
สรุปข�าวประจําวันท่ี 11 พ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ทส.กางแผนสราง "พิพิธภัณฑ�ไมมีค�า" (ไทยรัฐ 11 พ.ค. 65 หนา 7) 

- ธ.ค.เริ่มสรางพิพิธภัณฑ�ไมมีค�า (ข�าวสด 11 พ.ค. 65 หนา 2) 

- ภาพข�าว: ฐานโซไซตี: มอบถนนสีเขียว (ฐานเศรษฐกิจ 12-14 พ.ค. 65 หนา 4) 

ข�าวเว็บไซต� 

“ปลัด ทส.” ติดตามความคืบหนาโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑ� "ไมมีค�า" เร�งรัดการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วันอังคาร ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/relation/279903 

ผูว�าฯเลยหนุน "นาแหวโมเดล" คนอยู�ร�วมกับปXาไดในลุ�มน้ํา1,2 อย�างม่ันคง 

บานเมือง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/279865 

เรียงคนมาเป\นข�าว : ประจําวันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565  https://www.matichon.co.th/politics/เรียงคน-ภาพข�าวสังคม/news_3332463 

"ปXาไม" แจงจับ "พระบิดา" พรอมสาวก "บุกรุกปXา" ส�วนศพรอญาติมารับกลับทําบุญ 

คม ชัด ลึก 10 พ.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/news/514476 

"ปXาไม" เตรียมรางวัดพิกัดสถานปฏิบัติธรรม "พระบิดา" 

กรุงเทพธุรกิจ 10 พ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/1003643 

บ.ก.ตอบจดหมาย - บุกรุกปXาสงวนแห�งชาติ 

ข�าวสด 10 พ.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7041697 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23486
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.กางแผนสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า"

รหัสข่าว: C-220511009047(11 พ.ค. 65/03:52) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 12.73 Ad Value: 12,730 PRValue : 38,190 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11487
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ธ.ค.เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

รหัสข่าว: C-220511012060(11 พ.ค. 65/04:28) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 11.06 Ad Value: 13,272 PRValue : 39,816 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3782
วันที่: พฤหัสบดี 12 - เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ฐานโซไซตี

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ฐานโซไซตี: มอบถนนสีเขียว

รหัสข่าว: C-220512022050(11 พ.ค. 65/06:00) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 12.70 Ad Value: 15,875 PRValue : 47,625 คลิป: สี่สี(x3)



 

“ปลัด ทส.” ติดตามความคืบหนาโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑ� "ไมมีค�า" เร�งรัดการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วันอังคาร ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/relation/279903 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปกท.ทส.) เป\นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ฝXายโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑ�องค�ความรูเรื่องไมมีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี 2/2565 โดยมี คณะผูบริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน�วยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ 
กรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ� กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ 
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กรุงเทพมหานคร เขา
ร�วมประชุม ณ หองประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผ�านระบบการประชุม Video 
Conference โดยไดเร�งรัดการดําเนินงาน พรอมท้ังเร�งรัดการจัดทําวีดิทัศน�นําเสนอความคืบหนาของการดําเนินงาน
โครงการอย�างเป\นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ต�อไป      

การประชุมในวันนี้ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑ�องค�ความรูเรื่องไมมีค�าเพ่ือ
ประโยชน�ของแผ�นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบดวย แผนการ
ดําเนินงานก�อสรางโครงสรางอาคาร สถาปlตยกรรม งานระบบไฟฟnาระบบงานท่ีเก่ียวของ และค�าควบคุมงาน ซ่ึงคาดว�าจะ
ดําเนินการก�อสรางไดภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ แผนการดําเนินงานตกแต�งสถาปlตยกรรม การตกแต�งภายใน การ
ก�อสรางระบบสาธารณูปโภคท้ังภายในและภายนอกอาคาร คาดว�าจะเริ่มดําเนินงานไดในเดือนมีนาคม 2566 ตลอดจน
แผนงานโครงการท่ีจะเริ่มดําเนินการในปoงบประมาณ 2567 ไดแก� การก�อสรางโครงสรางอาคาร สถาปlตยกรรม งานระบบ
ไฟฟnา ระบบงานท่ีเก่ียวของ และ การจัดแสดงนิทรรศการองค�ความรู ท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยใหเร�งรัดการ
ดําเนินงานและมอบฝXายเลขานุการฯ นําขอสังเกตและแนวทางการดําเนินงานจากท่ีประชุมไปปรับใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดําเนินงานต�อไป      

นอกจากนี้ ยังไดมีมติเห็นชอบการจัดต้ังสํานักงานโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑ�องค�ความรูเรื่องไมมีค�าเพ่ือประโยชน�ของ
แผ�นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือกํากับดูแลงานดานการก�อสรางและโครงสราง รวมท้ังความเรียบรอยต�าง ๆ จนแลวเสร็จ ใน
ปo 2570 ส�วนในดานองค�ความรูและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ�ฯ ในเบ้ืองตน จะมีสถาบันพัฒนาบุคลากรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากํากับดูแลเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและสมพระเกียรติอย�างสูงสุด 

 

 



 

ผูว�าฯเลยหนุน "นาแหวโมเดล" คนอยู�ร�วมกับปXาไดในลุ�มน้ํา1,2 อย�างม่ันคง 

บานเมือง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/279865 

"ชีวะภาพ ชีวะธรรม" รองอธิบดีกรมปXาไม พรอมดวย "ยลชาญ กมลรัตน�" ประธานศูนย�พัฒนาการเมืองฯ สถาบัน
พระปกเกลาจังหวัดเลย เขาพบ "ชัยธวชั เนียนศิริ"  ผูว�าฯเลย  ขยายผลจากเวทีสานเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนฯ โครงการ 
"นาแหวโมเดล" กาวต�อไปอย�างไรใหม่ันคง ใหคนอยู�ร�วมกับปXาไดในลุ�มน้ํา1,2 

วันท่ี 9 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น.  ท่ีศาลากลางจังหวัดเลย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม  รองอธิบดีกรมปXาไม  พรอม
ดวยนายยลชาญ กมลรัตน� ประธานศูนย�พัฒนาการเมืองฯ สถาบันพระปกเกลา จังหวัดเลย และ ดร.สีฟnา ณ นคร ท่ีปรึกษา
โครงการฯ ไดเขาพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว�าราชการจังหวัดเลย นายณรงค� จีนอํ่า รองผูว�าราชการจังหวัดเลย โดยนาย
ชีวะภาพไดชี้แจงวิธีการและแนวปฏิบัติร�วมกันระหว�างกรมปXาไมและกระทรวงมหาดไทยใน การบริหารจัดการพ้ืนท่ีปXาไม 
ลุ�มน้ํา1,2 ในพ้ืนท่ี ของจังหวัดเลย โดยใชพ้ืนท่ีโครงการนาแหวโมเดล เพ่ือใหเกิดเป\นรูปธรรมมีความชัดเจนและรวดเร็วมาก
ข้ึน  

ซ่ึงนายชัยธวัชและคณะใหความสําคัญพรอมสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาอย�างเต็มท่ี อีกท้ังในกันยายน 
2564 ไดมีการประชุม คทช.จังหวัดเพ่ืออนุมัติ การบริหารจัดการใชพ้ืนท่ีปXาสงวนแห�งชาติ ลุ�มน้ํา3,4,5 ใหแก�ประชาชน
จํานวนกว�า 1,000 ไร� ไปแลว ขณะนี้อยู�ในข้ันตอนการออกสมุดพก คทช. โดยกรมท่ีดิน 

 

ช�วงสายวันเดียวกันนายชีวะภาพและคณะไดเขาประชุมท่ีศูนย�ปXาไมเลยกับคณะทํางาน เพ่ือใหเขาใจตรงกันถึงวิธีการ
ดําเนินการโครงการนาแหวโมเดลในลุ�มน้ํา 1,2 และ ช�วงบ�ายไดลงพ้ืนท่ีนาแหว ไปพบปะกับผูนําทองถ่ิน ทองท่ี เพ่ือชี้แจง
วิธีการดําเนินการ และรับฟlงความคิดเห็น ของผูนําต�างๆในพ้ืนท่ี  

 

ท้ังนี้ หากโครงการบรรลุวัตถุประสงค� จะทําให มีพ้ืนท่ีปXาเพ่ิมข้ึน ไม�นอยว�า สองหม่ืนไร� ได ผลประโยชน�จาก Carbon 
Credit และเนื้อไม และสิ่งท่ีสําคัญคือความเป\นอยู�ท่ีดีข้ึนของประชาชนในพ้ืนท่ี ปXาลุ�มน้ํา1,2 กว�า 106,929ไร� ไม�อยู�ใน
ฐานะผูบุกรุกแต�อยู�อย�างถูกตองและสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีไดในรูปแบบ คทช.ไม�ว�าจะเป\นระบบสาธารนูปโภค รวมถึง แหล�ง
น้ํา เป\นตน และจะเป\นพ้ืนท่ีตนแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินปXาไมลุ�มน้ํา1,2แห�งแรก ของประเทศไทย เพ่ือ
นําไปประยุกต�ใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีอยู�ในสภาพใกลเคียงกันได 



 

เรียงคนมาเป�นข�าว : ประจําวันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565  https://www.matichon.co.th/politics/เรียงคน-ภาพข�าวสังคม/news_3332463 

ถนนสีเขียว – อริยา จิระเลิศพงษ: รอง กก.ผจก.กาแฟเขาช�อง ร�วมกับ อิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ:ท่ี 16 เชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ สตัว:ปIาและพันธุ:พืช และศิริชัย ทองประเสริฐ ผอ.ส�วนส�งเสรมิการปลูกปIา สาํนักจัดการทรัพยากรปIาไมNท่ี 1 (เชียงใหม�) 

กรมปIาไมN ลงนามรับมอบ-ส�งมอบ โครงการถนนสเีขียวจากการ Upcycling บรรจุภณัฑ:กาแฟเขาช�อง ร�วมงาน ณ อุทยานแห�งชาติออบขาน 

ต.นํ้าแพร� อ.หางดง จ.เชียงใหม� เมื่อเร็วๆ น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ปIาไมN" แจNงจับ "พระบิดา" พรNอมสาวก "บุกรุกปIา" ส�วนศพรอญาตมิารับกลบัทําบุญ 

คม ชัด ลึก 10 พ.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/news/514476 

"ปIาไมN" เตรยีมรางวัดพิกัดสถานปฏิบัติธรรมประหลาด หลังบุกจับ "พระบิดา" เพ่ือคํานวนเน้ือท่ี ท่ีทําความเสยีหายในเขตรับผิดชอบของปIาไมN 

ส�วน 11 ศพ นําพิสูจน:อัตลักษณ:รอญาติมารับกลับ 

จากกรณเีจNาหนNาท่ีฝIายปกครอง สนธิกําลังกับเจNาหนNาท่ีตาํรวจ และนายจีรพันธ: เพชรขาว หรือ หมอปลา บุกเขNาตรวจสอบสํานักปฏิบัติธรรม 

ท่ีตั้งอยู�ในปIา ในหมู�บNานกุดแคน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซ่ึงเปbดรับรักษาโรค ดNวยวิธีแปลกประหลาด ใหNดืม่นํ้าปcสสาวะ กินอุจจาระ 

กินเสมหะ และข้ีไคลของเจNาสํานักฯ  และยังมียาท่ีดองอยู�ในโอ�งอีกนับ 100 โอ�ง ท่ีอNางว�าเป�นยารักษาโรคใหNผูNท่ีเขNารับรักษา นอกจากน้ี ยัง

พบร�างผูNเสียชีวิต 11 ศพ บรรจุอยู�ในโลงศพ โดยเจNาหนNาท่ีไดNควบคุมตัวนายทวี หนันลา หรือ โจเชฟ   หรือท่ีลูกศิษย: เรียกว�า "พระบิดา"   

อายุ 74 ปe เจNาสํานัก ซ่ึงอNางตัวเป�นเจNาลัทธิพระบิดาทุกศาสนา ไปสอบสวนดําเนินคดี ท้ังน้ี สํานักปฏบัิติธรรมดังกล�าว ตั้งอยู�กลางปIาในพ้ืนท่ี

หมู� 2  ต.ดงกลาง ค.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มีการปลูกกระท�อมไมNช้ันเดียว อยู�หลายหลัง โดยในแต�ละหลังมีการนําขNาวของต�างมาวางกองสุมไวN

เป�นจํานวนมาก 

นายสาโรจน: บุญพรNอม หัวหนNาหน�วยปfองกันรักษาปIาคอนสาร ออกมายืนยันว�าพ้ืนท่ีท่ีเป�นสถานท่ีรวมกลุ�มของลัทธิประหลาด ท่ีกําลังเป�น

ข�าวโด�งดังอยู�เวลาน้ี เป�นพ้ืนท่ีปIาไมN ซ่ึงตนเป�นผูNดูแลอยู� หลังทราบเรื่องตนพรNอมดNวยเจNาหนNาท่ีปIาไมN ฝIายปกครอง ตลอดจนหน�วยงานท่ี

เก่ียวขNอง ไดNเดินทางเขNาพ้ืนท่ีตั้งแต�วันแรกแลNว พรNอมเดินสํารวจเบ้ีองตNน จากการจับพิกัดยืนยันว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�นอกเขตปIาสงวน และไม�

อยู�ในเขตปฏิรูปท่ีดิน น้ันหมายความว�าอยู�ในเขตปIาไมN 2484  และตามมาตรา4วงเล็บ1 ท่ีระบุท่ีดินท่ียงัมีผูNไดNมา ตามประมวลกฏหมายท่ีดิน

ซ่ึงถือว�าเป�นพ้ืนท่ีท่ีกรมปIาไมNยังตNองดูแล 

ดังน้ันการเขNายดึถือครอบครองทําประโยชน:โดยไม�ไดNขออนุญาตจากกรมปIาไมN ถือว�าเป�นการบุกรุกอย�างแน�นอน ตาม พรบ.ปIาไมN 2484 

มาตรา 54,55  ซ่ึงขณะน้ีไดNเตรียมเจNาหนNาท่ีออกรางวัดพิกัดท้ังหมดเพ่ือคํานวนเน้ือท่ีว�าไดNเน้ือท่ีเท�าไหร� ท่ีทําความเสยีหายในเขตรับผิดชอบ

ของปIาไมN จากน้ันก็จะนําขNอมลูท้ังหมด เขNาแจNงความเพ่ิมเติม ซ่ึงจะใชNเวลาในการตรวจสอบประมาณ3-4วัน ซ่ึงจากภาพรวมและการ

ตรวจสอบเบ้ีองตNน ยืนยันว�ามีการบุกรุกอย�างแน�นอน 

อย�างไรก็ตามกรณีซากศพท้ัง11ศพ ท่ีนําไปเก็บไวNท่ีมลูนิธิชุมแพ โรงพยาบาลคอนสารไดNเขNามาเก็บหลกัฐาน พรNอมพิสูจน:อัตลัษณ:ตามหลัก

วิชาการอย�างละเอียดแลNว และทราบขNอมูลของซากศพครบถNวนอย�างเป�นทางการ จากน้ันไดNมอบใหNกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขNองดําเนินการส�ง

มอบคืนญาติ เพ่ือนํากลับไปบําเพ็ญกุศลต�อไป



 

"ปIาไมN" เตรยีมรางวัดพิกัดสถานปฏิบัติธรรม "พระบิดา" 

กรุงเทพธุรกิจ 10 พ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/1003643 

"ปIาไมN" เตรยีมรางวัดพิกัดสถานปฏิบัติธรรม "พระบิดา" เพ่ือคํานวนเน้ือท่ี ท่ีทําความเสียหายในเขตรับผิดชอบของปIาไมN ส�วนศพรอญาตมิารับ

กลับทําบุญ 

จากกรณเีจNาหนNาท่ีฝIายปกครอง สนธิกําลังกับเจNาหนNาท่ีตาํรวจ และนายจีรพันธ: เพชรขาว หรือ หมอปลา บุกเขNาตรวจสอบสํานักปฏิบัติธรรม 

ท่ีตั้งอยู�ในปIา ในหมู�บNานกุดแคน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซ่ึงเปbดรับรักษาโรค ดNวยวิธีแปลกประหลาด ใหNดืม่นํ้าปcสสาวะ กินอุจจาระ 

กินเสมหะ และข้ีไคลของเจNาสํานักฯ  และยังมียาท่ีดองอยู�ในโอ�งอีกนับ 100 โอ�ง ท่ีอNางว�าเป�นยารักษาโรคใหNผูNท่ีเขNารับรักษา 

นอกจากน้ี ยังพบร�างผูNเสยีชีวิต 11 ศพ บรรจุอยู�ในโลงศพ โดยเจNาหนNาท่ีไดNควบคุมตัวนายทวี หนันลา หรือ โจเชฟ หรือท่ีลูกศิษย: เรียกว�า 

"พระบิดา"   อายุ 74 ปe เจNาสํานัก ซ่ึงอNางตัวเป�นเจNาลัทธิพระบิดาทุกศาสนา ไปสอบสวนดําเนินคด ี

ท้ังน้ี สํานักปฏิบัติธรรมดังกล�าว ตัง้อยู�กลางปIาในพ้ืนท่ีหมู� 2  ต.ดงกลาง ค.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มีการปลกูกระท�อมไมNช้ันเดียว อยู�หลายหลงั 

โดยในแต�ละหลังมีการนําขNาวของต�างมาวางกองสุมไวNเป�นจํานวนมาก 

นายสาโรจน: บุญพรNอม หัวหนNาหน�วยปfองกันรักษาปIาคอนสาร ออกมายืนยันว�าพ้ืนท่ีท่ีเป�นสถานท่ีรวมกลุ�มของลัทธิประหลาด ท่ีกําลังเป�น

ข�าวโด�งดังอยู�เวลาน้ี เป�นพ้ืนท่ีปIาไมN ซ่ึงตนเป�นผูNดูแลอยู� หลังทราบเรื่องตนพรNอมดNวยเจNาหนNาท่ีปIาไมN ฝIายปกครอง ตลอดจนหน�วยงานท่ี

เก่ียวขNอง ไดNเดินทางเขNาพ้ืนท่ีตั้งแต�วันแรกแลNว พรNอมเดินสํารวจเบ้ีองตNน 

จากการจับพิกัดยืนยันว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�นอกเขตปIาสงวน และไม�อยู�ในเขตปฏริูปท่ีดิน น้ันหมายความว�าอยู�ในเขตปIาไมN 2484  และตาม

มาตรา 4 วงเล็บ 1 ท่ีระบุท่ีดินท่ียงัมีผูNไดNมา ตามประมวลกฏหมายท่ีดินซ่ึงถือว�าเป�นพ้ืนท่ีท่ีกรมปIาไมNยงัตNองดูแล 

 



 

บ.ก.ตอบจดหมาย - บุกรุกปIาสงวนแห�งชาติ 

ข�าวสด 10 พ.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7041697 

บุกรุกปIาสงวนแห�งชาต ิ

เรียน บ.ก. 

กรณีพ้ืนท่ีปIาสงวนแห�งชาติปIาแม�จางฝcmงซNาย เขตทNายหมู�บNาน บNานทุ�ง หมู� 5 ต.หัวเสือ อ.แม�ทะ จ.ลาํปาง พ้ืนท่ี ดังกล�าว ชาวบNานในพ้ืนท่ี

ร�วมกันอนุรักษ:และไม�เขNาไปทํากิน เน่ืองจากชาวบNานทุกคนรูNว�าเป�นเขตปIาสงวนฯ แต�ปรากฏว�า มีนายทุนเขNาไปบุกรุก มีการปcกลNอมรั้วเขต

และมีการแผNวถางปIาเป�นพ้ืนท่ีกวNาง พบมีการปลูกตNนทุเรียน ผลไมNยนืตNนหลากหลายชนิด และพืชผักก็มากมาย รวมท้ังมีการขุดสระกักเก็บนํ้า

ไวNใชN นอกจากน้ันยังมีการสรNางบNานไมNหลังใหญ� สภาพเป�นบNานตากอากาศอีกดNวย พ้ืนท่ีบุกรุกท้ังหมด 1 แปลง รวมจํานวน 41 ไร� การทํา

อย�างน้ีไม�ใช�วันสองวันจะทําไดN คงใชNเวลาทํามานานแลNว ชาวบNานในพ้ืนท่ีฝากใหNเจNาหนNาท่ีจับกุมผูNกระทําความผิดมาดําเนินคดี ขืนปล�อยไวN

นานๆ ไปท่ีปIาสงวนฯ จะกลายเป�นท่ีมีกรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรม 

ปIาสน 

ตอบ ปIาสน 

ตามขNอมูลท่ีคณุรNองเรียนมาน้ีพบว�าเมื่อวันท่ี 4 พ.ค. ท่ีผ�านมา ตํารวจบก.ปทส. พรNอมเจNาพนักงานปIาไมN ไดNเขNาตรวจสอบแลNว พบว�ามีการแผNว

ถางปIา ทําสวนผลไมN มีบNานพัก ขนาดใหญ� คงจะตNองตดิตามความคืบหนNาการสอบสวนดําเนินคดตี�อไป ขณะเดยีวกัน ตNองถามถึงกรมปIาไมN

ดNวยว�าไดNปล�อยปละละเลยมาก�อนหนNาน้ีหรือไม� 

 


