
สรุปข�าวประจําวันท่ี 23-25 เม.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 
- จี้กรมป
าไมสอบท่ีภบท.5ของ14สส. (ข�าวสด วันท่ี 23 มี.ค. 65 หนา 7) 
- ภาพข�าว: ทวงถาม (มติชน วันท่ี 23 มี.ค. 65 หนา 15) 
- ภาพข�าว: ร�วมมือ (เดลินิวส0 วันท่ี 24 มี.ค. 65 หนา 6) 
- ภาพข�าว: ใหกําลังใจ (เดลินิวส0 วันท่ี 25 มี.ค. 65 หนา 10) 
- ข�าวสั้นทันโลก: ลุยยึดไมเถ่ือน (ไทยรัฐ วันท่ี 24 มี.ค. 65 หนา 11) 
- ข�าวสั้นทันโลก: ตัดไมในป
าสงวน (ไทยรัฐ วันท่ี 25 มี.ค. 65 หนา 12) 
- 'หอฝ;<น'ศูนย0เรียนรู-สกัดเสพติด (ข�าวสด วันท่ี 25 มี.ค. 65 หนา 2) 

ข�าวเว็บไซต* 
"ศรีสุวรรณ" บุกรองอธิบดีป
าไมตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ในเขตป
าหรือไม�   
 สยามรัฐออนไลน0  22 เมษายน 2565 https://siamrath.co.th/n/341893 
เป;ดชื่อ 14 ส.ส. “ศรีสุวรรณ” รองอธิบดีกรมป
าไมลุยสอบถือครอง ภ.บ.ท.5 
กรุงเทพธุรกิจ 22 เม.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000461 
ยื่น "ป
าไม" สอบ 14 ส.ส. ถือครองท่ี "ภ.บ.ท.5" 
คม ชัด ลึก 22 เม.ย. 2565 https://www.komchadluek.net/news/512336 
หนาวแน� 'พ่ีศรี' รองอธิบดีป
าไมตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ี ภ.บ.ท.5 อยู�ในท่ีดินของรัฐ ซํ้ารอย 'ปารีณา' 
ไทยโพสต0 22 เมษายน 2565 https://www.thaipost.net/x-cite-news/128022/ 
เป;ดชื่อ 14 ส.ส. “ศรีสุวรรณ” รองสอบ ถือครอง ภ.บ.ท.5 
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 22 เม.ย. 2565 https://www.thansettakij.com/politics/522202 
'พ่ีศรี'บุกรองอธิบดีป
าไมสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ในเขตป
าหรือไม�? 
แนวหนา  22 เมษายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/politic/649041 
ปทส.จับ'อดีตส.อบต.แม�ปะ'ลักลอบเลื่อยไมสัก-ประดู�แปรรูป  
 สยามรัฐออนไลน0  24 เมษายน 2565 https://siamrath.co.th/n/342374 
ปค.แม�สอดสนธิกําลัง บุกบานแกbงมอดไม ยึดไมสักท�อน-แปรรูปเพียบ 
บานเมือง  22 เมษายน พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/crime/277656 
ตํารวจป
าไม-ทหาร-ฝ
ายปกครองตาก ตรวจยึดไม 
 สยามรัฐออนไลน0  23 เมษายน 2565 https://siamrath.co.th/n/342250 
ภูมิภาค - ‘หอฝ;<น’ศูนย0เรียนรู-สกัดเสพติด 
ข�าวสด 24 เม.ย. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7013630 
"ศรัณย0วุฒิ" จี้! รมว.พม.เร�งออกโฉนด ใหชาวอําเภอท�าปลา เสียสละท่ีดินเพ่ือสรางเข่ือนสิริกิติ์   
 สยามรัฐออนไลน0  24 เมษายน 2565  https://siamrath.co.th/n/342490 
 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11469
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: จี้กรมป่าไม้สอบที่ภบท.5ของ14สส.

รหัสข่าว: C-220423037059(22 เม.ย. 65/08:45) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 17.20 Ad Value: 20,640 PRValue : 61,920 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16113
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บน)

ภาพข่าว: ทวงถาม

รหัสข่าว: C-220423020084(23 เม.ย. 65/04:17) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 15.12 Ad Value: 18,144 PRValue : 54,432 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26491
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ซ้าย)

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-220424035050(23 เม.ย. 65/07:13) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 13.28 Ad Value: 23,904 PRValue : 71,712 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26492
วันที่: จันทร์ 25 เมษายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ให้กำลังใจ

รหัสข่าว: C-220425035008(24 เม.ย. 65/04:47) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 12.31 Ad Value: 22,158 PRValue : 66,474 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23469
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลุยยึดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-220424039117(23 เม.ย. 65/07:33) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 6.87 Ad Value: 6,870 PRValue : 20,610 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23470
วันที่: จันทร์ 25 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ตัดไม้ในป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220425039121(24 เม.ย. 65/03:35) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 6.81 Ad Value: 6,810 PRValue : 20,430 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11471
วันที่: จันทร์ 25 เมษายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'หอฝิ่น'ศูนย์เรียนรู้-สกัดเสพติด

รหัสข่าว: C-220425037007(24 เม.ย. 65/06:25) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 28.49 Ad Value: 34,188 PRValue : 102,564 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

"ศรีสุวรรณ" บุกรองอธิบดีป
าไมตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ในเขตป
าหรือไม�   

 สยามรัฐออนไลน0  22 เมษายน 2565 https://siamrath.co.th/n/341893 

วันนี้ เวลา 9.30 น.ท่ีกรมป
าไม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย ไดเดินทางมา
ยื่นคํารองต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 14 คน ท่ียื่น
บัญชีทรัพย0สินและหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย0สินว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 ซ่ึงเปmนท่ีดินมือเปล�าไว
ดวยนั้น ซ่ึงอาจอยู�ในเขตป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� 

ท้ังนี้สืบเนื่องจากการท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก.โดยไม�มีสิทธิของ ส.ส.ปารีณา ไกร
คุปต0 โดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแลวนั้น แต�เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย�างนอย 14 คน ท่ีแจงบัญชีทรัพย0สินฯ
ไวต�อ ป.ป.ช.ว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย ซ่ึงท่ีดินประเภทดังกล�าว เปmนเพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
(ภาษีดอกหญา) ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไม�เก่ียวกับว�าใครเปmนเจาของท่ีดิน ไม�ใช�เอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดิน เพราะ
เจาของท่ีดินก็ยังคงเปmนของทางราชการอยู� เพียงแต�อาจจะใหมีการใชประโยชน0ชั่วคราว แต�ไม�ถือว�าผูท่ีใชประโยชน0นั้น
เปmนเจาของท่ีดิน ซ่ึงปpจจุบันมีคําสั่งกรมการปกครองเม่ือปq 2551 ไดสั่งใหยกเลิกการเก็บภาษีดังกล�าวแลว เพราะ
ปpญหาคือ ส�วนมากอยู�ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ การแจงเสียภาษีก็แจงกันเองโดยไม�รังวัด พบว�ามี ส.ส.บางราย
ครอบครองเปmนรอยไร� อยู�ชายขอบของป
า ซ่ึงการท่ี ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์เปmน ภ.บ.ท.5 มาแสดงย�อมไม�ใช�เอกสารสิทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินแต�อย�างใด 

อย�างไรก็ตามเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2519 กําหนดบรรทัดฐานไวแลวว�า “ผูท่ีมีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบํารุง
ทองท่ีเปmนเพียงหลักฐานแสดงว�าผูนั้นเปmนผูเสียภาษีเท�านั้น ไม�ใช�หลักฐานแสดงว�าผูนั้นมีสิทธิครอบครอง” 

ดังนั้น การท่ีเหล�า ส.ส. อย�างนอย 14 คนไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สินและหนี้สินต�อคณะกรรมการปrองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขารับตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจงว�ามีท่ีดิน 
ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย จึงไม�ถือว�ามีฐานะยากจนหรือเปmนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึงขัดหรือแยงต�อ พรฎ.กําหนดหลักเกณฑ0
และเง่ือนไขการเปmนเกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง 

ดวยเหตุดังกล�าว สมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย จึงไดเดินทางมารองเรียนต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอให
ตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหล�า ส.ส.ท้ัง 14 คนว�าอยู�ในท่ีดินของรัฐ หรือในพ้ืนท่ีป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� อย�างไร 
หากพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป
า ใหดําเนินการแจงความรองทุกข0กล�าวโทษตามครรลองของกฎหมายต�อไป นายศรีสุวรรณ 
กล�าวในท่ีสุด 



 

เป;ดชื่อ 14 ส.ส. “ศรีสุวรรณ” รองอธิบดีกรมป
าไมลุยสอบถือครอง ภ.บ.ท.5 

กรุงเทพธุรกิจ 22 เม.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000461 

 “ศรีสุวรรณ” ลุยรองอธิบดีกรมป
าไม ตรวจสอบ 14 ส.ส. แจงบัญชีทรัพย0สินถือครอง ภ.บ.ท.5 อยู�ในเขตป
าไมหรือไม� 
ยกคําพิพากษาศาลฎีกา ครอบครองท่ีดินเหล�านี้ไม�ถือว�าเปmนผูยากไร - เกษตรกร 

เม่ือเวลาวันท่ี 22 เม.ย.2565 ท่ีกรมป
าไม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย ยื่น
คํารองต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของ ส.ส. จํานวน 14 คน ท่ียื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย0สิน และหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช. และแจงว�ามีทรัพย0สินเปmนท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 เปmนท่ีดินมือเปล�าไวดวยนั้น อาจ
อยู�ในเขตป
าสวนแห�งชาติหรือไม�             

นายศรีสุวรรณ กล�าวว�า สืบเนื่องจากการท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก.โดยไม�มีสิทธิ
ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต0 อดีต ส.ส.ราชบุร ีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตไปแลว
นั้น แต�เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย�างนอย 14 คน ท่ีแจงบัญชีทรัพย0สินฯไวต�อ ป.ป.ช.ว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย 
ซ่ึงท่ีดินประเภทดังกล�าว เปmนเพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี (ภาษีดอกหญา) ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไม�เก่ียวกับว�า
ใครเปmนเจาของท่ีดิน ไม�ใช�เอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดิน เพราะเจาของท่ีดินก็ยังคงเปmนของทางราชการอยู� เพียงแต�
อาจจะใหมีการใชประโยชน0ชั่วคราว แต�ไม�ถือว�าผูท่ีใชประโยชน0นั้นเปmนเจาของท่ีดิน ซ่ึงปpจจุบันมีคําสั่งกรมการปกครอง
เม่ือปq 2551 ไดสั่งใหยกเลิกการเก็บภาษีดังกล�าวแลว เพราะปpญหาคือ ส�วนมากอยู�ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ การแจง
เสียภาษีก็แจงกันเองโดยไม�รังวัด พบว�ามี ส.ส.บางรายครอบครองเปmนรอยไร� อยู�ชายขอบของป
า ซ่ึงการท่ี ส.ส.มีเอกสาร
สิทธิเปmน ภ.บ.ท.5 มาแสดงย�อมไม�ใช�เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต�อย�างใด 

เป;ดชื่อ 14 ส.ส. “ศรีสุวรรณ” รองอธิบดีกรมป
าไมลุยสอบถือครอง ภ.บ.ท.5 

นายศรีสุวรรณ กล�าวอีกว�า อย�างไรก็ตามเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2519 กําหนดบรรทัดฐานไวแลวว�า “ผูท่ีมี
ชื่อในใบเสร็จเสียเงินบํารุงทองท่ีเปmนเพียงหลักฐานแสดงว�าผูนั้นเปmนผูเสียภาษีเท�านั้น  ไม�ใช�หลักฐานแสดงว�าผูนั้นมีสิทธิ
ครอบครอง” ดังนั้น การท่ีเหล�า ส.ส. อย�างนอย 14 คนไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สินและหนี้สินต�อคณะกรรมการ
ปrองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขารับตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจง
ว�ามีท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย จึงไม�ถือว�ามีฐานะยากจนหรือเปmนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึงขัดหรือแยงต�อ พ.ร.ฎ.กําหนด
หลักเกณฑ0 และเง่ือนไขการเปmนเกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง                  



นายศรีสุวรรณ กล�าวดวยว�า สมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย จึงไดเดินทางมารองเรียนต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือ
ขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหล�า ส.ส.ท้ัง 14 คน ว�าอยู�ในท่ีดินของรัฐ หรือในพ้ืนท่ีป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� 
อย�างไร หากพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป
า ใหดําเนินการแจงความรองทุกข0กล�าวโทษตามครรลองของกฎหมายต�อไป  

ผูสื่อข�าวรายงานว�าสําหรับ 14 รายชื่อท่ี นายศรีสุวรรณ ยื่นแนบใหกรมป
าไมตรวจสอบ เปmน ส.ส. จํานวน 14 คน ท่ียื่น
บัญชีทรัพย0สินและหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช.และแสดงรายการทรัพย0สินว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 มีดังนี้  

นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค0               ส.ส.ชลบุร ี พรรคพลังประชารัฐ  

นายสฤษฏ0พงษ0 เก่ียวของ           ส.ส.กระบ่ี   พรรคภูมิใจไทย  

นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย0         ส.ส.ลพบุรี  พรรคภูมิใจไทย  

นายอนุซา นอยวงศ0                   ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ  

นายโชดิพิพัฒน0 เตซะโสภณมณี ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย  

พ.ต.ท.ไวพจน0 อาภรณ0รัตน0        ส.ส.กําแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ  

น.ส.พิมพ0พร พรพฤฒิพันธุ0         ส.ส.เพชรบูรณ0 พรรคพลังประชารัฐ  

นายวุฒิพงษ0 นามบุตร               ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปpตย0  

นายสุพล จุลใส                        ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย  

นายชินวรณ0 บุญยเกียรติ            ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปpตย0  

นายมานพ ศรีผึ้ง                       ส.ส.นครสวรรค0 พรรคภูมิใจไทย  

นายสฤษด์ิ บุตรเนียร                 ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย  

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง       ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย  

นายสุชาติ ภิญโญ                     ส.ส. นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย 

 

 



 

ยื่น "ป
าไม" สอบ 14 ส.ส. ถือครองท่ี "ภ.บ.ท.5" 

คม ชัด ลึก 22 เม.ย. 2565 https://www.komchadluek.net/news/512336 

ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่น "ป
าไม" สอบ 14 ส.ส. ถือครองท่ีดิน "ภ.บ.ท.5" ชอบดวยกฎหมายหรือไม� หลังมีบรรทัดฐานศาล
สั่งตัดสิทธิ์ ปารีณา ตลอด ชีวิต 

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคํารองต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบ
ท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 14 คน ท่ียื่นบัญชีทรัพย0สินและหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช. และแสดง
รายการทรัพย0สินว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 ซ่ึงเปmนท่ีดินมือเปล�าไวดวยนั้น ซ่ึงอาจอยู�ในเขตป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� 
หลังปรากฏว�าส.ส. อย�างนอย 14 คนไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สินและหนี้สินต�อคณะกรรมการปrองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ กรณีเขารับตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจงว�ามีท่ีดิน ภ.บ.ท.5 
อยู�ดวย จึงไม�ถือว�ามีฐานะยากจนหรือเปmนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึงขัดหรือแยงต�อ พรฎ.กําหนดหลักเกณฑ0และเง่ือนไข
การเปmนเกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง 

ประกอบกับมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2519 กําหนดบรรทัดฐานไวว�า ผูท่ีมีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบํารุงทองท่ีเปmน
เพียงหลักฐานแสดงว�าผูนั้นเปmนผูเสียภาษีเท�านั้น  ไม�ใช�หลักฐานแสดงว�าผูนั้นมีสิทธิครอบครอง 

สมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย จึงไดเดินทางมารองเรียนต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 
ของเหล�า ส.ส.ท้ัง 14 คนว�าอยู�ในท่ีดินของรัฐ หรือในพ้ืนท่ีป
าสงวนแห�งชาติ หรือไม� อย�างไร หากพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ี
ป
า ใหดําเนินการแจงความรองทุกข0กล�าวโทษตามครรลองของกฎหมายต�อไป ท้ังนี้สืบเนื่องจากการท่ีศาลฎีกามีคํา
พิพากษากรณีการยึดถือครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก.โดยไม�มีสิทธิของปารีณา ไกรคุปต0 อดีตส.ส.ซ่ึงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ตลอดชีวิตไปแลว 

ภ.บ.ท.5เปmนเพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี หรือภาษีดอกหญา ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไม�เก่ียวกับว�าใครเปmน
เจาของท่ีดิน ไม�ใช�เอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดิน เพราะเจาของท่ีดินก็ยังคงเปmนของทางราชการอยู� เพียงแต�อาจจะ
ใหมีการใชประโยชน0ชั่วคราว แต�ไม�ถือว�าผูท่ีใชประโยชน0นั้นเปmนเจาของท่ีดิน ซ่ึงปpจจุบันมีคําสั่งกรมการปกครองเม่ือปq 
2551 ไดสั่งใหยกเลิกการเก็บภาษีดังกล�าวแลว เพราะปpญหาคือ ส�วนมากอยู�ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ การแจงเสียภาษี
ก็แจงกันเองโดยไม�รังวัด พบว�ามี ส.ส.บางรายครอบครองเปmนรอยไร� อยู�ชายขอบของป
า ซ่ึงการท่ี ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์
เปmน ภ.บ.ท.5 มาแสดงย�อมไม�ใช�เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต�อย�างใด 



 

หนาวแน� 'พ่ีศรี' รองอธิบดีป
าไมตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ี ภ.บ.ท.5 อยู�ในท่ีดินของรัฐ ซํ้ารอย 'ปารีณา' 

ไทยโพสต0 22 เมษายน 2565 https://www.thaipost.net/x-cite-news/128022/ 

'ศรีสุวรรณ'รองอธิบดีป
าไมตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ในเขตป
าหรือไม� หลังพบยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย0สินต�อปปช.เทียบเคียงคําพิพากษา 'ปารีณา' อยู�ในท่ีดินของรัฐ โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต 

22 เม.ย.2565 - ท่ีกรมป
าไม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่น
คํารองต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 14 คน ท่ียื่นบัญชี
ทรัพย0สินและหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย0สินว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 ซ่ึงเปmนท่ีดินมือเปล�าไวดวยนั้น 
ซ่ึงอาจอยู�ในเขตป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� ท้ังนี้สืบเนื่องจากการท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองท่ีดิน 
ส.ป.ก.โดยไม�มีสิทธิของ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต0 โดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแลวนั้น แต�เนื่องจากยังมี ส.ส.อีก
อย�างนอย 14 คน ท่ีแจงบัญชีทรัพย0สินฯไวต�อ ป.ป.ช.ว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย ซ่ึงท่ีดินประเภทดังกล�าว เปmน
เพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี (ภาษีดอกหญา) ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไม�เก่ียวกับว�าใครเปmนเจาของท่ีดิน ไม�ใช�
เอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดิน เพราะเจาของท่ีดินก็ยังคงเปmนของทางราชการอยู� เพียงแต�อาจจะใหมีการใช
ประโยชน0ชั่วคราว แต�ไม�ถือว�าผูท่ีใชประโยชน0นั้นเปmนเจาของท่ีดิน ซ่ึงปpจจุบันมีคําสั่งกรมการปกครองเม่ือปq 2551 ได
สั่งใหยกเลิกการเก็บภาษีดังกล�าวแลว เพราะปpญหาคือ ส�วนมากอยู�ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ การแจงเสียภาษีก็แจง
กันเองโดยไม�รังวัด พบว�ามี ส.ส.บางรายครอบครองเปmนรอยไร� อยู�ชายขอบของป
า ซ่ึงการท่ี ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์เปmน 
ภ.บ.ท.5 มาแสดงย�อมไม�ใช�เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต�อย�างใด อย�างไรก็ตามเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกา
ท่ี 676/2519 กําหนดบรรทัดฐานไวแลวว�า “ผูท่ีมีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบํารุงทองท่ีเปmนเพียงหลักฐานแสดงว�าผูนั้นเปmน
ผูเสียภาษีเท�านั้น ไม�ใช�หลักฐานแสดงว�าผูนั้นมีสิทธิครอบครอง” 

ดังนั้น การท่ีเหล�า ส.ส. อย�างนอย 14 คนไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สินและหนี้สินต�อคณะกรรมการปrองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขารับตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจงว�ามีท่ีดิน 
ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย จึงไม�ถือว�ามีฐานะยากจนหรือเปmนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึงขัดหรือแยงต�อ พรฎ.กําหนดหลักเกณฑ0
และเง่ือนไขการเปmนเกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง "ดวยเหตุดังกล�าว สมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย จึงได
เดินทางมารองเรียนต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหล�า ส.ส.ท้ัง 14 คนว�าอยู�ในท่ีดินของ
รัฐ หรือในพ้ืนท่ีป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� อย�างไร หากพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป
า ใหดําเนินการแจงความรองทุกข0กล�าวโทษ
ตามครรลองของกฎหมายต�อไป" นายศรีสุวรรณ กล�าวในท่ีสุด 



 

เป;ดชื่อ 14 ส.ส. “ศรีสุวรรณ” รองสอบ ถือครอง ภ.บ.ท.5 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 22 เม.ย. 2565 https://www.thansettakij.com/politics/522202 

“ศรีสุวรรณ” รองอธิบดีกรมป
าไม ตรวจสอบ 14 ส.ส. ท้ังฝ
ายรัฐบาล-ฝ
ายคาน แจงบัญชีทรัพย0สินถือครอง ภ.บ.ท.5 
อยู�ในเขตป
าไมหรือไม� ยกคําพิพากษาศาลฎีกา ครอบครองท่ีดินไม�ถือว�าเปmนผูยากไร - เกษตรกร 

 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคํารองต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอให
ตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของ ส.ส. จํานวน 14 คน ท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สิน และหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช. และแจง
ว�ามีทรัพย0สินเปmนท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 เปmนท่ีดินมือเปล�าไวดวยนั้น อาจอยู�ในเขตป
าสวนแห�งชาติหรือไม� 

สําหรับ 14 รายชื่อท่ี นายศรีสุวรรณ ยื่นแนบใหกรมป
าไมตรวจสอบ เปmน ส.ส. จํานวน 14 คน ท่ียื่นบัญชีทรัพย0สินและ
หนี้สินไวต�อ ป.ป.ช.และแสดงรายการทรัพย0สินว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 มีดังนี้  

นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค0               ส.ส.ชลบุร ี พรรคพลังประชารัฐ  

นายสฤษฏ0พงษ0 เก่ียวของ           ส.ส.กระบ่ี   พรรคภูมิใจไทย  

นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย0         ส.ส.ลพบุรี  พรรคภูมิใจไทย  

นายอนุซา นอยวงศ0                   ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ  

นายโชดิพิพัฒน0 เตซะโสภณมณี ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย  

พ.ต.ท.ไวพจน0 อาภรณ0รัตน0        ส.ส.กําแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ  

น.ส.พิมพ0พร พรพฤฒิพันธุ0         ส.ส.เพชรบูรณ0 พรรคพลังประชารัฐ  

นายวุฒิพงษ0 นามบุตร               ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปpตย0  

นายสุพล จุลใส                        ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย  

นายชินวรณ0 บุญยเกียรติ            ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปpตย0  



นายมานพ ศรีผึ้ง                       ส.ส.นครสวรรค0 พรรคภูมิใจไทย  

นายสฤษด์ิ บุตรเนียร                 ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย  

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง       ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย  

นายสุชาติ ภิญโญ                     ส.ส. นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย 

นายศรีสุวรรณ กล�าวว�า สืบเนื่องจากการท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก.โดยไม�มีสิทธิ
ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต0 อดีต ส.ส.ราชบุร ีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตไปแลว
นั้น แต�เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย�างนอย 14 คน ท่ีแจงบัญชีทรัพย0สินฯไวต�อ ป.ป.ช.ว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย 
ซ่ึงท่ีดินประเภทดังกล�าว เปmนเพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี (ภาษีดอกหญา) 

ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไม�เก่ียวกับว�าใครเปmนเจาของท่ีดิน ไม�ใช�เอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดิน เพราะเจาของท่ีดินก็
ยังคงเปmนของทางราชการอยู� เพียงแต�อาจจะใหมีการใชประโยชน0ชั่วคราว แต�ไม�ถือว�าผูท่ีใชประโยชน0นั้นเปmนเจาของ
ท่ีดิน 

ซ่ึงปpจจุบันมีคําสั่งกรมการปกครองเม่ือปq 2551 ไดสั่งใหยกเลิกการเก็บภาษีดังกล�าวแลว เพราะปpญหาคือ ส�วนมากอยู�
ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ การแจงเสียภาษีก็แจงกันเองโดยไม�รังวัด พบว�ามี ส.ส.บางรายครอบครองเปmนรอยไร� อยู�ชาย
ขอบของป
า ซ่ึงการท่ี ส.ส.มีเอกสารสิทธิเปmน ภ.บ.ท.5 มาแสดงย�อมไม�ใช�เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต�
อย�างใด 

 อย�างไรก็ตามเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2519 กําหนดบรรทัดฐานไวแลวว�า “ผูท่ีมีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบํารุง
ทองท่ีเปmนเพียงหลักฐานแสดงว�าผูนั้นเปmนผูเสียภาษีเท�านั้น  ไม�ใช�หลักฐานแสดงว�าผูนั้นมีสิทธิครอบครอง” ดังนั้น การท่ี
เหล�า ส.ส. อย�างนอย 14 คนไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สินและหนี้สินต�อคณะกรรมการปrองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) 

กรณีเขารับตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจงว�ามีท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย จึงไม�ถือว�ามีฐานะ
ยากจนหรือเปmนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึงขัดหรือแยงต�อ พ.ร.ฎ.กําหนดหลักเกณฑ0 และเง่ือนไขการเปmนเกษตรกร พ.ศ.
2535 โดยตรง  

สมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย จึงมารองเรียนต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหล�า 
ส.ส.ท้ัง 14 คน ว�าอยู�ในท่ีดินของรัฐ หรือในพ้ืนท่ีป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� อย�างไร หากพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป
า ให
ดําเนินการแจงความรองทุกข0กล�าวโทษตามครรลองของกฎหมายต�อไป 

 



 

'พ่ีศรี'บุกรองอธิบดีป
าไมสอบ 14 ส.ส.ถือครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยู�ในเขตป
าหรือไม�? 

วันศุกร0 ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/politic/649041 

ม.112.14ส.ส. เพจม็อบ ปอท. ศรีสุวรรณ จรรยา รุกป
า ท่ีดินภ.ท.บ.5 

22 เม.ย.65 ท่ีกรมป
าไม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย ไดเดินทางมายื่นคํา
รองต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 14 คน ท่ียื่นบัญชี
ทรัพย0สินและหนี้สินไวต�อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย0สินว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 ซ่ึงเปmนท่ีดินมือเปล�าไวดวยนั้น 
ซ่ึงอาจอยู�ในเขตป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� ท้ังนี้สืบเนื่องจากการท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองท่ีดิน 
ส.ป.ก.โดยไม�มีสิทธิของ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต0 โดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแลวนั้น แต�เนื่องจากยังมี ส.ส.อีก
อย�างนอย 14 คน ท่ีแจงบัญชีทรัพย0สินฯไวต�อ ป.ป.ช.ว�ามีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย ซ่ึงท่ีดินประเภทดังกล�าว เปmน
เพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงทองท่ี (ภาษีดอกหญา) ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไม�เก่ียวกับว�าใครเปmนเจาของท่ีดิน ไม�ใช�
เอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดินเพราะเจาของท่ีดินก็ยังคงเปmนของทางราชการอยู� เพียงแต�อาจจะใหมีการใช
ประโยชน0ชั่วคราว แต�ไม�ถือว�าผูท่ีใชประโยชน0นั้นเปmนเจาของท่ีดิน ซ่ึงปpจจุบันมีคําสั่งกรมการปกครองเม่ือปq 2551 ได
สั่งใหยกเลิกการเก็บภาษีดังกล�าวแลว เพราะปpญหาคือ ส�วนมากอยู�ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ การแจงเสียภาษีก็แจง
กันเองโดยไม�รังวัด พบว�ามี ส.ส.บางรายครอบครองเปmนรอยไร� อยู�ชายขอบของป
า ซ่ึงการท่ี ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์เปmน 
ภ.บ.ท.5 มาแสดงย�อมไม�ใช�เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต�อย�างใด อย�างไรก็ตามเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกา
ท่ี 676/2519 กําหนดบรรทัดฐานไวแลวว�า “ผูท่ีมีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบํารุงทองท่ีเปmนเพียงหลักฐานแสดงว�าผูนั้นเปmน
ผูเสียภาษีเท�านั้น  ไม�ใช�หลักฐานแสดงว�าผูนั้นมีสิทธิครอบครอง”  

ดังนั้น การท่ีเหล�า ส.ส. อย�างนอย 14 คนไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย0สินและหนี้สินต�อคณะกรรมการปrองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขารับตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจงว�ามีท่ีดิน 
ภ.บ.ท.5 อยู�ดวย จึงไม�ถือว�ามีฐานะยากจนหรือเปmนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึงขัดหรือแยงต�อ พรฎ.กําหนดหลักเกณฑ0
และเง่ือนไขการเปmนเกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง "ดวยเหตุดังกล�าว สมาคมองค0การพิทักษ0รัฐธรรมนูญไทย จึงได
เดินทางมารองเรียนต�ออธิบดีกรมป
าไม เพ่ือขอใหตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ของเหล�า ส.ส.ท้ัง 14 คนว�าอยู�ในท่ีดินของ
รัฐ หรือในพ้ืนท่ีป
าสวนแห�งชาติ หรือไม� อย�างไร หากพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป
า ใหดําเนินการแจงความรองทุกข0กล�าวโทษ
ตามครรลองของกฎหมายต�อไป "นายศรีสุวรรณ กล�าวในท่ีสุด 



 

ปทส.จับ'อดีตส.อบต.แม�ปะ'ลักลอบเลื่อยไมสัก-ประดู�แปรรูป  

 สยามรัฐออนไลน0  24 เมษายน 2565 https://siamrath.co.th/n/342374 

เม่ือวันท่ี 22 เม.ย.65 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศษ0 ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน 
รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุวงษ0 คงคาอินทร0 ผกก.4 บก.ปทส. พ.ตท.เอนก นาคธร รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติ
พันธ0 เจริญชนิกานต0 รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ต.ชานนท0 รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ไดสั่งการใหชุดปฎิบัติการ
สืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม�สอด ร�วมกับฝ
ายปกครอง อ.แม�สอด จนท.หน�วยปrองกันรักษาป
าท่ีตก.27(มิตรภาพ) 
จนท.สายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 สบอ.14 ตาก จนท.ทหาร จนท.ตชด.346 ร�วมกันตรวจยึดตามหมายคนของศาล
จังหวัดแม�สอด ท่ี 77/2565 ลง 21 เม.ย.65 

พ.ต.อ.ศานุวงษ0 คงคาอินทร0 เผยว�า ไดจับกุมนายเทิดศักด์ิ อายุ 36 ปq พรอมของกลาง 1.ไมสักท�อน จํานวน 4 ท�อน 2.
ไมสักแปรรูปจํานวน 1 แผ�น 3.ไมแดงจํานวน 14 ท�อน 4.ไมหวงหาม (แดง,ประดู�)จํานวน 20 แผ�น 5.เครื่องเลื่อยโซ�
ยนต0ไฟฟrาดัดแปลง (ลูกหมู)จํานวน 1 เครื่อง 6.แผ�นบังคับโซ�(บาร0)ขนาด 38 นิ้ว จํานวน 1 อัน 7.แผ�นบังคับโซ�(บาร0)
ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 อัน 8.เครื่องยนต0ยี่หอยันม�าพรอมมูเล�จํานวน 1 เครื่อง 9.ใบเลื่อยวงเดือนขนาด
เสนผ�าศูนย0กลาง 27 นิ้วจํานวน 1 ใบ 10.ลูกกลิ้งเหล็กจํานวน 2 อัน 11.วิทยุสื่อสารจํานวน 4 เครื่อง 



โดยกล�าวหาว�าผิด พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 1.มาตรา 11 ฐาน"ทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือทําอันตรายดวยประการ
ใดๆแก�ไมหวงหามโดยไม�ไดรับอนุญาต 2.มาตรา 48 ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม ต้ังโรงงานแปรรูปไมโดย
ไม�ไดรับอนุญาต แปรรูปไมโดยไม�ไดรับอนุญาต มีไมสักแปรรูปไวในครอบครองโดยไม�ไดรับอนุญาต และ มีไมแปรรูป
ชนิดอ่ืนปริมาณเกิน 0.20 ลบ.ม.ไวในครอบครองโดยไม�ไดรับอนุญาต 3.มาตรา 69 ฐาน"มีไวในครอบครองซ่ึงไมหวง
หามอันยังไม�ไดแปรรูปโดยไม�มีรูปรอยดวงตาค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ไวในครอบครองโดยไม�ไดรับอนุญาต 
พ.ร.บ.สงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน ทําไม หรือ กระทําดวยประการใดอันเปmนการเสื่อมเสียแก�สภาพป
า
สงวนแห�งชาติโดยไม�รับอนุญาต พ.ร.บ.เลื่อยโซ�ยนต0 พ.ศ.2545 มาตรา 4 ฐาน มีเลื่อยโซ�ยนต0ไวในครอบครองโดยไม�ได
รับ 

พ.ต.อ.ศานุวงษ0 คงคาอินทร0 เผยอีกว�า ใกลกันเจาหนาท่ีไดนําหมายคนของศาลจังหวัดแม�สอด ท่ี 78/2565 ลง.21 
เม.ย.65 ทําการคนพ้ืนท่ีของนายชีพ หลาลําปาง อดีต ส.อบต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ.ตาก พบของกลาง 1.ไมสักแปรรูป
จํานวน 22 แผ�น 2.ไมหวงหาม (พลวง,ประดู�) จํานวน 63 แผ�น 3.ไดร0ไฟฟrาขนาด 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 4.ใบ
เลื่อยวงเดือนขนาดเสนผ�าศูนย0กลาง 20 นิ้วจํานวน 1 ใบ 5.แท�นเลื่อยพรอมลูกกลิ้งเหล็กจํานวน 1 ชุด โดยกล�าวหาว�า
ผิด พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 1.มาตรา 11 ฐาน ทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือทําอันตรายดวยประการใดๆแก�ไมหวง
หามโดยไม�ไดรับอนุญาต 2.มาตรา 48 ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม ต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยไม�ไดรับอนุญาต 
แปรรูปไมโดยไม�ไดรับอนุญาต มีไมสักแปรรูปไวในครอบครองโดยไม�ไดรับอนุญาต และ"มีไมแปรรูปชนิดอ่ืน ไวใน
ครอบครองโดยไม�ไดรับอนุญาต พ.ร.บ.สงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน ทําไม หรือ กระทําดวยประการใด
อันเปmนการเสื่อมเสียแก�สภาพป
าสงวนแห�งชาติโดยไม�รับอนุญาต 

พ.ต.อ.ศานุวงษ0 คงคาอินทร0 เผยต�ออีกว�า ในพ้ืนท่ีใกลกันพบของกลาง 1.ไมสักท�อน จํานวน 3 ท�อน 2.ไมแดงจํานวน 
12 ท�อน จึงไดอายัดไวดําเนินคดี ในขอหาความผิด พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 1.มาตรา 69 ฐาน มีไวในครอบครองซ่ึง
ไมหวงหามอันยังไม�ไดแปรรูปโดยไม�มีรูปรอยดวงตาค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ไวในครอบครองโดยไม�ไดรับ
อนุญาต" พ.ร.บ.สงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน ทําไม หรือ กระทําดวยประการใดอันเปmนการเสื่อมเสียแก�
สภาพป
าสงวนแห�งชาติโดยไม�รับอนุญาต ท่ีบริบริเวณบานปากหวยแม�ปะ ม.5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ.ตาก แต�ไม�มีผูท่ีรับ
เปmนเจาของ จึงไดร�วมกันทําการบันทึกตรวจยึดไม นําส�ง พ.ต.ท.ชัยรัตน0 น�านกาศ สว.(สอบสวน) สภ.แม�สอด จ.ตาก 
ดําเนินคดีต�อไป 

 



 

ปค.แม�สอดสนธิกําลัง บุกบานแกbงมอดไม ยึดไมสักท�อน-แปรรูปเพียบ 

วันศุกร0 ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/crime/277656 

เม่ือเวลา 10. 00 น. วันท่ี 22 เมษายน 2565 นายสมชาย ไตรทิพย0ชาติสกุล  นายอําเภอแม�สอด มอบหมายให  
นายภัทรดนัย อุทัยรัตน0  ปลัดฝ
ายหัวหนากลุ�มงานม่ันคง  นายธวัชชัย อ�อนสาร ปลัดฝ
ายปrองกันอําเภอแม�สอด นายจํา
รงค0  นิลช�วย   ผูใหญ�บานปากหวยแม�ปะ  นํากําลังเจาหนาท่ีฝ
ายปกครองอําเภอแม�สอด  เจาหนาท่ีทหาร กองรอยสกัด
ก้ัน ฉก.ร 14  เจาหนาท่ีป
าไม  หน�วย ปป.ตก 27 (มิตรภาพ) เจาหนาท่ี ตขด 346 แม�สอด สมาชิก กองรอย อส.แม�
สอดท่ี  3 เจาหนาท่ี ตํารวจสายตรวจตําบลแม�ปะ  เจาหนาท่ีฝ
ายปกครองบานปากหวยแม�ปะ ขอหมายศาลจังหวัดแม�
สอดเขาตรวจคนบานไม�มีเลขท่ี จํานวน  2 หลัง  อยู�บริเวณทายหมู�บาน  บานปากหวยแม�ปะ หมู�ท่ี  5 ต.แม�ปะ  อ.แม�
สอด จ.ตาก  พบไมสัก  และ  ไมแดง จํานวน  18 ท�อน  อยู�ในลําหวย และ ไมแปรรูป 24 แผ�น  ส�วนบานอีกหลังอยู�
ใกลเคียงพบไมสักและไมกระยาเลย แปรรูป จํานวน  50 แผ�น  ซุกซ�อน อยู�ในพงหญาอยู�บริเวณหลังบาน ส�วนเจาของ
บานท้ัง  2 หลัง ไดหลบหลบหนีไปก�อนหนานี้แลว 

โดยก�อนหนานี้ เม่ือประมาณ 1- 2 วันท่ีผ�านมา เจาหนาท่ีฝ
ายปกครองบานปากหวยแม�ปะสนธิกําลัง เจาหนาท่ีฝ
าย
ปกครองอําเภอแม�สอด  เจาหนาท่ีเจาทหารกองรอยสกัดก้ันฯท่ี 2 ฉก.ร.14 ออกลาดตะเวนทายหมู�บานพบรถยนต0ของ
ขบวนการลักลอบตัดไมทําลายป
ากําลังลากพ�วงบรรทุกไมผ�านมาเจาหนาท่ีขอตรวจคนแต�ขบวนการลักลอบตัดไมทําลาย
ป
า เม่ือเห็นเจาหนาท่ีจึงขับรถยนต0หลบหนี โดยเจาหนาฝ
ายปกครองอําเภอแม�สอดไดสืบทราบว�ามีการขนไมเขาไปใน
เขตพ้ืนท่ีบาน 2 หลังอยู�ทายหมู�บาน จากนั้นเจาหนาท่ีฝ
ายปกครองอําเภอแม�สอดขอหมายศาลจังหวัดตากแม�สอดเขา
ตรวจคนพบไมท�อนอยู�ในลําหวย และ ไมแปรรูปร�วมท้ังอุปกรณ0ตัดไมหลายรายการอยู�ภายในบาน  จึงยึดไวท่ีหน�วย 
ปป.ตก 27 (มิตรภาพ)   

เจาหนาท่ีฝ
ายกครองอําเภอแม�สอดใหขอมูลว�า ไมสักท�อนท่ีถูกยึดไว เปmนไมลักลอบตัดมาจากในป
าชุมชนบานปากหวย
แม�ปะ  เนื่องจากวัดไมท�อนท่ียึดมาไดตรงกับต�อไมในป
าชุมชน และ ขณะท่ีทางเจาหนาท่ีรูตัวคนรายแลวกําลังติดตาม
จับกุมขบวนลักลอบตัดไมทําลายป
ามาดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 



 

ตํารวจป
าไม-ทหาร-ฝ
ายปกครองตาก ตรวจยึดไม 

 สยามรัฐออนไลน0  23 เมษายน 2565 https://siamrath.co.th/n/342250 

เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2565 เจาหนาท่ีตํารวจป
าไม กองบังคับการปrองกันปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ปทส.) กองกํากับการ 4 (ตํารวจป
าไม) นําโดย ร.ต.ท.สมพงษ0 สีตามา รองสารวัตร
(ป) ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จังหวัดตาก-แม�สอด กก.4 ตํารวจป
าไม ร�วมกับ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน0 
ปลัดอําเภอหัวหนากลุ�มงานความม่ันคง นายธวัชชัย อ�อนสาร ปลัดงานปrองกันแม�สอด จนท.หน�วยปrองกันรักษาป
าท่ี 
ตก.27 (มิตรภาพ) , จนท.สายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 สบอ.14 (ตาก) , จนท.ตํารวจตระเวนชายแดน รอย 346 
(ตชด.346) , และจนท.ทหาร รอยสกัดก้ัน ท่ี 2 พรอมดวยสมาชิก อส.อ.แม�สอด ท่ี 3 ร�วมกับ ผูใหญ�บาน หมู� 5 ต.แม�
ปะ ฝ
ายปกครอง ต.แม�ปะ ออกตรวจคนตามหมายคนศาลจังหวัดแม�สอด ท่ี 77/2565 และหมายคนศาลจังหวัดแม�
สอด ท่ี 78/2565 โดยมีรายละเอียดการตรวจยึด ตามหมายคนศาลจังหวัดแม�สอด ท่ี 77/2565 ณ บานไม�มีเลขท่ี 
หมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ.ตาก โดยมี ผูใหญ�บานหมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด เปmนผูนําในการตรวจคน พบของกลาง
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ไมสักท�อน จํานวน 4 ท�อน ปริมาตร 0.50 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 2,500 บาท 

2. ไมกระยาเลยท�อน (แดง) จํานวน 14 ท�อน ปริมาตร 1.56 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 3,900 บาท 

3. ไมสักแปรรูป จํานวน 1 แผ�น ปริมาตร 0.04 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 400 บาท 

4. ไมกระยาเลยแปรรูป (แดง,ประดู�) จํานวน 20 แผ�น ปรมิาตร 0.26 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 2,080 บาท 

อุปกรณ0ในการกระทําความผิด 

1. วิทยุสื่อสาร ยี่หอ zignal จํานวน 4 เครื่อง 

2. ลูกกลิ้งเหล็ก จํานวน 2 ท�อน 



3. ใบเลื่อยวงเดือน 27 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

4. รอก จํานวน 1 ตัว 

5. บาร0เลื่อย 20 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

6. บาร0เลื่อย 38 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

7. โซ�บาร0เลื่อย จํานวน 4 เสน 

8. ลูกหมูไฟฟrาดัดแปลง จํานวน 1 อัน 

9. ตะไบหางหนู จํานวน 4 ตัว 

10. เครื่องยนต0ตนกําลังยี่หอยันม�าร0 หมายเลขเครื่องยนต0 TF109LN 502419 พรอมมู�เล�ท0ลูกกลิ้งเหล็กดัดแปลงติด
สาลี่รถ จํานวน 1 เครื่อง 

11. อุปกรณ0การเสพยาเสพติด 

โดยกล�าวหาว�า กระทําความผิด. พ.ร.บ.ป
าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ก�นสราง แผวถาง ยึดถือ 
ครอบครองเขาทําประโยชน0 หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปmนการเสื่อมเสียแก�สภาพป
าสงวนแห�งชาติโดยไม�ไดรับ
อนุญาต” ,. พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน “ ทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายดวย
ประการใดๆ แก�ไมหวงหามโดยไม�ไดรับอนุญาต” ,. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ�ยนต0 พ.ศ.2545 มาตรา 4 ฐาน “หามมิให
ผูใดมี ผลิต หรือนําเขาเลื่อยโซ�ยนต0เวนแต�จะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ�ยนต0” ,พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 
มาตรา ๔๘ (30) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ต้ังโรงงานแปรรูปไม ต้ังโรงคาไมแปรรูป มีไม
สักแปรรูปไม�ว�าจํานวนเท�าใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอ่ืนเปmนจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก0เมตรไวใน
ครอบครอง เวนแต�ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการ
อนุญาต 

จึงไดทําการตรวจยึดของกลางดังกล�าวเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

และอีกจุด ตามหมายคนศาลจังหวัดแม�สอด ท่ี 78/2565 ณ บานไม�มีเลขท่ี หมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ.ตาก โดยมี 
ผูใหญ�บานหมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด เปmนผูนําในการตรวจคน พบของกลางรายละเอียด ดังนี้ 

1. ไมสักแปรรูป จํานวน 22 แผ�น ปริมาตร 0.27 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 2,700 บาท 

2. ไมกระยาเลยแปรรูป (ประดู�,พลวง) จํานวน 63 แผ�น ปริมาตร 0.55 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 2,300 บาท 

อุปกรณ0ในการกระทําความผิด 

1. ไดร0ไฟฟrา ยี่หอ มิตซูบิชิ super line 5 แรง จํานวน 1 เครื่อง 

2. ใบเลื่อยวงเดือนขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 



3. แท�นเลื่อยพรอมลูกกลิ้งเหล็ก จํานวน 1 ชุด 

โดยกล�าวหาว�า กระทําความ ผิด. พ.ร.บ.ป
าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ก�นสราง แผวถาง ยึดถือ 
ครอบครองเขาทําประโยชน0 หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปmนการเสื่อมเสียแก�สภาพป
าสงวนแห�งชาติโดยไม�ไดรับ
อนุญาต” 

2. พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน “ ทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายดวยประการใดๆ แก�
ไมหวงหามโดยไม�ไดรับอนุญาต” 

3. พ.ร.บ.ป
าไม พ.ศ.2484 มาตรา 48 (30) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ต้ังโรงงานแปร
รูปไม ต้ังโรงคาไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไม�ว�าจํานวนเท�าใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอ่ืนเปmนจํานวนเกิน 
0.20 ลูกบาศก0เมตรไวในครอบครอง เวนแต�ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวงและในการอนุญาต 

จึงไดทําการตรวจยึดของกลางดังกล�าวเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

และอีกแห�ง ณ.หมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จ.ตาก โดยมี ผูใหญ�บานหมู�ท่ี 5 ต.แม�ปะ อ.แม�สอด เปmนผูนําในการตรวจ
คน พบของกลางรายละเอียด ดังนี้ 

1. ไมสักกระยาเลยท�อน (แดง) จํานวน 12 ท�อน ปริมาตร 1.06 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 5,300 บาท 

2. ไมสักท�อน จํานวน 3 ท�อน ปริมาตร 0.54 ลบ.ม. ค�าเสียหาย 4,320 บาท 

โดยกล�าวหาว�า 

1. พ.ร.บ.ป
าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ก�นสราง แผวถาง ยึดถือ ครอบครองเขาทําประโยชน0 หรือ
กระทําดวยประการใดๆ อันเปmนการเสื่อมเสียแก�สภาพป
าสงวนแห�งชาติโดยไม�ไดรับอนุญาต” 

จึงไดทําการตรวจยึดของกลางดังกล�าวเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 



 

ภูมิภาค - ‘หอฝ;<น’ศูนย0เรียนรู-สกัดเสพติด 

ข�าวสด 24 เม.ย. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-
pages/news_7013630 

เชียงราย – นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปrองกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) รับมอบ
หนังสือการใชพ้ืนท่ีหอฝ;<นจากหม�อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟrาหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ0 เพ่ือใชเปmนสถานท่ีจัดต้ังวิทยาลัยปrองกันและปราบปรามยาเสพติดระหว�างประเทศ ใหเปmนแหล�งศึกษา วิจัย 
และพัฒนาดานการปrองกันและปราบปรามยาเสพติดระหว�างประเทศ มีตัวแทนเขาร�วมเปmนสักขีพยาน ณ หอฝ;<น อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย พรอมกล�าวว�าสํานักงาน ป.ป.ส. มีความภาคภูมิใจท่ีไดรับมอบพ้ืนท่ีหอฝ;<นจากทางมูลนิธิแม�
ฟrาหลวง ซ่ึงไดดําเนินการจัดต้ังเปmนสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการและเป;ดใหสาธารณชนเขาชม และเรียนรูเก่ียวกับมหันต
ภัยอันเกิดจากฝ;<นและสารเสพติด เพ่ือใหความรูในเชิงปrองกันยาเสพติดแก�เด็กเยาวชนและประชาชน ซ่ึงเปmนการสานต�อ
ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีมุ�งแกไขปpญหา ยาเสพติด มาต้ังแต�ปq พ.ศ.2548 และตามนโยบาย
ของรัฐบาล ท่ีปpจจุบันมุ�งเนนและใหความสําคัญต�อการปrองกันและ ปราบปรามยาเสพติดและการสรางความร�วมมือกับ
ต�างประเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ส. ต้ังใจท่ีจะต�อยอดงานของมูลนิธิแม�ฟrาหลวงฯ โดยจะนําพ้ืนท่ีไปใชใหเปmนแหล�ง เรียนรู สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับยาเสพติดใน อนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง และทดลองปลูกพืชท่ีเปmนหรือใหผลผลิตเปmนยาเสพติดใหโทษหรือ
วัตถุออกฤทธิ์หรืออาจใชผลิตเปmนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ และใชเปmนพ้ืนท่ีตั้งวิทยาลัยปrองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระหว�างประเทศ ซ่ึงจะเปmนหน�วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร ของประเทศลุ�มแม�น้ําโขง รวมท้ังเปmนสถานท่ี
ในการพัฒนาบุคลากรดานการปrองกันและปราบปรามยาเสพติดของ หน�วยงานภาคีระหว�างประเทศนอกภูมิภาคต�อไป
ในอนาคต 

โดยพ้ืนท่ีอุทยานสามเหลี่ยมทองคํา หรือหอฝ;<น ท่ีไดรับมอบจากมูลนิธิแม�ฟrาหลวงฯ ประกอบดวย พ้ืนท่ีอาคาร จัดแสดง
นิทรรศการ อาคารเกรทเธอร0แม�โขงลอดจ0 หองพัก บานพัก สํานักงาน หองประชุม รวมท้ังอาคารประกอบอ่ืนๆ ต้ังอยู�
ในเขตป
าสงวนแห�งชาติป
าน้ํามะ และป
าสบรวก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ี 156 ไร� 3 งาน 3 
ตารางวา ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชน0ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ และกรมป
าไม 
รวมท้ังไดรับอนุญาตใหเขาใชประโยชน0หรืออยู�อาศัยในเขตป
าสงวนแห�งชาติดังกล�าว มีกําหนดระยะเวลา 30 ปq 

 



 

"ศรัณย0วุฒิ" จี้! รมว.พม.เร�งออกโฉนด ใหชาวอําเภอท�าปลา เสียสละท่ีดินเพ่ือสรางเข่ือนสิริกิติ์   

 สยามรัฐออนไลน0  24 เมษายน 2565  https://siamrath.co.th/n/342490 

"ศรัณย0วุฒิ" จี้! รมว.พม.เร�งออกโฉนด ใหชาวอําเภอท�าปลา เสียสละท่ีดินเพ่ือสรางเข่ือนสิริกิติ์ เม่ือ 53 ปqท่ีผ�านมา "จุติ" 
ลั่นตองสางปpญหาท่ีดินใหเสร็จก�อนยุบนิคม รับปากประสาน "รมว.ทส." แกพ้ืนท่ีป
าทับซอนช�วยชาวบาน 

วันท่ี 24 เม.ย.65 ผูสื่อข�าว จ.อุตรดิตถ0 รายงานความคืบหนากรณีท่ี นายวิทูล นะถา อดีตนายกเทศบาลตําบลจริม 
พรอมตัวแทนชาวบานจากพ้ืนท่ี 5 ตําบล 12 หมู�บาน ประกอบดวย พ้ืนท่ีหมู� 1,2,5,6 และ 13 ตําบลจริม พ้ืนท่ีหมู� 
2,6,7 และ 12 ตําบลท�าปลา พ้ืนท่ีหมู� 1,3, และ 10 ตําบลร�วมจิต จํานวนกว�า 150 คน ออกมาเรียกรองสิทธิอัน
ชอบธรรมเก่ียวกับท่ีดินทํากิน รุ�นปู
 ย�า ตา ยาย ยอมเสียสละท่ีดินอันอุดมสมบูรณ0เพ่ือสรางเข่ือนสิริกิติ์ ใหคนไทยท้ัง
ประเทศไดมีไฟฟrาใช ดวยการยายถ่ินท่ีอยู�อาศัยเดิม เขาไปอยู�ท่ีดินตามท่ีรัฐจัดสรรให ในเขตพ้ืนท่ีนิคมสรางตนเองลําน้ํา
น�าน ไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาใชทําประโยชน0ในท่ีดินเพ่ือการครองชีพหรือ น.ค.1 ซ่ึง น.ค.1 จะถูกปรับเปลี่ยนเปmน 
น.ค.2 และ น.ค.3 หรือโฉนดภายในระยะเวลา 5 ปq ต้ังแต� ปq พ.ศ.2511 จนถึงปpจจุบันนี้ พ.ศ.เปmนเวลาถึง 53 ปqแลว 
ราษฎรท่ีไดรับหนังสือ น.ค.1 รวมท้ังสิ้น 1,013 ราย จาก 5 ตําบล 12 หมู�บาน ยังไม�ไดรับเอกสารสิทธิ์เปmนโฉนดท่ีดิน
ทํากิน ตามท่ีรัฐบาลรับปากจะดําเนินตามข้ันตอนให ปรับเปลี่ยนจาก น.ค.1 เปmน น.ค.2 และ น.ค.3 หรือโฉนดท่ีดิน
ใหกับชาวบานในระยะเวลา 5 ปq ตามพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 เพ่ือเปmนมรดกใหกับ
ลูกหลานในอนคตโดยเรียกรองขอใหรัฐเร�งดําเนินออกเปmนโฉนดใหกับชาวบานท่ีอพยพมาทุกราย บริเวณหนาท่ีท่ีว�าการ
อําเภอท�าปลา ตามท่ีไดนําเสนอข�าวไปแลวนั้น 

วันนี้ นายศรัณย0วุฒิ ศรัณย0เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ0 และหัวหนาพรรคเพ่ือชาติ พรอดวยน.ส.รสรินทร0 ศรัณย0เกตุ 
กรรมการบริหารพรรคเพ่ือชาติ บุตรสาวของส.ส.ศรัณย0วุฒิ และตัวแทนชาวบานอําเภอท�าปลา ไดเขายื่นหนังสือขอ
เอกสารสิทธิท่ีดินหรือโฉนดต�อนายจุติ ไกรฤกษ0 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย0 ขณะเปmน
ประธานเป;ดศูนย0ช�วยเหลือสังคมตําบลเด�นเหล็ก อ.น้ําปาด จ.อุตร ดิตถ0 เปmนการบริการช�วยเหลือสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ�มเปราะบาง 



โดย นายศรัณย0วุฒิ หัวหนาพรรคเพ่ือชาติ กล�าวว�า ชางบานอําเภอท�าปลาเปmนผูเสียสละเพ่ือก�อสรางเข่ือนสิริกิติ์ ใหคน
ท้ังประเทศไดมีไฟฟrาใช อพยพโยกยายถ่ินฐานเขามาอยู�อาศัยและทํากินในท่ีดินของนิคมสรางตนเองลําน้ําน�านซ่ึงเปmน
พ้ืนท่ีทุรกันดารต้ังแต�ปq พ.ศ.2511 เวลาถึง 54 ปq มีเอกสารสิทธิ์เปmนเพียง น.ค.1 อีก 2 ปq หน�วยงานนิคมสรางตนเอง
ลําน้ําน�าน จะถูกยุบตัวลงไปแลว อางว�าพ้ืนท่ียังติดอยู�ในเขตป
าสงวนแห�งชาติ ปpจจุบันมีกฎกระทรวง ไดทําการเพิกถอน
เขตป
าสงวนแห�งชาติป
าลําน้ําน�านฝp<งขวาบางส�วน ในทองท่ีตําบลจริม ตําบลท�าปลา ตําบลร�วมจิต อําเภอท�าปลา และ 
ตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จ.อุตรดิตถ0 ออกไปเปmนท่ีเรียบรอยแลว ชาวบานจึงมาเรียกรองขอเอกสารสิทธิ์โฉนดท่ีดิน เพ่ือ
เปmนมรดกใหกับลูกหลานในวันขางหนาต�อไป 

จากนั้น หัวหนาพรรคเพ่ือชาติ กล�าวว�า ชาวท�าปลาฝากบทกลอนบทหนนึ่งสั้นๆมาให นายจุติ ไกรฤกษ0 รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย0 พรอมขาราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย0 
ขาราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ0และชาวบานท่ีเดินทางมาร�วมเป;ดศูนย0ช�วยเหลือสังคมตําบลเด�นเหล็กไดฟpงบทกลอน
สดว�า “โอท�าปลา สุดแสนช้ํา ตองหนีน้ํามาอดน้ํา ทนทํานาบนหินผา 54 ปqท่ีผ�านมา ชาวท�าปลาทนเพ่ือใคร” ก�อน
ตัวแทนชาวบานจะยื่นหนังสือใหรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย0 

นายจุติ รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย0 กล�าวว�า หลังรับหนังสือขอเอกสารสิทธิท่ีดินหรือโฉนดจาก
ชาวบานแลว และไดมอบหมายเรื่องดังกล�าวใหนายอนุกูล ปqดแกว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปmน
ผูดําเนินการต�อ เรื่องแรกท่ียืนยันคือนิคมสรางตนเองลําน้ําน�านจังหวัดอุตรดิตถ0 จะยังไม�ถอนสภาพหรือป;ดสภาพการ
เปmนนิคมฯในช�วงเวลา 2 ปqนี้ จนกว�าจะแกไขปpญหาใหชาวบานจนจบ เรื่องท่ีสอง จะตองประสานงานกับทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมประชุมหารือร�วมกันเพ่ือใหความเปmนธรรมกับชาวบานโดยนําภาพถ�ายทาง
อากาศท่ีละเอียดมาใชเทียบเคียงท่ีดินของชาวบาน ท่ีผ�านมาเคยเทียบเคียงภาพถ�ายแลวพบว�ามีท่ีดินอยู�จริงเกิน 15% 
เม่ือมีการประชุมจะเชิญ นายศรัณย0วุฒิ ศรัณย0เกตุ หัวหนาพรรคเพ่ือชาติ สส.อุตรดิตถ0 และตัวแทนเขาร�วมประชุมดวย 
เพ่ือปกปrองสิทธิพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ0 โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปmน
ผูรักษากฏกติกา โดยตนขออาสาประสานงานกับวราวุธ ศิลปอาชา เปmนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหระยะเวลาข้ันตอนการดําเนินการสั้นลงภายในไม�เกิน 2 เดือน มีเจาหนาท่ีกระทรวงทรัพย0ฯ ลง
ตรวจสอบเรื่องของปpญหาในพ้ืนท่ีใหเสร็จเรียบรอยก�อนออกเปmนโฉนดท่ีดินต�อไป 


