
สรุปข�าวประจําวันท่ี 10 มี.ค. 65 

ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ข�าวสั้นทันโลก: แจ�งจับพ่ีสมปอง (ไทยรัฐ วันท่ี 10 มี.ค. 65 หน�า 12) 

- ข�าวสดท่ัวไทย: ชัยภูมิ-พ่ีสาวทิด (ข�าวสด วันท่ี 10 มี.ค. 65 หน�า 14) 

- "เดชอิศม2" ยันไม�ปกป3องรุกเขาแดง (ไทยรัฐ วันท่ี 11 มี.ค. 65 หน�า 10) 

ข�าวเว็บไซต* 

"สัปเหร�อ ออน ท็อป" สู� "ตัวพ�อ" แก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม "ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา" 

9 มี.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/pr/507879 

จาก “สัปเหร�อ ออน ท็อป” สู� “ตัวพ�อ” ผู�นําการแก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม “ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา” 

 วันพุธท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.siamturakij.com/news/45960-จาก-��สัปเหร�อ-ออน-ท็อป-

��-สู�-��ตัวพ�อ-��-ผู�นําการแก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม-��ท็อป-วราวุธ-ศิลปอาชา-��- 

แจ�งจับ!พ่ีสาว ‘ทิดสมปอง’ รุกปWากว�า26ไร� กว�านซ้ือจากผู�ถือครองคทช. 

“ปWาไม�” แจ�งจับแล�วพ่ีสาว "ทิดสมปอง” รุกปWาสงวนฯ จ.ชัยภูมิ กว�า 26 ไร� กว�านซ้ือจากผู�ถือครอง คทช. 6 ราย ระบุ
บุกรุกเกิน 25 ไร� เข�าข�ายลักษณะนายทุน 

9 มีนาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/838794/ 

ปWาไม� แจ�งจับแล�ว พ่ีสาวทิดสมปอง รุกปWาสงวนฯ 26 ไร� เข�าข�ายลักษณะนายทุน 

9 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6931263 

สนง.ฯปWาไม�ท่ี 1 เชียงใหม� ปฏิบัติการร�วมแก�ป7ญหารีสอร2ทรุกปWาในพ้ืนท่ีแม�ริม 

วันพุธ ท่ี 09 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/272248 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23424
วันที่: พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: แจ้งจับพี่สมปอง

รหัสข่าว: C-220310009099(10 มี.ค. 65/05:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.90 Ad Value: 10,890 PRValue : 32,670 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11425
วันที่: พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ชัยภูมิ-พี่สาวทิด

รหัสข่าว: C-220310012099(10 มี.ค. 65/05:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.32 Ad Value: 8,052 PRValue : 24,156 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23425
วันที่: ศุกร์ 11 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: "เดชอิศม์" ยันไม่ปกป้องรุกเขาแดง

รหัสข่าว: C-220311039136(10 มี.ค. 65/08:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.79 Ad Value: 20,669 PRValue : 62,007 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

"สัปเหร�อ ออน ท็อป" สู� "ตัวพ�อ" แก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม "ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา" 

9 มี.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/pr/507879 

จากฉายา "สัปเหร�อ ออน ท็อป" วราวุธ เดินหน�าสู�ตัวพ�อผู�แก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม รวมถึงการอนุรักษ2 และฟijนฟู
ธรรมชาติ ภายใต�แนวคิด 5 มิติ 

แต�หากมองถึงสิ่งท่ีรัฐมนตรีท�านนี้ได�ทําไว� ต�องบอกเลยว�าเฉียบขาด ท้ังการฟijนฟูผืนปWา จนสามารถถผลักดันให� อุทยาน
แห�งชาติปWาแก�งกระจานตีตราเปkนแหล�งมรดกโลกแห�งท่ี 6 ของประเทศไทย  และเปkนแหล�งมรดกโลก  ทางธรรมชาติ
แห�งท่ี 3 ของไทย หรือ การทําให�ประเทศไทยลดอันดับการปล�อยขยะลงสู�ทะเลมากท่ีสุดในโลกจากอันดับ 6 เหลือ
เพียงอันดับ 10 เท�านั่น ผ�านโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ท่ีดึงห�างสรรพสินค�าและร�านสะดวกซ้ือ 
ท่ัวประเทศยกเลิกให�บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก�ลูกค�า ต้ังแต� 1 มกราคม 2563 ท่ีผ�านมา และยังมีอีกหลายโครงการท่ี
กําลังเดินหน�าอย�างต�อเนื่อง ท้ังการแก�ไขป7ญหาไฟปWาและหมอกควัน ทําให�ปs 2564 จุดความร�อนท่ัวประเทศลดลงกว�า
ร�อยละ 50 ป7ญหาฝุWนละออง PM 2.5 ท่ีเริ่มปรับตัวดีข้ึน รวมถึงการอนุรักษ2 และฟijนฟูธรรมชาติ  

ล�าสุดในปs 2565 ทางกระทรวงฯ ยังได�เปvดแนวทางปฏิบัติให�เปkน ปsแห�งการปรับตัวและฟijนฟู หรือ Adaptation and 
Rehabilitation Year  Adapt & Rehab Year" โดยปรับตัวภายใต�นโยบาย "ทส. ยกกําลังเอ็กซ2" ภายใต�วิถีใหม� ยุค 
New Normal 5 มิติ คือ  

1.บุคลากรปรับตัว สร�างความเชื่อม่ันและศรัทธาให�เกิดกับประชาชน  

2.ปรับสมรรถนะ   เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานมุ�งสู�การเปkนรัฐบาลดิจิทัล  

3.ปรับการจัดการทํางานรูปแบบใหม� รวดเร็ว  คุ�มค�า โปร�งใส  ลดข้ันตอน ลดความซํ้าซ�อน  

4.ปรับการสื่อสาร สร�างความเข�าใจ  

5. ปรับให�ประชาชนเปkนศูนย2กลาง และสานสัมพันธ2ผู�ท่ีเก่ียวข�องฟijนฟู เพ่ือการมุ�งเป3าหมายไปข�างหน�า ไร�ขีดจํากัด และ
ไม�มีท่ีสิ้นสุด 

โดยมี 2 เป3าหมายหลัก คือ  1. การสร�างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข�มแข็ง อาทิ การจัดสรรท่ีดินทํากิน การ
จัดต้ังปWาชุมชน การสร�างความร�วมมือกับกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และการจัดทําแผนแก�ป7ญหาด�านสิ่งแวดล�อม 



2. การมุ�งสู�เศรษฐกิจแบบใหม� (BCG Model) และสังคมคาร2บอนตํ่า ได�แก� การส�งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาระบบ Digital 
Platform เพ่ือส�งต�อถึงคนในรุ�นอนาคตและเปkนเศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�กับชุมชน  

เห็นได�ว�านโยบายท่ีจะปรับเปลี่ยนการทํางาน ให�สอดรับระหว�างคนรุ�นเก�า กับคนรุ�นใหม� เปkนสิ่งท่ีนายวราวุธ    ศิลป
อาชา ต้ังใจทําอย�างต�อเนื่อง การลงพ้ืนท่ีจริง ทําจริง แก�ป7ญหาให�เปkนรูปธรรม ไม�ใช�แค�การพูดลอยๆ แม�จะไม�พบเห็น
ตามหน�าสื่อมากนัก แต�ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน ก็ถือเปkนแบบอย�างท่ีดีของรัฐมนตรี ท่ีจะทําให�คนจดจําในเรื่องผลงานไป   
อีกนาน ไม�ต�องมองเรื่องไหนไกล แค�เรื่องน้ํามันรั่วในทะเลครั้งล�าสุด ก็เปkนรัฐมนตรีท�านนี้ ท่ีลงพ้ืนท่ีเปkนกลุ�มแรก  ๆ  
เพ่ือแก�ป7ญหาและชี้แจงกับสื่อมวลชน ท้ังท่ีเปkนเรื่องของหลายกระทรวงต�องรับผิดชอบร�วมกัน  

การเปkน generation  2 ของตระกูลศิลปอาชา  ในสนามการเมือง นั้นไม�ง�าย การแบกรับความหนักหน�วงของสิ่งท่ีผู�
เปkนพ�อได�ทําไว�เปkนแบบอย�าง ก็เปkนความท�าทายในตําแหน�งรัฐมนตรี แต�ด�วยผลงานซ่ึงเปkนท่ีประจักษ2 และลงมือทํา
อย�างจริงจัง จะทําให�การผนึกกําลังเครือข�ายภาคประชาชนเพ่ือ หยุดทําลายโลกใบนี้ ก�าวสู�โลกท่ียั่งยืนก็ไม�ไกลเกินฝ7น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จาก “สัปเหร�อ ออน ท็อป” สู� “ตัวพ�อ” ผู�นําการแก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม “ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา” 

 วันพุธท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.siamturakij.com/news/45960-จาก-��สัปเหร�อ-ออน-ท็อป-

��-สู�-��ตัวพ�อ-��-ผู�นําการแก�ไขป7ญหาสิ่งแวดล�อม-��ท็อป-วราวุธ-ศิลปอาชา-��- 

จากฉายา “สัปเหร�อ ออน ท็อป” ท่ีสื่อมวลชนสายทําเนียบรัฐบาลต้ังให�ในช�วงปลายปs 2562 ผ�านมาจนถึงวันนี้ นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ก็ได�เดินหน�าทํางานในตําแหน�งนี้ มาเปkน
เวลา 2 ปsกว�าแล�ว และก็ใกล�จะครบวาระในอีกไม�ช�า  

แต�หากมองถึงสิ่งท่ีรัฐมนตรีท�านนี้ได�ทําไว� ต�องบอกเลยว�าเฉียบขาด ท้ังการฟijนฟูผืนปWา จนสามารถถผลักดันให� 
“อุทยานแห�งชาติปWาแก�งกระจานตีตราเปkนแหล�งมรดกโลกแห�งท่ี 6 ของประเทศไทย” และเปkนแหล�งมรดกโลก        
ทางธรรมชาติแห�งท่ี 3 ของไทย หรือ การทําให�ประเทศไทยลดอันดับการปล�อยขยะลงสู�ทะเลมากท่ีสุดในโลกจากอันดับ 
6 เหลือเพียงอันดับ 10 เท�านั่น ผ�านโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ท่ีดึงห�างสรรพสินค�าและร�าน
สะดวกซ้ือท่ัวประเทศยกเลิกให�บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก�ลูกค�า ต้ังแต� 1 มกราคม 2563 ท่ีผ�านมา และยังมีอีกหลาย
โครงการท่ีกําลังเดินหน�าอย�างต�อเนื่อง ท้ังการแก�ไขป7ญหาไฟปWาและหมอกควัน ทําให�ปs 2564 จุดความร�อนท่ัว
ประเทศลดลงกว�าร�อยละ 50 ป7ญหาฝุWนละออง PM 2.5 ท่ีเริ่มปรับตัวดีข้ึน รวมถึงการอนุรักษ2 และฟijนฟูธรรมชาติ  

ล�าสุดในปs 2565 ทางกระทรวงฯ ยังได�เปvดแนวทางปฏิบัติให�เปkน “ปsแห�งการปรับตัวและฟijนฟู หรือ Adaptation and 
Rehabilitation Year “Adapt & Rehab Year” โดยปรับตัวภายใต�นโยบาย “ทส. ยกกําลังเอ็กซ2” ภายใต�วิถีใหม� ยุค 
New Normal 5 มิติ คือ 1.บุคลากรปรับตัว สร�างความเชื่อม่ันและศรัทธาให�เกิดกับประชาชน 2.ปรับสมรรถนะ          
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานมุ�งสู�การเปkนรัฐบาลดิจิทัล 3.ปรับการจัดการทํางานรูปแบบใหม� รวดเร็ว คุ�มค�า โปร�งใส ลด
ข้ันตอน ลดความซํ้าซ�อน 4.ปรับการสื่อสาร สร�างความเข�าใจ และ 5. ปรับให�ประชาชนเปkนศูนย2กลาง และสาน
สัมพันธ2ผู�ท่ีเก่ียวข�องฟijนฟู เพ่ือการมุ�งเป3าหมายไปข�างหน�า ไร�ขีดจํากัด และไม�มีท่ีสิ้นสุด 

โดยมี 2 เป3าหมายหลัก คือ 1. การสร�างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข�มแข็ง อาทิ การจัดสรรท่ีดินทํากิน การ
จัดต้ังปWาชุมชน การสร�างความร�วมมือกับกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และการจัดทําแผนแก�ป7ญหาด�านสิ่งแวดล�อม 
และ 2. การมุ�งสู�เศรษฐกิจแบบใหม� (BCG Model) และสังคมคาร2บอนตํ่า ได�แก� การส�งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาระบบ Digital 
Platform เพ่ือส�งต�อถึงคนในรุ�นอนาคตและเปkนเศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�กับชุมชน 



เห็นได�ว�านโยบายท่ีจะปรับเปลี่ยนการทํางาน ให�สอดรับระหว�างคนรุ�นเก�า กับคนรุ�นใหม� เปkนสิ่งท่ีนายวราวุธ ศิลปอาชา 
ต้ังใจทําอย�างต�อเนื่อง การลงพ้ืนท่ีจริง ทําจริง แก�ป7ญหาให�เปkนรูปธรรม ไม�ใช�แค�การพูดลอยๆ แม�จะไม�พบเห็นตามหน�า
สื่อมากนัก แต�ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน ก็ถือเปkนแบบอย�างท่ีดีของรัฐมนตรี ท่ีจะทําให�คนจดจําในเรื่องผลงานไปอีกนาน ไม�
ต�องมองเรื่องไหนไกล แค�เรื่องน้ํามันรั่วในทะเลครั้งล�าสุด ก็เปkนรัฐมนตรีท�านนี้ ท่ีลงพ้ืนท่ีเปkนกลุ�มแรกๆ เพ่ือแก�ป7ญหา
และชี้แจงกับสื่อมวลชน ท้ังท่ีเปkนเรื่องของหลายกระทรวงต�องรับผิดชอบร�วมกัน 

 “การเปkน generation  2 ของตระกูลศิลปอาชา” ในสนามการเมือง นั้นไม�ง�าย การแบกรับความหนักหน�วงของสิ่งท่ีผู�
เปkนพ�อได�ทําไว�เปkนแบบอย�าง ก็เปkนความท�าทายในตําแหน�งรัฐมนตรี แต�ด�วยผลงานซ่ึงเปkนท่ีประจักษ2 และลงมือทํา
อย�างจริงจัง จะทําให�การผนึกกําลังเครือข�ายภาคประชาชนเพ่ือ “หยุดทําลายโลกใบนี้ ก�าวสู�โลกท่ียั่งยืน” ก็ไม�ไกลเกิน
ฝ7น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

แจ�งจับ!พ่ีสาว ‘ทิดสมปอง’ รุกปWากว�า26ไร� กว�านซ้ือจากผู�ถือครองคทช. 

“ปWาไม�” แจ�งจับแล�วพ่ีสาว "ทิดสมปอง” รุกปWาสงวนฯ จ.ชัยภูมิ กว�า 26 ไร� กว�านซ้ือจากผู�ถือครอง คทช. 6 ราย ระบุ
บุกรุกเกิน 25 ไร� เข�าข�ายลักษณะนายทุน 

9 มีนาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/838794/ 

เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. กรณีสมาคมองค2การพิทักษ2รัฐธรรมนูญ ร�องเรียนให�มีการตรวจสอบท่ีดินของครอบครัวนายสมปอง 
นครไธสง หรือทิดสมปอง ว�ามีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน2หรืออยู�อาศัยในท่ีดิน ในพ้ืนท่ีปWาสงวนแห�งชาติ
ปWาซําผักหนาม บ�านน้ําผุหินลาด หมู� 6 ต.ทุ�งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพ่ิมเติมหรือไม�นั้น 

ล�าสุด นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปWาไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวว�า กรมปWาไม� โดย
สํานักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 8 (นครราชสีมา) ได�ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามข�อร�องเรียน 4 กลุ�ม ได�แก� กลุ�มท่ี 1 แปลงท่ีดิน
ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีเป3าหมาย คทช.  6 แปลง เนื้อท่ี 95-0-76 ไร� กลุ�มท่ี 2 แปลงท่ีดินดําเนินคดีตามกฎหมาย 1 แปลง เนื้อ
ท่ี 21-1-17 ไร� กลุ�มท่ี 3 แปลงท่ีดินท่ีอยู�ในเขตดําเนินการ ส.ป.ก. 1 แปลง เนื้อท่ี 6-1-49 ไร� และกลุ�มท่ี 4 แปลง
ท่ีดินท่ีอยู�ระหว�างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล 9 แปลง เนื้อท่ี 47-2-21 ไร� รวมแปลงท่ีดินท่ีตรวจสอบ 
จํานวน 17 แปลง เนื้อท่ี 170-1-63 ไร� 

จากการตรวจสอบความเชื่อมโยงการถือครองท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง และเครือญาติ ในชั้นต�นไม�ปรากฏรายชื่อ
ของนายสมปอง ถือครองท่ีดิน ตรวจสอบพบรายชื่อเครือญาติถือครองท่ีดินในกลุ�มท่ี 1 คณะพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ประกอบด�วย หน�วยป3องกันรักษาปWาท่ี ชย.4 (คอนสาร) ปลัดอําเภอฝWายความม่ันคงอําเภอคอนสาร รอง สว.กก.3 
บก.ปทส. ศปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกํานันตําบลทุ�งนาเลา ได�ร�วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก 26-2-55 
ไร� โดยพ้ืนท่ีมีสิ่งปลูกสร�างถาวร ประกอบด�วย บ�าน 1 หลัง โรงเรือนปศุสัตว2 1 หลัง โรงเรือน 2 หลัง มีการปลูก
ยางพารา ไผ�รวก ไม�ยืนต�น และมีแนวเสาปูนล�อมลวดหนาม 3 ด�าน 

นายสุรชัย กล�าวเพ่ิมเติมว�า จากการตรวจสอบหมายเลขผู�ใช�ไฟฟ3า กับการไฟฟ3าส�วนภูมิภาคอําเภอคอนสาร ทราบว�า
บริเวณดังกล�าวท่ีมีสิ่งปลูกสร�างนี้มีนางกิตติยา นามวัน (พ่ีสาวนายสมปอง) เปkนเจ�าของผู�ครอบครอง แปลงท่ีดินมีการ
เปลี่ยนมือจากเจ�าของเดิม 6 ราย มารวมเปkนแปลงเดียวกัน และพ้ืนท่ีดังกล�าวยังมีการครอบครองเนื้อท่ีท้ังหมดเกิน 25 
ไร� ซ่ึงมีลักษณะคดีรายใหญ�และเข�าข�ายนายทุน การกระทําดังกล�าวเปkนการกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปWาไม� พ.ศ. 2484 
มาตรา 54, 55, 72 ตรี และ พ.ร.บ.ปWาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 จึงได�มอบหมายให�นายสาโรจน2 
บุญพร�อม หัวหน�าหน�วยป3องกันรักษาปWาท่ี ชย.4 (คอนสาร) เปkนผู�กล�าวโทษ และนําเรื่องราวส�งพนักงานสอบสวน สภ.
คอนสาร จ.ชัยภูมิ เม่ือวันท่ี 3 มี.ค. เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป...  



 

   

  

ปWาไม� แจ�งจับแล�ว พ่ีสาวทิดสมปอง รุกปWาสงวนฯ 26 ไร� เข�าข�ายลักษณะนายทุน 

9 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6931263 

ปWาไม� แจ�งจับแล�ว พ่ีสาวทิดสมปอง รุกปWาสงวนฯ ปWาซําผักหนาม ชัยภูมิ 26 กว�าไร� กว�านซ้ือจากผู�ถือครองคทช. 6 ราย 
ระบุบุกรุกเกิน 25 ไร� เข�าข�ายลักษณะนายทุน 

กรณี สมาคมองค2การพิทักษ2รัฐธรรมนูญ ร�องเรียนให�ตรวจสอบท่ีดินของครอบครัว นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิด
สมปอง ว�า บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน2หรืออยู�อาศัยในท่ีดิน ในพ้ืนท่ีปWาสงวนแห�งชาติปWาซําผักหนาม บ�าน
น้ําผุหินลาด หมู�ท่ี 6 ต.ทุ�งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพ่ิมเติมหรือไม� นั้น 

วันท่ี 9 มี.ค.65 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปWาไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวว�า กรม
ปWาไม� โดยสํานักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 8 (นครราชสีมา) ได�ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามข�อร�องเรียน 4 กลุ�ม ได�แก� กลุ�มท่ี 1 
แปลงท่ีดินท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีเป3าหมาย คทช. จํานวน 6 แปลง เนื้อท่ี 95-0-76 ไร� กลุ�มท่ี 2 แปลงท่ีดินดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 1 แปลง เนื้อท่ี 21-1-17 ไร� กลุ�มท่ี 3 แปลงท่ีดินท่ีอยู�ในเขตดําเนินการ สปก. 1 แปลง เนื้อท่ี 6-1-49 ไร� 
และกลุ�มท่ี 4 แปลงท่ีดินท่ีอยู�ระหว�างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล 9 แปลง เนื้อท่ี 47-2-21 ไร� รวมแปลง
ท่ีดินท่ีตรวจสอบ จํานวน 17 แปลง เนื้อท่ี 170-1-63 ไร� 

นายสุรชัย กล�าวอีกว�า จากการตรวจสอบความเชื่อมโยงการถือครองท่ีดินของ นายสมปอง นครไธสง และเครือญาติ ใน
ชั้นต�นไม�ปรากฏรายชื่อของนายสมปอง ถือครองท่ีดิน ตรวจสอบพบรายชื่อเครือญาติถือครองท่ีดินในกลุ�มท่ี 1 คณะ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีประกอบด�วย หน�วยป3องกันรักษาปWาท่ี ชย.4 (คอนสาร) ปลัดอําเภอฝWายความม่ันคงอําเภอคอนสาร 
รอง สว.กก.3 บก.ปทส. ศปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกํานันตําบลทุ�งนาเลา ได�ร�วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีท่ีถูกบุก



รุก 26-2-55 ไร� โดยพ้ืนท่ีมีสิ่งปลูกสร�างถาวร ประกอบด�วย บ�าน 1 หลัง โรงเรือนปศุสัตว2 1 หลัง โรงเรือน 2 หลัง มี
การปลูกยางพารา ไผ�รวก ไม�ยืนต�น และมีแนวเสาปูนล�อมลวดหนาม 3 ด�าน 

นายสุรชัย กล�าวเพ่ิมเติมว�า จากการตรวจสอบหมายเลขผู�ใช�ไฟฟ3า กับการไฟฟ3าส�วนภูมิภาคอําเภอคอนสาร ทราบว�า
บริเวณดังกล�าวท่ีมีสิ่งปลูกสร�างนี้ มี นางกิตติยา (พ่ีสาวนายสมปอง) เปkนเจ�าของผู�ครอบครอง แปลงท่ีดินมีการเปลี่ยน
มือจากเจ�าของเดิม 6 ราย มารวมเปkนแปลงเดียวกัน และพ้ืนท่ีดังกล�าว ยังมีการครอบครองเนื้อท่ีท้ังหมดเกิน 25 ไร� ซ่ึง
มีลักษณะคดีรายใหญ�และเข�าข�ายนายทุน การ กระทําดังกล�าวเปkนการกระทําผิดตามพ.ร.บ.ปWาไม� พ.ศ. 2484 มาตรา 
54, 55, 72 ตรี และพ.ร.บ.ปWาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, 31 

จึงมอบหมายให� นายสาโรจน2 บุญพร�อม หัวหน�าหน�วยป3องกันรักษาปWาท่ี ชย.4 (คอนสาร) เปkนผู�กล�าวโทษ และนํา
เรื่องราวส�งพนักงานสอบสวน สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ลงวันท่ี 3 มี.ค. 65 เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สนง.ฯปWาไม�ท่ี 1 เชียงใหม� ปฏิบัติการร�วมแก�ป7ญหารีสอร2ทรุกปWาในพ้ืนท่ีแม�ริม 

วันพุธ ท่ี 09 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/272248 

สํานักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี1 เชียงใหม�  มอบหมาย ให� ผอ.ศูนย2ปWาไม� ชม เข�าร�วมปฏิบัติการขับเคลื่อนกอง
อํานวยการร�วมม�อนแจ�มซ่ึงท่ีผ�านมาจนท.ปWาไม�ได�ดําเนินคดีนายทุนท่ีบุกรุกปWาสร�างรีสอร2ทในพ้ืนท่ีต�นน้ําชั้น 1 ซ่ึง
ขณะนี้อัยการสูงสุดได�มีความเห็นสั่งฟ3องคดีแล�ว19 คดี  โดยวันนี้หลังจากสถานการณ2โควิดเริ่มเบาบางลง จ.เชียงใหม�
จึงเริ่มปฏิบัติการเข�าขับเคลื่อนแก�ไขป7ญหาและควบคุมพ้ืนท่ีซ่ึงขณะนี้ฝWายปกครอง อ.แม�ริมจ.เชียงใหม�ได�แจ�งความ
ดําเนินคดีตามพรบ. โรงแรม  กับสถานประกอบการ(รีสอร2ท ท่ีพักนทท.)ท่ีไม�ได�มาตรฐาน แต�ยังคงฝWาฝiนเปvดให�บริการท่ี
พักนทท.โดยวันนี้นาย อําเถอแม�ริมได�เดดีย2เปvดปฏิบัติการสร�างการรับรู�สร�างความเข�าใจกับจนท.ทุกฝWายให�เข�าใจตรงกัน 
โดยสรุปได�ดังนี้ 

1.มอบหมายตํารวจ สั่งพนง. สอบสวน เข�าร�วม เพ่ือทําคดีท่ีเก่ียวข�องท่ีท่ีได�เเจ�งความร�องทุกข2กล�าวโทษไว�แล�วให�มีการ
ขับเคลื่อนอย�างต�อเนื่อง 2.มอบหมาย จนท. กระทรวงทรัพย2ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล�อม(จนท.กรมปWาไม�)
ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องลาดตระเวนการทําผิดกฎหมายตามภารกิขของหน�วยงาน 3. มอบหมาย อส. ร�วม จนท. 
ปWาไม� ลงทําความเข�าใจ โครงการคทช. และสร�างการรับรู� การประชาสัมพนธ2 ภารกิจงานของรัฐ เปkนรายครัวเรือน 4. 
มอบหมายทุกหน�วยงาน หาข�าว รายงานความเคลื่อนไหวและสร�างแนวร�วมแก�ไขป7ญหาในพ้ืนท่ี 5. เนื่องจากภารกิจนี้
เปkนการปฏิบัติการร�วมท่ีทุกฝWายร�วมแรงร�วมใจกันเพ้ือแก�ไขป7ญหาจึงมีการลงขันสร�างเสบียงคลังให�แก�จนท.เพ่ือให�
ภารกิจสําเร็จลุล�วง 6. ผอ. ศปม.ชม ได�แจ�งท่ีประชุมทราบว�า สจป. 1 ได�ออกคําสั่งให�เจ�าหน�าท้ังจังหวัดเชียงใหม�และ
จากจังหวัดลําพูนเข�าร�วมปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจนี้จนกว�าจะจบภารกิจจะแล�วเสร็จ 


