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- กำชับทส.ทำผลงานให�ดีข้ึนทุกป� (ข�าวสด 7 กันยายน 2564 หน�า 2) 
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ข�าวเว็บไซต) 

กทม. - กำชับทส.ทำผลงานให�ดีข้ึนทุกป) (ข�าวสด 7 ก.ย. 2564)  
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6605507 

“ทส.”เร�งอนุญาตท่ีดิน คทช.เพ่ิมอีกกว�า 1.5 ล�านไร� (เดลินิวสG 6 กันยายน 2564)    

https://www.dailynews.co.th/news/242254/ 

ปชช. เตรียมเฮ “ปลัดฯ จตุพร” เร�งอนุญาตการใช�พ้ืนท่ี คทช. (บ�านเมือง 6 กันยายน 2564)  
https://www.banmuang.co.th/news/relation/249188 

ชาวอุตรดิตถGเตรียมเฮ 3 หม่ืนไร�ตามโครงการ คชท.ผู�ท่ีมีท่ีทำกินอยู�ในเขตปVาสงวนแห�งชาติอย�างผิดกฎหมาย  
จะได�รับสิทธิโดยถูกต�อง (สยามรัฐออนไลนG  6 กันยายน 2564)   

https://siamrath.co.th/n/278194 

รองอธิบดีดีเอสไอ ลงพ้ืนท่ีติดตามคดีทำลายปVาไม� เหนือเข่ือนบางวาด (มติชน 6 กันยายน 2564)  
https://www.matichon.co.th/region/news_2926192 
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กทม. - กำชับทส.ทำผลงานให�ดีข้ึนทุกป� 

7 ก.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6605507 

กำชับทส.ทำผลงานให�ดีข้ึนทุกป� – ทส. – เม่ือวันท่ี 6 ก.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม (ทส.) กลHาววHา ทส.ได�ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสHวนราชการ 

ซ่ึงตนได�เน�นย้ำให�ผู�บริหารระดับสูงของทุกหนHวยงานในสังกัด ทำความเข�าใจตัวชี้วัดให�ชัดเจน เพ่ือถHายทอดลงสูHผู�

ปฏิบัติ สร�างผลงานให�ดียิ่งข้ึนทุกป� 

นายจตุพรกลHาววHา ท่ีประชุมได�รHวมกันพิจารณารHางตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ อาทิ ระดับความสำเร็จการจัดการหมอกควันและไฟปVา จำนวน

พ้ืนท่ีปVาท่ีฟWXนฟู การปYองกันและแก�ไขปZญหาการกัดเซาะชายฝZ\ง การจัดการคุณภาพอากาศ รวมไปถึงการจัดการ

คุณภาพน้ำของแมHน้ำสายหลัก และการลดก]าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสHง 

 

 

 

 

 

 



 

“ทส.”เรHงอนุญาตท่ีดิน คทช.เพ่ิมอีกกวHา 1.5 ล�านไรH 

"กระทรวงทรัพยากรฯ" เรHงอนุญาตท่ีดิน คทช.เพ่ิมอีกกวHา 1.5 ล�านไรH ขาดเพียง 4 แสนไรHครบตามเปYาหมาย ขอบคุณ

ทุกภาคสHวนรHวมแก�ปZญหาท่ีทำกิน ปชช. 

6 กันยายน 2564   https://www.dailynews.co.th/news/242254/ 

เม่ือวันท่ี 6 ก.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) เปeนประธาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติ ครั้งท่ี 9/2564 ผHานระบบการประชุม

ทางไกลวิดีโอคอนเฟอรAเรนซA รHวมกับผู�แทนจากหนHวยงานท่ีเก่ียวข�อง ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�แทนจาก คทช.จังหวัด โดยมี 

นายอดิศร นุชดำรงคA อธิบดีกรมปVาไม� เปeนฝVายเลขานุการ เพ่ือติดตามความคืบหน�าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะการ

อนุญาตใช�ท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามโครงการ คทช. 

นายจตุพร กลHาววHา ในวันนี้ท่ีประชุมได�พิจารณาการใช�ประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติ 266 คำขอ โดยเปeนการขอ

อนุญาตเข�าทำประโยชนAหรืออยูHอาศัยในเขตปVาสงวนแหHงชาติ เพ่ือจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน 

253 คำขอ จาก 38 จังหวัด รวมเนื้อท่ีกวHา 1.5 ล�านไรH และคำขอท่ัวไปอีก 12 คำขอ ท้ังนี้ การจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล ได�ดำเนินการยื่นขออนุญาตมาครบแล�วจำนวน 38 จังหวัด จากเปYาหมายจำนวนท้ังสิ้น 64 

จังหวัด โดยยังคงเหลืออีก 71 พ้ืนท่ี รวมประมาณ 4 แสนไรH ท่ีอยูHระหวHางการเรHงดำเนินการของ คทช.จังหวัด 

นายจตุพร กลHาวตHอวHา พร�อมกันนี้ ยังได�กำชับให�ทุกจังหวัดเรHงรัดการจัดคนลงในพ้ืนท่ีคูHขนานกันไป เพ่ือพ่ีน�อง

ประชาชนจะได�มีพ้ืนท่ีทำกินโดยเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก�ไขปZญหาความเดือดร�อนจากการอยูHอาศัยและทำ

กินในพ้ืนท่ีปVาโดยไมHถูกต�องตามกฎหมาย แก�ไขปZญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม ถือเปeนความหวังของพ่ีน�องประชาชน

ท่ีจะได�มีพ้ืนท่ีทำกินได�อยHางม่ันคง ยั่งยืนและเปeนธรรม หลังจากท่ีรอคอยมานาน ท้ังนี้ต�องขอขอบคุณความรHวมมือจาก

ทุกภาคสHวนท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงการประสานความรHวมมือแบบไร�รอยตHอ เพ่ือรHวมกันแก�ไขปZญหาความ

เดือดร�อนให�กับพ่ีน�องประชาชนได�อยHางตรงจุดและเปeนระบบ 

สำหรับการขออนุญาตเข�าทำประโยชนAหรืออยูHอาศัยในเขตปVาสงวนแหHงชาติ ของหนHวยงานภาครัฐและเอกชน 12 คำ

ขอ อาทิ องคAการบริหารสHวนตำบลบ�านปlน ขอใช�พ้ืนท่ีภายในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาแมHต�าฝZ\งซ�ายเพ่ือกHอสร�างสะพาน

ข�ามห�วยแมHต�าพร�อมทางเชื่อม ท�องท่ีตำบลบ�านปlน อำเภอลอง จ.แพรH การไฟฟYาสHวนภูมิภาค ขอใช�พ้ืนท่ีภายในเขตปVา



สงวนแหHงชาติปVาดอยบHอ และปVาสงวนแหHงชาติปVาแมHลาวฝZ\งซ�ายและปVาแมHกกฝZ\งขวา เพ่ือปZกเสาพาดสายขยายเขต

ระบบจำหนHายไฟฟYาให�ราษฎรท่ีไมHมีกระแสไฟฟYาใช� ท�องท่ี ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

องคAการอุตสาหกรรมปVาไม� ขอใช�พ้ืนท่ีภายในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาฝZ\งขวาห�วยศาลาเพ่ือเปeนสถานท่ีต้ังสำนักงาน

สวนปVาขุนหาญและจัดทำเรือนเพาะชำ ท�องท่ี ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และบริษัท ศิลาเขาแก�ว จำกัด ขอ

อนุญาตเข�าทำประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาเขาทุHงดินดำ และปVาเขาตาเก�า เพ่ือทำเหมืองแรHหินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกHอสร�าง ตามคำขอตHออายุประทานบัตรท่ี 2/2562 (ประทานบัตรท่ี 28487/15550) 

ท�องท่ี ต.หนองโอHง อ.อูHทอง จ.สุพรรณบุรี  เปeนต�น... อHานตHอท่ี : https://www.dailynews.co.th/news/242254/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปชช. เตรียมเฮ “ปลัดฯ จตุพร” เรHงอนุญาตการใช�พ้ืนท่ี คทช. 

วันจันทรA ท่ี 06 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/249188 

ปชช. เตรียมเฮ “ปลัดฯ จตุพร” เรHงอนุญาตการใช�พ้ืนท่ี คทช. เพ่ิมอีกกวHา 1.5 ล�านไรH ขาดเพียง 4 แสนไรHครบตาม

เปYาหมาย พร�อมขอบคุณทุกภาคสHวนรHวมเรHงรัดการแก�ปZญหาท่ีทำกินให�ประชาชน 

นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) เปeนประธานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติ ครั้งท่ี 9/2564 ผHานระบบการประชุมทางไกล VDO 

Conference รHวมกับผู�แทนจากหนHวยงานท่ีเก่ียวข�อง ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�แทนจาก คทช.จังหวัด โดยมี นายอดิศร นุช

ดำรงคA อธิบดีกรมปVาไม� เปeนฝVายเลขานุการ เพ่ือติดตามความคืบหน�าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะการอนุญาตใช�

ท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามโครงการ คทช. ระบุ มีความคืบหน�าอยHางมาก กำชับเรHงจัดคนลงในพ้ืนท่ี พร�อมขอบคุณทุก

ภาคสHวน คณะกรรมการ และผู�เก่ียวข�องทุกจังหวัด ท่ีเรHงรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอยHางเข�มแข็งและจริงจัง 

หลายจังหวัดเผยพ่ีน�องประชาชนดีใจจะได�ท่ีดินทำกิน หลังจากรอคอยมานาน      

นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปกท.ทส. เผยวHา ในวันนี้ท่ีประชุมได�พิจารณาการใช�ประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติ 

266 คำขอ โดยเปeนการขออนุญาตเข�าทำประโยชนAหรืออยูHอาศัยในเขตปVาสงวนแหHงชาติ เพ่ือจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 253 คำขอ จาก 38 จังหวัด รวมเนื้อท่ีกวHา 1.5 ล�านไรH และคำขอท่ัวไปอีก 12 คำ

ขอ ท้ังนี้ การจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ได�ดำเนินการยื่นขออนุญาตมาครบแล�วจำนวน 38 จังหวัด 

จากเปYาหมายจำนวนท้ังสิ้น 64 จังหวัด โดยยังคงเหลืออีก 71 พ้ืนท่ี รวมประมาณ 4 แสนไรH ท่ีอยูHระหวHางการเรHง

ดำเนินการของ คทช.จังหวัด พร�อมกันนี้ ยังได�กำชับให�ทุกจังหวัดเรHงรัดการจัดคนลงในพ้ืนท่ีคูHขนานกันไป เพ่ือพ่ีน�อง

ประชาชนจะได�มีพ้ืนท่ีทำกินโดยเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก�ไขปZญหาความเดือดร�อนจากการอยูHอาศัยและทำ

กินในพ้ืนท่ีปVาโดยไมHถูกต�องตามกฎหมาย แก�ไขปZญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม ถือเปeนความหวังของพ่ีน�องประชาชน

ท่ีจะได�มีพ้ืนท่ีทำกินได�อยHางม่ันคง ยั่งยืนและเปeนธรรม หลังจากท่ีรอคอยมานาน         

อยHางไรก็ตาม ต�องขอขอบคุณความรHวมมือจากทุกภาคสHวนท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงการประสานความ

รHวมมือแบบไร�รอยตHอ เพ่ือรHวมกันแก�ไขปZญหาความเดือดร�อนให�กับพ่ีน�องประชาชนได�อยHางตรงจุดและเปeนระบบ        



สำหรับการขออนุญาตเข�าทำประโยชนAหรืออยูHอาศัยในเขตปVาสงวนแหHงชาติ ของหนHวยงานภาครัฐและเอกชน 

12 คำขอ อาทิ องคAการบริหารสHวนตำบลบ�านปlน ขอใช�พ้ืนท่ีภายในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาแมHต�าฝZ\งซ�ายเพ่ือกHอสร�าง

สะพานข�ามห�วยแมHต�าพร�อมทางเชื่อม ท�องท่ีตำบลบ�านปlน อำเภอลอง จังหวัดแพรH การไฟฟYาสHวนภูมิภาค ขอใช�พ้ืนท่ี

ภายในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาดอยบHอ และปVาสงวนแหHงชาติปVาแมHลาวฝZ\งซ�ายและปVาแมHกกฝZ\งขวา เพ่ือปZกเสาพาดสาย

ขยายเขตระบบจำหนHายไฟฟYาให�ราษฎรท่ีไมHมีกระแสไฟฟYาใช� ท�องท่ีตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย องคAการอุตสาหกรรมปVาไม� ขอใช�พ้ืนท่ีภายในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาฝZ\งขวาห�วยศาลาเพ่ือเปeนสถานท่ีตั้ง

สำนักงานสวนปVาขุนหาญและจัดทำเรือนเพาะชำ  ท�องท่ี ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และบริษัท 

ศิลาเขาแก�ว จำกัด ขออนุญาตเข�าทำประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติปVาเขาทุHงดินดำ และปVาเขาตาเก�า เพ่ือทำเหมือง

แรHหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกHอสร�าง ตามคำขอตHออายุประทานบัตรท่ี 2/2562 (ประทานบัตรท่ี 

28487/15550) ท�องท่ีตำบลหนองโอHง อำเภออูHทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เปeนต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวอุตรดิตถAเตรียมเฮ 3 หม่ืนไรHตามโครงการ คชท.ผู�ท่ีมีท่ีทำกินอยูHในเขตปVาสงวนแหHงชาติอยHางผิดกฎหมาย จะได�รับ

สิทธิโดยถูกต�อง 

 สยามรัฐออนไลนA  6 กันยายน 2564  https://siamrath.co.th/n/278194 

ชาวอุตรดิตถAเตรียมเฮ 3 หม่ืนไรHตามโครงการ คชท.ผู�ท่ีมีท่ีทำกินอยูHในเขตปVาสงวนแหHงชาติอยHางผิดกฎหมายท่ีผHานมา 

จะได�รับสิทธิการมีท่ีทำกินโดยถูกกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล โครงการจัดท่ีดินให�ชุมชน (คทช.) 

เม่ือเวลา 09.30 น.วันท่ี 6 ก.ย.64 ผู�สื่อขHาวรายงานวHา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชนAในเขตปVา

สงวนแหHงชาติ ครั้งท่ี 9/2564 ผHานระบบ VDO Conference เชื่อมโยงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ไปยังสำนักงานท่ีต้ัง ณ จังหวัดตHาง ๆ 23 จังหวัด โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปeนประธานการประชุมรHวมกับผู�วHาราชการจังหวัดและผอ.สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องเข�ารHวมประชุม 

วาระสำคัญคือการทบทวนและติดตามผลการพิจารณาการใช�ประโยชนAในเขตปVาสงวนแหHงชาติ ตามมาตรา 13/8 (3) 

แหHง พรบ.ปVาสงวนแหHงชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2559 

จังหวัดอุตรดิตถA นายผล ดำธรรม ผู�วHาราชการจังหวัดอุตรดิตถA นายปริญญา คุ�มสระพรม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมจังหวัดอุตรดิตถA และนายมรกต อินทรภูH ผู�อำนวยการสHวนทรัพยากรธรรรมชาติ เข�ารHวมการประชุม 

ในสHวนของจังหวัดอุตรดิตถAได�เสนอพ้ืนท่ีเพ่ือขอรับอนุญาตการเข�าทำประโยชนAหรืออยูHอาศัยภายในเขตปVาตาม

นโยบายรัฐบาล โครงการ คทช. ครั้งนี้จำนวน 8 แหHง เนื้อท่ีรวมท้ังสิ้นกวHา 33,674 ไรH ได�แกH คทช. ตำบลห�วยมุHน 

อำเภอน้ำปาด เนื้อท่ี 11,656 ไรH 5 ตารางวา , คทช. คลองตรอนฝZ\งขวา ท�องท่ีตำบลน้ำพ้ี ตำบลน้ำไคร� ตำบลน้ำไผH 

อำเภอทองแสนขัน อำเภอน้ำปาด เนื้อท่ี 3,258 ไรH 1 งาน 59 ตารางวา , คทช. คลองตรอนฝZ\งซ�าย ท�องท่ีตำบลบHอ

ทอง ตำบลปVาคาย ตำบลน้ำอHาง อำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน เนื้อท่ี 1,730 ไรH 2 งาน 44 ตารางวา , คทช. ปYาดง

ช�างดี ท�องท่ีตำบลวังแดง ตำบลน้ำอHาง อำเภอตรอน เนื้อท่ี 348 ไรH 1 งาน 81 ตาราง , คทช. ปVานาอิน-ปานายาง 

ท�องท่ีตำบลนายาง อำเภอพิชัย เนื้อท่ี 36 ไรH 6 ตารางวา , คทช. ปVาน้ำปาด ท�องท่ีตำบลบ�านฝาย ตำบลน้ำไคร� ตำบล

แสนตอ ตำบลห�วยมุHน ตำบลน้ำไผH ตำบลฟากทHา ตำบลสองห�อง ตำบลบ�านโคก ตำบลบHอเบ้ีย ตำบลนาขุม ตำบลมHวง

เจ็ดต�น อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากทHา อำเภอบ�านโคก เนื้อท่ี 14,121 ไรH 3 งาน 29 ตารางวา , คทช. ปVาปากห�วยฉลอง



และปVาห�วยสีเสียด ท�องท่ีตำบลหาดง้ิว ตำบลผาเลือด อำเภอเมืองอุตรดิตถA อำเภอทHาปลา เนื้อท่ี 523 ไรH 3 งาน 38 

ตารางวา , คทช. ปVาห�วยเกียงพา และปVาน้ำไคร� ท�องท่ีตำบลง้ิวงาม ตำบลบ�านดHานนา เนื้อท่ี 2,065 ไรH 2 งาน 16 

ตารางวา 

สำหรับวันนี้เปeนข้ันตอนท่ี 2 จากกระบวนการท้ังสิ้น 5 ข้ันตอน ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะได�เสนอข�อมูลพ้ืนท่ีท้ังหมด 

พร�อมบัญชีรายชื่อประชาชนผู�ท่ีมีท่ีทำกินอยูHในเขตพ้ืนท่ีปVาสงวนแหHงชาติอยHางผิดกฎหมายมาโดยตลอด เพ่ือจะได�มีท่ี

ทำกินโดยถูกกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยเสนอตHอ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือ

นำสูHข้ันตอนของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน คุณภาพชีวิตสHงเสริมอาชีพ การตลาด และข้ันตอนตHาง ๆ ตHอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองอธิบดีดีเอสไอ ลงพ้ืนท่ีติดตามคดีทำลายปVาไม� เหนือเข่ือนบางวาด 

วันท่ี 6 กันยายน 2564 https://www.matichon.co.th/region/news_2926192 

รองอธิบดีดีเอสไอลงพ้ืนท่ีติดตามคดีการทำลายปVาไม�เหนือเข่ือนบางวาดและคดีท่ีมีการบุกรุกวิทยาลัยเทคนิคถลาง 

และ บุกรุกหาดเลพังเพ่ือเก็บพยานหลักฐาน พยานวัตถุพยานทางด�านวิทยาศาสตรA ตรวจสอบรHองรอยการประกอบ

อาชญากรรมของกลุHมบุกรุกทำลายทรัพยากรปVาไม� 

เม่ือวันท่ี  6 กันยายน  พ.ต.ท.สุภัทธA ธรรมธนารักษA รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวหน�าคณะพนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษ ท่ี 37/2564 ได�พร�อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ลงพ้ืนท่ีเกิดเหตุบุกรุกปVาเหนือเข่ือนบางวาด พ้ืนท่ีปVา

สงวนแหHงชาติ ปVาเทือกเขานาคเกิด รHอยตHอ ต.กะทู� อ.กะทู� และ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือเก็บพยานหลักฐาน 

พยานวัตถุพยานทางด�านวิทยาศาสตรA ตรวจสอบรHองรอยการประกอบอาชญากรรมของกลุHมบุกรุกทำลายทรัพยากร

ปVาไม� โดยการแผ�วถางปVาชั้นลHาง นำแบ็คโฮ ขุดทำลายต�นไม�และปรับพ้ืนท่ีเปeนถนน 

พ.ต.ท.สุภัทธA เปlดเผยวHา การเดินทางลงมาพ้ืนท่ีในวันนี้เนื่องจากต�องการมาดูพ้ืนท่ีจริงวHา สามารถท่ีจะขยายการ

สืบสวนสอบสวนนำไปสูHการจับกุมผู�ต�องหาในคดีบุรุกทำลายปVาต�นน้ำสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ได�หรือไมH และ ต�องการดู

วHาจะพิจารณารับสำนวนการบุกรุกพ้ืนท่ีตำบลวิชิตจาก สภ.วิชิต ท่ีเจ�าหน�าท่ีปVาไม�ไปแจ�งความร�องทุกขAในการบุกรุก

ทำลายปVาและกHอสร�างเปeนถนนในตำบลวิชิตท่ีเชื่อมตHอกับถนนในพ้ืนท่ีตำบลกะทู�หรือ ไม� โดยขณะได�เดินทางจากสัน

เขานาคเกิดลงมาตามความลาดชันของพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรHองรอยการกระทำความผิดในครั้งนี้ “จุดท่ีนHาสนใจของคดีคือ

พ้ืนท่ีถนนท่ีตัดมาเชื่อมกันระหวHางตำบลวิชิต และ ตำบลกะทู� เปeนจุดชมวิวท่ีเห็นภาพสวยงานของอHาวสามอHาวซ่ึง

นHาจะเปeนจุดยูงใจอยHางหนึ่งในการบุกรุกทำลายปVาในครั้งนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะต�องทำคดีเต็มท่ีและทำให�สุด” 

หลังจากนั้น พ.ต.ท.สุภัทธA ได�เดินทางไปพบผู�อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และรับมอบชHอดอกไม�ขอบคุณจากคณะ

บุคลากรและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคถลาง เปeนการให�กำลังใจในการชHวยเหลื่อวิทยาลัยเทคนิคถลางสืบสวนสอบสวน

แก�ปZญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีท่ีใช�เพ่ือจัดการศึกษาและตรวจดูพ้ืนท่ีวิทยาลัยเทคนิคถลางท่ีถูกกลุHมบุคคลและบุคคลบุกรุก

พ้ืนท่ีโดยใช�เอกสาร ทป.4 ซ่ึงได�เชิญนายสรกฤษณ สิงหAคำ หัวหน�าศูนยAประสานงานปVาไม� จังหวัดภูเก็ต และ หัวหน�า

สวนปVาบางขนูน มาชี้แจงรายละเอียด ความเปeนไปของเอกสาร ทป.4 ซ่ึงนายสรกฤษณ 



ยืนยันกับ พ.ต.ท.สุภัทธA วHากรมปVาไม�ได�อนุญาตให�วิทยาลัยเทคนิคถลาง ใช�พ้ืนท่ี 142 ไรH 1 งน 17 ตารางวาถูกต�อง

ตามข้ันตอนในป� พ.ศ. 2540 และ ได�มีกลุHมบุคคลเข�ามาสำรวจปVาในป� 2541-2542 ซ่ึงถือวHา เปeนการบุกรุกท่ีดินของ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง และเอกสาร ทป.4 ท่ีใช�ทำการสำรวจนHาจะไมHชอบด�วยกฏหมายปVาไม� 

หลังจากนั้น พ.ต.ท.สุภัทธA และคณะได�เดินทางไปดูพ้ืนท่ีหาดเลพัง-ลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซ่ึงเปeนคดีพิเศษ

อีกคดีหนึ่ง ปรากฏวHา พ้ืนท่ีด่ังกลHาวมีการกHอสร�างเปeนโรงแรมแตHปZจจุบันได�ปlดกิจการไปแล�ว 

พ.ต.ท.สุภัทธA ได�แถลงตHอสื่อมวลชน ท่ีห�องประชุมวิทยาลัยเทคนิคถลาง วHา อยากจะเรียกร�องให�ชาวจังหวัดภูเก็ต ต้ัง

ชมรมรักษAภูเก็ตเพ่ือทำภาพรวมพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ไว�ท้ังซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษพร�อมท่ีจะสนับสนุนเครื่องมือในการ

ดำเนินเพราะเทHาท่ีดูแล�ว หลายพ้ืนท่ีในจังหวัดภูเก็ตมีปZญหา มูลคHาท่ีดินสูง และในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้

เนื่องจากได�รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในลงมาดูพ้ืนท่ีและ ประกอบกับการท่ีตนเปeนหัวหน�า

พนักงานสอบสวนในคดีบุกรุกหาดเลพัง และ บุกรุกเขานาคเกิดซ่ึงขอยืนยันอีกครั้งวHาจะทำคดีให�ดีท่ีสุดและทำให�ถึง

ท่ีสุด 


