
สรุปข�าวประจําวันท่ี 24 มิ.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

-  จี้แก�คนกับช�างเป�นวาระชาติ (ข�าวสด 24 มิ.ย. 65 หน�า 11) 

-  ข�าวย�อยภูมิภาค: พบ 2 รีสอร,ตเมืองกาญจน,บุกรุกป0า  (ไทยโพสต, 24 มิ.ย. 65 หน�า 15) 

ข�าวเว็บไซต, 

- "กรมป0าไม�" รุกสอบปมนายทุนลักลอบขุดดินพ้ืนท่ีป0าสงวนฯ ไปถมท่ีบริเวณอ�างฯลําตะเพินทํารีสอร,ท   

 สยามรัฐออนไลน,  23 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/359485 

- “กรมป�าไม�สั่งตรวจสอบ กรณีลกัลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป�าสงวนแห#งชาติ 

บ�านเมือง วันศุกร' ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/285430 

- ‘น#าน’ปรับพ้ืนท่ีถูกบุกรุก‘ป�านํ้ายาว-นํ้าสวด’ เตรียมจัดตั้งป�าชุมชน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/662418 

- เตรียมดําเนินคดีรสีอร'ตหรู มลูค#ากว#า 100 ล�าน ริมทะเลสาบอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีฯ 

ผู�จัดการออนไลน' 23 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000059957 

- บุกตรวจรสีอร'ทหรู 100 ล�านรมิทะเลสาบเข่ือนศรฯีพบอยู#นอกเขต นส.3 จ#อดําเนินคด ี

แนวหน�า วันพฤหัสบดี ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/662398 

 

 

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11531
วันที่: ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จี้แก้คนกับช้างเป็นวาระชาติ

รหัสข่าว: C-220624012073(24 มิ.ย. 65/04:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.81 Ad Value: 24,972 PRValue : 74,916 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9354
วันที่: ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: พบ 2 รีสอร์ตเมืองกาญจน์บุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220624008073(24 มิ.ย. 65/04:58) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.09 Ad Value: 18,108 PRValue : 54,324 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

"กรมป�าไม�" รุกสอบปมนายทุนลักลอบขุดดินพ้ืนท่ีป�าสงวนฯ ไปถมท่ีบริเวณอ#างฯลําตะเพินทํารสีอร'ท   

 สยามรัฐออนไลน'  23 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/359485 

วันท่ี 23 มิ.ย.65 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� สั่งการให�สํานักปXองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า เข�าดําเนินการตรวจสอบ

กรณีมีการร�องเรียนว#า  มีกลุ#มนายทุนลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป�าสงวนแห#งชาติ ไปถมในบริเวณอ#างเก็บนํ้าลําตะเพิน  เพ่ือทํารีสอร'ตและลาน

กางเต็นท' ในพ้ืนท่ีตําบลองค'พระ อําเภอด#านช�าง จังหวัดสุพรรณบุร ี 

ต#อมานายอุธร สุทธิมิตร ผู�อํานวยการสํานักปXองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สั่งการให�นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน#วยเฉพาะกิจ

ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ'ไพร) นํากําลังเจ�าหน�าท่ีหน#วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ'ไพร) เจ�าหน�าท่ีส#วนปฏิบัติการพิเศษ และเจ�าหน�าท่ี

ศูนย'ปXองกันปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) ลงพ้ืนท่ีดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงเร#งด#วน โดยบูรณาการร#วมกับเจ�าหน�าท่ีสาํนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 10 (ราชบุรี) ศูนย'ป�าไม�สุพรรณบุรี หน#วยปXองกันรกัษาป�าท่ี สพ.1 (ด#านช�าง) ตํารวจ บก.ปทส. กอ.รมน. สุพรรณบุรี ฝ�าย

ปกครองอําเภอด#านช�าง และเจ�าหน�าท่ีโครงการชลประทานกาญจนบุรี 

จากการตรวจสอบพบว#า พ้ืนท่ีเกิดเหตุอยู#ในป�าสงวนแห#งชาติ ป�าองค'พระ ป�าเขาพุระกํา และป�าเขาห�วยพลู ท�องท่ี ตําบลองค'พระ อําเภอ

ด#านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบมกีารบุกรุกขุดถมดิน และขยายพ้ืนท่ีรุกล้ําเข�าไปในอ#างเก็บนํ้าลําตะเพิน  4 จุด ซ่ึงเปeนพ้ืนท่ีท่ีกรมป�าไม�

อนุญาตให�กรมชลประทาน ใช�ประโยชน'ในเขตป�าสงวนแห#งชาติ เพ่ือโครงการอ#างเก็บนํ้าขนาดเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการอ#าง

เก็บนํ้าลําตะเพิน   

โดยจุดแรกเน้ือท่ี 10 ไร# 65 ตารางวา ซ่ึงเปeนแปลงสํารวจถือครอง คทช. ของหญิงรายหน่ึงท่ีได�แจ�งไว� เน้ือท่ี 6 ไร# 1 งาน 79 ตารางวา พบว#า

มีการถมดินขยายพ้ืนท่ีเพ่ิม 3 ไร# 2 งาน 86 ตารางวา จุดท่ี 2 เปeนแปลงสํารวจ คทช . เน้ือท่ี 4 ไร#  1 งาน  51 ตารางวา พบว#ามีการถมดนิ

ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเน้ือท่ี  2 ไร# 1 งาน 84 ตารางวา จุดท่ี 3 เปeนแปลงสาํรวจ คทช.เน้ือท่ี 3 งาน  53 ตารางวา มีการขุดดินลูกรังบรเิวณชายเขา 

เพ่ือมาถมในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยเปeนพ้ืนท่ีขุดดินลูกรัง 3 งาน 48 ตารางวา และจุดท่ี 4 เปeนแปลงสํารวจ คทช. ของชายคนหน่ึงท่ีได�แจ�ง

ครอบครองเน้ือท่ี 19-0-43 ไร# พบว#ามีการถมดินขยายพ้ืนท่ีเพ่ิม 12 ไร# 3 งาน 33 ตารางวา  



ซ่ึงท้ัง 4 ราย กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห#งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป�าไม� 2484 จึงร#วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีท้ัง 4 จุด 

ซ่ึงจากข�อมูลเชิงลึกพบว#า มีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีส#วนเก่ียวข�อง จึงนําเรื่องราวร�องทุกข'กล#าวโทษ ต#อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรองค'พระ 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสืบสวนสอบสวน และนําตัวผู�กระทําผดิท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด มาดําเนินคดตีามกฎหมาย ซ่ึงจากข�อมูลเชิงลึกพบว#า มี

เจ�าหน�าท่ีของรัฐมสี#วนเก่ียวข�อง  

ขณะเดียวกันเจ�าหน�าท่ีจะดาํเนินการตรวจสอบโดยรอบพ้ืนท่ีอ#างเก็บนํ้าลําตะเพินอย#างละเอียดทุกราย หากพบในช#วงท่ีมีการดําเนินการ

โครงการ คทช. มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ หรือกระทําผิดระเบียบกฎหมาย จะดาํเนินคดี และเสนอเรื่องไปยังสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 10 

(ราชบุรี) เพ่ือแจ�งสํานักจัดการท่ีดนิป�าไม� และจังหวัดสุพรรณบุรี ตัดสิทธิ และถอดถอนรายช่ือออกจากบัญชีสํารวจถือครอง ตามโครงการ 

คทช. ต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“กรมป�าไม�สั่งตรวจสอบ กรณลีักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป�าสงวนแห#งชาติ 

บ�านเมือง วันศุกร' ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/285430 

“กรมป�าไม�สั่งขยายผลตรวจสอบข�อเท็จจริง กรณีพลเมืองดรี�องเรียนว#ามีกลุ#มนายทุนลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป�าสงวนแห#งชาติ ไปถมในบริเวน

อ#างเก็บนํ้าลําตะเพิน ในพ้ืนท่ีตําบลองค'พระ อําเภอด#านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือทํารีสอร'ต และลานกางเต็นท' ล#าสดุตรวจยึด แจ�งความ

ดําเนินคดี 4 จุด” 

กรมป�าไม� : ผู�สื่อข#าวรายงานว#า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� สั่งการให�สํานักปXองกันรกัษาป�าและควบคุมไฟป�า เข�า

ดําเนินการตรวจสอบกรณีมีการร�องเรียนว#า มีกลุ#มนายทุนลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป�าสงวนแห#งชาติ ไปถมในบริเวนอ#างเก็บนํ้าลาํตะเพิน  เพ่ือ

ทํารีสอร'ตและลานกางเต็นท' ในพ้ืนท่ีตําบลองค'พระ อําเภอด#านช�าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

ต#อมานายอุธร สุทธิมิตร ผู�อํานวยการสํานักปXองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สั่งการให�นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน#วยเฉพาะกิจ

ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ'ไพร) นํากําลังเจ�าหน�าท่ีหน#วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ'ไพร) เจ�าหน�าท่ีส#วนปฏิบัติการพิเศษ และเจ�าหน�าท่ี

ศูนย'ปXองกันปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) ลงพ้ืนท่ีดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงเร#งด#วน โดยบูรณาการร#วมกับเจ�าหน�าท่ีสาํนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 10 (ราชบุรี) ศูนย'ป�าไม�สุพรรณบุรี หน#วยปXองกันรกัษาป�าท่ี สพ.1 (ด#านช�าง) ตํารวจ บก.ปทส. กอ.รมน.สุพรรณบุรี ฝ�าย

ปกครองอําเภอด#านช�าง และเจ�าหน�าท่ีโครงการชลประทานกาญจนบุรี 

จากการตรวจสอบพบว#า พ้ืนท่ีเกิดเหตุอยู#ในป�าสงวนแห#งชาติ ป�าองค'พระ ป�าเขาพุระกํา และป�าเขาห�วยพลู ท�องท่ี ตําบลองค'พระ อําเภอ

ด#านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบมกีารบุกรุกขุดถมดิน และขยายพ้ืนท่ีรุกล้ําเข�าไปในอ#างเก็บนํ้าลําตะเพิน  4 จุด ซ่ึงเปeนพ้ืนท่ีท่ีกรมป�าไม�

อนุญาตให�กรมชลประทาน ใช�ประโยชน'ในเขตป�าสงวนแห#งชาติ เพ่ือโครงการอ#างเก็บนํ้าขนาดเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการอ#าง

เก็บนํ้าลําตะเพิน 



โดยจุดแรกเน้ือท่ี 10 ไร# 65 ตารางวา ซ่ึงเปeนแปลงสํารวจถือครอง คทช. ของหญิงรายหน่ึงท่ีได�แจ�งไว� เน้ือท่ี 6 ไร# 1 งาน 79 ตารางวา พบว#า

มีการถมดินขยายพ้ืนท่ีเพ่ิม 3 ไร# 2 งาน 86 ตารางวา จุดท่ี 2 เปeนแปลงสํารวจ คทช. เน้ือท่ี 4 ไร#  1 งาน  51 ตารางวา พบว#ามีการถมดนิ

ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเน้ือท่ี  2 ไร# 1 งาน 84 ตารางวา จุดท่ี 3 เปeนแปลงสาํรวจ คทช.เน้ือท่ี 3 งาน  53 ตารางวา มีการขุดดินลูกรังบรเิวณชายเขา 

เพ่ือมาถมในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยเปeนพ้ืนท่ีขุดดินลูกรัง 3 งาน 48 ตารางวา และจุดท่ี 4 เปeนแปลงสํารวจ คทช. ของชายคนหน่ึงท่ีได�แจ�ง

ครอบครองเน้ือท่ี 19-0-43 ไร# พบว#ามีการถมดินขยายพ้ืนท่ีเพ่ิม 12 ไร# 3 งาน 33 ตารางวา 

ซ่ึงท้ัง 4 ราย กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห#งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป�าไม� 2484 จึงร#วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีท้ัง 4 จุด 

ซ่ึงจากข�อมูลเชิงลึกพบว#า มีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีส#วนเก่ียวข�อง จึงนําเรื่องราวร�องทุกข'กล#าวโทษ ต#อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรองค'พระ 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสืบสวนสอบสวน และนําตัวผู�กระทําผดิท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด มาดําเนินคดตีามกฎหมาย ซ่ึงจากข�อมูลเชิงลึกพบว#า มี

เจ�าหน�าท่ีของรัฐมสี#วนเก่ียวข�อง 

ขณะเดียวกันเจ�าหน�าท่ีจะดาํเนินการตรวจสอบโดยรอบพ้ืนท่ีอ#างเก็บนํ้าลําตะเพินอย#างละเอียดทุกราย หากพบในช#วงท่ีมีการดําเนินการ

โครงการ คทช. มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ หรือกระทําผิดระเบียบกฎหมาย จะดาํเนินคดี และเสนอเรื่องไปยังสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 10 

(ราชบุรี) เพ่ือแจ�งสํานักจัดการท่ีดนิป�าไม� และจังหวัดสุพรรณบุรี ตัดสิทธิ และถอดถอนรายช่ือออกจากบัญชีสํารวจถือครอง ตามโครงการ 

คทช. ต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘น#าน’ปรับพ้ืนท่ีถูกบุกรุก‘ป�านํ้ายาว-นํ้าสวด’ เตรียมจัดตั้งป�าชุมชน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/662418 

23 มิถุนายน 2565 ภายใต�อํานวยการของนายจีระ ทรงพุฒิ ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 สาขาแพร# พร�อมด�วยนายชาตรี 

สัทธรรมนุวงค' ผอ.ส#วนปXองกันรักษาป�าและนายภูมิทัศน' แมดเมือง หัวหน�าหน#วยปXองกันรักษาป�าท่ี นน.4 (ท#าวังผา) อําเภอท#าวังผา , นาย

มนตรี พลภักดี หัวหน�าหน#วยปXองกันและพัฒนาป�าไม�ปjว สนธิกําลังหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง ดําเนินการตดัฟjน รื้อถอน และเปkดช#องแสงเพ่ือนํา

พันธุ'ไม�ชนิดต#างๆไปปลูกเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดตั้งเปeนป�าชุมชน เพ่ือให�ชุมชนได�มสี#วนร#วมในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตสิืบไป 

สืบเน่ืองจากได�มีคณะเจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� เจ�าหน�าท่ีฝ�ายปกครอง , กํานัน , ผู�ใหญ#บ�าน , เจ�าหน�าท่ีทหารและเจ�าหน�าท่ีตาํรวจร#วมกันตรวจยึด

พ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนแห#งชาติป�านํ้ายาว และป�านํ้าสวด ท�องท่ีบ�านค๊ัวะ หมู# 6 ต.ศรีภูมิ อ.ท#าวังผา จ.น#าน จํานวน 1 แปลง 

พ้ืนท่ีตามท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ควบคุมและรักษาป�าสงวนแห#งชาติปานํ้ายาวและป�านํ้าสวด จ.น#าน เรือ่ง ให�ผู�บุกรุก ยึดถือครอบครอง เข�าทํา

ประโยชน' หรือกระทําการใดๆ อันเปeนการเสื่อมเสียแก#สภาพป�าสงวนแห#งชาติโดยไม#ได�รับอนุญาต ออกจากป�าสงวนแห#งชาติ หรืองดเว�นการ

กระทําใดๆในเขตป�าสงวนแห#งชาติหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง หรือทรพัย'สินอ่ืนใดในเขตป�าสงวนแห#งชาติ บริเวณป�าพ้ืนท่ีบ�านค๊ัวะ หมู# 6 ให�ผู�

บุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างและพืชผลอาสิน ในคดีอาญา 

ท้ังน้ี มีพ้ืนท่ีบุกรุกตรวจยึด จํานวนประมาณ 72 ไร# ประกอบด�วย ต�นยางพาราอายุ 5-6 ปn สิ่งปลูกสร�าง 3 หลัง โดยทําให�พ้ืนท่ีดังกล#าว เสร็จ

สิ้นแล�ว กรมป�าไม�จะได�ทําการฟopนฟูพ้ืนท่ีป�าแห#งน้ีให�กลับคืนเปeนป�าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ'ดังเดมิ และจัดตั้งเปeนป�าชุมชนของหมู#บ�านเพ่ือให�

ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับผลประโยชน'อย#างยั่งยืนต#อไป 

 

 



 

เตรียมดําเนินคดีรสีอร'ตหรู มลูค#ากว#า 100 ล�าน ริมทะเลสาบอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีฯ 

ผู�จัดการออนไลน' 23 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000059957 

กาญจนบุรี - ศปป.4 กอ.รมน. พยัคฆ'ไพร กฟผ. นําตรวจรีสอร'ต'หรูรมิทะเลสาบอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีฯ พบพ้ืนท่ีอยู#นอกเขต น.ส.3 เตรยีม

ดําเนินคดตีาม พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 

วันน้ี (23 มิ.ย.) ท่ีห�องประชุมช้ัน 2 องค'การบริหารส#วนตําบลท#ากระดาน อ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พ.อ.พงษ'เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุด

ปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน#วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ'ไพร) ได�ประชุมเพ่ือหาหน#วยงาน

รับผิดชอบในการดําเนินคดี กรณมีีกลุ#มนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป�าแล�วนําไปสร�างรสีอร'ตลักษณะเรือนแพโดยผดิกฎหมาย โดยรสีอร'ตดังกล#าว

ตั้งอยู#ริมอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทร' ท�องท่ีหมู# 1 ต.ท#ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยเมื่อวันท่ี 27 พ.ค.65 ได�สนธิกําลังลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบรีสอร'ตดังกล#าวมาแล�วครั้งหน่ึง 

การประชุมครั้งน้ีมีนายประทีป เอกฉันท' ผอ.ศูนย'ป�าไม�กาญจนบุรี นายปราศาสตร' การอํานวย นายก อบต.ท#ากระดาน เจ�าหน�าท่ี สปป.1 

(ภาคกลาง) เจ�าหน�าท่ีส#วนปXองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) เจ�าหน�าท่ีหน#วยปXองกันและพัฒนาป�าไม�ศรสีวัสดิ์ เจ�าหน�าท่ี

หน#วยปXองกันและพัฒนาป�าไม�ไทรโยค เจ�าหน�าท่ีหน#วยปXองกันรักษาป�าท่ี กจ.2 (บ�านสามหลัง) เจ�าหน�าท่ี ตร.กก.5 บก.ปทส. และเจ�าหน�าท่ี

การไฟฟXาฝ�ายผลิตเข่ือนศรีนครินทร' เข�าร#วมประชุม ส#วนหน#วยงานท่ีไม#เดินทางมาร#วมประชุมประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีท่ีดิน และเจ�าหน�าท่ี

กรมเจ�าท#า การประชุมใช�เวลานานกว#า 4 ช่ัวโมงจึงแล�วเสร็จ จากน้ันท้ังหมดจึงเดินทางไปยังรีสอร'ตเพ่ือขอเอกสารการครอบครองท่ีดนิ 

รวมท้ังใบอนุญาตให�ก#อสร�างอาคารแบบถาวร และเอกสารต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดมาตรวจสอบ 

สําหรับรีสอร'ตน้ันสร�างพ้ืนท่ีรับลูกค�าลักษณะคล�ายโดมขนาดใหญ# ตัง้อยู#เชิงเขาท่ีมีถนนก้ันเอาไว� เปeนบรรยากาศแบบซีวิวมองเห็นทะเลสาบ

อ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทร'ได�อย#างสวยงาม นอกจากน้ี ยังมีห�องสําหรับจัดเลี้ยงขนาดใหญ#อยู#ท่ีรมิอ#าง มีห�องพักสําหรับให�บริการลูกค�ายื่นลง

ไปกลางอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีฯ จํานวนกว#า 20 หลัง จากสภาพคาดว#าใช�เงินลงทุนไม#ต่ํากว#า 100 ล�านบาท 

ท้ังน้ี พ.อ.พงษ'เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เปkดเผยภายหลังว#า วันน้ีเราได�ร#วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟXาฝ�ายผลิตเข่ือน

ศรีนครินทร' ซ่ึงเปeนหน#วยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ีดินแปลงน้ีมีเอกสารสทิธิเปeน น.ส.3 และจากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแนวเขตของการไฟฟXาฝ�าย

ผลิตท่ีมีหมดุฝjงเอาไว� แต#ปรากฏว#าเจอหมุดเพียงหมุดเดียว จากน้ันจึงทําการจับค#าพิกัดตามแนวท่ีฝjงหมุดเอาไว�พบว#าอีก 1 หมุด ฝjงเอาไว�ใต�

อาคารหลังท่ีใช�สําหรับต�อนรับลูกค�า อีกหน่ึงหมุดอยู#บรเิวณทางลงเขาท่ีทางรีสอร'ตได�มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีไปแล�ว เพราะพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปeน

อาคาร 7 หลัง อยู#นอกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ส#วนรีสอร'ตท่ีเปeนเรือแพอีก จํานวน 20 หลัง อยู#นอกเขตเอกสารสิทธิ น.ส.3 เช#นกัน 



เพราะฉะน้ันจึงไปทําการตรวจสอบเรื่องการขออนุญาต พบว#าในส#วนของเรือนแพ จํานวน 20 หลัง มกีารขออนุญาตจากกรมเจ�าท#าในการ

จอดแพ ในส#วนของอาคาร จํานวน 7 หลัง พบว#าไม#ได�มีการขออนุญาตก#อสร�างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแต#อย#างใด เมื่อไม#ได�รับอนุญาตจะ

ได�ดําเนินการตามกฎหมาย โดยทาง อบต.ท#ากระดาน จะเปeนหน#วยงานรับผิดชอบในส#วนน้ี และในส#วนพ้ืนท่ีท่ีอยู#นอก น.ส.3 ซ่ึงจะ

ดําเนินการคํานวณว#ามีพ้ืนท่ีเท#าไหร# และจะทําการตรวจยดึดําเนินคดีด�วยเช#นกัน ซ่ึงผู�กระทําผดิจะถูกดําเนินคดตีาม พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 

มาตรา 54 สําหรับพ้ืนท่ีแห#งน้ีเปeนพ้ืนท่ีใช�ประโยชน'ของการไฟฟXาฝ�ายผลติเข่ือนศรีนครินทร' แต#ยังอยู#ภายใต�กฎหมาย พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 

ตาม พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 จะต�องแจ�งให�ผู�ครอบครองนําหลักฐานการเช#าหรือหลักฐานการได�มามาแสดงต#อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือนําไปตรวจสอบ

ว#าได�มาอย#างถูกต�องหรือไม# หากได�มาไม#ถูกต�องตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2484 จะต�องมผีู�ต�องหาข้ึนศาลเพ่ือสัง่ให�รื้อถอน ซ่ึงจะต#างจาก พ.ร.บ.ป�า

สงวนแห#งชาติ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกน้ันเจ�าหน�าท่ีขอใช�เวลาตรวจสอบให�แน#ชัดอีกครั้งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุกตรวจรสีอร'ทหรู 100 ล�านริมทะเลสาบเข่ือนศรีฯพบอยู#นอกเขต นส.3 จ#อดําเนินคด ี

แนวหน�า วันพฤหัสบดี ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/662398 

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.-พยัคฆ'ไพร-กฟผ.นําตรวจรสีอร'ทหรรูิมทะเลสาบอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทร' กาญจนบุรี คาดใช�เงินลงทุนไม#

ต่ํากว#า 100 ล�านบาทพบอยู#นอกเขต นส.3 เตรยีมดาํเนินคดตีาม พ.ร.บ.ป�าไม� 2484  

เมื่อเวลา 09.30 น.วันน้ี 23 มิ.ย.65 ท่ีห�องประชุมช้ัน 2 องค'การบรหิารส#วนตําบล (อบต.) ท#ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พ.อ.พงษ'

เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน#วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ'ไพร) ได�

ประชุมเพ่ือหาหน#วยงานรับผดิชอบในการดําเนินคดีกรณีมีกลุ#มนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป�าแล�วนําไปสร�างรสีอร'ทลักษณะเรือนแพโดยผิดกฎหมาย 

โดยรสีอร'ทดังกล#าวตั้งอยู#รมิอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทร' ท�องท่ีหมู# 1 ต.ท#ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยเมื่อวันท่ี 27 พ.ค.65 ได�สนธิ

กําลังลงพ้ืนท่ีตรวจสอบรสีอร'ทดังกล#าวมาแล�วครั้งหน่ึง  

การประชุมครั้งน้ีมีนายประทีป เอกฉันท' ผอ.ศูนย'ป�าไม�กาญจนบุรี นายปราศาสตร' การอํานวย นายก อบต.ท#ากระดาน เจ�าหน�าท่ี สปป.1(

ภาคกลาง) เจ�าหน�าท่ีส#วนปXองกันรกัษาป�าและควบคุมไฟป�า สจป.ท่ี 10(ราชบุรี), เจ�าหน�าท่ีหน#วยปXองกันและพัฒนาป�าไม�ศรสีวัสดิ์ เจ�าหน�าท่ี

หน#วยปXองกันและพัฒนาป�าไม�ไทรโยค เจ�าหน�าท่ีหน#วยปXองกันรักษาป�าท่ี กจ.2 (บ�านสามหลัง) เจ�าหน�าท่ี ตร.กก.5 บก.ปทส. และเจ�าหน�าท่ี

การไฟฟXาฝ�ายผลิตเข่ือนศรีนครินทร' เข�าร#วมประชุม  

ส#วนหน#วยงานท่ีไม#เดินทางมาร#วมประชุมประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีท่ีดนิและเจ�าหน�าท่ีกรมเจ�าท#า การประชุมใช�เวลานานกว#า 4 ช่ัวโมงจึงแล�ว

เสร็จ จากน้ันคณะท้ังหมดจึงเดินทางไปยังรีสอร'ทเพ่ือขอเอกสารการครอบครองท่ีดินรวมท้ังใบอนุญาตให�ก#อสร�างอาคารแบบถาวร และ

เอกสารต#างๆท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดมาตรวจสอบ 

สําหรับรีสอร'ทน้ันสร�างพ้ืนท่ีรับลูกค�าลักษณะคล�ายโดมขนาดใหญ#ตั้งอยู#เช#งงเขาท่ีมีถนนก้ันเอาไว�เปeนบรรยากาศแบบซมวิวมองเปeนทะเลสาบ

อ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทร'ได�อย#างสวมงาม และนอกจากน้ียังมีห�องสําหรับจัดเลีย่งขนาดใหญ#อยู#ท่ีรมิอ#าง มีห�องพักสําหรับให�บริการลกูค�า

ยื่นลงไปกลางอ#างเก็บนํ้าเข่ือนศรีกว#า 20 หลัง จากสภาพคาดว#าใช�เงินลงทุนไม#ต่ํากว#า 100 ล�านบาท 

ท้ังน้ี พ.อ.พงษ'เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เปkดเผยภายหลังว#า วันน้ีเราได�ร#วมกับเจ�าหน�าท่ีการไฟฟXาฝ�ายผลิตเข่ือน

ศรีนครินทร'ซ่ึงเปeนหน#วยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ีดินแปลงน้ีมีเอกสารสทิธ์ิเปeน นส.3 และจากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแนวเขตของการไฟฟXาฝ�าย

ผลิตท่ีมีหมดุฝjงเอาไว� แต#ปรากฎว#าเจอหมุดเพียงหมุดเดียว จากน้ันจึงทําการจับค#าพิกัดตามแนวท่ีฝjงหมุดเอาไว�พบว#าอีก 1 หมุดฝjงเอาไว�ใต�



อาคารหลังท่ีใช�สําหรับต�อนรับลูกค�า อีกหน่ึงหมุดอยู#ท่ีบริเวณทางลงเขาท่ีทางรีสอร'ทได�มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีไปแล�ว เพราะพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปeน

อาคาร 7 หลังอยู#นอกเอกสารสิทธ์ิ นส.3 ส#วนรีสอร'ทท่ีเปeนเรือแพอีก จํานวน 20 หลังก็อยู#นอกเขตเอกสารสิทธ์ิ นส.3 เช#นกัน 

เพราะฉะน้ัน เราจึงไปทําการตรวจสอบเรื่องการขออนุญาต พบว#าในส#วนของเรือนแพจํานวน 20 หลัง มีการขออนุญาตจากกรมเจ�าท#าในการ

จอดแพในส#วนของอาคาร จํานวน 7 หลัง พบว#าไม#ได�มีการขออนุญาตก#อสร�างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแต#อย#างใด เมื่อไม#ได�รับอนุญาต เรา

จะได�ดําเนินการตามกฎหมายโดยทาง อบต.ท#ากระดานจะเปeนหน#วยงานรับผิดชอบในส#วนน้ี และในส#วนพ้ืนท่ีท่ีอยู#นอก นส.3 เราจะ

ดําเนินการคํานวณว#ามีพ้ืนท่ีเท#าไหร#และเราจะทําการตรวจยดึดําเนินคดีด�วยเช#นกัน ซ่ึงผู�กระทําผิดจะถูกดําเนินคดตีาม พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.

2484 มาตรา 54 สําหรับพ้ืนท่ีแห#งน้ีเปeนพ้ืนท่ีใช�ประโยชน'ของการไฟฟXาฝ�ายผลิตเข่ือนศรีนครินทร' แต#ก็ยังอยู#ภายใต�กฎหมาย พ.ร.บ.ป�าไม� 

พ.ศ.2484  

ซ่ึงตาม พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 จะต�องแจ�งให�ผู�ครอบครองนําหลักฐานการเช#าหรือหลักการได�มามาแสดงต#อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือนําไปตรวจสอบว#า

ได�มาอย#างถูกต�องหรือไม# หากได�มาไม#ถูกต�อง ตาม พรบ.พ.ศ.2484 จะต�องมีผู�ต�องหาข้ึนศาลเพ่ือสั่งให�รื้อถอน ซ่ึงจะต#างจาก พ.ร.บ.ป�าสงวน

แห#งชาติ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกน้ันเจ�าหน�าท่ีขอใช�เวลาตรวจสอบให�แน#ชัดอีกครั้งหน่ึ 


