
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  22 เม.ย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ทหาร-ฝายปกครองยึดคืนปาสมุย  (เดลินิวส 23 เม.ย. 65  หนา 13) 
- ‘รวมใจ รักษปานาน’ สรางสรรคและพอเพียง  (ไทยโพสต  22 เม.ย. 65  หนา 7) 
- บทความพิเศษ ราคาแหงจริยธรรม  (มติชนสุดสัปดาห  22- 28 เม.ย. 65  หนา 19) 
- จําคุกลุงพล 2ป 3 เดือน เซนรุกปา  (เดลินิวส  23 เม.ย. 65  หนา 13) 
 
สื่อออนไลน 
- ยึดพื้นท่ีปาคนื!  จากกลุมนายทุน บุกรุกเขาเกาะสมุย  (แนวหนา  22 เม.ย. 65)  
https://www.naewna.com/local/648670 
- ศาลจําคุก ‘ลุงพล’ 2 ป ฐานบุกรุกปาสรางวังพญานาค ตองรื้อถอนออกภายใน 30 วัน  (แนวหนา 22 เม.ย. 
65)  https://www.naewna.com/local/648896 
- สั่งรื้อ วังพญานาคลุงพลภายใน 30 วัน สรางรุกท่ีปาฯ ชดใช 2.3 หมื่น  (ไทยรัฐ  21 เม.ย. 65)  
https://www.naewna.com/local/648896 
- ศาลสั่งจําคุก ‘ลุงพล’ 2 ป 3 เดือน บุกรุกปาสรางพญานาค!  (ไทยโพสต 21 เม.ย. 65)  
https://www.thaipost.net/district-news/127493/ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26490
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 13(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ทหาร-ฝ่ายปกครองยึดคืนป่าสมุย

รหัสข่าว: C-220423035050(22 เม.ย. 65/07:09) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 15.60 Ad Value: 14,820 PRValue : 44,460 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2175
วันที่: ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 19(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ราคาแห่งจริยธรรม

รหัสข่าว: C-220422031121(22 เม.ย. 65/06:26) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 96.22 Ad Value: 35,601.40 PRValue : 106,804.20 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2175
วันที่: ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 19(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ราคาแห่งจริยธรรม

รหัสข่าว: C-220422031121(22 เม.ย. 65/06:26) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 96.22 Ad Value: 35,601.40 PRValue : 106,804.20 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9291
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ-สังคม-สตรี

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: 'ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน' สร้างสรรค์และพอเพียง

รหัสข่าว: C-220422008002(22 เม.ย. 65/05:12) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 88.50 Ad Value: 106,200 PRValue : 318,600 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9291
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ-สังคม-สตรี

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: 'ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน' สร้างสรรค์และพอเพียง

รหัสข่าว: C-220422008002(22 เม.ย. 65/05:12) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 88.50 Ad Value: 106,200 PRValue : 318,600 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26490
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 13(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จำคุกลุงพล2ปี3เดือนเซ่นรุกป่า

รหัสข่าว: C-220423035048(22 เม.ย. 65/07:10) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 19.15 Ad Value: 18,192.50 PRValue : 54,577.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

21 เมษายน 2565 ผูส้อืข่าวรายงานวา่ พ.อ.ดสิุต เกษรแกว้ หวัหนา้ชุดตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของ

รฐั การทาํลายทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในพืนทีกองทพัภาคที 4 พรอ้มดว้ย ร.อ.อดลุย ์พรหมบุตร หวัหนา้ชุด

ปฏิบตัิการ กอ.รมน.ภาค4 พืนทีเกาะสมยุ นายจรญั รนืพานิช หวัหนา้หน่วยป้องกนัรกัษาป่าทีสฎ.16 (เกาะสมยุ) และฝ่าย

ปกครองอาํเภอเกาะสมยุ นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีเขา้ตรวจสอบการบุกรุกแผว้ถางป่าบริเวณเขาขวาง ม.3 ต.ตลิงงาม              

อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี  

จากการตรวจสอบในพืนทีดงักลา่ว สืบเนืองจากไดมี้ชาวบา้นในพืนทีรอ้งเรียนผ่าน กอ.รมน.ภาค4 ว่ามีขา้ราชการใน

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และอดีตทหารนอกราชการ เขา้มาบกุรุกพืนทีป่าบริเวณเขาขวาง เกาะสมยุ ผูบ้กุรุกมีการตดัโคน่ไม้

ทาํลายป่าเป็นวงกวา้งหลายสิบไร ่และนาํเครืองจกัรขนาดใหญ่เขา้มาปรบักวาดพืนทีเป็นบรเิวณกวา้ง นอกจากนียงัได้

ความเดือดรอ้นจากถกูปิดถนนทีชาวบา้นใชเ้ป็นเสน้ทางเขา้ออกสวนและอา้งกบัชาวบา้นวา่รูจ้กักบันายทหารระดบัสงูของ

กองทพัภาคที4 อีกดว้ย 
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จดุทีตรวจสอบเจา้หนา้ทีพบว่าพืนทีบริเวณใกลเ้คียงกบัทีเกิดเหตสุว่นใหญ่เป็นสวนมะพรา้ว ส่วนทีเกิดเหตพุบ

รอ่งรอยการใชเ้ครอืงจกัรรถแบ็คโฮไถปรบักวาดพืนทีเป็นบริเวณกวา้ง พืนทีป่าเสียหาย 18 ไร ่3 งาน 62 ตารางวา และ

ลอ้มรวัลวดหนามกนัแนวอาณาเขตไว ้จากการตรวจสอบแปรภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2545 พบว่าบริเวณดงักล่าวเป็น

พืนทีทีใชป้ระโยชนม์าก่อน ขณะตรวจสอบไมพ่บผูห้นงึผูใ้ดในทีเกิดเหตแุละบริเวณใกลเ้คียง จงึไมท่ราบวา่เป็นของผูใ้ด 

คณะเจา้หนา้ทีพิจารณาเห็นวา่การกระทาํดงักลา่วเป็นการกระทาํความผิดกฎหมายตามพระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 

มาตรา 54 

 

พ.อ.ดสุิต เกษรแกว้ หวัหนา้ชุด

ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการบกุรุกทีดิน

ของรฐั การทาํลายทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในพืนทีกองทพัภาคที 4 กลา่ว

ว่า ไดร้บัเรอืงรอ้งเรียนจากราษฎรบน 

เกาะสมยุ จงึไดเ้ดินทางมาตรวจสอบพืนที

จริงรว่มกบัหน่วยงานในพืนที ก็พบว่ามีการ

บกุรุกแผว้ถางจริงในพนืทีป่าไมต้ามพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ.2484 และมีการปิดกนัเสน้ทาง ในขนัตน้ไดท้าํบนัทกึตรวจ

ยดึพืนที แจง้ความดาํเนินคดีในการกระทาํความผิดกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม ้ตามพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ.2484 

มาตรา 54 ฐาน แผว้ถาง หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการทาํลายป่า หรือเขา้ยดึถือครอบครองป่าเพือตนเองหรือ

ผูอื้นโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที สง่พนกังานสอบสวน สภ.เกาะสมยุ เพือสืบสวนสอบสวนหาตวัผูก้ระทาํ

ผิดมาดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป. 012 
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ศาลจงัหวดัมุกดาหาร อ่านคาํพิพากษาความผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ กรณีลุงพลและพวก

ก่อสร้างวงัพญานาคในพืนที บา้นกกกอก จาํคุก 2 ปี 3 เดือนปรับ 45,000 บาท ใหช้ดใชค่้าเสียหายกรมป่าไม ้23,054 บาท 

โทษจาํคุกใหร้อการลงโทษ 2 ปี รือถอนพญานาคภายใน 30 วนั ทนายชีลุงพลมีความผิดก็จริง แต่ศาลใหก้ลบัตวัเป็นคนดี  

เวลา 09.00 น. วนัที 21 เมษายน 2565 นายไชยพ์ล วิภา หรือลุงพล และ น.ส.สมพร หลาบโพธิ หรือป้าแต๋น 

เดินทางมายงัศาลจงัหวดัมุกดาหาร ตามนดัของศาลใหม้ารับฟังคาํพิพากษาศาลชนัตน้ คดีอาญาหมายเลขดาํ อ.971/2564 

เรือง ความผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม,้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ กรณีก่อสร้างวงัพญานาคในพนืที บา้นกกกอก ตาํบลกกตูม 

อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร โดยในวนันีมีทีบรรดาเหล่ายทููบเบอร์เดินทางมาใหก้าํลงัใจทีบริเวณหนา้ศาลจงัหวดั

มุกดาหารเป็นจาํนวนมาก ซึงจะเป็นการอ่านคาํพิพากษาศาลชนัตน้เกียวกบั นายไชยพ์ล วิภา และ นายธีรพงษ ์(สงวน

นามสกลุ) และนายนิคม (สงวนนามสกลุ) สองยทููบเบอร์ ถูกดาํเนินคดีในขอ้หา ในความผิด ร่วมกนัทาํไมห้วงหา้มโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 มาตรา 11 ร่วมกนัทาํไมห้วงหา้มในเขตป่าสงวนแห่งชาติอนัเป็น

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 
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ต่อมา เวลา10.30 น. ศาลไดพิ้พากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยที 1 มีกาํหนด 2 ปี 3 เดือนปรับ 45,000 บาท จาํคุกจาํเลยที 

2 และที 3 มีกาํหนด 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาทใหจ้าํเลยที 1 ชดใชค่้าเสียหายกรมป่าไมจ้าํนวน 23,054 บาท โทษจาํคุกให้

รอการลงโทษไว ้2 ปี รือถอนพญานาคภายใน 30 วนั หลงัฟังคาํพิพากษา นายไชยพ์ล ไดอ้อกมาทกัทายกบักลุ่มยทููบเบอร์

ก่อนจะขบัรถออกไปจากหนา้ศาลเพือกลบัทีพกั 

ดา้นทนายสุรชยั ชินชยั ทนายความทีมารับคดีต่อจากทนายสมเกียรติ โรจนวรกมล ซึงเป็นทนายวา่ความในคดี

ร่วมกนัทาํไมห้วงหา้มโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 มาตรา 11 ร่วมกนัทาํไมห้วงหา้มในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 เปิดเผยวา่ ทนายสมเกียรติ ไดต่้อสูใ้นมุมที

จาํเลยไม่มีเจตนา ชนันีเป็นแค่เพียงชนัตน้โดยสรุปคือวา่ลุงพลมีความผิดกจ็ริง แต่วา่ใหก้ลบัตวัเป็นคนดี ซึงใหร้อลงอาญา

ในโทษจาํคุก ในอนัดบัถดัไปทางทีมงานทนายความจะดาํเนินการต่อในชนัอุทธรณ์ต่อไป  
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ศาลจงัหวดัมกุดาหาร พิพากษา “ลงุพลพรอ้มพวก” รุกป่าสรา้งวงัพญานาค จาํคกุ 2 ปี 3 เดือน แตใ่หร้อลงอาญาไว ้

2 ปี ปรบั 4.5 หมนืบาท ใหรื้อถอนภายใน 30 วนั 

เมอืวนัที 21 เมษายน นายไชยพ์ล วิภา หรือลงุพล และน.ส.สมพร หลาบโพธิ หรือปา้แตน๋ เดินทางมายงัศาลจงัหวดั

มกุดาหาร ตามนดัเพือฟังคาํพิพากษาศาลชนัตน้ ในคดีอาญาความผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าไมฯ้, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯกรณี

จาํเลยก่อสรา้งวงัพญานาคในพืนที บา้นกกกอก ตาํบลกกตมู 

อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร โดยวนันีบรรดาเหลา่ยูทบูเบอรเ์ดินทางมาใหก้าํลงัใจ บริเวณหนา้ศาลจงัหวดั

มกุดาหาร โดยศาลนดัอ่านคาํพิพากษาคดีทีลงุพลและ2สองยทูบูเบอร ์ถกูดาํเนินคดีในขอ้หาความผิดร่วมกนัทาํไมห้วง

หา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตอนัเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าไม ้2484 มาตรา 11 รว่มกนัทาํไมห้วงหา้มในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

อนัเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 

โดยศาลพิพากษาลงโทษจาํคกุจาํเลยที1 หรือลงุพล มีกาํหนด 2ปี 3เดือน ปรบั 45,000บาท จาํคกุจาํเลยที2และ

ที3 มีกาํหนด 1 ปี ปรบัคนละ 20,000บาท ใหจ้าํเลยท1ีชดใชค้่าเสียหายกรมป่าไมจ้าํนวน 23,054บาท โทษจาํคกุใหร้อการ

ลงอาญา ไว ้2ปี รวมทงัใหร้อืถอนวงัพญานาคภายใน 30วนั 
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สาํหรบัคดีนีสบืเนืองจากกรณีคณะพนกังานสอบสวน บก.ปทส.มีความเห็นสงัฟ้องลงุพลและพวก ซงึเป็นยทูบู

เบอร ์ทงัสิน 5ขอ้หา โดยแบ่งเป็นลงุพล 3 ขอ้หา ประกอบไปดว้ย กระทาํผิดตามพระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 มาตรา

54 ในฐานความผิดกระทาํการดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการทาํลายป่าหรือเขา้ยึดถือครอบครองป่าเพือตนเองหรือผูอื้น,

กระทาํผิดตามพระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ในความผิดฐานยดึถือครอบครองเขา้ทาํประโยชน ์

หรืออยู่อาศยัในทีดินก่อสรา้งแผว้ถาง ทาํไม ้หรือกระทาํการดว้ยประการใดใดอนัเป็นการทาํใหเ้สือมเสียสภาพป่าสงวน

แห่งชาติ และ รว่มกนัทาํไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต มไีมห้วงหา้มไวใ้นความครอบครองอนัมิไดแ้ปรรูป โดยไมมี่รอย

ตราค่าภาคหลวงหลวง หรือรอยตรารฐับาลขาย อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติป่าไมพ้ทุธศกัราช 2485 มาตรา 11 

และ 69 

นอกจากนี ไดแ้จง้ขอ้หา นายธีรพงษ์ (สงวนนามสกลุ)และนายนิคม (สงวนนามสกลุ) สองยทูบูเบอร2์ขอ้หา ใน

ความผิด รว่มกนัทาํไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 มาตรา11 ร่วมกนัทาํไมห้วง

หา้มในเขตป่าสงวนแห่งชาติอนัเป็นความผิดตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 เม.ย. 2565 - ผูสื้อข่าวรายงานว่าเมือเวลา 09.00 น. นายไชยพ์ล วิภา หรือลงุพล นางสาวสมพร หลาบโพธิ หรือป้า

แต๋น พรอ้มดว้ย นายสรุชยั ชินชยั ทนายความ นายสมเกียรติ โรจนวรกมล ทนายความ เดินทางมาทีศาลจงัหวดั

มกุดาหาร เพือฟังคาํพิพากษา คดีบุกรุกป่าสรา้งวงัพญานาค โดยทีบริเวณหนา้ศาลจงัหวดัมกุดาหาร มีเหล่ายูทูบเบอร์

ขา้งกายมาใหก้าํลงัใจเป็นจาํนวนมาก 

ล่าสดุศาลจังหวดัมกุดาหารไดอ้่านคาํพิพากษา ศาลชนัตน้ตดัสินนายไชยพ์ล หรือลงุพล จาํเลยที 1 จาํคกุ 2 ปี 3 เดือน 

ปรบั 45,000 บาท โทษจาํใหร้อลงอาญา 2 ปี ส่วนยทููบเบอรท์งั 2 คน จาํคกุคนละ 1 ปี ปรบัคนละ 20,000 บาท โทษจาํ

ใหร้อลงอาญาคนละ 2 ปี ในคดีบุกรุกป่าสรา้งวงัพญานาค ส่วนกรมป่าไมใ้หจ้าํเลยที 1 ชดใชค้่าเสียหายในการตดัไมใ้น

เขตป่าสงวนจาํนวน 23,054 บาท และใหรื้อถอนรูปปันพญานาคภายใน 30 วนั 
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นายสมเกียรติ โรจนวรกมล ทนายความ กล่าวว่าทางศาลท่านมองเป็นพืนทีป่า แต่ทางจาํเลยสูเ้รืองเจตนา กบัสูเ้รือง 

สค. 1 เนืองจากเอกสาร สค.1 ไม่มีตน้ฉบับ มีแต่ตวัสาํเนาอา้งส่งศาลและความน่าเชือถือ สู ้พ.ร.บ.ป่าไมท้ีประกาศไป

ไม่ได ้จึงไดต้ดัสินมีความผิดจริง แต่ใหร้อลงอาญาไว ้2 ปี เนืองจากเห็นควรใหโ้อกาสกลบัเนือกลบัตวั ท่านก็เมตตาตรง

นี และเสียค่าปรบัไป 45,000 บาท ลงุพลมีหลายกรรมหลายกระทง ส่วนอีก 2 คน ( ยูทบูเบอร)์ คนละ 20,000 บาท 

เนืองจากท่านมองว่าจาํเลยที 2 – 3 แมจ้ะอา้งว่าเป็นทีดินของลงุพล ก็ตาม แต่มาอยู่นานแลว้ น่าจะรูว้่าเป็นทีป่า ท่าน

วินิจฉัยแบบนี ก็คงตอ้งส่งต่อศาลอทุธรณ ์เพือวินิจฉัยต่อไป 

ส่วนจาํเลยที 1 (ลงุพล) รอลงอาญา 2 ปี ส่วนพญานาคมีคาํสงัใหรื้อถอนภายใน 30 วนั ซงึจะมีการขอคุม้ครองกนั

อย่างไร เป็นเรืองของทนายความชุด 2 ( นายสุรชยั ชินชัย ) ทีจะยืนศาลอทุธรณต์่อไป 

สาํหรบัคดีนีสืบเนืองจากกรณีคณะพนกังานสอบสวน บก.ปทส. มีความเห็นสงัฟ้องลงุพลและพวก ซงึเป็นยูทูบเบอร ์

ทงัสิน 5 ขอ้หา โดยแบ่งเป็นลงุพล 3 ขอ้หา ประกอบไปดว้ย กระทาํผิดตามพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 54 

ในฐานความผิดกระทาํการดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการทาํลายป่าหรือเขา้ยดึถือครอบครองป่าเพือตนเองหรือผูอื้น, 

กระทาํผิดตามพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ในความผิดฐานยึดถือครอบครองเขา้ทาํ

ประโยชน ์หรืออยู่อาศยัในทีดินก่อสรา้งแผว้ถาง ทาํไม ้หรือกระทาํการดว้ยประการใดใดอนัเป็นการทาํใหเ้สือมเสีย

สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และ รว่มกนัทาํไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต มีไมห้วงหา้มไวใ้นความครอบครองอนัมิไดแ้ปร

รูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหลวง หรือรอยตรารฐับาลขาย อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติป่าไมพุ้ทธศกัราช 

2485 มาตรา 11 และ 69 

นอกจากนี ไดแ้จง้ขอ้หา นายธีรพงษ์ (สงวนนามสกุล) และ นายนิคม (สงวนนามสกุล) สองยูทูบเบอร ์2 ขอ้หา ใน

ความผิด ร่วมกนัทาํไมห้วงหา้มโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 มาตรา 11 ร่วมกันทาํไม้

หวงหา้มในเขตป่าสงวนแห่งชาติอนัเป็นความผิดตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 

สาํหรบัปู่ ปาริจิตนาคราช ส่วนลาํตวัสูงประมาณ 3 เมตร ส่วนหวัสงูประมาณ 7 เมตร ความยาวประมาณ 44 เมตร เริม

ก่อสรา้งตวัพญานาคตงัแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจบุนัเสร็จไปแลว้ประมาณ 80 % ล่าสดุศาลจงัหวดัมุกดาหาร 

สงัใหรื้อถอนรูปปันพญานาคภายใน 30 วนั 
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