
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  6-7 เม.ย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  

- บิ๊กปอมลุยแกปญหาการไมมีที่ดินทํากินใหชาวอุตรดิตถ  (เดลินิวส  7 เม.ย. 65  หนา 10) 

- บิ๊กปอมลุยแกปญหาการไมมีที่ดินทํากินใหชาวอุตรดิตถ  (เดลินิวส  6 เม.ย. 65  หนา 10) 

- 7 เม.ย. 65 ชี้ชะตา ‘เอ-ปารีณา’ ไดกลับสภาฯ หรือหลุด ส.ส.  (ไทยโพสต  6 เม.ย. 65  หนา 1,2) 

- คดีอาญาตามหลอน ‘ที่ดินแจสมพร’ อัยการเตรียมชี้ขาด ‘สัง่ฟอง-ไมฟอง’ หลังตํารวจปดคดีไมเอาผิด        

(ไทยโพสต  6 เม.ย. 65  หนา 4) 

- เปดชอง ‘แมธนาธร’ อุทรณคดีรุกปา  (ไทยโพสต  6 เม.ย. 65  หนา 3) 

สื่อออนไลน 

- เครือซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง”  

(สยามรฐั  6 เม.ย. 65)  https://siamrath.co.th/n/337569 

- CP-CPF เพิ่มพื้นทีส่ีเขียว ‘ปลูกจําปาปา’ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง”  

(ผูจัดการออนไลน  6 เม.ย. 65) https://mgronline.com/news1/detail/9650000033223 

- ปทส.ตามรวบมอดไมสุดเหิม ขับรถขวางทางตํารวจเขายึดไม ‘ปาแมเปน’  (เดลินิวสออนไลน  6 เม.ย. 65)  

https://www.dailynews.co.th/news/931230/ 
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วนัท ี5 เม.ย.ทเีครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และ บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) หรอื ซีพีเอฟ รว่มอนรุกัษ์และ

ฟืนฟปู่าใน "โครงการซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบรุ ีโชวค์วามสาํเรจ็เพมิพนืทสีีเขียวใหป้ระเทศไทย 

6,971 ไร ่เป็นตน้แบบการฟืนฟผืูนป่า สรา้งความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก สรา้งงาน สรา้งอาชีพ สู่

ชมุชน พรอ้มกนันี รว่มปลกูตน้จาํปาป่า และปลอ่ยปลา 1 แสนตวั มุง่มนัสรา้งความมนัคงทางอาหาร 

 
นายสภุกิต เจียรวนนท ์ประธานกรรมการเครอืซีพ-ี ซีพีเอฟ ลงพนืทโีครงการ "ซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยา

เดินธง" ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ีโครงการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าตน้นาํลุม่นาํป่าสกั ทีเกิดจากความรว่มมอื 3 ประสาน 

คือ กรมป่าไม ้ชมุชนรอบเขาพระยาเดินธง และซีพเีอฟ เป็นตน้แบบการปลกูป่าและฟืนฟปู่าในพืนทอีนืๆ ของประเทศ และเป็น

แหลง่เรยีนรูเ้กียวกบัการฟืนฟสูภาพป่าไม ้โดยมีผูบ้รหิารระดบัสงูของซีพเีอฟ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูเครอืซีพีและบรษัิทในเครอื 

อาทิ นายอดิเรก ศรปีระทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร นายพงษ์ วิเศษไพฑรูย ์รองประธานคณะกรรมการบรหิาร นาย

ประสิทธิ บญุดวงประเสรฐิ ประธานคณะผูบ้รหิาร ซีพเีอฟ และยงัไดร้บัเกียรติจาก มล.อนพุร เกษมสนัต ์รองกงสลุกิตติมศกัดิ

รสัเซีย นายศิรชิยั มาโนช ทปีรกึษาอาวโุส เครอืซพี ีรว่มกิจกรรมในครงันี โดยมี นายสรุพล กลนิพนัธุ ์ผูอ้าํนวยการสว่นสง่เสริมการ

ปลกูป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี5 สระบรุ ีนายถนอมพงษ์ สงัขธ์ูป หวัหนา้โครงการเขาพระยาเดนิธง ชมุชน และ

คณะทาํงานยทุธศาสตร ์ซีพเีอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง ใหก้ารตอ้นรบั 
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นายประสิทธิ บญุดวงประเสรฐิ ประธานคณะผูบ้รหิาร ซีพเีอฟ กลา่ววา่ โครงการ ซีพเีอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระ

ยาเดินธง เป็นความภมูใิจและเป็นความมุง่มนัของเครอืซีพี และซพีีเอฟ ในการมีสว่นรว่มอนรุกัษ์และฟืนฟผืูนป่า ซงึในวนันีทา่น

ประธานกรรมการ สภุกิต เจียรนนท ์และคณะผูบ้รหิารไดม้าติดตามความคืบหนา้การฟืนฟปู่าจากทีดาํเนินการในระยะแรก (2559-

2563) 5,971 ไร ่ช่วยพลิกฟืนสภาพป่าทีมีสภาพรกรา้งสูป่่าทีอดุมสมบรูณ ์และในระยะทีสอง (2564-2568) ซีพีเอฟมแีผนทจีะ

อนรุกัษ์และฟืนฟปู่าเพิมเติมอีก 1,000 ไร ่นอกจากนนัในทกุๆ ปีจะมีการติดตามดแูลผืนป่าแหง่นีอย่างต่อเนอืง ซงึถือเป็นแหลง่ตน้

นาํสาํคญัอกีแหง่หนงึของประเทศไทย และยงัเชือมโยงกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทงั เป็นตน้แบบทกีรมป่าไมจ้ะนาํมาใช้

พฒันาผืนป่าพนืทอีนืๆ ของประเทศ และเป็นแหลง่เรยีนรูส้าํหรบัหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนอนืๆ เขา้มาศกึษารูปแบบการ

อนรุกัษ์ฟืนฟปู่า“สงิทีสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยืน สามารถทาํใหบ้รษัิท สงัคม สงิแวดลอ้ม เติบโตอยา่งสอดคลอ้งไป

ดว้ยกนั โครงการนี เป็นความตงัใจของเครอืซีพีและซีพีเอฟทีทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคม และประเทศ 

สาํหรบักิจกรรมในวนัน ีซีพเีอฟไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากทีปรกึษาอาวโุส เครอืซพี ีมอบตน้จาํปาป่า 1,000 ตน้ ซงึจะ

นาํมาปลกูเพมิเติมในพืนทขีองโครงการฯ นอกจากน ียงัมกิีจกรรมปลอ่ยปลา 1 แสนตวัเพือเป็นแหลง่อาหารของชมุชนทอียูร่อบขา้ง

เยยีมชมพนืทโีครงการ ฯ โรงเพาะชาํกลา้ไม ้แหลง่รวบรวมเมลด็พนัธุไ์มป่้าในโครงการฯ นาํมาเพาะอนบุาลใหเ้ป็นกลา้ทีแข็งแรง ซงี

ซีพีเอฟมกีารจา้งงานชมุชนในการติดตามดแูลตน้ไมใ้นพนืทโีครงการ เพาะกลา้ไม ้กาํจดัวชัพืช ฯลฯ เป็นการสรา้งงาน สรา้งอาชีพสู่

ชมุชน ชมแปลงปลกูป่าพิถีพิถนั ซงึปลกูในปี 2560 และเตรยีมขนึทะเบียนโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย (T-VER) จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก. 

นายสรุพล กลนิพนัธุ ์ผูอ้าํนวยการสว่นสง่เสรมิการปลกูป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 5 สระบรุ ีกลา่ววา่ ซีพีเอฟเขา้

มาชว่ยฟืนฟผืูนป่าเขาพระยาเดินธงในช่วง 5 ปีทีผ่านมา สง่ผลใหร้ะบบนิเวศเปลยีนแปลงไป ความอดุมสมบรูณข์องผืนป่ากลบัคืน

มา มีแหลง่นาํเพมิขนึ ชาวบา้นมแีหลง่อาหาร สามารถเป็นตน้แบบอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าในหลายพนืท ีจากการทซีีพีเอฟไดน้าํ

รูปแบบตา่งๆ มาใช ้รวมทงัประสานความรว่มมือกบันกัวชิาการเขา้มาช่วยจนไดผ้ืนป่ากลบัคืนมา ซงึกรมป่าไมจ้ะใชโ้ครงการนีเป็น

ตน้แบบในการฟืนฟปู่า ขอขอบคณุ ซีพีเอฟ ทีเขา้มาสนบัสนนุการดาํเนินงานของกรมป่าไมสู้เ่ปา้หมายยทุธศาสตรช์าติในการเพมิ

พนืทสีีเขียว 

ซีพีเอฟดาํเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง” มาตงัแตปี่ 2559 โดยผลสาํเรจ็จากการ

ดาํเนินการระยะทีหนงึ (ปี 2559 -2563) ชว่ยอนรุกัษ์และฟืนฟปู่ารวม 5,971 ไร ่ช่วยเพมิความหลากหลายทางชีวภาพ ทงัพนัธุพ์ืช

และพนัธุส์ตัว ์ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการฯ ระยะทสีอง (ปี 2564 -2568 ) เพมิเตมิอกี

1,000 ไร ่รวมเป็น 6,971 ไร ่รวมทงัต่อยอดจากการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่า สูก่ารสรา้งความมนัคงทางอาหารระดบัชมุชน สง่เสรมิ

ชมุชนปลกูผกัปลอดภยัไวบ้รโิภคเอง รวมถึงนาํไปจาํหนา่ยในตลาดของชมุชน และยงัไดส้นบัสนนุชมุชนทาํโครงการเพาะพนัธุแ์ละ

อนบุาลปลาอีกดว้ย ทาํใหห้ลายครวัเรอืนมีรายไดเ้พิมขนึ และสรา้งอาชีพเสรมิ อาทิ นาํปลามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑป์ลาสม้    

ปลารา้ เพอืจาํหนา่ย เป็นตน้ สอดรบักบัเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (SDGs) และมุง่สูก่ารเป็นองคก์ร

ลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย ์(Net Zero Emission) 

เครอืซพีแีละซีพเีอฟ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมสีว่นรว่มรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติอยา่ง

ยงัยืน และในโอกาสทีเครอืซีพีกา้วสูก่ารดาํเนินงานครบรอบ 100 ปี มุง่มนัทาํกิจกรรมทเีป็นประโยชนต์อ่สงัคม ตามปรชัญา 3 

ประโยชนข์องเครอื คือ ประโยชนต์่อประเทศ ประโยชนต์อ่ประชาชน และประโยชนต์อ่บรษัิท 
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 CP-CPF รว่มอนรุกัษ์และฟืนฟปู่า "โครงการซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบรีุ เพมิพนืทสีี

เขียวใหไ้ทย 6,971 ไร ่เป็นตน้แบบการฟืนฟผืูนป่า สรา้งความหลากหลายทางชวีภาพ ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก สรา้งงาน 

สรา้งอาชีพ สูชุ่มชน พรอ้มรว่มปลกูตน้จาํปาป่า-ปลอ่ยปลา 1 แสนตวั มุง่สรา้งความมนัคงทางอาหาร 

 
นายสภุกิต เจียรวนนท ์ประธานกรรมการเครอื CP-CPF ลงพนืท ีจ.ลพบรุ ีลงพนืทโีครงการ "ซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่า

สกั เขาพระยาเดินธง" ทเีกิดจากความรว่มมือ 3 ประสาน ไดแ้ก่ กรมป่าไม ้ชมุชนรอบเขาพระยาเดินธง และ CPF ซงึเป็นตน้แบบ

และแหลง่เรยีนรูก้ารปลกูป่าและฟืนฟปู่าในพนืทอีนืๆ ของไทย โดยมี คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของ CP-CPF อาทิ นายอดิเรก ศรี

ประทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร, นายพงษ์ วิเศษไพฑรูย ์รองประธานคณะกรรมการบรหิาร, CEO นายประสิทธิ บญุดวง

ประเสรฐิ และยงัไดร้บัเกียรตจิาก มล.อนพุร เกษมสนัต ์รองกงสลุกิตติมศกัดิรสัเซีย, นายศิรชิยั มาโนช ทีปรกึษาอาวโุส เครอื CP 

ตลอดจน คณุสรุพล กลนิพนัธุ ์ผอ.สว่นสง่เสรมิการปลกูป่า สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี5 สระบรุ,ี คณุถนอมพงษ์ สงัขธู์ป 

หวัหนา้โครงการเขาพระยาเดินธง ชมุชน และคณะทาํงานยทุธศาสตร ์ซีพีเอฟ รกัษ์นเิวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง รว่ม

กิจกรรมดว้ย 
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นายประสิทธิ บญุดวงประเสรฐิ ประธานคณะผูบ้รหิาร ซีพเีอฟ กลา่ววา่ โครงการ ซีพเีอฟ รกัษ์นิเวศฯ เป็นความภมิูใจ

และเป็นความมุง่มนัของเครือ CP-CPF ทมีีสว่นรว่มอนรุกัษ์และฟืนฟผืูนป่า ซงึในวนันีทา่นประธานสภุกิต เจียรนนท ์และคณะ

ผูบ้รหิารไดม้าติดตามความคืบหนา้การฟืนฟปู่าจากทีดาํเนินการในระยะแรก (2559-2563) ชว่ยพลิกฟืนสภาพป่าทีมีสภาพรกรา้งสู่

ป่าทอีดุมสมบรูณ ์5,971 ไร ่และในระยะที 2 (2564-2568) บรษัิทฯ มีแผนอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าเพิมเติมอกี 1,000 ไร ่และดแูลผืนป่า

แหง่นีอยา่งตอ่เนือง เพราะถือเป็นแหลง่ตน้นาํสาํคญัอีกแหง่หนงึของไทย และเชือมโยงกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นตน้แบบ

ทกีรมป่าไมจ้ะนาํไปพฒันาผืนป่าพืนทอีนืๆ ของประเทศ เพอืเป็นแหลง่เรยีนรูอ้นรุกัษ์ฟืนฟปู่าสาํหรบัหนว่ยงานราชการ และ

ภาคเอกชนอนืๆ ตอ่ไป 

 
นายประสิทธิ กลา่ววา่ สงิทีสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยนื สามารถทาํใหบ้รษัิทฯ สงัคม สงิแวดลอ้ม เติบโตอยา่ง

สอดคลอ้งไปดว้ยกนั โครงการนีเป็นความตงัใจของ เครอื CP-CPF ททีาํประโยชนใ์หก้บัสงัคม และประเทศ 

 
 กิจกรรมวนัน ีCPF ไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากทีปรกึษาอาวโุส เครอื CP มอบตน้จาํปาป่า 1,000 ตน้ เพอืนาํไปปลกู

เพมิเติมในพืนทขีองโครงการฯ, กิจกรรมปลอ่ยปลา 1 แสนตวั เพอืเป็นแหลง่อาหารของชมุชนโดยรอบ พรอ้มทงัเยยีมชมโรงเพาะชาํ

กลา้ไม ้แหลง่รวบรวมเมลด็พนัธุไ์มป่้าในโครงการฯ นาํมาเพาะอนบุาลใหเ้ป็นกลา้ทีแข็งแรง ซงึซีพีเอฟไดจ้า้งงานชมุชนตดิตามดแูล

ตน้ไมใ้นพนืท ีการเพาะกลา้ไม ้กาํจดัวชัพชื ฯลฯ เพอืสรา้งงาน สรา้งอาชีพสูช่มุชน นอกจากน ียงัชมแปลงปลกูป่าพถีิพิถนั ซงึปลกู

ในปี 2560 และเตรยีมขนึทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของไทย (T-VER) จากองคก์ารบรหิาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก. ดว้ย 

 

CPF ดาํเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง” มาตงัแตปี่ 2559 โดยผลสาํเรจ็จากการดาํเนินการระยะท ี

1 (ปี 2559 -2563) ช่วยอนรุกัษ์และฟืนฟปู่า รวม 5,971 ไร ่ช่วยเพมิความหลากหลายทางชีวภาพ ทงัพนัธุพ์ืชและพนัธุส์ตัว ์ลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการระยะท ี2 (ปี 2564 -2568) เพมิเติมอีก 1,000 ไร ่รวมเป็น 6,971 ไร ่

ตอ่ยอดจากการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่า สูก่ารสรา้งความมนัคงทางอาหารระดบัชมุชน สง่เสรมิชมุชนปลกูผกัปลอดภยัไวบ้รโิภคเอง

และนาํไปจาํหน่ายในตลาด และสนบัสนนุชมุชนจดัทาํโครงการเพาะพนัธุแ์ละอนบุาลปลา ทาํใหห้ลายครวัเรอืนมีรายไดเ้พมิขนึน 

 

เครอื CP-CPF ตระหนกัถงึความสาํคญัของการมีสว่นรว่มรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืน 

และในโอกาสทีเครอื CP กา้วสูก่ารดาํเนินงานครบรอบ 100 ปี มุง่มนัทาํกิจกรรมตา่งๆ ตามปรชัญา 3 ประโยชนส์ูค่วามยงัยืน คือ 

ประโยชนต์อ่ประเทศ ประชาชน และบรษัิทฯ เป็นลาํดบัสดุทา้ย 
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 เมอืวนัที 5 เม.ย. พล.ต.ต.มานะ กลีบสตับศุย ์ผบก.ปทส. ไดร้บัรายงานจาก พ.ต.อ.ศานวุงษ์ คงคาอินทร ์ผกก.4 

บก.ปทส. และ พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส. นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีตาํรวจชดุปฏิบตัิการสบืสวนปราบปรามจงัหวดั

นครสวรรค ์พรอ้มชุดปฏิบตักิารพเิศษ กก.4 บก.ปทส. รว่มกบัเจา้หนา้ทป่ีาไม ้เปิดปฏิบตักิารเขา้ตรวจคน้บา้นเลขที 37/1 ต.แมเ่ปิน 

อ.แมเ่ปิน จ.นครสวรรค ์พบของกลางจาํนวนมาก อาทิ อาวธุปืนลกูซองยาวพรอ้มกระสนุ เลอืยโซย่นต ์อปุกรณก์ารเสพยาเสพติด 

ซากคา่ง (สตัวค์ุม้ครองตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงกาํหนดใหส้ตัวป่์าบางชนิดเป็นสตัวป่์าคุม้ครอง) และไมห้วงหา้มท่อนและไมห้วง

หา้มแปรรูปอยูจ่าํนวนมาก พรอ้มจบักุมนายจรญั (สงวนนามสกลุ) และ ผูต้อ้งหาไดอี้ก 1 ราย 

สืบเนืองจากเมอืวนัที 30 ม.ีค. ทผี่านมา เจา้หนา้ทตีาํรวจ กก.4 บก.ปทส. พรอ้มหนว่ยงานทเีกียวขอ้ง ไดร้ว่มกนัออก

ตรวจสอบและตรวจยดึ ไมแ้ดงทอ่น เป็นจาํนวนมากบรเิวณป่าสงวนแหง่ชาติแม่วงก ์– แม่เปิน บา้นปางตาแสน หมูท่1ี2 ต.แมเ่ปิน 

อ.แมเ่ปิน จ.นครสวรรค ์ซงึเป็นแปลงทีดินทมีีการสาํรวจถือครอง ตามโครงการจดัการทีดินและป่าไมโ้ดยมี นายจรญั เป็นผูแ้จง้การ

ครอบครอง และไดพ้บไมห้วงหา้มเลอืยเป็นท่อนอกีจาํนวนหนงึ ซงึไมส่ามารถตรวจยดึออกมาไดเ้นอืงจากมีการนาํรถเกียวหวงัจอด

ขวางเสน้ทางการปฏิบตัิหนา้ท ีซงึเจา้หนา้ทเีชือว่าเป็นไมที้ลกัลอบตดั และจะลาํเลียงของกลางออกจากป่า เพอืเตรยีมสง่นายทนุ 

ตอ่มา พล.ต.ต.มานะ กลบีสตับศุย ์ผบก.ปทส. จึงสงัการให ้เจา้หนา้ทตีาํรวจกองกาํกบัการ 4 บก.ปทส. จึงไดท้าํการ

สืบสวนจนทราบขอ้มลูผูต้อ้งสงสยัและไดข้ยายผลขอหมายคน้ของ ศาลจงัหวดันครสวรรค ์เพอืทาํการตรวจคน้บา้นหลงัดงักลา่ว 

ซงึเป็นบา้นของผูต้อ้งสงสยั และหมายคน้ศาลจงัหวดันครสวรรค ์อีก 1 ฉบบั เพอืตรวจคน้กระทอ่มลกัษณะอาํพรางไมมี่เลขที

ภายในแปลงทดีินถือครองตามโครงการจดัการทีดินและป่าไมภ้ายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมว่งค ์– แม่เปิน ซงึมีนายจรญั เป็นผู้

ถือครอง จนสามารถยึดของกลางไดด้งักลา่ว 
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เบืองตน้จึงแจง้ดาํเนินคดีกบันายจรญั และผูต้อ้งหาอกี 1 ราย ในขอ้หา “รว่มกนัมเีลอืยโซย่นตไ์วใ้นครอบครองโดยไม้

ไดร้บัอนญุาต ,รว่มกนัมีอาวธุปืนและเครอืงกระสนุปืนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้บัอนญุาตและรว่มกนัครอบครองซากสตัวป่์า

คุม้ครองโดยผิดกฎหมาย ,เสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” และกระทาํผิด พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.

2484 ฐาน “รว่มกนัมีไมห้วงหา้มแปรรูปชนิดอนืเป็นจาํนวนเกิน 0.20 ลกูบาศกเ์มตร ไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก

พนกังานเจา้หนา้ที ,มีไวใ้นครอบครองซงึไมห้วงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรูปโดยไมม่รีอยตราคา่ภาคหลวงหรอืรอยตรารฐับาลขายโดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ท ี,รบัไวด้ว้ยประการใด ซอ่นเรน้ จาํหนา่ยหรอืชว่ยพาเอาไปเสยีใหพ้น้ ซงึไมห้รอืของป่าซงึตน

รูอ้ยูแ่ลว้วา่เป็นไมห้รอืของป่าทีมผีูใ้ดม้าโดยการกระทาํผิดและทาํไมโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ท”ี กระทาํผิด พ.ร.บ.

ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ฐาน “รว่มกนัทาํไมภ้ายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ท”ี ก่อน

นาํสง่พนกังานสอบสวนสภ.แม่เปิน เพอืดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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