
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 4-6 ก.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ปลดล็อก "ไม�หวงห�าม" สู�การออม "ทองคำเขียว" ผลงานยุค "สี่กุมาร" ท่ีต�องต�อยอดให�สุด 

(ผู�จัดการ 360 � 4-10 กันยายน 2564 หน�า 13) 

- ย้ำตัวชี้วัดจัดการหมอกควัน-ฟ'(นฟูป)า-อากาศดี (ไทยรัฐ 7 กันยายน 2564 หน�า 7) 

- สป.ทส.-ศูนย,ราชการระดับก�าวหน�า (ข�าวสด 6 กันยายน 2564 หน�า 2) 

- ลุยตรวจรีสอร,ตเถ่ือนเขาค�อ (มติชน 5 กันยายน 2564 หน�า 6) 

- เดลินิวส,ก�อนข้ึนแท�น: ผลักดันเสือโคร�งกลับป)าลึก (เดลินิวส' 6 กันยายน 2564 หน�า 11) 

- ข�าวสั้นทันโลก: ไล�เสือกลับป)า  (ไทยรัฐ 5 กันยายน 2564 หน�า 11) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

กทม. - สป.ทส.-ศูนย'ราชการระดับก�าวหน�า (ข�าวสด 6 ก.ย. 2564)   
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6603555 

ป?าไม�กาญจน' พบลักตัดไผ�นานหลายเดือน ในพ้ืนท่ี 2 จุด เนื้อท่ีรวมกว�า 50 ไร� 

(มติชน 5 กันยายน 2564) https://www.matichon.co.th/region/news_2924174 

‘ป?าไม�กาญจน'’ลุยตรวจพ้ืนท่ี พบรุกอุทยานฯตัด‘ไผ�’ เช็คแล�ว 2 จุดเนื้อท่ีรวมกว�า 50 ไร� 

(แนวหน�า  5 กันยายน  2564)   https://www.naewna.com/local/600002 

ปทส.จับชาวบ�านบุกรุกป?าสงวนแผ�วถางป?าขายนายทุนสร�างรีสอร'ท แฉเจ�าหน�าท่ีรัฐมีเอ่ียว 

(บ�านเมือง 3 กันยายน  2564)    https://www.banmuang.co.th/news/crime/248863 

 

 

 

 



ปีที่: 12 ฉบับที่: 619
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: ปลดล็อก "ไม้หวงห้าม" สู่การออม "ทองคำเขียว" ผลงานยุค "สี่กุมาร" ที่ต้องต่อยอดให้...

รหัสข่าว: C-210904063024(4 ก.ย. 64/04:34) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 103.26 Ad Value: 41,304 PRValue : 123,912 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 619
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: ปลดล็อก "ไม้หวงห้าม" สู่การออม "ทองคำเขียว" ผลงานยุค "สี่กุมาร" ที่ต้องต่อยอดให้...

รหัสข่าว: C-210904063024(4 ก.ย. 64/04:34) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 103.26 Ad Value: 41,304 PRValue : 123,912 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23240
วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ย้ำตัวชี้วัดจัดการหมอกควัน-ฟื้นฟูป่า-อากาศดี

รหัสข่าว: C-210907039070(6 ก.ย. 64/08:29) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.76 Ad Value: 19,536 PRValue : 58,608 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11240
วันที่: จันทร์ 6 กันยายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สป.ทส.-ศูนย์ราชการระดับก้าวหน้า

รหัสข่าว: C-210906012052(6 ก.ย. 64/05:39) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.96 Ad Value: 12,056 PRValue : 36,168 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15883
วันที่: อาทิตย์ 5 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจรีสอร์ตเถื่อนเขาค้อ

รหัสข่าว: C-210905020031(5 ก.ย. 64/03:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.56 Ad Value: 14,916 PRValue : 44,748 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26261
วันที่: จันทร์ 6 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ผลักดันเสือโคร่งกลับป่าลึก

รหัสข่าว: C-210906035056(5 ก.ย. 64/04:56) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.52 Ad Value: 12,672 PRValue : 38,016 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23238
วันที่: อาทิตย์ 5 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ไล่เสือกลับป่า

รหัสข่าว: C-210905009079(5 ก.ย. 64/03:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.25 Ad Value: 9,075 PRValue : 27,225 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กทม. - สป.ทส.-ศูนยราชการระดับก�าวหน�า 

6 ก.ย. 2564    https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6603555 

สป.ทส.-ศูนยราชการระดับก�าวหน�า – ทส. – นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (ทส.) กล@าวว@า คณะกรรมการอำนวยการศูนยราชการสะดวก โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธานกรรมการ ได�ลงนามในประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนยราชการสะดวก เรื่อง การรับรอง

มาตรฐานการให�บริการของศูนยราชการสะดวก ประจำปL พ.ศ.2564 

โดยปLนี้มีศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ท่ีผ@านการประเมินท่ัวประเทศจำนวน 

888 ศูนย แบ@งเปVน 3 ระดับ ได�แก@ ระดับพ้ืนฐาน ก�าวหน�า และเปVนเลิศ โดยสำนักงานปลัดทส. เปVนหน@วยงานใน

ส@วนกลางจาก 8 หน@วยงานท่ีผ@านการรับรองมาตรฐานการให�บริการของศูนยราชการสะดวก ประจำปL 2564 ในระดับ

ก�าวหน�า ด�วยคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงดีข้ึนกว@า 3 ปLท่ีผ@านมาท่ีอยู@ในระดับพ้ืนฐาน 

 

 



 

ปYาไม�กาญจน พบลักตัดไผ@นานหลายเดือน ในพ้ืนท่ี 2 จุด เนื้อท่ีรวมกว@า 50 ไร@ 

5 กันยายน 2564 https://www.matichon.co.th/region/news_2924174 

ปYาไม�กาญจน ลุยตรวจพ้ืนท่ี พบลักตัดไผ@มานานร@วม 3 เดือน รวม 3 จุด เบ้ืองต�นตรวจสอบได�แล�ว 2 จุด เนื้อท่ีรวมกัน

กว@า 50 ไร@ คาดเตรียมทำการเกษตร อีกจุดลุยตรวจพรุ@งนี้ 

เม่ือวันท่ี 5 กันยายน นายวิวรรธน มองเห็นทวีโชค หัวหน�าหน@วยป_องกันรักษาปYาท่ี กจ.5 (ซองกาเรีย) อ.สังขละบุรี จ.

กาญจนบุรี เป̀ดเผยว@า จากกรณี นายเทวินทร มีทรัพย หัวหน�าอุทยานแห@งชาติเขาแหลม ได�รับแจ�งจากพลเมืองดีว@า 

พบการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห@งชาติเขาแหลม ท�องท่ี หมู@ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลายจุด 

จึงนำกำลังเข�าไปตรวจสอบพร�อมกับวัดค@าพิกัด ผลปรากฏว@าพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกอยู@ในเขตรับผิดชอบของสำนักจัดการ

ทรัพยากรปYาไม�ท่ี 10 (ราชบุรี) ดูแลพ้ืนท่ีโดยหน@วยป_องกันรักษาปYาท่ี กจ.5(ซองกาเลีย) หลังจากทราบพิกัดท่ีแท�จริง

นายเทวินทร จึงประสานมาท่ีตนเพ่ือให�เข�าไปตรวจสอบ ดังนั้นตนจึงรายงานให� นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการ

ทรัพยากรปYาไม�ท่ี 10 (ราชบุรี) ทราบ 

จากนั้นเวลา 09.00 น. ของวันท่ี 4 ก.ย.64 ท่ีผ@านมา ตนได�นำกำลังเจ�าหน�าท่ีหน@วยป_องกันรักษาปYาท่ี กจ.5 (ซองกา

เลีย) ร@วมกับเจ�าหน�าท่ีหน@วยป_องกันและพัฒนาปYาไม�สังขละบุรี เดินทางเข�าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก จำนวน 3 จุด 

แต@สามารถเข�าไปตรวจสอบได�จำนวน 2 จุด ส@วนจุดท่ี 3 นัน้ไม@สามารถเข�าไปได�เนื่องจากเริ่มมืดอีกท้ังฝนได�ตกลงมา

อย@างหนัก ทำให�ไม@สามารถเดินเข�าไปได� ซ่ึงจุดท่ี 3 ตนจะนำเจ�าหน�าท่ีเข�าไปตรวจสอบภายในวันพรุ@งนี้ (6 ก.ย.) 

สำหรับพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ัง 3 จุดนั้นอยู@ท่ีบริเวณปYาห�วยข้ีแร�ง อยู@ภายในเขตปYาสงวนแห@งชาติปYาเขาพระfษี และปYาเขา

บ@อแร@ แปลงท่ี 1 ท�องท่ีหมู@ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จากการตรวจสอบพบว@ามีการตัดไม�ไผ@สภาพตัด



มาแล�วประมาณ 2-3 เดือน ไผ@เริ่มแห�งตาย จากการตรวจสอบอย@างละเอียดพบว@าไม@มีการตัดโค@นต�นไม�ขนาดใหญ@

แม�แต@ต�นเดียว คาดว@าการตัดไม�ไผ@เพ่ือนำพ้ืนท่ีไปใช�ประโยชนทางด�านการเกษตร 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกจุดแรกวัดค@าพิกัดจากเครื่องมือ GPS ได� จำนวน 7 จุด คำนวณเนื้อท่ีรวมกันได� จำนวน 23-3-35 

ไร@ จุดท่ีสองวัดค@าพิกัด GPS ได� จำนวน 7 จุด คำนวณเนื้อท่ีรวมกันได� 32-3-49 ไร@ รวมเนื้อท่ี 56 ไร@เศษ เบ้ืองต�นได�

จดทำบันทึกเรื่องรวมพร�อมนำหลักฐานเอกสารพร�อมภาพถ@าย เข�าแจ�งความร�องทุกขกล@าวโทษต@อพนักงานสอบสวน 

สภ.สังขละบุรี เพ่ือสอบสวนสืบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

โดยกล@าวหาว@า กระทำผิดต@อ พ.ร.บ.ปYาสงวนแห@งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 14,31 ฐาน ห�ามมิให�

บุคคลใดยึดครอบครองการทำประโยชนหรืออาศัยในท่ีดิน ก@อสร�าง แผ�วถาง เผาปYา ทำไม� เก็บหาของปYา หรือกระทำ

ด�วยประการใดๆ อันเปVนการเสื่อมเสียสภาพปYาสงวนแห@งชาติ 

กระทำผิดต@อ พ.ร.บ.ปYาไม� พุทธศักราช 2484 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 54, 55, 72 ตรี ฐาน ห�ามมิให�ผู�ใดก@อสร�าง 

แผ�วถาง หรือเผา หรือกระทำด�วยประการใดๆ อันเปVนการทำลายปYา หรือเข�ายึดถือครอบครองปYาเพ่ือนตนเองหรือ

ผู�อ่ืนหรือโดยไม@ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีปYาไม� 

และ กระทำผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9, 108 ทวิ ฐาน ห�ามมิให�บุคคลใด เข�าไปยึดถือครอบครอง รวม

ตลอดถึงการก@อสร�าง หรือเผาปYาทำด�วยประการใดๆ ให�เปVนการทำลาย หรือทำให�เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือ

ท่ีทราย ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก@ทรัพยากรในดิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ปYาไม�กาญจน’ลุยตรวจพ้ืนท่ี พบรุกอุทยานฯตัด‘ไผ@’ เช็คแล�ว 2 จุดเนื้อท่ีรวมกว@า 50 ไร@ 

วันอาทิตย ท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2564   https://www.naewna.com/local/600002 

5 กันยายน 2564 นายวิวรรธน มองเห็นทวีโชค หัวหน�าหน@วยป_องกันรักษาปYาท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย) อ.สังขละบุรี จ.

กาญจนบุรี เป̀ดเผยว@า จากกรณีนายเทวินทร มีทรัพย หัวหน�าอุทยานแห@งชาติเขาแหลม ได�รับแจ�งจากพลเมืองดีว@าพบ

การบุกรุกพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห@งชาติเขาแหลม ท�องท่ีหมู@ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลายจุด จึงนำกำลัง

เข�าไปตรวจสอบพร�อมกับวัดค@าพิกัด ผลปรากฏว@าพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกอยู@ในเขตรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรปYา

ไม�ท่ี 10 (ราชบุรี) ดูแลพ้ืนท่ีโดยหน@วยป_องกันรักษาปYาท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย) หลังจากทราบพิกัดท่ีแท�จริงนายเทวินทร 

จึงประสานมาท่ีตนเพ่ือให�เข�าไปตรวจสอบ ตนจึงรายงานให�นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรปYาไม�ท่ี 

10 (ราชบุรี) ทราบ 

จากนั้นวันท่ี 4 กันยายน ท่ีผ@านมา ตนได�นำกำลังเจ�าหน�าท่ีหน@วยป_องกันรักษาปYาท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย) ร@วมกับ

เจ�าหน�าท่ีหน@วยป_องกันและพัฒนาปYาไม�สังขละบุรี เดินทางเข�าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก จำนวน 3 จุด แต@สามารถ



เข�าไปตรวจสอบได�จำนวน 2 จุด ส@วนจุดท่ี 3 นั้นไม@สามารถเข�าไปได�เนื่องจากเริ่มมืดอีกท้ังฝนได�ตกลงมาอย@างหนัก ทำ

ให�ไม@สามารถเดินเข�าไปได� ซ่ึงจุดท่ี 3 ตนจะนำเจ�าหน�าท่ีเข�าไปตรวจสอบภายในวันพรุ@งนี้ (6 กันยายน 2564) 

สำหรับพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ัง 3 จุดนั้น อยู@ท่ีบริเวณปYาห�วยข้ีแร�ง ภายในเขตปYาสงวนแห@งชาติปYาเขาพระfษี และปYาเขา

บ@อแร@ แปลงท่ี 1 ท�องท่ีหมู@ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จากการตรวจสอบพบว@ามีการตัดไม�ไผ@สภาพตัด

มาแล�วประมาณ 2-3 เดือน ไผ@เริ่มแห�งตาย จากการตรวจสอบอย@างละเอียดพบว@าไม@มีการตัดโค@นต�นไม�ขนาดใหญ@

แม�แต@ต�นเดียว คาดว@าการตัดไม�ไผ@เพ่ือนำพ้ืนท่ีไปใช�ประโยชนทางด�านการเกษตร 

สำหรับพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกจุดแรกวัดค@าพิกัดจากเครื่องมือ GPS ได� จำนวน 7 จุด คำนวณเนื้อท่ีรวมกันได� จำนวน 23-3-

35 ไร@ จุดท่ีสองวัดค@าพิกัด GPS ได� จำนวน 7 จุด คำนวณเนื้อท่ีรวมกันได� 32-3-49 ไร@ รวมเนื้อท่ี 56 ไร@เศษ เบ้ืองต�น

ได�จดทำบันทึกเรื่องรวมพร�อมนำหลักฐานเอกสารพร�อมภาพถ@าย เข�าแจ�งความร�องทุกขกล@าวโทษต@อพนักงาน

สอบสวน สภ.สังขละบุรี เพ่ือสอบสวนสืบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยกล@าวหาว@า กระทำผิด

ต@อ พ.ร.บ.ปYาสงวนแห@งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 14,31 ฐาน ห�ามมิให�บุคคลใดยึดครอบครองการ

ทำประโยชนหรืออาศัยในท่ีดิน ก@อสร�าง แผ�วถาง เผาปYา ทำไม� เก็บหาของปYา หรือกระทำด�วยประการใดๆ อันเปVน

การเสื่อมเสียสภาพปYาสงวนแห@งชาติ  

กระทำผิดต@อ พ.ร.บ.ปYาไม� พุทธศักราช 2484 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 54, 55, 72 ตรี ฐาน ห�ามมิให�ผู�ใดก@อสร�าง 

แผ�วถาง หรือเผา หรือกระทำด�วยประการใดๆ อันเปVนการทำลายปYา หรือเข�ายึดถือครอบครองปYาเพ่ือนตนเองหรือ

ผู�อ่ืนหรือโดยไม@ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีปYาไม� และ กระทำผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9, 108 

ทวิ ฐาน ห�ามมิให�บุคคลใด เข�าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก@อสร�าง หรือเผาปYาทำด�วยประการใดๆ ให�เปVน

การทำลาย หรือทำให�เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก@ทรัพยากรในดิน 

 

 

 



 

ปทส.จับชาวบ�านบุกรุกปYาสงวนแผ�วถางปYาขายนายทุนสร�างรีสอรท แฉเจ�าหน�าท่ีรัฐมีเอ่ียว 

วันศุกร ท่ี 03 กันยายน พ.ศ. 2564    https://www.banmuang.co.th/news/crime/248863 

ผู�สื่อข@าวรายงานว@า กำลังเจ�าหน�าท่ีตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (กก.4 บก.ปทส.) เจ�าหน�าท่ีสถานีตำรวจภูธรหางดง,เจ�าหน�าท่ีตำรวจตระเวน

ชายแดนท่ี 33เจ�าหน�าท่ีตำรวจศูนยปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทำลายปYา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ตำรวจภูธร ภาค 5 ,  เจ�าหน�าท่ีหน@วยป_องกันและรักษาปYาท่ี ชม.13 และ เจ�าหน�าท่ีสำนักงานสนับสนุนการป_องกัน

และปราบปรามท่ี 3  เข�าตรวจตรวจสอบ ผืนปYาในเขต ปYาสงวนแห@งชาติปYาแม@ท@าช�างและปYาแม@ขนิน ข�างห�วยช�างตาย 

บ�านท@าไม�ลุง ต.น้ำแพร@ อ.หางดง จ.เชียงใหม@  เม่ือไปถึงพบชาวบ�านกำลังใช�ขวานตัดต�นไม�เพ่ือแพ�วถางปYาบริเวณ

ดังกล@าว จึงกระจายกำลังเพ่ือตรวจค�นและจับกุมจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนทราบชื่อนายชาติ  ซองคำ 

ชาวบ�าน ต.น้ำแพร@ อ.หางดง จากการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ี พบผืนปYาบริเวณมีการล�อมรั้วลวดหนาม ลักษณะจับ

จองพ้ืนท่ีและมีการก@อสร�างตัวบ�าน เม่ือเจ�าหน�าท่ีวัดพ้ืนท่ีพบพ้ืนท่ีปYาถูกบุกรุกรวม 4 ไร@ 0 งาน 01 ตารางวา จึงติด

ป_ายและตรวจยึดพ้ืนท่ีดังกล@าวคืน  

ส@วนกำลังเจ�าหน�าท่ีอีกชุดได�ตรวจสอบผืนปYาบริเวณปYาสงวนแห@งชาติปYาแม@ท@าช�างและปYาแม@ขนิน ใกล�กับจุดแรกพบมี

การบุกรุกพ้ืนท่ีปYาด�วยการแผ�วถางรวมท้ังหมด  3 ไร@ 3 งาน 14 ตารางวา พบไม�สักและไม�ประดู@ ท่ีถูกตัดจากบริเวณ

ดังกล@าวกว@า 20 ท@อนและมีการกานโคนต�นไม�ให�ยืนต�นตาย หลังจากนั้นเจ�าหน�าท่ีจึงนำตัวนายชาติฯ มาสอบปากคำ

ทราบว@า มีผู�นำชุมชน ในพ้ืนท่ี อ.หางดง 2 คนเปVนผู�ว@าจ�างให�แผ�วถางปYาบริเวณดังกล@าว หลังจากนั้นเจ�าหน�าท่ีได�ยึด

คืนผืนปYาบริเวณดังกล@าวท้ัง 2 แปลงกว@า 8 ไร@ พร�อมยึดไม�ของกลาง และเครื่องมือแผ�วถางปYา ท้ังหมด และนำตัว

ผู�ต�องหาส@งพนักงานสอบวน สภ.หางดง ดำเนินคดีข�อหา  ร@วมกันก@อสร�าง หรือกระทำด�วยประการใดๆอันเปVนการ

ทำลายปYา หรือเข�ายึดถือครอบครองปYาฯโดยไม@ได�รับอนุญาต , ร@วมกัน ยึดถือ ครอบครองทำประโยชนโดยไม@ได�รับ

อนุญาตฯ , มีไม�สักอันยังมิได�แปรรูปไว�ในครอบครองโดยไม@ได�รับอนุญาต  



 เจ�าหน�าท่ีชุดจับกุมเป̀ดเผยว@า ขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีเข�าพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบผืนปYาบริเวณดังกล@าว พบมีกลุ@มคนจุดพลุส@ง

สัญญาณ ให�นายทุน ท่ีว@าจ�างให�บุกรุกปYาหนีออกจากพ้ืนท่ีมาได�ก@อนท่ีเจ�าหน�าท่ีจะถึงอย@างหวุดหวิด ซ่ึงจากการ

ตรวจสอบพบว@ามีเจ�าหน�าท่ีรัฐ หลายหน@วยงานมีส@วนร@วม อำนวยความสะดวก และได�ผลประโยชน จากการบุกรุก ปYา

บริเวณดังกล@าว นำไปขายต@อให�กับนายทุน จะเห็นได�ว@าบริเวณใกล�เคียง มีท้ังการปลูกบ�านจัดสรร และบ�านพักตาก

อากาศบริเวณดังกล@าวบางหลังมีชาวต@างชาติเข�ามาอาศัยอยู@  ซ่ึงหลังจากนี้เจ�าหน�าท่ีจะลงพ้ืนท่ีสืบสวน เพ่ือขยายผล

ในการติดตามจับกุมนายทุนกลุ@มดังกล@าวเพ่ือนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต@อไป 


