
สรุปขาวประจําในวันที่ 6 ม.ค. 65
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขาวหนังสือพิมพ
- สราง5ปไฮสปดไทย-จีนผลงาน3.53% (เดลินิวส 6 มกราคม 2565 หนา 1,8)
- เดลินิวสกอนข้ึนแทน: วอนซอมถนนบนเกาะมุกด (เดลินิวส 6 มกราคม 2565 หนา 11)
- ขาวสดท่ัวไทย: ตรัง-รองซอมถนน (ขาวสด 6 มกราคม 2565 หนา 12)
ขาวเว็บไซต
โปะแตก! เจาของท่ีดินปดไมรูเรื่อง เก็บเงินคาเขาสะพานจุดชมวิว สาวรัสเซียโดนทําราย (เดลินิวส 5 มกราคม 2565)
https://www.dailynews.co.th/news/639076/
ปาไม-กอ.รมน.เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิว หลังนทท.สาวรัสเซียแจงความถูกทํารายบาดเจ็บ (มติชน 5 มกราคม 2565)
https://www.matichon.co.th/region/news_3117480
จนท.ลุยตรวจจุดชมวิว เหตุสาวรัสเซียแจงถูกทําราย เจาของยันไมรูเรื่องเปดใหนทท.เขา (ขาวสด 5 มกราคม 2565)
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6817922
จนท.ปาไมรวบ 2 ผตห.ลักลอบตัดไมในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา (NationTV 6 มกราคม 2565)
https://www.nationtv.tv/news/378859357
รวบ 2 ผูตองหาลักลอบตัดไมในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา– แมฟาหลวง (ผูจัดการออนไลน 6 มกราคม 2565)
https://mgronline.com/local/detail/9650000001363



ปีที่: - ฉบับที่: 26383
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ปีที่: - ฉบับที่: 26383
วันที่: พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: วอนซ่อมถนนบนเกาะมุกด์
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11362
วันที่: พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)
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เมื่อวันท่ี 5 ม.ค. นายปรีชา ศรีจันทร เจาหนาท่ีตรวจปา หนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 เกาะสมุยรวมกับ ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ี
เกาะสมุย นําเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิว โอเวอรแลปสโตน ตั้งอยูบนเขาละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ซึ่งเปนจุดท่ี
นักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปถายรูป โดยผูดูแลท่ีดินดังกลาวไดเปดใหนักทองเท่ียวเขาไปใชบริการชมหินขนาดใหญท่ีตั้งซอนกันแบบธรรมชาติ

ซึ่งมีการจัดเก็บคาเขาชมคนละ 50 บาท และเปนสถานท่ีเดียวกับท่ีนักทองเท่ียวสาวชาวรัสเซียถูกผูดูแลสวนท่ีดินแปลงดังกลาวทํารายรางกาย และ
ไดแจงความเอาผิดกับผูดูแลท่ีดินแปลงดังกลาวตอพนักงานสอบสวน สภ.บอผุด วาถูกคนดูแลจุดชมวิวทําราย จากปมนักทองเท่ียวไมจายคาบริการ
เขาชม 50 บาท เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 1 ม.ค. ท่ีผานมา

จากการเขาตรวจสอบเจาหนาท่ีไดพบกับนายมังกร (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ป คนดูแลสถานท่ี จึงไดใหนําช้ีแนวเขตท่ีดินพรอมขอดูเอกสารสิทธิ
ในท่ีดินแปลงดังกลาว ซึ่งทางผูดูแลไดอางกับเจาหนาท่ีวาท่ีดินแปลงดังกลาวมีเอกสารสิทธิถูกตอง แตตัวเอกสารอยูกับเจาของท่ีดินท่ีเปนนายจาง
ของตัวเอง เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกตรวจสอบ สวนส่ิงปลูกสรางสะพานทางเดินท่ีเช่ือมกับหินกอนใหญเปนความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
เกาะสมุย ท่ีจะเขามาตรวจสอบใบอนุญาตกอสรางเชนกัน

นายปรีชา เจาหนาท่ีตรวจปา หนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 เกาะสมุย กลาววา มาตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกลาววามีเอกสารสิทธิหรือไม จากการ
สอบถามผูดูแลไดยืนยันวามีเอกสารสิทธิเปนโฉนด เน้ือท่ี 12 ไร ซึ่งผูดูแลจะติดตอกับเจาของท่ีดินเพ่ือใหสงเอกสารมายืนยัน และทางหนวยฯก็จะ
ทําหนังสือถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี (เกาะสมุย) เพ่ือใหรับรองสําเนาโฉนดฉบับน้ีและทําบันทึกตรวจสอบอีกครั้ง

ขณะเดียวกันเทศบาลนครเกาะสมุย ไดสอบถามไปยังเจาของท่ีดินและยืนยันมาวา ไมรูเห็นดวยท่ีเปดสถานท่ีใหนักทองเท่ียวเขามาเขาชมโดยเก็บ
เงินคาเขาชม 50 บาท โดยหลังจากน้ีจะดําเนินการรื้อถอนในสวนของตัวสะพานทางเดินท่ีเช่ือมกับหินกอนใหญ และจะปดสถานท่ีไมใหนักทองเท่ียว
เขามาเพราะเปนสถานท่ีสวนบุคคล



ปาไม-กอ.รมน.เขาตรวจสอบพ้ืนที่จุดชมวิว หลังนทท.สาวรัสเซียแจงความถูกทํารายบาดเจ็บ
วันท่ี 5 มกราคม 2565 - 16:54 น.

ปาไม และกอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิว หลังเหตุการณนักทองเท่ียวสาวรัสเซียแจงความถูกทํารายบาดเจ็บ จากปม
เรียกเก็บเงินคาเขาชม 50 บาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันท่ี 5 มกราคม 2565 หนวยปองกันรักษาปาท่ีสฎ.16 เกาะสมุย รวมกับ ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย นํา
เจาหนาท่ีเขาตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิว โอเวอรแลปสโตน ตั้งอยูบนเขาละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปดใหมี
นักทองเท่ียวเขาไปใชบริการชมหินกอนใหญโดยมีคาเขาชมคนละ 50 บาท และเปนสถานท่ีเดียวกับท่ีนักทองเท่ียวสาวชาวรัสเซีย ไดแจงความเอา
ผิดตอพนักงานสอบสวน สภ.บอผุด วาถูกคนดแูลจุดชมวิวทํารายรางกาย จากปมเรียกเก็บเงินคาเขาชม 50 บาท เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2565

จากการเขาตรวจสอบเจาหนาท่ีไดพบกับนายมังกร อายุ 57 ป คนดูแลสถานท่ี จึงไดใหนําช้ีแนวเขตท่ีดินและขอดูเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินแปลงดังกลาว
ซึ่งทางผูดูแลไดอางกับเจาหนาท่ีวาท่ีดินแปลงดังกลาวมีเอกสารสิทธ์ิถูกตอง แตตัวเอกสารอยูกับเจาของท่ีดินท่ีเปนนายจางของตัวเอง เจาหนาท่ีจึง
ไดทําบันทึกตรวจสอบ สวนตัวส่ิงปลูกสรางสะพานทางเดินท่ีเช้ือมกับหินกอนใหญเปนความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย ท่ีจะเขามา
ตรวจสอบใบอนุญาตกอสรางเชนกัน

นายปรีชา ศรีจันทร เจาหนาท่ีตรวจปา หนวยปองกันรักษาปาท่ีสฎ.16 เกาะสมุย กลาววา จากการไดรับคําส่ังใหมาตรวสอบในพ้ืนท่ีดังกลาววามี
เอกสารสิทธ์ิหรือไม จากการสอบถามผูดูแลไดยืนยันวามีเอกสารสิทธ์ิเปนโฉนด เน้ือท่ีจําวน 12 ไร ซึ่งผูดูแลจะติดตอกับเจาของท่ีดินเพ่ือใหสง
เอกสารมายืนยัน และทางหนวยฯก็จะทําหนังสือถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี (เกาะสมุย) เพ่ือใหรับรองสําเนาโฉนดฉบับน้ีและทําบันทึก
ตรวจสอบอีกครั้ง

ขณะเดียวกันเทศบาลนครเกาะสมุย ไดสอบถามไปยังเจาของท่ีดินและยืนยันมาวา ไมรูเห็นดวยท่ีเปดสถานท่ีใหนักทองเท่ียวเขามาเขาชมโดยเก็บ
เงินคาเขาชม และหลังจากน้ีจะดําเนินการรื้อถอนในสวนของตัวสะพานทางเดินท่ีเช่ือมกับหินกอนใหญ และจะปดสถานท่ีไมใหนักทองเท่ียวเขามา
เพราะเปนสถานท่ีสวนบุคคล



จนท.ลุยตรวจจุดชมวิว เหตุสาวรัสเซียแจงถูกทําราย เจาของยันไมรูเร่ืองเปดใหนทท.เขา

5 ม.ค. 2565 - 17:35 น.

ปาไม-กอ.รมน.ภาค 4 เกาะสมุย ลุยตรวจสอบจุดชมวิว หลังสาวรัสเซียแจงความถูกทําราย ปมเรียกเก็บเงิน 50 บาท เจาของท่ียันไมรูเรื่องเปดให
นักทองเท่ียวเขา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันท่ี 5 ม.ค. 2565 หนวยปองกันรักษาปาท่ีสฎ.16 เกาะสมุย รวมกับชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย นําเจาหนาท่ี
เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิว โอเวอรแลปสโตน ตั้งอยูบนเขาละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปดใหมีนักทองเท่ียวเขา
ไปใชบริการชมหินกอนใหญ โดยมีคาเขาชมคนละ 50 บาท และเปนสถานท่ีเดียวกับท่ีนักทองเท่ียวสาวชาวรัสเซีย ไดแจงความเอาผิดตอพนักงาน
สอบสวน สภ.บอผุด วา ถูกคนดูแลจุดชมวิวทํารายรางกาย จากปมเรียกเก็บเงินคาเขาชม 50 บาท เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 2565

จากการเขาตรวจสอบพบนายมังกร อายุ 57 ป คนดูแลสถานท่ี จึงใหนําช้ีแนวเขตท่ีดินและขอดูเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินแปลงดังกลาว ซึ่งทางผูดูแลได
อางกับเจาหนาท่ีวาท่ีดินแปลงดังกลาวมีเอกสารสิทธ์ิถูกตอง แตตัวเอกสารอยูกับเจาของท่ีดินท่ีเปนนายจางของตัวเอง เจาหนาท่ีจึงทําบันทึก
ตรวจสอบ สวนตัวส่ิงปลูกสรางสะพานทางเดินท่ีเช่ือมกับหินกอนใหญเปนความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย ท่ีจะเขามาตรวจสอบ
ใบอนุญาตกอสรางเชนกัน

นายปรีชา ศรีจันทร เจาหนาท่ีตรวจปา หนวยปองกันรักษาปาท่ีสฎ.16 เกาะสมุย กลาววา ภายหลังไดรับคําส่ังใหมาตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกลาววามี
เอกสารสิทธ์ิหรือไม จากการสอบถามผูดูแลไดยืนยันวามีเอกสารสิทธ์ิเปนโฉนด เน้ือท่ีจํานวน 12 ไร ซึ่งผูดูแลจะติดตอกับเจาของท่ีดินเพ่ือใหสง
เอกสารมายืนยัน และทางหนวยฯ จะทําหนังสือถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี(เกาะสมุย) เพ่ือใหรับรองสําเนาโฉนดฉบับน้ีและทําบันทึก
ตรวจสอบอีกครั้ง

ขณะเดียวกันเทศบาลนครเกาะสมุย ไดสอบถามไปยังเจาของท่ีดินและยืนยันมาวา ไมรูเห็นดวยท่ีเปดสถานท่ีใหนักทองเท่ียวเขามาเขาชมโดยเก็บ
เงินคาเขาชม หลังจากน้ีจะดําเนินการรื้อถอนในสวนของตัวสะพานทางเดินท่ีเช่ือมกับหินกอนใหญ และจะปดสถานท่ีไมใหนักทองเท่ียวเขามาเพราะ
เปนสถานท่ีสวนบุคคล



06 ม.ค. 2565

เจาหนาท่ีปาไม ไดรวมกันจับกุม 2 ผูตองหา ลักลอบตัดไมมะคา และไมสะเดา ในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา- แมฟาหลวง แจงขอหา
ลักลอบตัดไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต

เมื่อเวลา 21.00น.วันท่ี 5 มกราคม 2565 ท่ี สภ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  นายบุญเก้ือ เจี้ยมดี  ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี10เพชรบุรี  นายธงชัย
มากมูล หน.หนวยปองกันรักษาปายางชุม พรอมดวย พ.ต.อ.สมัย พรมพากล ผกก.2บก.สอ.คายนเรศวร   เจาหนาท่ี กก.5บก.ปทส. สวนปองกัน
และกิจการพิเศษกรมปาไม ศูนยปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา -แมฟาหลวง และผูใหญบาน ม.6 ต.ไรใหมพัฒนา

ไดรวมกันจับกุมตัว นายสุรินทร เมฆออน อาย4ุ7ป อยูบานเลขท่ี 56 ม.8 ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอํา และนายสมนึกบุญ เกษม อายุ 26ป อยูบานเลขท่ี
23/4 ม.1 ต.หวยทรายเหนือ อ.ชะอํา พรอมดวยของกลาง ไมสะเดาจํานวน23ทอน รถยนตกระบะสีขาว ปายทะเบียน บพ-8312-เพชรบุรี1คัน
เล่ือยโซยนตยี่หอKento สีสม-ดํา พรอมแผนบังคับโซยาว12 น้ิวไมมีหมายเลขจํานวน1เครื่อง

และยาบาจํานวน5เม็ด ไดขณะท่ีผูตองหาท้ัง 2 รายกําลังลักลอบตัดไมมะคา และไมสะเดา ในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา- แมฟาหลวง
ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และพ้ืนท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธกอนควบคุมตัวผูตองหาท้ัง 2รายมาสอบสวนท่ีสถานี
ตํารวจภูธรชะอํา

นายธงชัย มากมูล หน.หนวยปองกันรักษาปายางชุม  เลาวา เมื่อชวงเย็นท่ีผานมาทางเจาหนาท่ีไดรับแจงจากผูใหญบาน และเจาหนาท่ีศูนย
ปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา- แมฟาหลวง วามีคนราย2 คน ใชรถกระบะกําลังลักลอบตัดตนมะคา และตนสะเดาในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดิน
ชัยพัฒนา- แมฟาหลวง กอนนํากําลังเขาไปตรวจสอบ จากน้ันไดยินเสียงเครื่องเล่ือยยนตท่ีคนรายกําลังใชตัดตนไม  จึงแสดงตัวเขาจับกุม

ผูตองหาพยายามว่ิงหนี แตเจาหนาท่ีสามารถจับกุมตัวไวได  จึงทําการตรวจยึดของกลาง และถายรูปไวเปนหลักฐาน กอนนําตัวมาดําเนินคดีตาม
กฎหมาย

โดยผูตองหาท้ัง 2 รายรับสารภาพวาไดลักอบเขาไปตัดตนไมในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา- แมฟาหลวง จริง และซื้อยาบามาเสพจริงกอน
มาถูกเจาหนาท่ีจับกุมได เบื้องตนเจาหนาท่ีไดแจงขอหา นายสุรินทร และสมนึกบุญ



ในขอหาลักลอบตัดไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  รวมกันมียาเสพติดให
โทษประเภทท่ี 1 ยาบาไวในครอบครองเพ่ือเสพโดยผิดกฎหมาย และแจงขอหานายสมนึก เสพยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 1 โดยผิดกฎหมาย กอน
สนงตัวใหพนักงานสอบสวน สภ.ชะอํา ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป



เพชรบุรี - เจาหนาท่ีปาไมรวบ 2 ผูตองหาลักลอบตัดไมในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา -แมฟาหลวง พรอมของกลางหลายรายการ

เมื่อเวลา 21.00 น.วานน้ี ( 5 ม.ค.) ท่ี สภ.ชะอํา จ.เพชรบุรี นายบุญเก้ือ เจี้ยมดี ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 เพชรบุรี นายธงชัย มากมูล
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปายางชุม พรอมดวย พ.ต.อ.สมัย พรมพากล ผกก.2บก.สอ.คายนเรศวร เจาหนาท่ี กก.5 บก.ปทส. สวนปองกันและ
กิจการพิเศษกรมปาไม ศูนยปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา -แมฟาหลวง และผูใหญบาน ม.6 ต.ไรใหมพัฒนา ไดรวมกันจับกุมตัว นายสุรินทร
เมฆออน อายุ 47 ป อยูบานเลขท่ี 56 ม.8 ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอํา และ นายสมนึกบุญ เกษม อายุ 26ป อยูบานเลขท่ี 23/4 ม.1 ต.หวยทรายเหนือ
อ.ชะอํา

พรอมดวยของกลางไมสะเดาจํานวน 23ทอน รถยนตกระบะสีขาว ปายทะเบียน บพ-8312-เพชรบุรี1คัน เล่ือยโซยนตยี่หอ Kento สีสม-ดํา พรอม
แผนบังคับโซยาว12 น้ิวไมมีหมายเลขจํานวน1เครื่อง และยาบาจํานวน 5 เม็ด ไดขณะท่ีผูตองหาท้ัง 2 รายกําลังลักลอบตัดไมมะคา และไมสะเดา
ในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา - แมฟาหลวง ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และพ้ืนท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
กอนควบคุมตัวผูตองหาท้ัง 2รายมาสอบสวนท่ีสถานีตํารวจภูธรชะอํา

นายธงชัย มากมูล หัวหนาหนวยปองกันรักษาปายางชุม เลาวา เมื่อชวงเย็นท่ีผานมาทางเจาหนาท่ีไดรับแจงจากผูใหญบาน และเจาหนาท่ีศูนย
ปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา - แมฟาหลวง วามีคนราย2 คน ใชรถกระบะกําลังลักลอบตัดตนมะคา และตนสะเดาในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดิน
ชัยพัฒนา- แมฟาหลวง กอนนํากําลังเขาไปตรวจสอบ จากน้ันไดยินเสียงเครื่องเล่ือยยนตท่ีคนรายกําลังใชตัดตนไม จึงแสดงตัวเขาจับกุม ผูตองหา
พยายามว่ิงหนี แตเจาหนาท่ีสามารถจับกุมตัวไวได จึงทําการตรวจยึดของกลาง และถายรูปไวเปนหลักฐาน กอนนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมาย

โดยผูตองหาท้ัง 2 ราย รับสารภาพวาไดลักอบเขาไปตัดตนไมในพ้ืนท่ีโครงการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา- แมฟาหลวง จริง และซื้อยาบามาเสพจริงกอน
มาถูกเจาหนาท่ีจับกุมได เบื้องตนเจาหนาท่ีไดแจงขอหา นายสุรินทร และสมนึกบุญ ในขอหาลักลอบตัดไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 1 ยาบาไวในครอบครองเพ่ือเสพโดยผิดกฎหมาย
และแจงขอหานายสมนึก เสพยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 1 โดยผิดกฎหมาย กอนสงตัวใหพนักงานสอบสวน สภ.ชะอํา ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ตอไป
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