


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23293
วันที่: เสาร์ 30 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.เร่งจัดทำ "One Map" กลุ่ม 2 อีก 11 จังหวัด

รหัสข่าว: C-211030009094(30 ต.ค. 64/05:29) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.92 Ad Value: 16,412 PRValue : 49,236 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26316
วันที่: อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 13(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รุกป่าโยงเหตุไม่สงบไฟใต้

รหัสข่าว: C-211031035046(30 ต.ค. 64/07:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.55 Ad Value: 16,005 PRValue : 48,015 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15940
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: แก๊งมอดไม้ลอบตัดต้นพะยูง

รหัสข่าว: C-211101038045(31 ต.ค. 64/06:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.40 Ad Value: 10,340 PRValue : 31,020 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26317
วันที่: จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: สุพรรณบุรีเปิดโครงการแผ่นดินไทยฯช่วยเหลือชาวบ้านฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด

รหัสข่าว: C-211101004031(1 พ.ย. 64/05:55) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 25.17 Ad Value: 52,857 PRValue : 158,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14795
วันที่: อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย'รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุน...

รหัสข่าว: C-211031005006(31 ต.ค. 64/06:35) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 159.48 Ad Value: 199,350 PRValue : 598,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14795
วันที่: อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย'รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุน...

รหัสข่าว: C-211031005006(31 ต.ค. 64/06:35) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 159.48 Ad Value: 199,350 PRValue : 598,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14795
วันที่: อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย'รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุน...

รหัสข่าว: C-211031005006(31 ต.ค. 64/06:35) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 159.48 Ad Value: 199,350 PRValue : 598,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5406
วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 3 พฤศจิกายน 2564
Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 24(ขวา), 23

หัวข้อข่าว: Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

รหัสข่าว: C-211101023008(30 ต.ค. 64/06:04) หน้า: 1/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 137.53 Ad Value: 185,665.50 PRValue : 556,996.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5406
วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 3 พฤศจิกายน 2564
Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 24(ขวา), 23

หัวข้อข่าว: Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

รหัสข่าว: C-211101023008(30 ต.ค. 64/06:04) หน้า: 2/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 137.53 Ad Value: 185,665.50 PRValue : 556,996.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5406
วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 3 พฤศจิกายน 2564
Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 24(ขวา), 23

หัวข้อข่าว: Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

รหัสข่าว: C-211101023008(30 ต.ค. 64/06:04) หน้า: 3/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 137.53 Ad Value: 185,665.50 PRValue : 556,996.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5406
วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 3 พฤศจิกายน 2564
Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

หน้า: 16(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: "อุโมงค์ลอดป่าตอง" คืบ

รหัสข่าว: C-211101023067(30 ต.ค. 64/06:17) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 15.39 Ad Value: 20,776.50 PRValue : 62,329.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
อุตรดิตถ์/พิษณุโลก - ตามรอยผู้พิทักษ์ป่าลาดตระเวนชายแดนไทย-สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน พบไม้ประดู่ล้มคาตอ-ไม้แดงแปรรูปสร้างบ้านอําพราง 
คาป่ารอยต่อ อช.น้ําปาด-ภูสอยดาว และเส้นทางชักลากไม้ไม่มีการใช้งานติดพรมแดน 

หลังจากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ (สบอ.) 11 สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีสายตรวจ, จนท.พิทักษ์ป่า อช.ภูสอยดาว ตํารวจ.ตชด.ท่ี 31 จนท.อส. ท้ังสิ้น 70 นาย 
ออกลาดตระเวนพร้อมดํารงชีพกลางป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยงเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าบริเวณชายแดนไทย-ลาว 
เขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียว อ.บ้านโคก อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ และ จ.พิษณุโลก 

โดยได้แบ่งกําลังพลออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เดินลาดตระเวนจากหลักปักปันเขตแดนท่ี 26 ข้ึนไปทางทิศเหนือ พบร่องรอยเส้นทางชักลากไม้ไม่มี
การใช้งานมานาน หญ้าเร่ิมรกปกคลุม, ชุดท่ี 2 เดินลาดตระเวนจากหลักปักปันเขตแดนท่ี 26 ลงไปทางทิศใต้ พบร่องรอยเส้นทางชักลากไม้ไม่มีการ
ใช้งานมานาน และพบไม้ประดู่ท่อน จํานวน 9 ท่อน ล่าสุด อช.ภูสอยดาวดําเนินการตรวจยึดดําเนินคดีต่อไป 

ชุดท่ี 3 ร่วมกับด่านไซเตส (ภูดู่) ช่องผ่อนปรนชายแดน (ช่องมหาราช) ร่วมปฏิบัติกับ จนท.ภูสันเขียว ตรวจสอบแนวรอยต่อพ้ืนท่ี อช.ภูสอยดาว พบ
ร่องรอยการตัด-แปรรูปไม้ และไม้แปรรูปจํานวนหนึ่ง บริเวณป่าบ้านส่องสี ม.7 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําปาด 
ติดต่อกับเขต อช.ภูสอยดาว ลักษณะอําพรางเตรียมจะสร้างบ้าน มีการปูเป็นไม้พ้ืน แต่ยังไม่มีการตอกตะปู จึงได้ประสานงาน จนท.ป่าไม้ หน่วยฯ 
อต.6 (บ้านม่วง) กรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้แดง) จํานวน 36 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.52 ลบ.ม. 

เบื้องต้นพบว่าผู้ครอบครองคือ นาย ด. จึงได้ทําบันทึกเร่ืองราว-ยึดไม้ของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเด่นเหล็ก ตามบันทึก
ประจําวันข้อ 2 คดีท่ี 48/64 ยึดทรัพย์ท่ี 22/64 โดยมอบให้หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ดําเนินคดี 

นายโกเมศ พุทธสอน ผอ.สบอ.11 เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติพบมีการตัดไม้ประดู่ท่อนเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้น ถือว่าเป็นการดี ทรัพยากรป่าไม้ไม่ได้
ถูกทําลายลงไป แต่ก็ได้สั่งการให้นายบุญชู ไกรคง ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ และ จนท.อุทยานแห่งชาติ เข้าตรวจพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
เพ่ือเป็นการปกป้องไม้มีค่าไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป 

 



 

 

 
30 ต.ค. 2564 | เข้าชม : 42 

มุกดาหาร ร้อย.ฉก.ทพ. 2110 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจยึดไม้พะยูงจํานวน 23 ชิ้น/ท่อน/เหลี่ยม ท้ิงอยู่ป่าหญ้าริมท่าเรือริมโขง ส่วน
ผู้กระทําความผิด อาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ีและความมืดหลบหนีไปได้ 

วานนี้ (29 ตุลาคม 2564) ร้อย.ฉก.ทพ. 2110 ฉก.ทพ.21 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน และดักซุ่ม เฝ้าการป้องกันการรุกล้ําอธิปไตย การรักษาความ
ม่ันคงตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทย ตามแผนยุทธการ กองกําลังสุรศักด์ิมนตรี  

จนกระท่ังเวลาประมาณ 21.30 น. ชุดซุ่มเฝ้าตรวจฯ ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ไม่ทราบสีและป้ายทะเบียนเน่ืองจากมีความมืด แล่นไปยังเส้นทาง
ด้านทิศใต้ วัดบูรพานอก บ.นาห้วยกอก หมู่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ด้วยความเร็ว ห่างจากจุดซุ่มเฝ้าตรวจฯ ประมาณ 200 เมตร จึง
เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบตรวจ พบกลุ่มชาย ประมาณ 8-10 คน ช่วยกันลําเลียงขนไม้ชิ้น/ท่อน ลงจากรถไปยังริมฝั่งแม่น้ําโขง บริเวณด้านทิศใต้ 
ท่าวัดบูรพานอก  

เจ้าหน้าท่ีชุดดักซุ่มเฝ้าตรวจฯ จึงได้แสดงตัว เพ่ือขอตรวจสอบ กลุ่มชายดังกล่าว เม่ือทราบเป็นเจ้าหน้าท่ี ได้อาศัยความมืดว่ิงหนีและขับรถหลบหนี
ไปอย่างรวดเร็ว ชุดซุ่มเฝ้าตรวจฯ จึงได้เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ี พบไม้พะยูงแปรรูป (ถากกลม -ไม้เหลี่ยม) ขนาดต่างๆ จํานวน 23 ชิ้น/ท่อน/เหลี่ยม  
ท้ิงอยู่ตรงป่าหญ้าริมท่าเรือ 

จึงได้ประสาน กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.4 (คําอาฮวน) บันทึกการตรวจยึด ตรวจวัดปริมาตรได้จํานวน 0.15 ลบ.ม. 
คิดเปน็มูลค่าความเสียหาย 75,000 บาท ก่อนนําส่ง พงส.สภ.ดอนตาล เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Submitted on Sat, 2021-10-30 00:41 

ผู้เดือดร้อนจากทวงคืนผืนป่า มุกดาหาร ร่วมประชุม กก.ตรวจสอบการครอบครองฯ P-MOVE ชี้ปฏิบัติการทวงคืนบกพร่อง 

กลุ่มผู้เดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า จ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติฯ P-MOVE ชี้การปฏิบัติการทวงคืนพ้ืนท่ีมีความผิดพลาดบกพร่องเหมารวมไม่แยกแยะ ท่ีประชุมมีผลสรุปให้คณะทํางานช่วยเหลือ
สนับสนุนดําเนินการทําแนวเขตแปลงผู้ได้รับความเดือดร้อน 

29 ต.ค.2564 กลุ่มผู้เดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า จ.มุกดาหาร รายงานว่า เม่ือวันท่ี 27 ต.ค.ท่ีผ่านมา เวลา 13.30 น. ท่ีห้องประชุมแก่งกะเบา 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประชาชนจาก หมู่ 5,6 และ 13 ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร กว่า 70 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้เดือดร้อนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแปลงท่ี 2 จากกรณีท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า มห.1  (คําป่าหลาย) เข้าตรวจยึด
พ้ืนท่ี ตัดฟันต้นยาง พร้อมข่มขู่ไม่ให้เข้าทํากินในพื้นท่ี ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงท่ี 2 ท้องท่ี ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

การประชุมคณะทํางานในคร้ังนี้ได้มี เอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ครรชิต โล่ห์คํา ผู้อํานวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) อนุลักษ์ พิกุลศรี เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมุกดาหาร นิธิโรจน์ จงจิตกิตต์ิธนา เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร 
นรินทร์ อินทรีย์ หัวหน้าป้องกันรักษาป่าท่ี มห.1 (คําป่าหลาย) เวช ไชยบัน กํานันคําป่าหลาย คณะทํางานช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคนืผืนป่า 

เอกราช มณีกรรณ์ ประธานคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้กล่าวถามต่อท่ีประชุมถึงความ
คืบหน้าข้อมูลการตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชย์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ซ่ึงนายนรินทร์ อินทรีย์ ก็ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าในขณะนี้ 
ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรไปมากกว่าเดิม เนื่องจากยังไม่มีแผนท่ีปี 57 ท่ีเป็นแผนท่ีป่าหลังคําสั่ง คสช.ท่ี 66 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 17 มิ.ย 2557 ซ่ึงต้อง
ทําเร่ืองขอแผนท่ีกับทางสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ปราโมทย์ ผลภิญโญ ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) ซ่ึงเป็นตัวแทนของคณะทํางานช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้ต้ังคําถามต่อท่ีประชุมว่าในเม่ือยังไม่มีแผนท่ีปี 57  
ก่อนหน้านี้เอาฐานข้อมูลอะไรไปปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจนทําให้เกิดผลกระทบ หากผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการคร้ังนี้ปรากฏร่องรอย 
การใช้ท่ีดินก่อนออร์โธสีปี 45 และอยู่ระหว่างปี 45-57 สิ่งท่ีเกิดความเสียหายไปแล้วจะดําเนินการอย่างไร เร่ืองท่ีผูกพันต่อเนื่องมติ ครม. 6 พ.ย 61 



ในการแก้ไขปัญหาท่ีสืบเนื่องมาจากมาตรการตามคําสั่ง 64,66 หรือแม้กระท้ังเร่ืองการปลูกป่าชาวบ้านก็ขอยกเลิกให้มีการปลูกป่าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ียัง
พิพาทเนื่องยังไม่มีกลไกในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงต้องวนไปท่ีเดิมว่าต้องมีแผนท่ีปี 57 แล้วช่วงท่ีดําเนินการผลักดันชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ีใช้
หลักเกณฑ์วิธีการฐานข้อมูลอะไรดําเนินการ ไม่ว่าเร่ืองของการร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าพนักงานสอบสวน การปลูกต้นไม้ การทําลายอาสินต่างๆ 

“การท่ีจะพิจารณาดําเนินการใด ๆ ต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีมาท่ีไป ซ่ึงใช้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คําสั่งท่ี66/2557 ก็ต้องไปดูตามหลักเกณฑ์วิทยุสั่งการ 
ศปป.4 กอ.รมน. 7 ข้อ และเอามาทาบระหว่างแผนท่ีออร์โธสีสองช่วง  คือ 45 กับ 57 มาทาบกับบริเวณพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะดําเนินการ ถ้าปรากฏ
ร่องรอยการใช้ท่ีดินท้ังก่อน 45 และ 57 เขาควรท่ีจะมีสิทธิเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ี แต่การดําเนินการท่ีผ่านมาเป็นลักษณะเหมารวมไม่แยกแยะว่า
ใครเป็นเกษตรกรคนยากไร้มีใครเป็นคนที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม ศปป.4 กอ.รมน. ซ่ึงเรามีข้อมูลเบื้องต้นว่า 67 ราย ปรากฏร่องรอยการใช้ท่ีดินก่อน 
ออร์โธสีปี 45 จํานวน 17 ราย ซ่ึง 10 ราย มี ส.ป.ก.4-01 นั้นแสดงว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน แล้วอีก 7 ราย 
ไม่มีควรที่จะได้รับการผ่อนปรนให้ทําประโยชน์ตามมติ ครม.30 มิถุนายน 41 เพราะปรากฏร่องรอยออร์โธสีปี 45 ส่วนปี 45 กับ 57 มีจํานวนมาก 
ก็ต้องมาคัดกรอง แต่นี้เหมารวมกันหมด มายึดท่ียึดทาง ทําลายผลผลิตของเขา” ปราโมทย์กล่าว 

ในส่วนของประเด็นเร่ืองแนวทางการสํารวจตรวจสอบแปลงท่ีดิน ข้อมูลราษฎรผู้เดือดร้อน แนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือความเดือดร้อน
ด้านท่ีดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติของราษฎร ต.คําป่าหลาย นั้น  นายปราโมทย์ก็ได้กล่าวถามต่อท่ีประชุมว่าคณะทํางานจะออกแบบแนวทาง
ในการตรวจสอบการถือครองท่ีดินของกลุ่มผู้เดือดร้อนยังไง ซ่ึงมีขอพิจารณา หนึ่ง พ้ืนท่ีเป้าหมายการตรวจสอบอยู่ตรงไหน สอง จะมีหลักเกณฑ์
เงื่อนไขวิธีการในการตรวจสอบยังไง ซ่ึงตอนนี้มีเร่ืองท่ีผูกพันต่อเนื่องมาหลังจากเกิดปัญหาพิพาทกันเม่ือปี 59 เป็นต้นมา เพราะมีภาระผูกพันทาง
คดีท่ีมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าพนักงานสอบสวนไว้ คร้ันชาวบ้านจะไปยืนแปลงก็มีความกังวลว่าจะเป็นปัญหาในทางข้อกฎหมาย 
ซ่ึงต้องปรึกษาหารือกันว่าจะมีมาตรการยังไงถึงจะไม่กระทบสิทธิชาวบ้านเพราะเร่ืองราวข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ 

ท้ังนี้ในท่ีประชุมคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้ทําการสรุปถึงแนวทางการทํางาน 2 ประเด็น หนึ่ง 
การตรวจสอบการเข้าตรวจยึดตัดฟันทําลายอาสินของราษฎรในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลท่ี 2 ต.คําป่าหลาย เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายหรือไม่ คณะทํางานฯ จะดําเนินการทําหนังสือถึง ฐิติกร เงาะปก ซ่ึงเป็นผู้ท่ีดําเนินการในขณะนั้น เพ่ือให้ดําเนินการชี้แจงพร้อมหลักฐาน
และในการประชุมคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ คร้ังต่อไปให้นายฐิติกร เงาะปก เข้าร่วมประชุม
เพ่ือมาชี้แจง สอง ในเรื่องทางการสํารวจตรวจสอบแปลงท่ีดินของราษฎรผู้เดือดร้อนมอบหมายให้คณะทํางานช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ซ่ึงเป็นคณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการทําแนวเขตแปลงของ
ราษฎรแต่ละแปลงให้เรียบร้อย ซ่ึงเม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะทํางานตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติฯ เพ่ือจะได้กําหนดการลงพ้ืนท่ีดําเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


