
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  4-5 พ.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
-  นายทุนรุกปาสงวนสรางบานพัก  (ไทยโพสต  ๕ พ.ค. ๖๕  หนา ๑๕) 
- กรมศิลปรวมกรมปาไมผนึกพลังดัน “ภูพระบาท” จ.อุดรฯ ขึ้นบัญชีเปนมรดกโลก  (ผูจัดการรายวัน ๓๖0°   
พ.ค. 65  หนา 11) 
- กวาจะมาเปน Thai sky Doctor 1669 กันดารแคไหน ฮ.รับสง พร.  (เดลินิวส  5 พ.ค. 65 หนา 1,4) 
 
สื่อออนไลน 
- ชาวบานสุดทนรองปาไมลําปางนายทุน ‘รุกปา’ สรางบานตากอากาศเยยกฎหมาย  (คมชัดลึก  ๔ พ.ค. ๖๕)  
https://www.komchadluek.net/news/513728 
- ปทส. จับรุกปาสงวนผุดไซตงานกอสราง  (สยามรัฐ  ๔ พ.ค. ๖๕)  https://siamrath.co.th/n/345280  
- ‘ระยอง-จันทบุร’ี พัฒนาลุมน้ําความหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  (แนวหนา  ๕ พ.ค. ๖๕)  

https://www.naewna.com/likesara/651416 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9304
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บน)

หัวข้อข่าว: นายทุนรุกป่าสงวนสร้างบ้านพัก

รหัสข่าว: C-220505008037(5 พ.ค. 65/04:48) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 46.06 Ad Value: 55,272 PRValue : 165,816 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9304
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บน)

หัวข้อข่าว: นายทุนรุกป่าสงวนสร้างบ้านพัก

รหัสข่าว: C-220505008037(5 พ.ค. 65/04:48) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 46.06 Ad Value: 55,272 PRValue : 165,816 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3684
วันที่: พุธ 4 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: กรมศิลป์ร่วมกรมป่าไม้ผนึกพลัง ดัน"ภูพระบาท"จ.อุดรฯขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

รหัสข่าว: C-220504040086(4 พ.ค. 65/05:06) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 67.85 Ad Value: 81,420 PRValue : 244,260 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3684
วันที่: พุธ 4 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: กรมศิลป์ร่วมกรมป่าไม้ผนึกพลัง ดัน"ภูพระบาท"จ.อุดรฯขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

รหัสข่าว: C-220504040086(4 พ.ค. 65/05:06) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 67.85 Ad Value: 81,420 PRValue : 244,260 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26502
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 1(กลาง), 4

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: กว่าจะมาเป็น Thai sky Doctor 1669 กันดารแค่ไหน ฮ.รับส่งรพ.

รหัสข่าว: C-220505035012(4 พ.ค. 65/04:06) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 225.46 Ad Value: 405,828 PRValue : 1,217,484 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26502
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 1(กลาง), 4

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: กว่าจะมาเป็น Thai sky Doctor 1669 กันดารแค่ไหน ฮ.รับส่งรพ.

รหัสข่าว: C-220505035012(4 พ.ค. 65/04:06) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 225.46 Ad Value: 405,828 PRValue : 1,217,484 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26502
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 1(กลาง), 4

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: กว่าจะมาเป็น Thai sky Doctor 1669 กันดารแค่ไหน ฮ.รับส่งรพ.

รหัสข่าว: C-220505035012(4 พ.ค. 65/04:06) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 225.46 Ad Value: 405,828 PRValue : 1,217,484 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26502
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 1(กลาง), 4

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: กว่าจะมาเป็น Thai sky Doctor 1669 กันดารแค่ไหน ฮ.รับส่งรพ.

รหัสข่าว: C-220505035012(4 พ.ค. 65/04:06) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 225.46 Ad Value: 405,828 PRValue : 1,217,484 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26502
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(กลาง)

หัวข้อข่าว: กรมศิลป์ผนึกเครือข่ายเดินหน้าอุทยานภูพระบาทขึ้นมรดกโลก

รหัสข่าว: C-220505004044(5 พ.ค. 65/02:18) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 35.19 Ad Value: 63,342 PRValue : 190,026 คลิป: สี่สี(x3)



 
ชาวบ้านสุดทนรอ้งป่าไม้ลาํปาง ตรวจสอบนายทุน "รุกป่า" แผ้วถางปลูกสร้างบ้านตากอากาศหลังใหญ่ ปลกู

ไม้ยืนตนัหลากหลายชนิดไม่เกรงกลวักฎหมาย พบกระทาํผดิจริงแต่ตวัผู้กระทาํผิดไหวตวัหลบหนีไปกอ่น 
 
 
4 พ.ค.2565  นายชเูกียรติ พงศศ์ิรวิรรณ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี3 (ลาํปาง) สงัการให ้นายสนิธพ 

เรอืนมนั เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน หวัหนา้หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ลป. 14 (แม่ทะ) ประสาน  เจา้หนา้ทตีาํรวจ กก.4 

บก.ปทส.สายที 1 ลาํปางเจา้หนา้ทีตาํรวจ กก.ตชด.ท ี33 เชียงใหม่ ฝ่ายปกครองอาํเภอแมท่ะ เขา้ตรวจสอบกรณีมีผูร้อ้งเรยีนมายงั

ศนูยป่์าไมล้าํปาง สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้3ี ลาํปาง วา่ มีกลุม่บคุคลเขา้มาแผว้ถางป่า ปลกูบา้นพกัตากอากาศหลงัใหญ่ 

และมีการปลกูผลไมย้ืนตน้หลากหลายชนิด 

คาดวา่บรเิวณดงักลา่วนา่จะเป็นพนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติป่าแมจ่างฝังซา้ย เขตทา้ยหมูบ่า้นบา้นทุง่หมู ่5 ตาํบลหวัเสือ 

อาํเภอแมท่ะ จงัหวดัลาํปาง เนอืงจากพนืทดีงักลา่ว ชาวบา้นในพนืทรีว่มกนัอนรุกัษ์และไม่เขา้ไปทาํกิน เพราะทราบวา่เป็นเขตป่า

สงวนฯ จึงรอ้งเรยีนใหเ้จา้หนา้ทเีขา้ตรวจสอบโดยเมอืกาํลงัเจา้หนา้ทไีปถึงพบวา่มกีารปักลอ้มรวัเขตทงัหมดแลว้มกีารแผว้ถางป่า

เป็นพนืทกีวา้งมกีารปลกุตน้ทเุรยีน ผลไมย้ืนตน้ และพืชผกัหลากหลายชนิดมีการขดุสระกกัเก็บนาํไวใ้ช ้นอกจากนียงัมีการปลกู

บา้นไมห้ลงัใหญ่สภาพเป็นบา้นตากอากาศอีกดว้ยในพนืทแีหง่น ี โดยขณะตรวจสอบไมพ่บเจา้ของบา้นอยูใ่นทีเกิดเหต ุเบืองตน้

เจา้หนา้ทตีรวจสอบพิกดัดาวเทียมพบวา่พนืทดีงักลา่วอยู่ในเขต ป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมจ่างฝังซา้ย รวมพืนทบีกุรุกทงัหมด 1 

แปลงพนืท ี41 ไร ่เจา้หนา้ทจีงึไดต้รวจยดึพนืทบีกุรุกทงัหมดทนัที 

 
 
 
 
 
  



 
“ภาคตะวนัออก” เป็นภาคทีมคีวามหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ ทงัการทอ่งเทยีว อตุสาหกรรมและเกษตร สง่ผลใหม้ี

ความตอ้งการใช ้“ทรพัยากรนาํ” ทแีตกตา่งกนั ดงันนั “การบรหิารจดัการ” จึงเป็นเรอืงสาํคญัเพอืใหท้กุฝ่ายมีนาํใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

รกัษาสมดลุอยูร่ว่มกนัไดไ้มก่ลายเป็นความขดัแยง้เพราะแยง่ชิงนาํโดยเมอืเรว็ๆ น ีคณะสอืมวลชน ไดร้ว่มเดินทางกบัคณะทาํงาน

ของ กรมชลประทาน ไปดงูานบรหิารจดัการนาํ ในพนืท ีจ.ระยอง และ จ.จนัทบรุ ี

 

เฉลมิเกียรติ คงวิเชียรวฒัน ์รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กลา่วถงึโครงการ “อา่งเก็บนาํคลองวงัโตนด” ว่า เป็น

โครงการเพมิพนืทรีะบบชลประทานเพอืสนบัสนนุภาคเกษตรทีไดร้บัประโยชนค์รอบคลมุ 3 อาํเภอ ของ จ.จนัทบรุ ีคือ ทา่ใหม ่นา

ยายอาม และแกง่หางแมว เนอืงจากจะสรา้งประโยชนต์่อการใชน้าํใหก้บัทกุภาคสว่น ทงัดา้นการเกษตร ทีนา สวนผลไมท้ี

ครอบคลมุในพนืทกีารเกษตร 87,700 ไร ่ใน 3 อาํเภอขา้งตน้ สามารถกกัเก็บนาํไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใช ้

“โครงการดงักล่าวยงัสามารถลดผลกระทบความเสยีหายจากอทุกภยัและภยัแลง้ ในพนืทเีกษตร ไดถ้งึ 5,575 ไร ่ที

อาจจะสรา้งความเสยีหายใหก้บัประชาชน และภาคเกษตรไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ซงึเป้าหมายเป็นไปเพอืใหเ้กดิการพฒันาทงั

ระบบเศรษฐกิจ สงัคม การดูแลสงิแวดลอ้ม และฟืนฟรูะบบนเิวศของป่าไม ้และสตัวป่์า ไดอ้ยา่งครบถว้น” เฉลิมเกียรติ กลา่ว 
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รองอธิบดีกรมชลประทาน กลา่วเพิมเติมวา่ สาํหรบั “แผนพฒันาลุม่นาํคลองวงัโตนด” ทกีรมชลประทานไดด้าํเนินการมี

การก่อสรา้งอา่งเก็บนาํทงัหมด 4 แหง่ ใน จ.จนัทบรีุ ประกอบดว้ย 1.อา่งเก็บนาํคลองประแกด ความจ ุ60.25 ลา้น ลบ.ม. ก่อสรา้ง

เสรจ็เป็นทีเรยีบรอ้ยแลว้ในขณะน ี2.อา่งเก็บนาํคลองหางแมว ความจ ุ80.70 ลา้น ลบ.ม. 3.อา่งเก็บนาํคลองพะวาใหญ่ ความจ ุ

68.10 ลา้น ลบ.ม.ทอียูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง และ 4.อา่งเก็บนาํคลองวงัโตนด ความจ ุ99.5 ลา้น ลบ.ม. ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการขอใช้

พนืทจีากกรมป่าไม ้และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุ์พชื 

ซงึหากก่อสรา้งแลว้เสรจ็ทงั 4 แหง่ จะมีความจรุวมกนั 308.56 ลา้น ลบ.ม. สามารถสง่นาํใหพื้นทรีบัประโยชนท์งัสนิ 

267,800 ไร ่รองรบัความตอ้งการนาํเพอืผลิตนาํประปาไดปี้ละ 45 ลา้น ลบ.ม. รวมถึงการจดัสรรนาํเพอืสนบัสนนุนาํสว่นเกินป้อน

ไปยงัอา่งเก็บนาํในพืนทโีครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เพอืสนบัสนนุพนืทเีพาะปลกูสวนผลไมร้วมถึง

ภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งระยองและชลบรุอีีกดว้ย 

มมุมองจากคนในพืนท ีเจรญิ ปิยารมย ์ประธานกรรมการกลุม่นาํวงัโตนด เลา่วา่ นาํในแม่นาํวงัโตนดนคีนในพืนทใีชใ้น

การทาํการเกษตรมานาน เพราะนาํทีแม่นาํนเีป็นนาํจืด ไมมี่นาํเคม็มาปนเปือน ดงันนั การผนันาํดว้ยระบบโครงขา่ยนาํจากแมน่าํ

วงัโตนดไปเก็บทีอา่งประแสร ์แลว้จากอา่งประแสรก์็สง่ตรงไปยงัอา่งอนืๆ ดว้ยระบบอา่งพวง จงึนา่สนใจ เพราะนาํในวงัโตนด ปี

หนงึมีประมาณพนักวา่ลา้นลกูบาศกเ์มตร ถา้หากแบ่งไปสว่นหนงึก็ไมไ่ดมี้ผลกระทบกบัการใชน้าํในพนืทวีงัโตนด จึงกลายเป็น

เรอืงทีทาง EEC ตอ้งคิดใหม ่

“เมอืก่อนคดิแค่ 3 จงัหวดั แต่พอมาพูดถงึระบบนาํ การบรหิารจดัการนาํ มนัตอ้งเป็น 3 บวก 1 จงัหวดั คอื สามจงัหวดั

เดิมในพนืท ีEEC ไดแ้ก่ ระยอง ชลบรีุ ฉะเชงิเทรา และรวมจงัหวดัจนัทบรุเีขา้ไป จึงเป็นการเพมิภารกิจในแม่นาํวงัโตนดจากเดมิใช้

ในพนืทสีามอาํเภอ คือ นายายอาม ทา่ใหม่และแก่งหางแมว เป็นการผนันาํนไีปหล่อเลยีงสรา้งความมนัคงทางนาํใหก้บัจงัหวดัใน

พนืท ีEEC โดยเฉพาะระยองและชลบรุดีว้ย” เจรญิ ระบ ุ

ประธานกรรมการกลุม่นาํวงัโตนด อธิบายวา่ การใชน้าํในภาคเกษตรจะแตกตา่งจากภาคอตุสาหกรรม เนอืงจาก

อตุสาหกรรมจะใชน้าํในทกุฤดกูาล แตภ่าคการเกษตรจะใชน้าํในชว่งแลง้ ช่วงทีเอานาํใหก้บัตน้ไม ้สรา้งการเจรญิเติบโตใหผ้ลไม้

ตา่งๆ ทเีหลือนาํจะถกูทิงเปลา่ ดงันนักระบวนการการนาํนาํจากวงัโตนดไปเสริมปรมิาณนาํทีสง่ใหภ้าคอตุสาหกรรมทีอา่งประแสร ์

เพอืทอีา่งประแสรจ์ะเป็นฮบันาํทจีะแจกจ่ายไปยงัโครงข่ายอ่างนาํอนื จึงทาํไดด้มีาก และไมม่ปัีญหาในเรอืงของคณุภาพนาํ 

ซงึการทาํใหเ้กิดความมนัคงทางนาํใน EEC เป็นประเด็นสาํคญั เพราะทีผ่านมา จ.ระยอง เคยมีปัญหาเรอืงนาํมาแลว้ 

สง่ผลกระทบตอ่ความมนัใจของนกัลงทนุ เพราะเมือระบบนาํไมด่ ีก็ไมม่ใีครกลา้มาลงทนุ ดงันนั นาํจากวงัโตนดจึงเป็นตวัชีวดั

สาํคญัอยา่งหนงึทีจะสรา้งความมนัคงเรอืงนาํใน EEC ไดด้ว้ย สว่นโครงการสรา้งอา่งเก็บนาํคลองวงัโตนด มคีวามคิดเห็นที

แตกตา่งกนัไป มีทงัเห็นตา่งและเห็นดว้ย 

“ถา้ทา่นใดอยากรูค้วามจรงิ ก็อยากใหล้งมาสมัผสัในพนืท ีและทาํความเขา้ใจบนพนืฐานความจรงิว่าในโลกนไีม่มีอะไร

ไดโ้ดยไม่มีเสยี แต่ถา้ไดม้ากกว่าเสยีก็เป็นเรอืงทนีา่ดาํเนนิการ โดยเฉพาะในเรอืงนาํทเีราตอ้งเผชญิหนา้กบัปัญหาภาวะอากาศ

เปลยีนแปลง ปรมิาณนาํในแต่ละปีไม่คงท ีเนอืงจากนาํหายากขนึ เพราะคนใชน้าํมากขึน แต่แหล่งนาํทมีีกลบัมเีท่าเดมิ จึงควรมี

การบรหิารจดัการนาํทเีป็นระบบมากกวา่เดมิ” เจรญิ กลา่ว 

อีกดา้นหนงึ ศภุทรรศ สาพิมาน ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตักิารและบรกิารลกูคา้ “อีสท ์วอเตอร”์ บรษัิทจดัการและพฒันา

ทรพัยากรนาํภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) กลา่ววา่ ทีผ่านมาบรษัิทไดเ้พมิประสิทธิภาพการบรหิารจดัการนาํ โดยการวาง

โครงข่ายผนันาํผ่านทอ่สง่นาํดิบจากแหลง่นาํดิบ (อา่งเก็บนาํหลกัใน 3 จงัหวดั) มาใหภ้าคอตุสาหกรรม ในพนืท ีEEC ไดด้าํเนินการ

แลว้เสรจ็ในหลายโครงการ 
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อาทิ 1.โครงการเพมิประสิทธิภาพระบบผนันาํแมน่าํบางปะกง-อา่งเก็บนาํบางพระ จ.ชลบรุ ี2.โครงการเพมิประสิทธิภาพ

และปรมิาณการจ่ายนาํทอ่สง่นาํหนองปลาไหล-หนองคอ้ จ.ชลบรุ ี3.โครงการสระทบัมา จ.ระยอง 4.โครงการก่อสรา้งระบบทอ่สง่

นาํดิบอา่งเก็บนาํคลองหลวง-ชลบรุ ี5.โครงการปรบัปรุงเครอืขา่ยอา่งเก็บนาํคลองใหญ่-หนองปลาไหล จ.ระยอง และ 6.โครงการ

ปรบัปรุงคลองพานทองเพือผนันาํไปยงัอา่งเก็บนาํบางพระ จ.ชลบรุ ี

นอกจากนี ยงัมีโครงการทีตอ้งขบัเคลือนในระยะตอ่ไปซงึเป็นโครงการทสีาํคญัสาํหรบัการบรหิารจดัการนาํของภาค

ตะวนัออกทงัระบบ ไดแ้ก่ โครงการเครอืขา่ยอา่งประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จ.ชลบรุ,ี โครงการเครอืขา่ยนาํอ่างคลองโพล-้อา่งประ

แสร ์และโครงการเครอืขา่ยคลองวงัโตนด-อา่งประแสร ์จ.ระยอง” เชือมนัวา่เมอืดาํเนินการแลว้เสรจ็การจดันาํจะมีประสิทธิภาพ

มากขนึกวา่ในอดีต เพราะปัจจบุนัมีปัจจยัเสยีงเรอืงนาํทว่มและภยัแลง้มากขนึ 

“ความตอ้งการใชน้าํเพอืการเกษตร ในกลุม่ผลไม ้5 ชนิด ของ จ.จนัทบรีุ ทีแตกตา่งกนั อาทิ ทเุรยีน ใชน้าํวนัละ 320-500 

ลิตรต่อตน้ตอ่วนั มงัคดุ ใชน้าํวนัละ 1,100-1,600 ลิตรต่อตน้ตอ่วนั เงาะ ใชน้าํวนัละ 180- 320 ลิตรต่อตน้ตอ่วนั ลองกอง ใชน้าํวนั

ละ 20 ลติรตอ่ตน้ตอ่วนั และลาํไย ใชน้าํวนัละ 

4,400-6,600 ลิตรต่อตน้ตอ่วนั ซงึทาํให ้จ.จนัทบรุ ีสามารถมีแหลง่ผลิตผลไมที้มีคณุภาพเพือสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนและ

ประเทศ” ศภุทรรศ กลา่ว 
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วนัน ี(4 เม.ย.65) เจา้หนา้ทชีดุปฏิบตัิการพิเศษ กก.4 บก.ปทส. พรอ้มกบัเจา้หนา้ทชีดุปฏิบตัิการสบืสวนปราบปราม

ประจาํจงัหวดัเชียงใหม-่ฮอด – ลาํพนู บก.ปทส. และ ตาํรวจ สภ.แม่วาง และ เจา้หนา้ทหีนว่ยป้องกนัรกัษาป่าท ีชม. 3 (สนัป่าตอง) 

เขา้จบักมุนายพีระพงศ ์(สงวนนามสกลุ) อาย ุ31 ปี ชาว ต.บ่อแกว้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่ ขณะขบัรถบรรทกุผสมคอนกรตีอยูใ่น

พนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติป่าแมข่านและป่าแมว่าง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่ พรอ้มตรวจยดึ รถบรรทกุหกลอ้ดดัแปลงผสมปนู              

ยีหอ้มิตซูบชิิ สีสม้ ไมต่ิดแผ่นปา้ยทะเบียน จาํนวน 1 คนั  รถแบคโฮ ยีหอ้โคมสัซุ รุน่ พีซี 60 สีเหลือง จาํนวน 1 คนั 

การจบักมุมีขนึหลงัเจา้หนา้ทไีดร้บัรายงานวา่ในมีการบกุรุกพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาตใินบรเิวณดงักลา่ว โดยมกีารแผว้ถาง

ป่าและใชเ้ขา้ใชป้ระโยชนใ์นพนืทคีลา้ยกบัไซตง์านก่อสรา้ง จึงเขา้ตรวจสอบและจบักมุ โดยพบป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมข่านและป่า

แม่วาง ถกูบกุรุก เนือท ีจาํนวน 2 งาน 46 ตารางวา คิดคา่เสียหายของรฐัเป็นเงิน  44,880 บาท 

จากการสอบสวนผูต้อ้งหาอา้งวา่ไดร้บัการวา่จา้งมาจากนายทนุทเีป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งมาอีกทอดหนงึ โดยเจา้หนา้ที

แจง้ขอ้หารว่มกนัก่อสรา้ง แผว้ถาง เผาป่า หรือ กระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการทาํลายป่า หรอืเขา้ยดึถือครอบครองป่าเพอื

ตนเองหรอืผูอื้นโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และ ขอ้หารว่มกนัยดึถือ ครอบครองทาํประโยชน ์หรืออยู่อาศยัในทีดิน ก่อสรา้ง แผว้ถาง เผา

ป่า ทาํไม ้หรอืกระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการเสอืมเสยีแก่สภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที

นาํตวัสง่พนกังานสอบสวน สภ.แมว่าง ดาํเนินคด ี


