค 7 นายนิพนธ> จํานงสิริ
ศักดิ์ ผู�อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ>ท่ี 3 (บ�านโป�ง)นายสมเจตน> จันทนา หัวหน�าอุทยานแห'งชาติไทรโยค นายไพโรจน> เขียวแก�ว หัวหน�า
หน'อยปLองกันและพัฒนาป�าไม� กจ.1 อ.ไทรโยค ได�ลงพ้ืนท่ีบ�านพุองกะ ม.4 ต.ท'าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริง ในพ้ืนท่ีท่ี
จนท.ได�ทําการตรวจยึดไม�ป�าหวงห�าม ท่ีถูกลักลอบตัด จํานวน 427 ท'อน ซึ่งแต'ละต�นมีขนาดใหญ'และมีอายุราว 40 ปN ในแปลง ส.ป.ก.4-01ข. ของ
ผู�ครอบครองรายหน่ึง เน้ือท่ี 45ไร' 2 งาน17 ตาราวา ท่ีออกให�ในวันท่ี 3 ม.ค.2561 และพ้ืนท่ีทับซ�อนกับเขตอุทยานไทรโยค จํานวน 5ไร' 2 งาน 62 ตร.ว.   

นายนิพนธ>เผยต'อว'า คณะเจ�าหน�าท่ี ได�ตรวจสอบถึงท่ีมาการออก ส.ป.ก.ดังกล'าว โดยตรวจดูจากเอกสารบันทึก การนําทําการรังวัดท่ีดิน ลว.14 มิ.ย
2559 ตรวจดูเอกสารข�อมูล ตามคําขอเข�าทําประโยชน> ในเขตปฎิรูปท่ีดินลว.20 มิ.ย.2559 ท่ีผู�ครอบครองได�มาแจ�งข�อมูลว'า ตนเองเป4นผู�ประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรมเป4นหลัก และได�มีการทําไร'มันสําปะหลังเต็มแปลง โดยมี จนท.สปก.เป4นผู�รังวัดป@กหลักเขตท่ีดิน และเป4นผู�สอบสวนสิทธิ
คุณสมบัติ ความเป4นเกษตรกร รวมท้ังมีผู�ใหญ'บ�าน  เป4นผู�รับรองการรังวัด ป@กหลักเขตท่ีดินในแปลง ส.ป.ก.ดังกล'าว แต'เมื่อจนท.มาตรวจสอบ
ภาพถ'ายดาวเทียม ย�อนหลัง ปNพ.ศ. 2559 ในแปลงส.ป.ก.ดังกล'าว อ'านแปลตีความ โดยผู�เช่ียวชาญด�านแผนท่ี พบว'ามีสภาพเป4นป�าผลัดใบเกือบ
ท้ังหมด มีการทําพืชไร'เพียงเล็กน�อย เท'าน้ัน 

จากการสืบสวนของคณะเจ�าหน�าท่ีพบว'า  ผู�ครอบครอง มีภูมิลําเนาเดิมอยู'ท่ีเขตบางซื่อ กทม. ได�ย�ายทะเบียนบ�านเข�ามาอยู'ในเขตอ.ไทรโยค ใน
เดือน เม.ย.2559 เพียงประมาณ 3 เดือน ในช'วงเดือนก.ค. 2559 ก็ได�ย�ายกลับมาอยู'เขตบางซื่อ กทม.อีกครั้ง ท่ีผ'านมาผู�ครอบครอง ทํางาน ในส'วน
ท่ีเก่ียวข�องกับระบบนํ้าเสีย  ป@จจุบันอาศัยอยู' เขตบางซื่อ กทม. และยังพบว'า เป4นท่ีอยู'เดียวกันกับ บริษัทแห'งหน่ึง ท่ีมีการดําเนินงาน เก่ียวกับ
บริการด�านระบบนํ้าบําบัดนํ้าเสีย    



 
เมื่อคณะเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจดู รายงานการประชุม ของคณะอนุกรรมการ ปฎิรูปท่ีดินอําเภอไทรโยค ท่ีได�มีประชุมครั้งท่ี 2/2560 ในวันท่ี 7 ก.ย. 
2560 โดยมี นายอําเภอไทรโยคเป4นประธาน นิติกรชํานาญการพิเศษส.ป.ก.กาญจนบุรี เป4นเลขานุการ พร�อมด�วยอนุคณะกรรมการอีก 23 คน ได�มี
มติอนุคณะกรรมการเห็นชอบ ให�ผู�ครอบครองรายน้ี เข�าทําประโยชน>ในแปลง ส.ป.ก.ดังกล'าว  และตรวจสอบรายงานการประชุม คณะกรรมการ
ปฎิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี  ท่ีได�มีการประชุมครั้งท่ี 3/2560 ในวันท่ี 25 ก.ย.2560 โดยมี รองผวจ.กาญจนบุรี เป4นประธาน นิติกรชํานาญการ
พิเศษ เป4นเลขานุการ พร�อมคณะกรรมการอีก 28 คนได�มีมติคณะกรรมการอนุมัตใิห�ผู�ครอบครอง เข�าทําประโยชน>ในแปลง ส.ป.ก.ดังกล'าว  แต'เมื่อ
มาตรวจสอบภาพถ'ายดาวเทียมย�อนหลังในปN พ.ศ. 2560 อ'าน แปล ตีความ โดยผู�เช่ียวชาญแผนท่ี พบว'าบริเวณแปลง.ส.ป.ก. ดังกล'าว มีสภาพเป4น
ป�าธรรมชาติท้ังหมด ไม'มีการทําประโยชน>ในพ้ืนท่ีแต'อย'างใด  

เมื่อคณะเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบภาพถ'ายดาวเทียมย�อนหลังปN พ.ศ.2561 ในแปลง ส.ป.ก. ดังกล'าว ปฎิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรีในขณะน้ัน ออก
หนังสืออนุญาตให�ทําประโยชน> ในเขตปฎิรูปท่ีดินส.ป.ก.4-01ข เลขท่ี4878  วันท่ี 3 ม.ค.2561 ให�กับผู�ครอบครอง ตามมติของคณะกรรมการปฎิรูป
ท่ีดิน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 3/2560 อ'าน แปล ตีความ โดยผู�เช่ียวชาญแผนท่ี พบว'า มีสภาพป�าธรรมชาติเตม็แปลง ไม'มีการทําประโยชน>ในพ้ืนท่ี
แต'อย'างใด 

คณะเจ�าหน�าท่ีเห็นว'า การรังวัดป@กแนวเขต การสอบสวนสิทธิ การรับรองของผู�ปกครองท�องท่ี มติของอนุคณะกรรมการฯมติของคณะกรรมการฯ 
รวมถึงการออกหนังสือส.ป.ก. 4-01ข.ดังกล'าว ขัดกับหนังสือ ด'วนท่ีสุด กษ1205/323 ลว.11 ม.ค. 2536 ข�อ 3 ในทางปฎิบัติ หากมีสภาพป�า
หลงเหลือ ส.ป.ก.ก็จะไม'จัดท่ีดินให�กับราษฎร ขัดกับมติครม.30 มี.ค.2536 ท่ีมีมติว'า บริเวณป�าสงวนฯใดมีสภาพป�าสมบูรณ> ก็ควรจะได�ดําเนินการ
กันพ้ืนท่ี ออกจากเขตปฎิรูปท่ีดิน และให�รวมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนด�วยเช'น กระทรวงกลาโหม กรมธนารักษ> ฯลฯ ตามข�อสังเกตของคณะกรรมการ รัฐมนตรี
ฝ�ายเศรษฐกิจ ขัดกับมติครม. 1 มี.ค.2537 ท่ีมีมติว'า ในการสํารวจรังวัดออก ส.ป.ก.4-01 ในพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ ให�ดําเนินการเฉพาะในพ้ืนท่ี ท่ีมีราษฎร
ถือครองทํากินแล�วเท'าน้ัน และให�รวมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนด�วย เช'นกระทรวงกลาโหม กรมธนารักษ>ฯลฯ ตามข�อสังเกตของคณะกรรมการ รัฐมนตรี
ฝ�ายเศรษฐกิจ นอกจากน้ีแปลง ส.ป.ก.ดังกล'าว ยังล้ําเข�าไปในเขตอุทยานแห'งชาติไทรโยค เป4นการขัดกับมติครม.30 มิ.ย.2541 ข�อ2.1 ท่ีไม'ให�
ดําเนินการปฎิรูปท่ีดินในเขตป�าอนุรักษ>  

คณะเจ�าหน�าท่ีเห็นว'า ในเรื่องการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบน้ัน ศาลฎีกาได�เคยมีคําพิพากษาท่ี 12909/2557 ตัดสินเป4นบรรทัดฐานไว�ว'า จําเลย 
ลงลายมือช่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชน> (น.ส.3ก)ให�แก'นายด�าเอ็ม ซึ่งเป4นการกระทําท่ีอยู'ในอํานาจหน�าท่ีของจําเลย โดยไม'ได�ตรวจสอบ
ความถูกต�องว'า นายด�าเอ็ม ยื่นขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน>ถูกต�อง ตรงต'อความเป4นจริงหรือไม' และทําให�นายด�าเอ็ม ได�ไปซึ่งหนังสือ
รับรอง การทําประโยชน> (น.ส.3ก.)โดยไม'มีสิทธิได�รับ ถือได�ว'าเป4นการกระทํา เพ่ือแสวงหาประโยชน>ท่ีมิควรได� โดยชอบด�วยกฎหมาย สําหรับผู�อ่ืน 
การกระทําของจําเลย จึงเป4นความผิดฐาน เจ�าพนักงานละเว�น การปฏิบัติหน�าท่ีโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ต'อมานายนิพนธ>ฯพร�อมด�วยนายสมเจตน>ฯ ได�มอบเอกสารบันทึกร�องเรียนในเรื่องดังกล'าว ให�กับนายหิรัญเศรษฐ>ฯ ท่ีบริเวณกองไม�ท'อนของกลาง
427ท'อน ท่ียึดจากพ้ืนท่ีสปก.ดังกล'าว เพ่ือให�ดําเนินตามพรบ.ประกอบรัฐธรรรมนูญ ว'าด�วยการปLองกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 กับ
เจ�าหน�าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง  ด�านนายหิรัญเศรษฐ> บอกว'าเรื่องน้ีจะรีบดําเนินการโดยเร็วท่ีสุด เช่ือใช�เวลาดําเนินการไม'เกิน 6 เดือน คงเสร็จสิ้น 
และไม'หนักใจหรืออึดอัดใจ ท่ีต�องดําเนินการตรวจสอบข�าราชการจํานวนมากถึง 56 คน เพราะมีหน�าท่ีโดยตรงอยู'แล�ว  

อย'างไรก็ตาม ในพ้ืนท่ียังมีแปลง ส.ป.ก.  ท่ีออกทับซ�อนพ้ืนท่ีอุทยานแห'งชาติไทรโยค ซึ่งยังมีสภาพป�าสมบูรณ> อีกเป4นจํานวนถึง 2,896 ไร'  ซึ่งทาง
อุทยานแห'งชาติไทรโยค จะรวบรวมส'งเรื่องให�ป.ป.ช.ดําเนินการตามกฎหมายต'อไป 

 



 

 

 
กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ยื่นหลักฐานชง ป.ป.ช. สอบ จนท.รัฐกราวรูด ปมมีมติออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ข. ทับท่ีอุทยานฯ ไทรโยค แปลงบ�านพุ
องกะ ท่ีไม�ป�าถูกตัดกว'า 400 ท'อน เผยยังมีท่ี ส.ป.ก.ทับซ�อนท่ีอุทยานฯ อีกมากกว'า 2,000 ไร' 

วันน้ี (14 พ.ค.) ท่ีหน'วยปLองกันรักษาป�า ท่ี กจ.1 (ท'าเสา) ต.ท'าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายหิรัญเศรษฐ> เหยี่ยวประยูร ผอ.สํานักไต'สวนคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ป.ป.ช. น.ส.สุนันทา จําปาเงิน ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี นายธนเกียรติ วัฒนศิลปK นัก
สืบสวนทุจริต ชํานาญการ ป.ป.ช.ภาค 7 เดินทางลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงในคดีตรวจยึดไม�ป�าหวงห�าม เมื่อวันท่ี 11 เม.ย.64 อายุร'วม 40 ปN 
จํานวน 400 ท'อน ในแปลง ส.ป.ก.4-01 ข. เน้ือท่ี 45ไร' 2 งาน 17 ตาราวา ท่ีออกในวันท่ี 3 ม.ค.2561 และทับซ�อนกับเขตอุทยานไทรโยค จํานวน 
5 ไร' 2 งาน 62 ตารางวา 

โดยมีนายนิพนธ> จํานงสิริศักดิ์ ผู�อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ>ท่ี 3 (บ�านโป�ง) นายสมเจตน> จันทนา หัวหน�าอุทยานแห'งชาติไทรโยค ได�ลง
พ้ืนท่ีบ�านพุองกะ ม.4 ต.ท'าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายไพโรจน> เขียวแก�ว หัวหน�าหน'วยปLองกันรักษาป�าท่ี กจ.1 (ท'าเสา ให�การต�อนรับ พร�อม
บรรยายท่ีมาท่ีไปให�รับทราบข�อเท็จจริง 

การบรรยายใช�เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงจึงแล�วเสร็จ จากน้ันคณะท้ังหมดได�ไปตรวจดูไม�ท'อนกว'า 400 ท'อน ท่ีเคลื่อนย�ายมาเก็บรักษาเอาไว� จากน้ัน
เดินทางไปตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีไม�จํานวนดังกล'าวถูกตัดบนเน้ือท่ีกว'า 45 ไร' ซึ่งเป4นท่ี ส.ป.ก.4-01 ข. ท่ีตั้งอยู'ในท�องท่ีบ�านพุองกะ หมู' 4 ต.ท'าเสา อ.
ไทรโยค โดยเจ�าหน�าท่ีได�ใช�อากาศยานไร�คนขับ (โดรน) ในการบินสํารวจ 

ท้ังน้ี นายหิรัญเศรษฐ> เหยี่ยวประยูร ผอ.สํานักไต'สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ป.ป.ช.เปIดเผยภายหลังว'า เริ่มแรกต�องตรวจสอบก'อน
ว'าท่ีดินผืนน้ีน้ันอยู'ในเขตอุทยานแห'งชาติหรือไม' และการท่ีออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 กระบวนการทําอย'างไรจึงออกได� อีกส'วนหน่ึงก็คือบุคคลท่ี
ได�รับ ส.ป.ก.4-01 เขาเป4นผู�มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว�หรือไม' 

ข้ันตอนและกระบวนการตรวจสอบต'างๆตัง้แต'เจ�าหน�าท่ีในระดบัปฏิบัต ิคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแต'ละช'วงแต'ละช้ันของเรื่องมันมีความผิดพลาด
หรือบกพร'องอย'างไร ถึงมีการออก ส.ป.ก.4-01 ในพ้ืนท่ีอย'างน้ีได� ซึ่งเรื่องน้ีเป4นอํานาจของ ป.ป.ช.ในส'วนท่ีดูแลการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
ฉะน้ัน ป.ป.ช.จะทําการพิสูจน>เพ่ือให�ทราบเรื่องน้ีกันอย'างเต็มท่ี 



ส'วนกรณีท่ีมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�ามาเก่ียวข�องมากถึง 56 คนหนักใจหรือไม'น้ัน เรื่องน้ี ป.ป.ช.เราไม'หนักใจ เหตุผลคือหน�าท่ีความรับผิดชอบของ 
ป.ป.ช.ต�องตรวจสอบเจ�าหน�าท่ีของรัฐในทุกระดับอยู'แล�วตั้งแต'ระดับผู�ปฏิบัติไปจนถึงผู�บริหารสูงสุดของหน'วยงานหรือระดับรัฐมนตรีด�วยซ้ําไป 
เพราะเราทําหน�าท่ีอย'างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานอยู'แล�วเพราะฉะน้ันจึงไม'รู�สึกหนักใจอะไร 

สําหรับคดีน้ี ป.ป.ช.ตั้งใจเอาไว�ว'าจะทําการตรวจสอบให�เสร็จภายใน 6 เดือน เพราะเราอยากจะรู�เช'นกันว'าในรายละเอียดของเรื่องมันมีท่ีมาท่ีไป
อย'างไร และมีใครเข�าไปมีส'วนเก่ียวข�องหรือเข�าไปมีผลประโยชน>อย'างไรหรือไม' 

โจทย>แรกในการตรวจสอบเลยคือ กระบวนการออก ส.ป.ก.4-01 คือเปLาหมายหลักในการท่ีจะพิจารณาว'า ฝ�ายท่ีเข�าไปตัดไม�ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเขาอ�างว'าข�าราชการออก ส.ป.ก.4-01 ให�เขา เขาจึงเป4นผูมีสิทธิในการดําเนินการในพ้ืนท่ีได� เราต�องมาดูว'ากระบวนการออก 
ส.ป.ก.4-01 มันเป4นกระบวนการท่ีชอบด�วยกฎหมายหรือถูกต�องตามกฎหมายหรือไม' ซึ่งต�องมาไล'กันตั้งแต'ต�นจนจบ 

ท้ังเขตพ้ืนท่ีท้ังกระบวนการออก ส.ป.ก.4-01 กระบวนการสอบสวน กระบวนการได�มาของสิทธิน้ันชอบด�วยกฎหมายหรือไม' ส'วนใครจะผิดหรือถูก
เดี๋ยวต�องมาว'ากันอีกครั้งหน่ึง เพราะช้ันการพิจารณาเรามีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการติดสินในรอบสุดท�ายอยู'แล�ว 

สําหรับกรณีเดียวกันน้ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี เช'นท่ี จ.เพชรบูรณ> จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี เป4นต�น แต'กระบวนการสอบสวนในเรื่องพวกน้ี
ค'อนข�างท่ีจะซับซ�อนและยุ'งยาก เพราะว'ามันเป4นเรื่องรายละเอียดเก่ียวกับทางด�านเทคนิค เช'น รูปแผนท่ีหรือการครอบครองท่ีดินท่ีต�องย�อนกลับ
ไปดูภาพถ'ายตั้งแต'ในอดีตตั้งแต'ปN 96-97 ท่ีต�องไล'เรียงมา 

ซึ่งมันเป4นเรื่องของเทคนิคล�วนๆ และมีข�อต'อสู'มาก 

บางครั้งเป4นเรื่องของแนวเขตพ้ืนท่ีในท่ีดินของรัฐเองซึ่งมีป@ญหาในการพิจารณาเช'นกัน เช'น กรณีน้ีพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ไปทับซ�อนท่ีอุทยานอ ยู' 5 ไร'ถือมัน
เฉ่ียวมาก ดังน้ัน มันจึงมีข�อต'อสู�อยู'ตลอดเวลา ซึ่งเทคโนโลยีในการรังวัดพ้ืนท่ีในสมัยเก'ามันอาจจะคลาดเคลื่อนได� 

สําหรับจังหวัดอ่ืนทาง ป.ป.ช.ได�รับเรื่องน้ีเอาไว�เช'นกัน แต'ท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมันมีเรื่องของไม�เข�ามาเก่ียวข�อง จึงถือว'าเป4นเรื่องท่ีน'าสนใจ จึงลงพ้ืน
ท่ีมาทําและตรวจสอบเป4นกรณีพิเศษ ถามว'ากรณีน้ีมีโทษหนักหรือไม'น้ัน หากมีการตัดไม�เป4นความผิด พ.ร.บ.ป�าไม� ผู�ครอบครองท่ีดินท่ีเป4นป�าก็ผิด
ไปตาม พ.ร.บ.ป�าไม�ไป 

ในส'วนของ ป.ป.ช.มีหน�าท่ีตรวจสอบการทําหน�าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติและละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีไม'ชอบโดยกฎหมายซึ่งมันเป4นเรื่องการตรวจสอบ
กระบวนการออก ส.ป.ก.4-01 และมีการตัดไม�ถ�ามีการอนุญาตแค'น้ันเอง ถึงตรงน้ีถือว'า ป.ป.ช.ได�รับเรื่องเอาไว�แล�ว แต'ว'ายังมีกระบวนการนําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือตรวจรับ เมื่อรับแล�วจะต�องตั้งคณะกรรมการไต'สวนข้ึนมาดําเนินการตามข้ันตอนต'อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู�ว�าฯ-ตร.แย�งอัยการ ไม�ฟ�องคดีรุกม�อนแจ�ม 

15 พ.ค. 2564 - 10:08 น. 

อัยการสั่งไม'ฟLอง 19 คดีรีสอร>ตรุกป�าม'อนแจ'ม เชียงใหม' ระบุไม'มีเจตนารุกป�าสงวนฯ และคําสั่งคสช.ผ'อนผันให�ผู�ประกอบการโรงแรมท่ีไม'ได�รับการ
อนุญาตสามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได� ขณะท่ีผู�ว'าฯ ถกด'วนผบช.ภาค 5 และป�าไม� ทําความเห็นแย�งส'งอัยการสูงสุดช้ีขาด ย้ําหลักฐานภาพถ'าย
ทางอากาศยืนยันชัดรุกป�า หลายรายซื้อขายเปลี่ยนมือจากชาวบ�านไปสู'นายทุนต'างชาติ ลงทุนทํากิจการโดยใช�นอมินี 

เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผบช.ภาค 5 กล'าวถึงกรณีอัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็นสั่งไม'ฟLองคดี รีสอร>ตท่ีพักบุกรุกป�า
สงวนแห'งชาติป�าแม'ริม (ม'อนแจ'มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ต.โป�งแยง และ ต.แม'แรม อ.แม'ริม จ.เชียงใหม' ว'าตํารวจภูธรภาค 5 ประชุมคณะทํางานด�าน
กฎหมาย และพนักงานสอบสวนท่ีดูแลรับผิดชอบคดีแล�ว โดยเตรียมทําหนังสือความเห็นแย�งคําสั่งไม'ฟLองของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม' ส'งให�
อัยการสูงสุดพิจารณาช้ีขาดต'อไป การทําความเห็นของทางตํารวจภาค 5 น้ัน เป4นการแย�งความเห็นของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม'ในทุกกรณี
ของคดีน้ี 

ผู�สื่อข'าวรายงานว'า ก'อนหน�าน้ี นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย> ผวจ.เชียงใหม' พร�อมด�วย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ>สุข ผชบช.ภาค 5 ผอ.สํานักจัดการ
ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม') ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดเชียงใหม' และพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบคดี ร'วม
ประชุมสรุปป@ญหาและแนวทางแก�ป@ญหา ภายหลังอัยการสั่งไม'ฟLอง 19 คดีจากท่ีมีสํานวนอยู'ในช้ันพนักงานอัยการ 28 คดี 

โดยพนักงานอัยการระบุในความเห็นสั่งไม'ฟLองว'า เน่ืองจากเห็นว'าผู�ประกอบการ รีสอร>ตขาดเจตนาบุกรุกป�าสงวนแห'งชาติ และมีคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห'งชาติ (คสช.) ท่ี 6/2562 ซึ่งเก่ียวข�องกับการผ'อนผันให�ผู�ท่ีประกอบกิจการโรงแรมท่ีไม'ได�รบัการอนุญาตสามารถยื่นขออนุญาตภายหลัง
ได� โดย ผวจ.เชียงใหม'สั่งการให�สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 ประสานข�อมูลเอกสารพยานหลักฐานกับพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบอย'าง
ใกล�ชิด เพ่ือทําความเห็นแย�งคําสั่งไม'ฟLองของอัยการให�อัยการสูงสุดช้ีขาด 

ขณะเดียวกันสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม') ยืนยันต'อท่ีประชุม โดยนําภาพถ'ายทางอากาศปN 2545 เป4นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร> 
มาเปรียบกับพ้ืนท่ีท่ีมีการใช�ประโยชน>จริงในป@จจุบัน พบว'าบุกรุกพ้ืนท่ีป�าอย'างชัดเจน และหลายรายซื้อขายเปลี่ยนมือท่ีดินจากชาวบ�านไปสู'นายทุน
ต'างชาติ และเมื่อตรวจสอบในเชิงลึกพบว'าลงทุนทํากิจการโดยอาศัยนอมินี และขยายพ้ืนท่ีบุกรุกเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เชียงใหม' - อัยการเชียงใหม'สั่งไม'ฟLองคดีรีสอร>ตม'อนแจ'มบุกรุกป�าสงวน 19 คดี ช้ีไร�เจตนาและมีคําสั่ง คสช.ผ'อนผันผู�ประกอบการโรงแรม ขณะท่ี
ผู�ว'าฯ ประชุมหารือเครียดร'วมกับตํารวจภาค 5 และป�าไม� เตรียมทําความเห็นแย�งส'งอัยการสูงสุดช้ีขาด หลังพบ จนท.ผู�ปฏิบัติงานสุดท�อ หว่ัน
แก�ป@ญหารุกป�ากลายเป4นหมัน ย้ําหลักฐานนิติวิทยาศาสตร>พิสูจน>ชัดขยายพ้ืนท่ี แถมซื้อขายเปลี่ยนมือเป4นนอมินีต'างชาติ 

ความคืบหน�ากรณีการแก�ไขป@ญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนแห'งชาติ ป�าแม'ริม (ม'อนแจ'ม และพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตําบลโป�งแยง ตําบลแม'แรม อําเภอแม'ริม 
จังหวัดเชียงใหม' ซึ่งมีการครอบครองใช�ประโยชน>ผิดวัตถุประสงค>ด�วยการทําเป4นรีสอร>ตโรงแรมท่ีพักน้ัน รายงานจากจังหวัดเชียงใหม'แจ�งว'า ช'วง
สัปดาห>ท่ีผ'านมาอัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็นสั่งไม'ฟLองคดีรีสอร>ตท่ีพักม'อนแจ'มบุกรุกป�าสงวน 19 คดี จากท่ีมีสํานวนอยู'ท่ีพนักงานอัยการ 28 คดี 
โดยมีความเห็นว'าผู�ประกอบการรีสอร>ตขาดเจตนาในการบุกรุกป�าสงวนแห'งชาติ และมีคําสั่ง คสช.ท่ี 6/2562 ซึ่งเก่ียวข�องกับการผ'อนผันให�ผู�ท่ี
ประกอบกิจการโรงแรมท่ีไม'ได�รบัการอนุญาตสามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได� โดยตามรายงานข'าวระบุว'าการท่ีอัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็น
สั่งไม'ฟLองดังกล'าวน้ีก'อให�เกิดความไม'สบายใจและบ่ันทอนกําลังใจการทํางานของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในเรื่องน้ีเป4นอย'างมาก พร�อมกับเกิดคําถาม
ว'าหากเป4นเช'นน้ีจะสามารถแก�ป@ญหาการทําผิดกฎหมายและบุกรุกพ้ืนท่ีป�าม'อนแจ'มได�อย'างไร 

ท้ังน้ี จากกรณีดังกล'าวรายงานข'าวแจ�งว'า เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 64 นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย> ผู�ว'าราชการจังหวัดเชียงใหม' พร�อมผู�บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 5, ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม'), ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด
เชียงใหม' และพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบคดีม'อนแจ'ม ได�ร'วมประชุมสรุปป@ญหาและแนวทางแก�ป@ญหาเน่ืองจากพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม'
มีความเห็นสั่งไม'ฟLองคดีม'อนแจ'ม 19 คดีจากท่ีมีสํานวนอยู'ในช้ันพนักงานอัยการ 28 คดี ซึ่งพนักงานอัยการระบุในความเห็นสั่งไม'ฟLองว'า เน่ืองจาก
เห็นว'าผู�ประกอบการรีสอร>ตขาดเจตนาในการบุกรุกป�าสงวนแห'งชาติ และมีคําสั่ง คสช.ท่ี 6/2562 ซึ่งเก่ียวข�องกับการผ'อนผันให�ผู�ท่ีประกอบกิจการ
โรงแรมท่ีไม'ได�รับการอนุญาตสามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได� โดยผู�ว'าราชการจังหวัดเชียงใหม'ได�สั่งการให�สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 
ประสานข�อมูลเอกสารพยานหลักฐานกับพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบอย'างใกล�ชิดเพ่ือทําความเห็นแย�งคําสั่งไม'ฟLองของพนักงานอัยการ ให�อัยการ
สูงสุดช้ีขาด 

ขณะเดียวกันรายงานข'าวแจ�งด�วยว'า ในการประชุมดังกล'าว ทางสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม') แจ�งในการประชุมว'า การอ�างเหตุ
ความไม'รู�ข�อกฎหมาย ข�อเท็จจริงต'างๆ ของผู�ครอบครองพ้ืนท่ีเพ่ือให�พ�นจากข�อกล'าวหาบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนแห'งชาติของผู�ประกอบการรีสอร>ตม'อน
แจ'มน้ันไม'สามารถรับฟ@งได� เน่ืองจากรีสอร>ตท่ีถูกดําเนินคดีท้ังหมดมีความผิดชัดเจน ซึ่งเจ�าหน�าท่ีได�นําภาพถ'ายทางอากาศปN 2545 เป4นหลักฐาน



ทางนิติวิทยาศาสตร> มาเปรียบกับพ้ืนท่ีท่ีมีการใช�ประโยชน>จริงในป@จจุบันพบว'ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าอย'างชัดเจน และหลายรายมีการซื้อขายเปลี่ยน
มือท่ีดินจากราษฎรชาวไทยภูเขาไปสู'นายทุนต'างชาติ และเมื่อทําการตรวจสอบในเชิงลึกพบว'ามีการลงทุนทํากิจการโดยอาศัยนอมินี และมีการ
ขยายพ้ืนท่ีบุกรุกเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีเดิม 

 
นอกจากน้ี ในส'วนคําสั่ง คสช.ท่ี 6/2562 ว'าด�วยเรื่องการผ'อนผันให�ผู�ประกอบการรีสอร>ต โรงแรมท่ีดําเนินการมิชอบด�วยกฎหมายน้ัน หากดูใน
รายละเอียดจะเหน็ว'าวัตถุประสงค>ของคําสั่งฯ ดังกล'าวมีการระบุไว�ชัดเจนว'าให�บังคับใช�ในพ้ืนท่ีท่ีเป4นท่ีดินกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายเท'าน้ัน เช'น ข�อ 2 
(2) ระบุว'า บังคับใช�กับผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีฝ�าฝ[นใช�ประโยชน>ท่ีดินผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับ
ข�อกําหนดของผังเมืองรวมตามมาตรา 27 แห'ง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งพ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแห'งชาติไม'อยู'ในพ้ืนท่ีผังเมือง จึงไม'ใช'เหตุท่ี
จะนําคําสั่ง คสช.ท่ี 6/2562 มาบังคับใช�ในกรณีน้ีได� 

ขณะท่ีวันน้ี (14 พ.ค. 64) พลตํารวจตรี บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 เปIดเผยเก่ียวกับกรณีท่ีอัยการจังหวัดเชียงใหม'มี
ความเห็นสั่งไม'ฟLองคดีรีสอร>ตท่ีพักม'อนแจ'มบุกรุกป�าสงวนว'า ล'าสุดวานน้ี (13 พ.ค. 64) ตํารวจภูธรภาค 5 มีการประชุมคณะทํางานด�านกฎหมาย
และพนักงานสอบสวนท่ีดูแลรับผิดชอบคดีดังกล'าวแล�ว พร�อมเตรียมจัดทําหนังสือความเห็นแย�งคําสั่งไม'ฟLองของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม'ส'ง
ให�อัยการสูงสุดพิจารณาช้ีขาดต'อไป ซึ่งการทําความเห็นของทางตํารวจภาค 5 น้ัน เป4นการแย�งความเห็นของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม'ในทุก
กรณีของคดีดังกล'าวน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ชาวม'อนแจ'มมีลุ�น หลังอัยการสั่งไม'ฟLอง 19 คดี รีสอร>ทรุกป�า ช้ีไม'มีเจตนา ด�านผู�ว'าฯ หารือเครียด เตรียมทําความเห็นแย�ง 

ความคืบหน�ากรณีการแก�ไขป@ญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนแห'งชาติ ป�าแม'ริม (ม'อนแจ'ม และพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตําบลโป�งแยง ตําบลแม'แรม อําเภอแม'
ริม จังหวัดเชียงใหม' ซึ่งมีการครอบครองใช�ประโยชน>ผิดวัตถุประสงค>ด�วยการทําเป4นรีสอร>ตโรงแรมท่ีพักน้ัน รายงานจากจังหวัดเชียงใหม'แจ�งว'า 
ช'วงสัปดาห>ท่ีผ'านมา อัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็นสั่งไม'ฟLองคดีรีสอร>ตท่ีพักม'อนแจ'มบุกรุกป�าสงวน 19 คดี จากท่ีมีสํานวนอยู'ท่ีพนักงาน
อัยการ 28 คดี 

โดยมีความเห็นว'าผู�ประกอบการรีสอร>ตขาดเจตนาในการบุกรุกป�าสงวนแห'งชาติ และมีคําสั่ง คสช. ท่ี 6/2562 ซึ่งเก่ียวข�องกับการผ'อนผันให�ผู�ท่ี
ประกอบกิจการโรงแรมท่ีไม'ได�รับการอนุญาตสามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได�  

โดยตามรายงานข'าวระบุว'า การท่ีอัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็นสั่งไม'ฟLองดังกล'าวน้ี ก'อให�เกิดความไม'สบายใจและบ่ันทอนกําลังใจการทํางาน
ของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในเรื่องน้ีเป4นอย'างมาก พร�อมกับเกิดคําถามว'าหากเป4นเช'นน้ีจะสามารถแก�ป@ญหาการทําผิดกฎหมายและบุกรุกพ้ืนท่ีป�า
ม'อนแจ'มได�อย'างไร 

ท้ังน้ีจากกรณีดังกล'าวรายงานข'าวแจ�งว'า นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย> ผู�ว'าราชการจังหวัดเชียงใหม' พร�อมผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ผู�อํานวยการ
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม') ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดเชียงใหม' และพนักงานสอบสวนท่ี
รับผิดชอบคดีม'อนแจ'ม ได�ร'วมประชุมสรุปป@ญหาและแนวทางแก�ป@ญหาเน่ืองจากพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็นสั่งไม'ฟLองคดี ม'อนแจ'ม 
19 คดีจากท่ีมีสํานวนอยู'ในช้ันพนักงานอัยการ 28 คดี ซึ่งพนักงานอัยการระบุในความเห็นสั่งไม'ฟLองว'า เน่ืองจากเห็นว'าผู�ประกอบการรีสอร>ตขาด
เจตนาในการบุกรุกป�าสงวนแห'งชาติ และมีคําสั่ง คสช. ท่ี 6/2562 ซึ่งเก่ียวข�องกับการผ'อนผันให�ผู�ท่ีประกอบกิจการโรงแรมท่ีไม'ได�รับการอนุญาต
สามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได� โดยผู�ว'าราชการจังหวัดเชียงใหม'ได�สั่งการให�สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 ประสานข�อมูลเอกสาร
พยานหลักฐานกับพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบอย'างใกล�ชิดเพ่ือทําความเห็นแย�งคําสั่งไม'ฟLองของพนักงานอัยการ ให�อัยการสูงสุดช้ีขาด 

ขณะเดียวกันรายงานข'าวแจ�งด�วยว'า ในการประชุมดังกล'าว ทางสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม') แจ�งในการประชุมว'าการอ�างเหตุความ
ไม'รู�ข�อกฏหมาย ข�อเท็จจริงต'างๆ ของผู�ครอบครองพ้ืนท่ี เพ่ือให�พ�นจากข�อกล'าวหาบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนแห'งชาติของผู�ประกอบการรีสอร>ตม'อนแจ'ม
น้ัน ไม'สามารถรับฟ@งได� เน่ืองจากรีสอร>ตท่ีถูกดําเนินคดีท้ังหมดมีความผิดชัดเจน ซึ่งเจ�าหน�าท่ีได�นําภาพถ'ายทางอากาศปN 2545 เป4นหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร> มาเปรียบกับพ้ืนท่ีท่ีมีการใช�ประโยชน>จริงในป@จจุบันพบว'ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าอย'างชัดเจน และหลายรายมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ
ท่ีดินจากราษฏรชาวไทยภูเขาในไปสู'นายทุนต'างชาติ และเมื่อทําการตรวจสอบในเชิงลึกพบว'ามีลงทุนทํากิจการโดยอาศัยนอมีนีและมีการขยาย
พ้ืนท่ีบุกรุกเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีเดิม 



นอกจากน้ีในส'วนคําสั่ง คสช ท่ี 6/2562  ว'าด�วยเรื่องการผ'อนผันให�ผู�ประกอบการรีสอร>ต โรงแรมท่ีดําเนินการมิชอบด�วยกฏหมายน้ัน หากดูใน
รายละเอียดจะเห็นว'าวัตถุประสงค>ของคําสั่งฯ ดังกล'าว มีการระบุไว�ชัดเจนว'าให�บังคับใช�ในพ้ืนท่ีท่ีเป4นท่ีดินกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายเท'าน้ัน เช'น ข�อ 
2 (2) ระบุว'า บังคับใช�กับผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีฝ�าฝ[นใช�ประโยชน>ท่ีดินผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับ
ข�อกําหนดของผังเมืองรวมตามมาตรา 27 แห'ง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งพ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแห'งชาติไม'อยู'ในพ้ืนท่ีผังเมือง จึงไม'ใช'เหตุท่ี
จะนําคําสั่ง คสช. ท่ี 6/2562 มาบังคับใช�ในกรณีน้ีได� 

ขณะท่ี พลตํารวจตรี บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 เปIดเผยเก่ียวกับกรณีท่ีอัยการจังหวัดเชียงใหม'มีความเห็นสั่งไม'ฟLองคดีรี
สอร>ทท่ีพักม'อนแจ'มบุกรุกป�าสงวนว'า ตํารวจภูธรภาค 5 มีการประชุมคณะทํางานด�านกฎหมายและพนักงานสอบสวนท่ีดูแลรับผิดชอบคดีดังกล'าว
แล�ว พร�อมเตรียมจัดทําหนังสือความเห็นแย�งคําสั่งไม'ฟLองของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม' ส'งให�อัยการสูงสุดพิจารณาช้ีขาดต'อไป ซึ่งการทํา
ความเห็นของทางตํารวจภาค5น้ัน เป4นการแย�งความเห็นของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม'ในทุกกรณีของคดีดังกล'าว 
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เจ�าหน�าท่ีป�าไม�ร'วมกับตํารวจ เข�าตรวจสอบป�าสงวนแห'งชาติ ถูกมือดีย'องเงียบเข�าตัดไม�ประดู'ท้ิงไว� ยังไม'ทันขนออกจากป�า ชาวบ�านทนไม'ไหว
ขอให�เข�าตรวจสอบ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 นายสักรินทร> ป@ญญาใจ ผอ.ศูนย>ปLองกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ สั่งการให� นายนันทพงษ> 
คําปIน เจ�าพนักงานป�าไม�ชํานาญงาน พร�อม เจ�าหน�าท่ีตํารวจ ร�อย ตชด.323 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 32 พะเยา ร'วมกับเหน�าท่ีชุด
ปฏิบัติการพิเศษป�าไม�ภาคเหนือ, ชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม� สจป.ท่ี 3 สาขาแพร', หน'วยปLองกันรักษาป�าท่ี พร. 2 (แม'สอง) และหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ร'วมกันตรวจยึดไม�ประดู'ท'อน ถูกตัดท้ิงไว� ซุกซ'อนไม� โดยการใช�ใบของต�นไผ'ปIดบังไม�ประดู'ไว� ในป�าสงวนแห'งชาติป�าแม'สอง บริเวณห�วยหมี (บ�าน
ป�าเลา) หมู'ท่ี 3 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร'   

 



เมื่อตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยรอบพบตอไม�ประดู' จํานวน 3 ตอ และถูกตัดล�มคาตอจํานวน 1 ตอ ลักษณะถูกตัดไว�แล�ว จํานวน 1 ท'อน ห'างจากจุดพบไม�
ประดู' ประมาณ 500 เมตร และไม�ประดู'บางส'วนถูกชักลากออกจากจุดท่ีพบตอไม�ประดู'ไปแล�ว โดยไม�ประดู'ท'อนดังกล'าวถูกตัดทอนด�วยเลื่อยโซ'
ยนต>สังเกตได�จากท่ีหน�าตัดของไม�ประดู'ท'อนมีร'องรอยของครองเลื่อยโซ'ยนต>ติดอยู' ไม�ประดู'ท'อนดังกล'าวมีลักษณะใหม' ดิบ สด ไม'เคยผ'านการเป4น
สิ่งปลูกสร�างหรือเคยผ'านการเป4นเครื่องเรือนเครื่องใช�มาก'อน และเมื่อตรวจสอบท่ีหน�าตัดของไม�ประดู'ท'อนดังกล'าวแล�ว ไม'ปรากฎรูปรอยดวงตรา
ของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตีประทับเพ่ือเป4นการแสดงการอนุญาตแต'อย'างใด และไม'ปรากฎรูปรอยดวงตราของรัฐบาลขาย และไม'มีรูปรอยดวงตราของ
สวนป�าเอกชนแต'อย'างใด   

ท่ีเกิดเหตุดังกล'าวอยู'ในเขตป�าสงวนแห'งชาติป�าแม'สอง ไม'มีร'องรอยการทํากินหรือใช�ประโยชน>มาก'อนแต'อย'างใด จึงได�ประสานพนักงานสอบสวน 
สภ.สะเอียบ มาตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และได�ร'วมกันทําการตรวจนับ วัดขนาด คํานวณปริมาตรไม� ได�ไม�ประดู'ท'อน จํานวน 7 ท'อน  โดยกล'าวหา
ว'ากระทําผิด ตามพระราชบัญญัตปิ�าไม� พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน “ทําไม�หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายด�วยประการใด ๆ แก'
ไม�หวงห�ามโดยไม'ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี” ,มาตรา 69 ฐาน “มีไม�ประดู'หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูปไว�ในครอบครองโดยไม'ได�รับ
อนุญาต” ตาม พระราชบัญญัติป�าสงวนแห'งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน “ทําไม�ในเขตป�าสงวนแห'งชาติโดยไม'ได�รับอนุญาต” ซึ่งจะได�ทําการ
สืบสวน สอบสวน ติดตามหาตัวผู�กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต'อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วันท่ี 15 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. โดยการอํานวยการสั่งการของนายประสิทธ์ิ ท'าช�าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร' นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ> ผอ.ส'วน
ปLองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า นายเสน'ห> แสนมูล ผอ.ศูนย>ป�าไม�แพร' 

มอบหมายให�นายพิษณุพันธ> วงค>ขันธ> หัวหน�า ชุดปฎิบัติการพิเศษป�าไม� สจป.ท่ี 3 สาขาแพร' นายบรรเจิด เพชรพิสิษฐ> หน.หน'วยปLองกันรักษาป�าท่ี
พร.1 (แม'ปุง) สนธิกําลังร'วมกับหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม�ในเขตป�าสงวนฯ ป�าแม'สอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร' 
พบการกระทําผิด 1 ราย ดังน้ี 
1.ไม'ทราบตัวผู�กระทําผิด 
2.ตรวจยึดไม�ท'อน(ประดู') 
จํานวน 7 ท'อน ปริมาตร.0.99 ลบ./ม. 
3.เหตุเกิดป�าห�วยหมี บ�านป�าเลา หมู'ท่ี.3 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร' ในเขตป�าสงวนแห'งชาติ ป�าแม'สอง 

จึงได�ตรวจยึดไม�ของกลางนําเรื่องคดีส'งพนักงานสอบสวน สภ.สะเอียบ อ.สอง ทําการสืบสวนสอบสวนหาตัวผ�_กระทําผิดรายน้ีมาดําเนินคดีตาม
กฎหมายต'อไป 
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ตํารวจสูงเม'นพร�อมฝ�ายปกครองบุกจับยาบ�ากว'า 4,000 เม็ด ยึดรถยนต> 3 คัน จักรยานยนต> อีก 4 คัน ผู�ว'าฯ แพร'รุดเข�าพ้ืนท่ีร'วมสอบสวน 

วันท่ี (15 พฤษภาคม 2564) ทาง พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู�บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร' มอบหมายให� พ.ต.อ.สุชาติ สิงห>ขรณ> ผู�กํากับการ
ตํารวจภูธรสูงเม'น จังหวัดแพร' สั่งการให� พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สารวัตรสืบสวน สภ.สูงเม'น นําชุดสืบสวน สภ.สูงเม'น เข�าตรวจสอบ บ�านสวน
ไม'มีเลขท่ี หมู' 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร' ซึ่งเป4นชาวตําบลเวียงทอง อําเภอสูงเม'น จังหวัดแพร' หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านว'าเป4นแหล'งจําหน'าย
ยาบ�ารายใหญ'ในหมู'บ�าน มีอิทธิพล ไม'มีใครกล�าเข�าไปจับ พัวพันกับคนมีสี ก'อนแจ�งให� พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ พนักงานสอบสวน สภ.สูงเม'น เข�าร'วม
ตรวจสอบ  

จากน้ัน จึงได�ประสานกับ นายศิวัช ฟูบินทร> นายอําเภอสูงเม'น พร�อมฝ�ายปกครองอําเภอสูงเม'น และเจ�าหน�าท่ี หน'วยปLองกันรักษาป�าท่ี พร. 8 ห�วย
ขมิ้น เข�าร'วมตรวจสอบ เน่ืองจากพบมีไม�ท'อนและไม�แปรรูปในพ้ืนท่ีจํานวนมาก  

ท่ีเกิดเหตุเป4นพ้ืนท่ีสวน ภายในเลี้ยงไก'ชนพันธุ>ดีไว�จํานวนมาก พบผู�ต�องสงสัย ชาวอําเภอสูงเม'น จ.แพร' อยู'ภายในสวน 4 คน โดยมีเจ�าของสวน นํา
เจ�าหน�าท่ีออกตรวจสอบพ้ืนท่ี พบยาบ�าห'อในถุงผ�า จํานวน 4,000 เม็ด อาวุธป[น 9 มม. 1 กระบอก พร�อมเครื่องกระสุน จํานวน 15 นัด มีร'องรอย
การยิงป[นในพ้ืนท่ีเป4นรอยพรุนท่ีรั้วบริเวณทางเข�า 

เบ้ืองต�น ให�การรับสารภาพว'าเป4นเจ�าของยาบ�าท้ังหมด ท่ีซื้อมาในราคาเม็ดละ 10 บาท และเตรียมนําออกจําหน'ายต'อในราคาเม็ดละ 15 บาท ซึ่ง
ทางเจ�าหน�าท่ีจะได�ทําการขยายผลหาต�นตอผู�ขายและปลายทางผู�ซื้อต'อไป โดยเจ�าของสวน รับว'าท้ัง 4 คนน้ันตนจ�างมาเป4นคนงานในสวนให�เลี้ยง
ไก'ชนท้ังหมดท่ีดูแลอยู' ไม'มีส'วนเก่ียวข�องกับยาเสพติดท่ีพบ รับว'าเป4นของตนท้ังหมด นอกจากน้ียังพบรถจักรยานยนต>ฮอนด�า เวฟ สีดํา ไม'มีปLาย 1 คัน 



และรถจักรยานยนต>ยี่ห�อ ยามาฮ'า รุ'น R15 สีนํ้าเงิน ไม'มีปLาย 1 คัน รถยนต>กระบะยี่ห�อฟอร>ด สีดํา ทะเบียน กร 6766 ชลบุรี และรถยนต>อีซูซุ สีดํา 
ทะเบียน บพ 285 แพร' 1 คัน เจ�าหน�าท่ีจึงได�ทําการตรวจยึดไว�เพ่ือทําการตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของรถท้ังหมดต'อไป 

จากน้ัน เจ�าหน�าท่ีจึงได�พาตัวเจ�าของสวน  ไปขยายผลต'อท่ี หมู' 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร' ซึ่งอยู'ไม'ไกลจากสวนท่ีเข�าตรวจครั้งแรก พบว'ามีไก'
ชนอีกจํานวนมากท่ีเลี้ยงไว�ภายในบ�านหลังดังกล'าว ตรวจค�นจนท่ัวไม'พบสิ่งของผิดกฎหมายแต'อย'างใด พบเพียงรถจักรยานยนต> ยี่ห�อ ไทรอัมพ> สีขาว 
ไม'มีปLาย 1 คัน จึงได�ทําการยึดและอายัดไว�ตรวจสอบต'อไป  

พ.ต.อ.สุชาติ สิงห>ขรณ> ผกก.สภ.สูงเม'น กล'าวว'า เรามีข�อมูลว'าผู�ต�องหาน้ันเป4นผู�ค�ารายใหญ' และนํามาแจกจ'ายให�คนในชุมชน เป4นผู�มีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี จึงได�มอบหมายให�ทาง พ.ต.ต.สีหราช สุคันธมาลา สว.สส.สภ.สูงเม'น เข�าตรวจสอบเพราะคนในพ้ืนท่ีได�รับความเดือดร�อนและเกรงกลัว 
หลังจากจับแล�วเราจะมีการขยายผลว'าเครือข'ายของผู�ต�องหาน้ันมีใครท่ีเก่ียวข�องบ�าง เป4นเครือข'ายท่ีน'าสนใจอยู' และอยู'ในระหว'างตรวจสอบ
ทรัพย>สิน เพราะเค�าทํามานาน เพ่ือความมั่นใจของพ่ีน�องประชาชนว'าหากมีผู�มีอิทธิพล หรือผู�ค�ายาในพ้ืนท่ีจะมีอํานาจเหนือกว'าเจ�าหน�าท่ีตํารวจ
ไม'ได� เพราะมีข'าวว'า รายน้ีมีเจ�าหน�าท่ีตํารวจเข�ามาเก่ียวข�องด�วย เราก็แสดงให�เห็นว'าข�อเท็จจริงแล�วคืออะไร 

ทางเจ�าหน�าท่ีตํารวจได�นําตัวผู�ต�องหาท้ังหมดพร�อมของกลางท่ีตรวจยึดมาทําการตรวจสอบ โดยนายสมหวัง พ'วงบางโพ ผู�ว'าราชการจังหวดแพร' 
ทราบข'าวได�เข�ามาตรวจสอบร'วมกับเจ�าหน�าท่ีฯ พร�อมซักถามท่ีมาท่ีไป เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ติดตามขยายผลต'อไป 

เบ้ืองต�นเจ�าหน�าท่ีตั้งข�อหาร'วมกันมียาเสพติด(เมทแอมเฟตามิน)ไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน'าย และมีอาวุธป[นและเครื่องกระสุนในครอบครอง พา
อาวุธป[นติดตัวไปในหมู'บ�านทางสาธารณะโดยไม'ได�รับอนุญาต ส'วนทรัพย>สินท่ีตรวจยึดหากมีหลักฐาน มาแสดงว'าไม'มีส'วนเก่ียวข�องกับยาเสพติดก็
จะได�ทําการตรวจสอบอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ตํารวจสูงเม'นสนธิกําลังฝ�ายปกครอง รวบหนุ'มเจ�าของซุ�มไก'ชนช่ือดัง พบยาบ�ากว'า 4,000 เม็ด ยึดรถยนต> 3 คัน จักรยานยนต> อีก 4 คัน ด�านผกก.
สูงแม'น เผยได�เบาะแสสืบสวนเชิงลับทํามานาน ลั่นผู�มีอิทธิพลใหญ'กว'ากฎหมายไม'ได� เตรียมขยายผลเครือข'ายต'อ ขณะท่ีผู�ว'าฯ แพร'รุดเข�าพ้ืนท่ีร'วม
สอบสวน เหตุเป4นเอเย'นต>รายใหญ'ประจําตําบล 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จว.แพร' มอบหมายให�พ.ต.อ.สุชาติ สิงห>ขรณ> ผกก.สภ.สูงเม'น จ.
แพร' สั่งการให� พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สว.สส.สภ.สูงเม'น นําชุดสืบสวน สภ.สูงเม'น เข�าตรวจสอบ บ�านสวนไม'มีเลขท่ี หมู' 8 ต.เวียงทอง อ.สูง
เม'น จ.แพร' ซึ่งเป4นของนายเจน จันใจวงศ> อายุ 41 ปN บ�านเลขท่ี 73 หมู' 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร' หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านว'าเป4นแหล'ง
จําหน'ายยาบ�ารายใหญ'ในหมู'บ�าน มีอิทธิพล ไม'มีใครกล�าเข�าไปจับ พัวพันกับคนมีสี ก'อนแจ�งให� พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ พนักงานสอบสวน สภ.สูงเม'น 
เข�าร'วมตรวจสอบ 

จากน้ันจึงได�ประสานนายศิวัช ฟูบินทร> นายอําเภอสูงเม'น พร�อมฝ�ายปกครองอําเภอสูงเม'น และเจ�าหน�าท่ีหน'วยปLองกันรักษาป�าท่ี พร 8 ห�วยขมิ้น 
เข�าร'วมตรวจสอบ เน่ืองจากพบมีไม�ท'อนและไม�แปรรูปในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ท่ีเกิดเหตุเป4นพ้ืนท่ีสวน ติดปLาย ซุ�ม "ทรัพย>ไอรดา" ภายในเลี้ยงไก'ชน
พันธ>ดีไว�จํานวนมาก พบนายเดชา ผาทอง อายุ 40 ปN บ�านเลขท่ี 28/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร', นายเชิดชาย การินตา อายุ 40 ปN 
บ�านเลขท่ี 169 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร', นายศิริพงศ> แก�วมา อายุ 26 ปN 180/4 ม.8 ต.ร'องกาศ อ.สูงเม'น จ.แพร'และนายกฤษดาพันธ> ผา
คํา อายุ 28 ปN 12/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร' อยู'ภายในสวน โดยมีนายเจน เจ�าของสวน นําเจ�าหน�าท่ีออกตรวจสอบพ้ืนท่ี พบยาบ�าห'อใน
ถุงผ�า จํานวน 4,000 เม็ด อาวุธป[น 9 มม. 1 กระบอกพร�อมเครื่องกระสุน จํานวน 15 นัด มีร'องรอยการยิงป[นในพ้ืนท่ีเป4นรอยพรุนท่ีรั้วบริเวณ
ทางเข�า 

เบ้ืองต�น นายเจน ให�การรับสารภาพว'าเป4นเจ�าของยาบ�าท้ังหมด ท่ีซื้อมาในราคาเม็ดละ 10 บาท และเตรียมนําออกจําหน'ายต'อในราคาเม็ดละ 15 
บาท ซึ่งทางเจ�าหน�าท่ีจะได�ทําการขยายผลหาต�นตอผู�ขายและปลายทางผู�ซื้อต'อไป โดยนายเจน รับว'าท้ัง 4 คนน้ันตนจ�างมาเป4นคนงานในสวนให�
เลี้ยงไก'ชนท้ังหมดท่ีดูแลอยู' ไม'มีส'วนเก่ียวข�องกับยาเสพติดท่ีพบ รับว'าเป4นของตนท้ังหมด 



 
นอกจากน้ียังพบรถจักรยานยนต>ฮอนด�า เวฟ สีดํา ไม'มีปLาย 1 คัน และรถจักรยานยนต>ยี่ห�อ ยามาฮ'า รุ'น R15 สีนํ้าเงิน ไม'มีปLาย 1 คัน รถยนต>
กระบะยี่ห�อฟอร>ด สีดํา ทะเบียน กร 6766 ชลบุรี และรถยนต>อีซูซุ สีดํา ทะเบียน บพ 285 แพร' 1 คัน เจ�าหน�าท่ีจึงได�ทําการตรวจยึดไว�เพ่ือทําการ
ตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของรถท้ังหมดต'อไป 

จากน้ันเจ�าหน�าท่ีจึงได�พาตัวนายเจน ไปขยายผลต'อท่ีบ�านพักเลขท่ี 73/2 หมู' 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม'น จ.แพร' ซึ่งอยู'ไม'ไกลจากสวนท่ีเข�าตรวจครั้งแรก 
พบว'ามีไก'ชนอีกจํานวนมากท่ีเลี้ยงไว�ภายในบ�านหลังดังกล'าว ตรวจค�นจนท่ัวไม'พบสิ่งของผิดกฎหมายแต'อย'างใด พบเพียงรถจักรยานยนต> ยี่ห�อ 
ไทรอัมพ> สีขาว ไม'มีปLาย 1 คัน จึงได�ทําการยึดและอายัดไว�ตรวจสอบต'อไป 

พ.ต.อ.สุชาติ สิงห>ขรณ> ผกก.สภ.สูงเม'น กล'าวว'า เรามีข�อมูลว'าผู�ต�องหาน้ันเป4นผู�ค�ารายใหญ' และนํามาแจกจ'ายให�คนในชุมชน เป4นผู�มีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี จึงได�มอบหมายให�ทาง พ.ต.ต.สีหราช สุคันธมาลา สว.สส.สภ.สูงเม'น เข�าตรวจสอบเพราะคนในพ้ืนท่ีได�รับความเดือดร�อนและเกรงกลัว 
หลังจากจับแล�วเราจะมีการขยายผลว'าเครือข'ายของผู�ต�องหาน้ันมีใครท่ีเก่ียวข�องบ�าง เป4นเครือข'ายท่ีน'าสนใจอยู' และอยู'ในระหว'างตรวจสอบ
ทรัพย>สิน เพราะทํามานาน เพ่ือความมั่นใจของพ่ีน�องประชาชนว'าหากมีผู�มีอิทธิพล หรือผู�ค�ายาในพ้ืนท่ีจะมีอํานาจเหนือกว'าเจ�าหน�าท่ีตํารวจไม'ได� 
เพราะมีข'าวว'า รายน้ีมีเจ�าหน�าท่ีตําตรวจเข�ามาเก่ียวข�องด�วย เราก็แสดงให�เห็นว'าข�อเท็จจริงแล�วคืออะไร 

เบ้ืองต�นเจ�าหน�าท่ีตํารวจได�นําตัวผู�ต�องหาท้ังหมดพร�อมของกลางท่ีตรวจยึดมาทําการตรวจสอบ โดย นายสมหวัง พ'วงบางโพ ผู�ว'าราชการจังหวด
แพร' หลังทราบข'าวได�เข�ามาตรวจสอบร'วมกับเจ�าหน�าท่ีฯ พร�อมซักถามท่ีมาท่ีไป เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ติดตามขยายผลต'อไป โดยเจ�าหน�าท่ีตั้งข�อหา
ร'วมกันมียาเสพติด(เมทแอมเฟตามิน)ไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน'าย และมีอาวุธป[นและเครื่องกระสุนในครอบครอง พาอาวุธป[นติดตัวในหมู'บ�านทาง
สาธารณะโดยไม'ได�รับอนุญาต ส'วนทรัพย>สินท่ีตรวจยึดหากมีหลักฐานมาแสดงว'าไม'มีส'วนเก่ียวข�องกับยาเสพติดก็จะได�ทําการตรวจสอบอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
14 พ.ค. 2564 | เข�าชม : 343 

วันน้ี (14 พ.ค.64) พ.อ.วิระ สอนถม รองผู�อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมุกดาหาร พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ> หน.ฝ�ายการข'าว กอ.รมน. 
จังหวัดมุกดาหาร นายปรีชา สิงคเสลิต ผู�อํานวยการส'วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดมุกดาหาร นาย
พรภิรมณ> อุระแสง ผู�อํานวยการศูนย>ป�าไม�มุกดาหาร หน'วยปLองกันและรักษาป�าท่ี มห.2 (ดงหลวง) และเจ�าหน�าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 7 
(ขอนแก'น) ร'วมตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห'งชาติ ป�าดงภูพาน จังหวัดมุกดาหาร  หลังจากได�รับแจ�งมีการบุกรุกป�าและตัดไม�
ภายในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห'งชาติ ป�าดงภูพาน ท�องท่ีบ�าน หนองคอง หมู'ท่ี 8 ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว'า มีพ้ืนท่ีป�าสงวน
แห'งชาติถูกบุกรุก เพ่ือใช�ปลูกมันสําปะหลัง 8 แปลงรวมพ้ืนท่ีถูกบุกรุก จํานวน 37–2–3 ไร' และเป4นการบุกรุกป�าสงวนแห'งชาติหลังวันท่ี 17 
มิถุนายน 2557 หรือก'อนคําสั่ง คสช.ท่ี 66/2557 

นอกจากน้ัน ยังมีต�นไม�ถูกตัดโค'นเป4นท'อนและแปรรูปขนาดต'างๆ จํานวนมาก มีไม�แดงแปรรูป จํานวน 22 แผ'น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.557 ลบ.ม. 
ไม�แดงท'อน จํานวน 7 ท'อน ไม�เต็งแปรรูป จํานวน 58 แผ'น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.114 ลบ.ม. ไม�มะม'วงป�าแปรรูป จํานวน 10 แผ'น/เหลี่ยม ปริมาตร 
0.325 ลบ.ม. เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร'วมกันตรวจยึดไม� และพ้ืนท่ีดินท่ีถูกบุกรุก และแจ�งความท่ี สภ.ดงหลวง เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต'อไป 

 

 

 

 



 

 

 

‘โครงการ Forest For Life สร�างป*าสร�างชีวิต’ เพ่ือช�วยผู�ที่ได�รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรก 

วันจันทร> ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

‘โครงการ Forest For Life สร�างป�าสร�างชีวิต’ เพ่ือช'วยผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรก ดําเนินการครบวงจร มอบกล�าไม�เพ่ือสร�างพ้ืนท่ี
สีเขียว 1,000,000 ต�น 

โครงการ The Forestias ของ MQDC ซึ่งมีความมุ'งมั่นท่ีจะสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับพ้ืนท่ีต'างๆ ดังน้ัน เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบ
แรกเมื่อปN 2563 ประชาชนได�มีการตกงานจํานวนมาก ทางโครงการจึงได�ร'วมกับพันธมิตร อันได�แก' กรมป�าไม� มูลนิธิพุทธรักษา และเครือข'ายผู�ให� 
The Givers Network 

แนวคิดของโครงการ มอบกล�าไม�ไปให�ชุมชนดูแลจึงเกิดข้ึนเพ่ือช'วยบรรเทาป@ญหา โดยการมอบเงินทุนให�ชุมชนระหว'าง ดูแลอภิบาลกล�าไม�เป4นเวลา
ประมาณ 90 วัน 

โดยมีเง่ือนไขว'าชุมชนท่ีเข�าร'วมต�องเป4นผู�มีรายได�น�อยท่ีได�รับผลกระทบขาดรายได�และไม'ได�เข�าร'วมโครงการช'วยเหลือของรัฐ โดยร'วมกันจัดหาพ้ืนท่ี
วางกล�าไม�ประมาณ 10-20 ตารางเมตร สําหรับดูแลกล�าไม� เช'น ไม�สัก มะค'าโมง ประดู'ป�า ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ชิงชัน แคนา พะยูง และพืช
สวนครัวท่ีดูแลง'ายและมีคุณค'าทางโภชนาการ ซึ่งสะดวกในการดูแลมีศัตรูพืชน�อยสามารถนํามาบริโภคในครัวเรือนช'วยประหยัดค'าใช�จ'าย และหาก
มีเหลือพอชุมชนสามารถนําไปจําหน'ายเพ่ิมรายได�อีกทาง 

จนวันน้ีได�มาถึงเวลาท่ีครบวงจรตามวัตถุประสงค> การสร�างรายได�ให�กับครอบครัวต'างๆ ในชุมชน โดยได�สร�างรายได� 

ให�กับ 1,000 ครอบครัว และได�มีการมอบกล�าไม�ท่ีนํากลับมาจากการดูแลของครัวเรือนในชุมชนต'างๆ ไปแจกจ'ายยังชุมชนท่ีต�องการสร�างพ้ืนท่ีสีเขียว 
และล'าสุดได�ปIดโครงการในรอบน้ี โดยการมอบกล�าไม�จํานวน 300,000 ต�น ให�กับทางกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปปลูกตามสวนสาธารณะต'างๆ 

นายกิตติพันธุ> อุยยามะพันธุ> ผู�อํานวยการอาวุโส โครงการ The Forestias by MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม�นต> คอร>ปอเรช่ัน 
จํากัด (MQDC) กล'าวว'า “การท่ีเราได�จัดทําโครงการ Forest for Life สร�างป�า สร�างชีวิต และดําเนินงานมาจนสําเร็จตามเปLาหมาย นับว'าเป4น
โอกาสท่ีดีท่ีเราจะได�ขยายแนวคิดในการสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวน้ีออกไปสู'สาธารณะมากข้ึน ต�นไม�จากโครงการน้ีบางส'วน ได�นํามาปลูกต'อไปในป�าของ
โครงการ The Forestias by MQDC ท่ีบางนา กิโลเมตรท่ี 7 ซึ่งถือว'าเป4นป�าท่ีแท�จริงท่ีอยู'ใจกลางเมือง” 



ดร.วิทย> สุนทรนันท> รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา กล'าวว'า มูลนิธิพุทธรักษา และเครือข'ายผู�ให� The Givers Network ได�ร'วมสรรหาและได�ทยอย
คัดเลือกชุมชนท่ีเข�าร'วมกับโครงการจนถึงจบโครงการรวมท้ังหมด 27 ชุมชน หรือ 1,000 ครอบครัวเพ่ือดูแลต�นกล�าประมาณ 1,000,000 ต�นและ
ได�มอบเงินช'วยเหลือตอบแทนการดูแลกล�าไม�แก'ชุมชนตามงบประมาณท่ีตั้งไว�คือ ครอบครัวละ 15,000 บาท รวมจํานวน 15 ล�านบาท และได�ช'วย
สนับสนุนค'าต�นกล�าแก'ชุมชนท่ีมีอาชีพเพาะกล�าไม�ในพ้ืนท่ีๆ ได�เข�าไปทําโครงการ ประมาณ 10 ล�านบาท รวม 25 ล�านบาท 

“ตลอดระยะเวลา 1 ปN ท่ีโครงการน้ีมุ'งเพ่ิมทักษะอาชีพเก่ียวกับกล�าไม� อบรมโดยครูป�าไม�จากกรมป�าไม�และเสริมด�วยปราชญ>ชาวบ�านในท�องถ่ิน มุ'ง
ให�มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได�ในระยะสั้น ในระยะยาว มีส'วนช'วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศไทย เราได�รับการตอบรับท่ีดีจากชุมชน โดยชุมชนมีความ
พอใจในการได�ร'วมดูแลต�นไม�และได�รับรายได�เป4นการแบ'งเบาภาระค'าดํารงชีพ และบางครอบครัวได�รื้อฟ[}นความสัมพันธ>ท่ีดีระหว'างคนในครอบครัว
และในชุมชนกลับคืนมาบางแห'ง ก็มองเห็นโอกาสท่ีจะพัฒนาเป4นอาชีพได�ในระยะยาว” 

เน่ืองจากโครงการ Forest For Life เป4นโครงการท่ีได�ผลท้ังด�านการสร�างจิตสํานึกในการรักต�นไม� การสร�างรายได�ให�ครอบครัวท่ีเดือดร�อน การ
สร�างความสามัคคีในชุมชน และสร�างพ้ืนท่ีสีเขียว การปIดโครงการในครั้งน้ีจึงเป4นเฉพาะการช'วยเหลือผู�ประสบป@ญหาจากการระบาดของโควิดรอบ
แรก แต'ในอนาคตโครงการน้ีจะยังมีต'อไปเมื่อมีเหตุการณ>ท่ีต�องการความช'วยเหลือและมีแนวคิดท่ีหมาะสมสอดคล�องกัน 

ท้ังน้ี ผู� ท่ีสนใจสามารถติดตามข'าวสารและข�อมูลโครงการ “Forest For Life สร�างป�าสร�างชีวิต” ได�ท่ี Facebook : MQDC-The Forestias 
#ForestForLife #สร�างป�าสร�างชีวิต #TheForestiasByMQDC #MQDCForAllWellBeing 

 

 

 


