
สรุปข่าวประจำในวันที่ 5-7 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ป่าไม้มอบรางวัลธรรมจักรสีเขียววัดอนุรักษ์ป่า (ไทยรัฐ 7 พฤศจิกายน 2565 หน้า 9) 
- ป่าไม้มอบรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" (ไทยรัฐ 7 พฤศจิกายน 2565 หน้า 9) 
- แก้วัดอยู่ป่าให้แยกประเภทที่พักสงฆ์ (ไทยรัฐ 5 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: สังคมข่าว: ลงนาม (เดลินิวส์ 8 พฤศจิกายน 2565 หน้า 5) 
- ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: เป้าหมาย 1 ล้านต้น (แนวหน้า 5 พฤศจิกายน 2565 หน้า 4) 
- ป่าไม้ตรวจบ้านหรู'ดาราดัง' ส่อรุกป่าสมุย-ออก'สค.บวม 'สั่งหยุดสร้าง-แจ้งดําเนินคดี  

(มติชน 7 พฤศจิกายน 2565 หน้า 1,15) 
- ตรวจบ้านดาราสาวรุกป่าสมุย (ข่าวสด 7 พฤศจิกายน 2565 หน้า 11) 
- เลียบค่ายกองทัพ (เดลินิวส์ 5 พฤศจิกายน 2565 หน้า 5) 

ข่าวเว็บไซต์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดโยธานิมิต  
พระอารามหลวง จังหวัดตราด (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 5 พฤศจิกายน 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221105125110425 
แก้วัดอยู่ป่าให้แยกประเภทที่พักสงฆ์ (ไทยรัฐ 5 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2544956 
เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” 
(biztalknews 4 พฤศจิกายน 2565) https://www.biztalknews.com/pr/csr/เซ็นทรัลพัฒนา-จับมือ-กร/ 
เสียดาย! จนท.บุกป่าไม้เทิง พบ “ต้นยาง-ตะเคียน” ขนาดใหญ่ถกูโค่น ไร้ผู้ต้องหา คาดไหวตัวทันหนีไปก่อน  
(มติชน 4 พฤศจิกายน 2565) https://www.matichon.co.th/region/news_3656073 
เจ้าหน้าที่ลุยสอบบ้านพักตากอากาศ ดาราดังบนเกาะสมุยแฉใช้ส.ค.บวมรุกที่ (เดลินิวส์ 6 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1653992/ 
กอ.รมน.ภาค 4 สอบ ‘บ้านพักตากอากาศ’ บนเกาะสมุย ของดารานักแสดง แฉใช้ ส.ค.บวม รุกที่  
(มติชน 6 พฤศจิกายน 2565) https://www.matichon.co.th/region/news_3658517 
สนธิกำลังบุกตรวจ! บ้านพักตากอากาศ'ดาราดัง' สร้างรุกที่ป่าเกาะสมุย (แนวหน้า 6 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.naewna.com/local/690462 
‘วีระ’ เข้าตรวจสอบ หลังชาวบ้านร้องนายทุนชาวจีนเตรียมเช่าที่ดินกว่า 11,564 ไร่ ในพ้ืนที่ราชบุรี  
(มติชน 4 พฤศจิกายน 2565) https://www.matichon.co.th/region/news_3656532 
“วีระ”เข้าตรวจสอบที่ดิน หลังชาวบ้านร้องนายทุนชาวจีนเตรียมเช่าพ้ืนที่กว่า 11,000 ไร่  
(บ้านเมือง 5 พฤศจิกายน 2565) https://www.banmuang.co.th/news/region/303343 
ตรวจสอบที่ป่าสงวนราชบุรี หลังชาวบ้านร้องทุนจีนเตรียมเช่าพ้ืนที่กว่า 11,000 ไร่แทน บ.วิริยะเกษตรฯ  
(ผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000105600 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23666
วันที่: จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 9(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้มอบรางวัลธรรมจักรสีเขียววัดอนุรักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-221107009042(7 พ.ย. 65/04:54) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.79 Ad Value: 17,790 PRValue : 53,370 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23666
วันที่: จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้มอบรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว"

รหัสข่าว: C-221107039137(6 พ.ย. 65/07:31) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 21.96 Ad Value: 21,960 PRValue : 65,880 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23664
วันที่: เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: แก้วัดอยู่ป่าให้แยกประเภทที่พักสงฆ์

รหัสข่าว: C-221105009095(5 พ.ย. 65/06:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 23 Ad Value: 23,000 PRValue : 69,000 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26689
วันที่: อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: สังคมข่าว: ลงนาม

รหัสข่าว: C-221108035028(7 พ.ย. 65/07:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.32 Ad Value: 36,576 PRValue : 109,728 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15164
วันที่: เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(บนขวา)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: เป้าหมาย 1 ล้านต้น

รหัสข่าว: C-221105005019(5 พ.ย. 65/07:12) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 23.82 Ad Value: 29,775 PRValue : 89,325 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16311
วันที่: จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ตรวจบ้านหรู'ดาราดัง' ส่อรุกป่าสมุย-ออก'สค.บวม 'สั่งหยุดสร้าง-แจ้งดำเนินคดี

รหัสข่าว: C-221107020038(7 พ.ย. 65/04:51) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 32.14 Ad Value: 38,568 PRValue : 115,704 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11667
วันที่: จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตรวจบ้านดาราสาวรุกป่าสมุย

รหัสข่าว: C-221107012054(7 พ.ย. 65/04:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.19 Ad Value: 23,028 PRValue : 69,084 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26686
วันที่: เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ทหาร-ตำรวจ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-221105004068(5 พ.ย. 65/02:55) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 88.40 Ad Value: 159,120 PRValue : 477,360 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26686
วันที่: เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ทหาร-ตำรวจ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-221105004068(5 พ.ย. 65/02:55) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 88.40 Ad Value: 159,120 PRValue : 477,360 คลิป: สี่สี(x3)

prforest
Rectangle



ปีที่: - ฉบับที่: 26686
วันที่: เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ทหาร-ตำรวจ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-221105004068(5 พ.ย. 65/02:55) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 88.40 Ad Value: 159,120 PRValue : 477,360 คลิป: สี่สี(x3)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดโยธา
นิมิต พระอารามหลวง จังหวัดตราด  
05 พ.ย. 2565   

 
(5 พ.ย. 65) ที่พระอุโบสถวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมป่าไม้ โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ทอดถวายให้กับพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี  
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และในจังหวัดตราด  ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินท่ีถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้
ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัท 
ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อ
ขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวาย
เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ส่งไปยังกรมการศาสนา  
เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบ
บังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน  องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย  
ณ พระอารามหลวงนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานในคร้ังนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบพระกฐิน
พระราชทานในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,870,729 บาท โอกาสเดียวกันนี้กรมป่าไม้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์อีก
จำนวน 20,000 บาท อีกด้วย  
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5 พ.ย. 2565 09:14 น. 

แก้วัดอยู่ป่าให้แยกประเภทที่พักสงฆ์ 
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง 
และค่าบำรุงป่า พ.ศ. ...ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้มีมติค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต่ำกว่า 100 บาทและมีรายได้การจัดเก็บไม่เกินปีละ 
500,000 บาทอันเนื่องมาจากมี ผู้ใช้บริการน้อยและแม้หากมีการปรับอัตราเงินเพ้อ  (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2531-2595) แล้วก็ไม่ถึง 100 บาท  
ให้พิจารณายกเลิกการจัดเก็บตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2563 ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตทำไม้ใบอนุญาตเก็บหาของป่า ใบคู่มือคนงานผู้รับจ้าง
หรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต โดยที่ประชุมมอบให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กลุ่มนิติการและกองการ
อนุญาต ไปร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดให้ชัดเจนตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวางหลักเกณฑ์ไว้และนำมาเสนอที่ประชุมในเดือน พ.ย.นี ้

รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและกำหนดหลักเกณฑ์กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการ
สร้างวัด ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่ประชุมมอบให้ พศ.แยกประเภทที่พักสงฆ์ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย.2563 และ มติครม.เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ว่า รายชื่อที่พักสงฆ์ที่อยู่ในบัญชีตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2538 กี่รายและไม่อยู่ในบัญชีกี่รายเพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้หรือ
คณะกรรมการกลาง พิจารณาในหลักการ เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด พิจารณาจำแนกที่พักสงฆ์ใน
เขตพื้นท่ีป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ในการจำแนกและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
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เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” 
November 4, 2022  

 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” มีเป้าหมายในการปลูกป่า  
500-1,000 ไร่ต่อปี ระหว่างปี 2565-2575 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้นโดยเร็ว โดยดำเนินการในส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
สนับสนุนการดูดซับคาร์บอนกลับผ่านการปลูกป่า เพื่อสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลก ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร Imagining better 
futures for all  และการเป็น Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ที่ใส่ใจยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่า องค์กรยังมีการจัดการภายในศูนย์การค้าฯ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ เพื่อ
ลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายช้ันบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 
50% อีกด้วย 

– depa นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม เทคโนโลยี 6G ณ NTT docomo ผู้ให้บริการโครงข่ายไร้สายของญี่ปุ่น 

นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เช่ือมั่นว่าส่วนสำคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีมาจาก ความร่วมมือของทุกคน โครงการ‘One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับ
คาร์บอน’ จึงเป็นโครงการที่มีพันธมิตรในหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน และคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไปด้วยกัน  ก่อเกิดเป็นการ
เช่ือมโยงและสร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet เข้าด้วยกัน ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อดูแลทั่งผู้คน ชุมชนในทุกที่ที่เราไป
ตั้งอยู่   โดยตั้งเป้เป็น Sustainable Ecosystem และ NET ZERO รายแรกของกลุ่มอสังหาฯในไทย ภายในปี 2050 ผ่านการดำเนินกลยุทธ์
สำคัญ 2 ส่วนคือ 

-INSIDE-OUT: ด้วยการสร้างสรรค์ Culture ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของทุกภาคส่วนภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลาย
โครงการด้วยกัน  

-OUTSIDE-IN:  คือส่วนที่เป็นการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

โครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” ได้เริ่มต้นการปลูกป่าแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวดัชลบุรี  และยังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภายในและภายนอกโครงการ ให้
ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่เราได้วางไว้ 
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เสียดาย! จนท.บุกป่าไม้เทิง พบ “ต้นยาง-ตะเคียน” ขนาดใหญ่ถูกโค่น ไร้ผู้ต้องหา คาดไหวตัวทันหนีไปก่อน 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 - 18:05 น.  

  

เสียดาย! จนท.บุกป่าไม้เทิง พบ “ต้นยาง-ตะเคียน” ขนาดใหญ่ถูกโค่น ไร้ผู้ต้องหา คาดไหวตัวทันหนีไปก่อน 

วันน้ี (4 พ.ย.) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกับทหารพรานร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งมีผู้ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ของหน่วยป้องกันและพัฒนารักษาป่าไม้เทิง  พื้นที่หมู่บ้านรักแผ่นดิน หมู่ 12 ต.ตับเต่า  
อ.เทิง ใกล้ชายแดนไทย-สปป.ลาว ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลใดอยู่บริเวณกลางป่า จากการตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบต้นไม้ถูกตัด
โค่นและแปรรูปกองอยู่ โดยเป็นต้นตะเคียนจำนวน 1 ท่อน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 71 ซม.และไม้ตะเคียนแปรรูปแล้วขนาดหน้ากว้าง 5 นิ้ว 
หนา 2 นิ้ว และยาวกว่า 5 เมตร จำนวน 10 แผ่น รวมทั้งพบไม้ยางแปรรูปขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 5 เมตร จำนวน 20 แผ่น  
รวมปริมาตรไม้ทั้งหมดจำนวน 0.60 ลูกบาศก์เมตร 

จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบไม่พบผู้กระทำความผิดและไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของไม้ทั้งหมดแต่อย่างใด คาดว่าได้ไหวตัวทันก่อนท่ีเจ้าหน้าที่
จะไปถึงและได้นำอุปกรณ ์เช่น เลื่อย ฯลฯ หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าท่ีจึงทำการตรวจยึดไม้และนำได้ไปเก็บไว้ท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนารักษาป่าไม้เทิง 
และจัดทำบันทึกการตรวจยึดไม้ส่ง สภ.เทิง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปถึงผู้กระทำความผิดต่อไป 
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เจ้าหน้าที่ลุยสอบบ้านพักตากอากาศ ดาราดังบนเกาะสมุยแฉใช้ส.ค.บวมรุกที่ 
กอ.รมน.ภาค 4 ลุยสอบ ‘บ้านพักตากอากาศ’ ดาราดังบนเกาะสมุย แฉใช้ ส.ค.บวม รุกที่โดยนำรังวัดเพื่อออกโฉนด บนเนื้อท่ี 5 ไร่ 52 ตารางวา ซึ่ง
ขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นท่ีเพียง 1 ไร่ 2 งาน 

6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:04 น. 

 
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 
ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เ กาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้ 
สุราษฎร์ธานี ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุด ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบตามการร้องเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัย บริเวณพื้นท่ีลาดชันและเขาสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีห้ามก่อสร้าง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีหมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ครอบครองมีอาชีพเป็นดารานักแสดงช่ือดัง กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนเนื้อท่ี
ประมาณ 1 ไร่เศษ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินพบว่า ผู้ครอบครองได้พยายามนำ ส.ค.1 เลขที่ 193 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด ของนายวอน  
เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียง 1 ไร่ 2 งาน 
หรือท่ีเรียกว่า ส.ค.บวม จึงไม่สามารถออกโฉนดได้ 

ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้สอดคล้องตาม ส.ค.1 
เลขที่ 193 แต่จากการประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ทราบว่าพื้นท่ีดังกล่าวยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 
เนื่องจาก ส.ค.1 ที่นำมารังวัดไม่ตรงตำแหน่งตามแปลงท่ีดินดังกล่าว  

ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) พบว่า มีการนำพื้นที่ดังกล่าวไปยื่นขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้
เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยและทำสวนผลไม้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีใด ๆ จากกรมป่าไม้ ส่วนด้านการก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าท่ีจากเทศบาล
นครเกาะสมุย ได้ขอเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีก่อสร้างดังกล่าว แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้เข้าตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการ
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จากเทศบาลนครเกาะสมุย และการตรวจสอบพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพบอีกว่า พื้นที่
ที่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารใด ๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลจะทำหนังสือสั่งให้หยุดการก่อสร้างและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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กอ.รมน.ภาค 4 สอบ ‘บ้านพักตากอากาศ’ บนเกาะสมุย ของดารานักแสดง แฉใช้ ส.ค.บวม รุกที่  
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2565 - 15:07 น.  

 

กอ.รมน.ภาค 4 สอบ ‘บ้านพักตากอากาศ’ บนเขาเกาะสมุย ของดารานักแสดง แฉใช้ ส.ค.บวม รุกที่  

เมื่อวันท่ี 6 พ.ย.65 พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้ 
สุราษฎร์ธานี ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุด ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบตามการร้องเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ลาดชันและเขาสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้าง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีหมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

พ.อ.ดุสิตเปิดเผยว่า ผู้ครอบครองมีอาชีพเป็นดารานักแสดงชื่อดัง กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่  บนเนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่เศษ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรจสอบเอกสารสิทธิที่ดินพบว่า ผู้ครอบครองได้พยายามนำ ส.ค.1 เลขท่ี 193 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด ของนายวอน 
เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อท่ี 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียง 1 ไร่  
2 งาน ลักษณะท่ีเรียกว่า ส.ค.บวม จึงไม่สามารถออกโฉนดได้ 

ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้สอดคล้องตาม ส.ค.1 
เลขที่ 193 แต่จากการประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 
เนื่องจาก ส.ค.1 ที่นำมารังวัดไม่ตรงตำแหน่งตามแปลงท่ีดินดังกล่าว 

 
ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) พบว่า มีการนำพื้นท่ีดังกล่าวไปยื่นขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้
เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัย ละทำสวนผลไม้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใดๆ จากกรมป่าไม้ 

ส่วนด้านการก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเกาะสมุย  ได้ขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้ 
เข้าตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  จากเทศบาลนครเกาะสมุย และการตรวจสอบพื้นที่ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบอีกว่า พื้นท่ีตรวจสอบเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารใดๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลจะทำ
หนังสือสั่งให้หยุดการก่อสร้างและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/728-56.jpg


-7- 
 

 

 

สนธิกำลังบุกตรวจ! บ้านพักตากอากาศ'ดาราดัง' สร้างรุกที่ป่าเกาะสมุย 
วันอาทิตย์ ท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 18.10 น. 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฏ.16 (เกาะสมุย)  
ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุด  ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11  
(สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบตามการร้องเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ลาดชันและเขาสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด  ซึ่งเป็น
พื้นที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีหมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ครอบครองมีอาชีพเป็นดารานักแสดงช่ือดัง กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนเนื้อท่ี
ประมาณ 1 ไร่เศษ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ตรจสอบเอกสารสิทธิที่ดินพบว่า ผู้ครอบครองได้พยายามนำ สค.1 เลขที ่193 หมู่ 3 ต.บ่อผุด เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน 
นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ สค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียง 1 ไร่ 2 งาน หรือท่ีเรียกว่า 
สค.บวม จึงไม่สามารถออกโฉนดได้ 

 
ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้สอดคล้องตาม สค.1  
เลขที่ 193 แต่จากการประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 
เนื่องจาก สค.1 ที่นำมารังวัดไม่ตรงตำแหน่งตามแปลงท่ีดินดังกล่าว 

ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฏ.16 (เกาะสมุย) พบว่า มีการนำพื้นที่ดังกล่าวไปยื่นขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้
เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัย ละทำสวนผลไม้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใดๆ จากกรมป่าไม้ 

ส่วนด้านการก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเกาะสมุย  ได้ขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้เข้า
ตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่า การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลนครเกาะสมุย และการตรวจสอบพื้นที่ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบอีกว่า พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารใดๆ  เจ้าหน้าที่เทศบาลจะทำ
หนังสือสั่งให้หยุดการก่อสร้าง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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‘วีระ’ เข้าตรวจสอบ หลังชาวบ้านร้องนายทุนชาวจีนเตรียมเช่าที่ดินกว่า 11,564 ไร่ ในพ้ืนที่ราชบุรี 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 - 23:33 น.  

 

‘วีระ’ เข้าตรวจสอบ หลังชาวบ้านร้องนายทุนชาวจีน เตรียมเช่าท่ีดินกว่า 11,564 ไร่ ในพื้นที่ราชบุรี 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.65 ที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าวประชาชน
ต่อต้านคอรัปช่ันได้เข้าพบกับนายพัฒนะ ศริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี และนายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 จอมบึง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีประชาชนร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มนายทุนชาวจีนเตรียมเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ต.รางบัว คาบเกี่ยว ต.ทุ่งหลวง จ.ราชบุรี เป็น
เนื้อท่ีกว่า 11,564 ไร่ ซึ่งแต่เดิมมีบริษัทแห่งหนึ่งเข้าทำประโยชน์อยู่ และได้สิ้นสุดสัญญาเมื่อปี พ.ศ.2545-2546 

ซึ่งภายหลังก็ได้มีการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ แต่ทางกรมป่าไม้ไม่ได้อนุญาตให้เข้าทำต่อ จนมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ทางบริษัทเดิม
ได้มีหนังสือขอยกเลิกคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ทำให้ในปัจจุบัน พื้นที่ท้ังหมดกลับมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนโดยความดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้กลุ่มนายทุนเอกชน หรือบุคคลใด ใช้ประโยชน์ 

ล่าสุด ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนเข้ามาดูพื้นท่ีดังกล่าวเพื่อวางแผนในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งขัดต่อการช้ีแจงว่าอยาก
ให้มีการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ เพราะการสร้างโซลาร์เซลล์ จำเป็นท่ีจะต้องถางป่าในการติดตั้ง 

ต่อมานายวีระและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่ามีรถขับเข้าออกอยู่หลายคัน มีการบรรทุกไม้ออกจากไร่ไปยังถนนใหญ่
ซึ่งไม่ทราบว่ามาจากพ้ืนท่ีส่วนไหน หลังจากลงพื้นท่ีเห็นว่ามีการใช้รถไถไถหน้าดินเพื่อทำการเกษตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดิน 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ บ.เดิมที่เคยได้รับอนุญาต แต่พบว่ามีบุคคลเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  หลังจากนี้ก็จะให้
สำนักงานปฏิรูปท่ีดินเข้ามาตรวจสอบร่วมกับกรมป่าไม้ว่ามีการออกเอกสารให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการออกเอกสาร 
ทางป่าไม้ก็จะดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สำหรับพ้ืนท่ีดังกล่าว ขณะนี้กรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีแผนงานส่งมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกสร้างสวนป่า และยังไม่ได้มี
การอนุญาตให้บุคคล หน่วยงาน หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใดเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด 
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“วีระ”เข้าตรวจสอบที่ดิน หลังชาวบ้านร้องนายทุนชาวจีนเตรียมเช่าพื้นที่กว่า 11,000 ไร ่
วันเสาร์ ที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 11.39 น. 

 
วีระ สมความคิดเข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องมีนายทุนชาวจีนเตรียมเช้าพ้ืนที่กว่า  11000 ไร่ ในพ้ืนที่จ.ราชบุรี แทนที่บ.วิริยะเกษตร
อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบยังพบมีคนใช้ประโยชน์อ้างจ่ายเงินให้บ.วิริยะ 

วันที ่4 พ.ย. 65 ที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 (ราชบุรี) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าวประชาชนต่อต้าน
คอรัปช่ันได้เข้าพบกับ นาย พัฒนะ ศริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี และนายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่รบ.1จอมบึง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหลังมีประชาชนร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มนายทุนชาวจีนเตรียมเข้ามาลงทุนในพื้นท่ี ต.รางบัวคาบเกี่ยวต.ทุ่งหลวง ในจ.ราชบุรี เป็นเนื้อท่ีกว่า 
11,564 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็น บริษัท วิริยะเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วีพียูคาลิปชิปวู้ด จำกัด เข้าทำประโยชน์อยู่ และได้สิ้นสุดสัญญา เพื่อ
ปีพ.ศ. 2545 - 2546  ซึ่งภายหลังก็ได้มีการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ แต่ทางกรมป่าไม้ไม่ได้อนุญาตให้เข้าทำต่อ จนมาเมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2564 ทางบริษัทวิริยะเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีหนังสือขอยกเลิกคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย  ทำให้ในปัจจุบัน พื้นที่
ทั้งหมดกลับมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนโดยความดูแลของกรมป่าไม้  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้กลุ่มนายทุน เอกชน หรือบุคคลใด ใช้ประโยชน์ 

ทั้งนี้หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15  พฤษภาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 
กันยายน 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน ได้มีกลุ่มเอกชนประชาชนทั่ วไป 
รัฐวิสาหกิจ ได้เข้ามาดูพื้นท่ีที่ บ.วิริยะเกษตรอุตสาหกรรม เคยใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงานของกรมป่าไม้ เป็นผู้ให้ข้อมูล และพาลงพ้ืนท่ีซึ่งเป็นการ
ทำตามหน้าที่ อยู่หลายครั้ง ล่าสุดก็ได้มีผู้เช่ียวชาญจากประเทศจีน เข้ามาดูพื้นที่ดังกล่าวเพื่อวางแผนในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์  
ซึ่งขัดต่อการช้ีแจงว่า อยากให้มีการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพราะการสร้างโซล่าเซลล์ จำเป็นที่จะต้องถางป่า 
ในการติดตั้ง 

ต่อมาทางผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบพร้อมนายวีระ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไที่บริเวณพื้นท่ีดังกล่าวพบว่า มีรถขับเข้าออกอยู่หลายคัน มีการบรรทุกไม้
ออกจากไร่ไปยังถนนใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่ามาจากพื้นที่ส่วนไหน หลังจากลงพื้นท่ีเห็นว่ามีการใช้รถไถ ไถหน้าดินเพื่อทำการเกษตรโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีที่บ.วิริยะฯได้รบัอนุญาต ซึ่งอยู่ในเชตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปท่ีดนิซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีบ.เดมิได้รับอนุญาต จึงได้มีการ
สอบถามว่าเข้ามาทำได้อย่างไร ด้านนายทินกร เหิมใจหาญ ชาวอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้บอกกับทีมข่าวว่า ตนได้เข้ามาทำได้ประมาณ 1 ปี พื้นที่ 
80 ไร่ โดยจ่ายเงินให้กับ บ.วิริยะฯ เป็นจำนวนเงิน 141 บาทต่อไร่/เดือน  หลังจากพบว่ามีบุคคลเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินกับพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติแล้วนั้น หลังจากนี้ก็จะให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเข้ามาตรวจสอบร่วมกับกรมป่าไม้ ว่ามีการออกเอกสารให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่น 
หรือไม่ หากพบว่าไม่มีการออกเอกสาร ทางป่าก็จะดำเนินคดีกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สำหรับพื้นที่ที่บ.เคยได้รับอนุญาติ ณ ขณะนี้ กรมป่าไม้ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีแผนงานส่งมอบให้องค์การอุสาหกรรมป่าไม้ ปลูกสร้าง
สวนป่า และยังไม่ได้มีการอนุญาตให้บุคคล ,หน่วยงาน หรือบริษัทเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด 
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ตรวจสอบที่ป่าสงวนราชบุรี หลังชาวบ้านร้องทุนจีนเตรียมเช่าพื้นที่กว่า 11,000 ไร่แทน บ.วิริยะเกษตรฯ 
เผยแพร่: 4 พ.ย. 2565 22:58   ปรับปรุง: 4 พ.ย. 2565 22:58   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ราชบุรี - เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่ป่าสงวนบริเวณ ต.รางบัว อ.จอมบึง ต่อเนื่อง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
หลังชาวบ้านร้องมีนายทุนชาวจีนเตรียมเช่าพ้ืนที่กว่า 11,000 ไร่ แทนที่ บ.วิริยะเกษตรอุตสาหกรรม พบมีคนใช้ประโยชน์อ้างจ่ายเงินให้  
บ.วิริยะฯ 

วันนี้ (4 พ.ย.) ท่ีศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปช่ัน ได้เข้าพบกับ 
นายพัฒนะ ศริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี และนายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 จอมบึง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมี
ประชาชนร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มนายทุนชาวจีนเตรียมเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี ต.รางบัว คาบเกี่ยว ต.ทุ่งหลวง ใน จ.ราชบุรี เนื้อท่ีกว่า 11,564 ไร่ ซึ่งเดิม
เป็นของบริษัท วิริยะเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วีพียูคาลิปชิปวู้ด จำกัด เข้าทำประโยชน์อยู่ และได้สิ้นสุดสัญญาเพื่อปี  2545-2546  
ซึ่งภายหลังได้มีการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ แต่ทางกรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้เข้าทำต่อ และเมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 บริษัทวิริยะเกษตร
อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีหนังสือขอยกเลิกคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย   ทำให้ในปัจจุบัน พื้นที่ทั้งหมดกลับมาเป็นพื้นที่ป่าสงวน 
โดยความดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้กลุ่มนายทุน เอกชน หรือบุคคลใดใช้ประโยชน์ 

ทัง้นี ้หลังจากท่ีทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 
กันยายน 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน ได้มีกลุ่มเอกชนประชาชนท่ัวไป รัฐวิสาหกิจ
ได้เข้ามาดูพื้นท่ีที่ บ.วิริยะเกษตรอุตสาหกรรม เคยใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงานของกรมป่าไม้เป็นผู้ให้ข้อมูล และพาลงพ้ืนท่ีซึ่งเป็นการทำตามหน้าที่
อยู่หลายครั้ง  

ล่าสุด ได้มีผู้เช่ียวชาญจากประเทศจีน เข้ามาดูพื้นที่ดังกล่าวเพื่อวางแผนในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งขัดต่อการช้ีแจงว่า 
อยากให้มีการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  เพราะการสร้างโซลาร์เซลล์ จำเป็นที่จะต้องถางป่าในการติดตั้ง 
 
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมนายวีระ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้  บริเวณพื้นที่ดังกล่าว พบว่า มีรถขับเข้าออกอยู่หลายคัน มีการบรรทุกไม้
ออกจากไร่ไปถนนใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่ามาจากพื้นที่ส่วนไหน หลังจากลงพื้นที่เห็นว่ามีการใช้รถไถ ไถหน้าดินเพื่อทำการเกษตร โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ท่ี บ.วิริยะฯ ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ในเชตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีบริษัทเดิมได้รับอนุญาต จึง
ได้มีการสอบถามว่าเข้ามาทำได้อย่างไร  

นายทินกร เหิมใจหาญ ชาว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้บอกกับทีมข่าวว่า ตนได้เข้ามาทำได้ประมาณ 1 ปี พ้ืนที่ 80 ไร่ โดยจ่ายเงินให้ บ.วิริยะฯ เป็น
จำนวนเงิน 141 บาทต่อไร่/เดือน หลังจากพบว่ามีบุคคลเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินกับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น จะให้สำนักงานปฏิรูป
ที่ดินเข้ามาตรวจสอบร่วมกับกรมป่าไม้ ว่า มีการออกเอกสารให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการออกเอกสาร ทางป่าไม้จะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สำหรับพ้ืนท่ีที่บริษัทเคยได้รับอนุญาต ณ ขณะนี้กรมป่าไม้ กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีแผนงานส่งมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปลูกสร้าง
สวนป่า และยังไม่ได้มีการอนุญาตให้บุคคล หน่วยงาน หรือบริษัทเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด 

 

 

 

 


