
สรุปข่าวประจำในวันที่ 9 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกป่า (มติชน 10 พฤศจิกายน 2565 หน้า 4) 
- ข่าวสดทั่วไทย: แม่ฮ่องสอน-ดีเอสไอสอบที่ดิน (ข่าวสด 10 พฤศจิกายน 2565 หน้า 1,15) 
- บ.ก.ตอบจดหมาย (ข่าวสด 10 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 

ข่าวเว็บไซต์ 
กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพ่ิม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ (เดลินิวส์ 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1659900/ 
ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพ่ิม 20 แห่ง เน้น สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ (มติชน 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3662236 
กรมป่าไม้ ประกาศ 'ป่านันทนาการ' เพ่ิม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ (ข่าวสด 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/travel/news_7354040 
กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่ม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พื้นที่ เพื่อยกระดับ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ไทยโพสต์ 8 พฤศจิกายน 2565)  
https://www.thaipost.net/public-relations-news/258552/ 
กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่ม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พื้นที่ เพื่อยกระดับ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ผู้จัดการออนไลน์ 8 พฤศจิกายน 2565)  
https://mgronline.com/politics/detail/9650000106549 
กรมป่าไม้ร่วมหลายหน่วยงานเร่งตรวจเพ่ิมดาราดังรุกที่ดินเกาะสมุย (สำนักข่าวไทย 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://tna.mcot.net/environment-1053269 
ลุยสอบ! ดาราดังสร้างบ้านพักตากอากาศ รุกที่ป่าบนเกาะสมุย (sanook 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.sanook.com/news/8651226/ 
บุกตรวจ บ้านพักตากอากาศ ดาราสาวชื่อดัง ส่อแววรุกที่ป่าเกาะสมุย ติดประกาศห้ามก่อสร้าง  
(kapook 8 พฤศจิกายน 2565) https://hilight.kapook.com/view/228556 
DSI สอบสวนที่ดินออกเอกสารสิทธิ โดยมิชอบบ้านเมืองปอน (สยามรัฐ 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/397683 
วัชระ แฉยับซิโน-ไทย สร้างรัฐสภาล่าช้า จี้พรพิศ-สาธิต คิดค่าปรับ (ฐานเศรษฐกิจ 8 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thansettakij.com/politics/546435 
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16314
วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกป่า

รหัสข่าว: C-221110038030(9 พ.ย. 65/08:02) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 18.64 Ad Value: 30,756 PRValue : 92,268 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11670
วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: แม่ฮ่องสอน-ดีเอสไอสอบที่ดิน

รหัสข่าว: C-221110037099(9 พ.ย. 65/07:38) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 12.07 Ad Value: 14,484 PRValue : 43,452 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11670
วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-221110037018(9 พ.ย. 65/08:24) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 39.02 Ad Value: 46,824 PRValue : 140,472 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพ่ิม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ 
กรมป่าไม้แถลงเปิดพื้นท่ีป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ท่ีประกาศไปแล้ว 10 แห่ง 

8 พฤศจิกายน 2565  12:05 น. 

 
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. กรมป่าไม้แถลงเปิดพื้นที่ป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศไปแล้ว 
10 แห่ง โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างโอกาสทา งเศรษฐกิจครบทุกมิติ 
เตรียมยกระดับการพัฒนาป่าชุมชน โดยจะนำร่องจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยรายได้จะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการให้เต็มศักยภาพ ต่อไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว โดย นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” กว่า 10 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการ
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 4. ป่านันทนาการบ่อสิบสอง 
จ.พะเยา 5. ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6. ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์ 7. ป่านันทนาการภูผาหินบ้ างมุง 
จ.พิษณุโลก 8. ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี 9. ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10. ป่านันทนาการเกาะมุก จ .ตรัง โดยได้พัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ รวมถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรั บจากชุมชน
และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าสำหรับปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 1. ป่า
นันทนาการสวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2. ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3. ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก 4. ป่านันทนาการ
น้ำตกหินตั้ง จ.อุดรธานี 5. ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6. ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7. ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.
นครราชสีมา 8. ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้ จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10. ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.
นครศรีธรรมราช 11. ป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12. ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13. ป่า
นันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 14. ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15. ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16. ป่า
นันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี 17. ป่านันทนาการสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18. ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19. ป่านันทนาการเขาหว่าง-
แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ และ 20. ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและ
รายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี  

“อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาด
และสามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการ
ที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2. ป่านันทนาการ
น้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และ 3. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการในวันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้ นไป ซึ่ง
รายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการ ต่อไป”นายสุรชัย กล่าวท้ิงท้าย 
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ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพ่ิม 20 แห่ง เน้น สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 - 16:08 น.  

 

ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพ่ิม 20 แห่ง เน้น สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พ้ืนที่  ยกระดับการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน 

เมื่อวันท่ี 8 พ.ย.กรมป่าไม้แถลงเปิดพื้นที่ป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศ
ไปแล้ว 10 แห่ง โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เผยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครบทุกมิติ 
เตรียมยกระดับการพัฒนาป่าชุมชน โดยจะนำร่องจัดเก็บค่าบรกิารสำหรบัการเข้าใช้บริการป่านันทนาการที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยรายได้จะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการให้เต็มศักยภาพ ต่อไป 

นายสุรชัย เปิดเผยว่า กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนา
แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” กว่า 10 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 
2. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 4. ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา 5. ป่านันทนาการน้ำพุ
ร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6. ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์ 7. ป่านันทนาการภูผาหินบ้างมุง จ.พิษณุโลก 8. ป่านันทนาการถ้ำ
สิงห์ จ.อุดรธานี 9. ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10. ป่านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง โดยได้พัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และ
แหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ รวมถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าสำหรับปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 1. ป่านันทนาการ 
สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2. ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3. ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก 4. ป่านันทนาการน้ำตกหินตั้ง 
จ.อุดรธานี 5. ป่านนัทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6. ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7. ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา 
8. ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้ จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10. ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.นครศรีธรรมราช 11. ป่านันทนาการ
น้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12. ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13. ป่านันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 
14. ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15. ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16. ป่านันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี 17. ป่านันทนาการ
สวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18. ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19. ป่านันทนาการเขาหว่าง-แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ และ 20. ป่านันทนาการ
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี 

“อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย  อีกทั้ง ดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาด
และสามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการ
ที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2. ป่านันทนาการ
น้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และ 3. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการในวันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ซึ่ง
รายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการ ต่อไป”นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย 
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กรมป่าไม้ ประกาศ 'ป่านันทนาการ' เพ่ิม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ  

 

8 พ.ย. 2565 - 12:34 น.  

กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพ่ิม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พ้ืนที่ เพ่ือยกระดับการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน 

เมื่อวันท่ี 8 พ.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีป่า
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว 
โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” กว่า 10 แห่ง ได้แก ่

1. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี  
4. ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา 5. ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6. ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์  
7. ป่านันทนาการภูผาหินบ้างมุง จ.พิษณุโลก 8. ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี 9. ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10. ป่านันทนาการ 
เกาะมุก จ.ตรัง โดยได้พัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ รวมถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 10 จังหวัด  
ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าสำหรับปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 1. ป่านันทนาการ
สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2. ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3. ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก 4. ป่านันทนาการน้ำตกหินตั้ง 
จ.อุดรธานี 5. ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6. ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7. ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา 
8. ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้ จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10. ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.นครศรีธรรมราช 11. ป่านันทนาการ
น้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12. ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13. ป่านันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 
14. ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15. ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16. ป่านันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี   
17. ป่านันทนาการสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18. ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19. ป่านันทนาการเขาหว่าง-แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ และ 
20. ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรตฯิ ร.9 จ.ยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็น
อย่างดี 
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“อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาด
และสามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการ
ที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

 
1. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และ 3. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 
โดยจะเร่ิมจัดเก็บค่าบริการในวันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ซ่ึงรายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ป่านันทนาการ ต่อไป 
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กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่ม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พื้นที่ 
เพ่ือยกระดับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.  

 
กรมป่าไม้แถลงเปิดพื้นที่ป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศไปแล้ว 10 แห่ง 
โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เผยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครบทุกมิติ เตรียมยกระดับการ
พัฒนาป่าชุมชน โดยจะนำร่องจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวก  
แก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยรายได้จะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการให้เต็มศักยภาพ ต่อไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” กว่า 10 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการ
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 4. ป่านันทนาการบ่อสิบสอง 
จ.พะเยา 5. ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6. ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์ 7. ป่านันทนาการภูผาหินบ้างมุง 
จ.พิษณุโลก 8. ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี 9. ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10. ป่านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง โดยได้พัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ รวมถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชน
และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าสำหรับปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 1. ป่า
นันทนาการสวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2. ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3. ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก 4. ป่านันทนาการ
น้ำตกหินตั้ง จ.อุดรธานี 5. ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6. ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7. ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.
นครราชสีมา 8. ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้  จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10. ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.
นครศรีธรรมราช 11. ป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12. ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13. ป่า
นันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 14. ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15. ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16. ป่า
นันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี 17. ป่านันทนาการสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18. ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19. ป่านันทนาการเขาหว่าง-
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แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ และ 20. ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและ
รายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี 

“อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาด
และสามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการ
ที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2. ป่านันทนาการ
น้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และ 3. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการในวันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ซึ่ง
รายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการ ต่อไป”นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย 
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กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่ม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พื้นที่ 
เพ่ือยกระดับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
เผยแพร่: 8 พ.ย. 2565 12:03   ปรับปรุง: 8 พ.ย. 2565 12:03   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
เมื่อวันท่ี 8 พ.ย.กรมป่าไม้แถลงเปิดพื้นที่ป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศ
ไปแล้ว 10 แห่ง โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เผยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครบทุกมิติ 
เตรียมยกระดับการพัฒนาป่าชุมชน โดยจะนำร่องจัดเก็บค่าบรกิารสำหรบัการเข้าใช้บริการป่านันทนาการที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยรายได้จะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการให้เต็มศักยภาพ ต่อไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” กว่า 10 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการ
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3. ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 4. ป่านันทนาการบ่อสิบสอง 
จ.พะเยา 5. ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6. ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์ 7. ป่านันทนาการภูผาหินบ้างมุง 
จ.พิษณุโลก 8. ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี 9. ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10. ป่านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง โดยได้พัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ รวมถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชน
และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่าสำหรับปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 1. ป่า
นันทนาการสวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2. ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3. ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก 4. ป่านันทนาการ
น้ำตกหินตั้ง จ.อุดรธานี 5. ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6. ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7. ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.
นครราชสีมา 8. ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้  จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10. ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.
นครศรีธรรมราช 11. ป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12. ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13. ป่า
นันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 14. ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15. ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16. ป่า
นันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี 17. ป่านันทนาการสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18. ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19. ป่านันทนาการเขาหว่าง-
แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ และ 20. ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและ
รายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี 

“อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย  อีกทั้ง ดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาด
และสามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการ
ที่มีความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2. ป่านันทนาการ
น้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และ 3. ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการในวันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ซึ่ง
รายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการ ต่อไป”นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย 
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08/11/2565 13:00  

กรมป่าไม้ร่วมหลายหน่วยงานเร่งตรวจเพ่ิมดาราดังรุกที่ดินเกาะสมุย 

 
สุราษฎร์ธานี 8 พ.ย.- กรมป่าไม้ ร่วมกับตำรวจและทหาร เร่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการครอบครองที่ดินของดาราดังซ่ึงกำลัง
ปลูกสร้างบ้านที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหตุสงสัยว่า ใบส.ค. 1 ที่นำมาแสดง อาจไม่ตรงกับพ้ืนที่ปลูกสร้าง หากพบเอกสารไม่ถูกต้อง 
เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย 

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า กำลังเร่งตรวจสอบการครอบครองที่ดินแปลงหนึ่ง
ในเกาะสมุยว่า เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ จากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่สฎ. 16 (เกาะสมุย) ร่วมกับตำรวจชุดตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ทหารชุดปฏิบัติการ กอ.รมน. ภาค 4 พื้นท่ีเกาะสมุย และเทศบาลนครเกาะสมุยเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ก่อสร้างบ้านพักใน
หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่มีการร้องเรียน  

ขณะเข้าตรวจสอบพบกับนายศราวุธ ฤกษ์สม จึงได้สอบถาม ทราบว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นของนางสาวสุกัญญา คงคาวงศ์ ดาราช่ือดัง ซึ่งเป็น
พี่สาว โดยนางสาวสุกัญญามอบหมายให้นายศราวุธเป็นผู้ดแูลที่ดินแปลงนี้ ขณะนี้เจ้าของที่ดินอยู่ที่ประเทศรัสเซียกับสามีซึ่งยังเดินทางกลับประเทศ
ไทยไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสงคราม 

 
จากนั้นนายศราวุธนำเอกสารส.ค. 1 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยรายละเอียดระบุว่า ใบส.ค.1 เลขท่ี 193 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมยุ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา ช่ือนายวอน ศรีจงเป็นผู้ครอบครอง  

ทั้งนี้นายศราวุธระบุว่า ผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้กำลังขอออกโฉนด แต่เนื่องจากเจ้าของผู้ดำเนินการยื่นคำขออยู่ต่างประเทศ ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้ง
ข้อสังเกตว่า ผู้ยื่นคำขอออกฉโนดตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมุยคือ นางสาวสุกัญญาซึ่งไม่ตรงกับช่ือผู้
ครอบครองท่ีดินตามที่นายศราวุธนำมาแสดง  

ต่อมาเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบบริเวณดังกล่าว โดยนายศราวุธเป็นผู้นำช้ีตรวจสอบ พบว่า กำลังก่อสร้างอาคารบ้านพัก 1 หลัง ส่วนที่สร้างแล้ว
เสร็จ 2 หลัง จึงตรวจวัดพื้นท่ีจับคำพิกัดรอบแปลงโดยใช้เครือ่งมือหาค่าพิกัดดาวเทียมหรือ GPS คำนวนเนื้อท่ีได้ 1 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวาซึ่งไม่ตรง
กับค่าพิกัดในส.ค. 1 อีก 

นายจงรักกล่าวว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ไดอ้ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกหินลาดแต่อย่างใด แต่จากการที่ช่ือผู้ครอบครองท่ีดินตามส.ค. 1 กับ
ช่ือผู้ใช้ส.ค. 1 ออกฉโนดที่ดินไม่ตรงกัน รวมถึงเนื้อที่ท่ีระบุในส.ค. 1 กับที่คำนวณจากการตรวจวัดด้วย GPS ไม่ตรงกัน ทำให้สงสัยว่า ส.ค. ที่นำมา
แสดงเป็นเอกสารการครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวจริงหรือไม่ จึงต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่า ส.ค. 1 ฉบับดังกล่าว ไม่ใช่เอกสารของ
ที่ดินแปลงนี้ จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.-สำนักข่าวไทย  
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ลุยสอบ! ดาราดังสร้างบ้านพักตากอากาศ รุกที่ป่าบนเกาะสมุย 
08 พ.ย. 65 (11:27 น.)  

 
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 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 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 ของ 
นายวอน  เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่
เพียง 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 ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ 
เนื่องจาก ส.ค.1 ที่นำมารังวัดไม่ตรงตำแหน่งตามแปลงท่ีดินดังกล่าว 

ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) พบว่า มีการนำพื้นที่ดังกล่าวไปยื่นขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้
เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยและทำสวนผลไม้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใด ๆ จากกรมป่าไม้ ส่วนด้านการก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนคร
เกาะสมุย ได้ขอเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีก่อสร้างดังกล่าว แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้เข้าตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการยื่น
ขออนุญาตก่อสร้าง จากเทศบาลนครเกาะสมุย และการตรวจสอบพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบอีกว่า พื้นที่ท่ี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารใด ๆ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลจะทำหนังสือสั่งให้หยุดการก่อสร้างและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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บุกตรวจ บ้านพักตากอากาศ ดาราสาวชื่อดัง ส่อแววรุกที่ป่าเกาะสมุย ติดประกาศห้ามก่อสร้าง  
เจ้าหน้าที่บุกตรวจสอบ บ้านพักดาราสาวชื่อดัง ส่อรุกที่ป่าเกาะสมุย แฉใช้ ส.ค.บวม รุกที่โดยนำรังวัดเพ่ือออกโฉนด เจ้าตัวปัดให้ตรวจสอบ
ด้านใน เตรียมออกหนังสือห้ามก่อสร้าง  

 
จากกรณีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) เทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบการก่อสร้างที่พักอาศัย บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ครอบครองมีอาชีพเป็นดารานักแสดงช่ือดัง โดยบ้านดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่เศษ สร้างบนบริเวณพื้นที่ลาดชันและเขา
สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เมื่อตรวจสอบจึงทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ เนื่องจาก ส.ค.1 ที่นำมารังวัดไม่ตรงตำแหน่งตามแปลงที่ดิน
ดังกล่าว และพบว่ามีการนำพื้นท่ีดังกล่าวไปยื่นขอเช่าพ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยและทำสวนผลไม้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ใด ๆ จากกรมป่าไม้ และเบื้องต้นพบว่า การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลนครเกาะสมุย รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ห้าม
ก่อสร้างอาคารใด ๆ อีกด้วยนั้น  

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เดลินิวส์ รายงานว่า นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย  สั่งการให้เข้าตรวจสอบ
บ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ตอนนี้ได้มอบหมายให้ช่างเขตเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ เพื่อเก็บหลักฐานถ่ายภาพสถานที่ก่อสร้างอาคารและตัว
อาคารที่กำลังสร้างใหม่ แต่ตอนนี้เจ้าของพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้ แต่ในเบื้องต้นตรวจสอบแล้วว่า ยังไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุย ก็จะได้ทำหมายปิดประกาศห้ามก่อสร้างอาคาร  จนกว่าเจ้าของอาคารจะไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยกับทางเทศบาลนครเกาะสมุย จากนั้นนายช่างเขตจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
ขณะที่การตรวจสอบเอกสารสิทธิท่ีดินในเบื้องต้น ท่ีผู้ครอบครองได้พยายามนำ ส.ค.1 เลขที่ 193 หมู่ 3 ต.บ่อผุด ของนายวอน เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 
นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียง 1 ไร่ 2 งาน แต่ไม่สามารถ
ออกโฉนดได้ และต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้
สอดคล้องตาม ส.ค.1 เลขที่  193 แต่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมุย ยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้  
ดา้น นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำหรับท่ีดินแปลงนี้ท่ีมี
การปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ทางหน่วยฯ จะทำบันทึกสอบถามถึงสำนักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำ 
ส.ค.1 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ไปยื่นขอออกโฉนดแล้วหรือไม่ แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน หากออกโฉนดไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร เพราะสาเหตุ ส.ค.1 
บวม หรือไม่ตรงแปลงที่ระบุ หรือหากออกโฉนดได้ตาม ส.ค.1 ก็ให้ทางสำนักงานที่ดินทำหนังสือตอบกลับมา ส่วนที่เจ้าของที่ดินมีการนำพื้นที่
ดังกล่าวไปยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อทำการเกษตร เรื่องดังกล่าวต้องเห็นชอบผ่านทางที่ประชุมสภาเทศบาล
นครเกาะสมุยก่อน แล้วส่งเรื่องต่อไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ และจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ 
ก่อนจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ เป็นข้ันตอนต่อไป 
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DSI สอบสวนที่ดินออกเอกสารสิทธิ โดยมิชอบบ้านเมืองปอน 
สยามรัฐออนไลน์ 8 พฤศจิกายน 2565 17:02 น.  

 
เจ้าหน้าท่ี DSI พร้อมด้วยหน่วยงานในพ้ืนที่ ลงสอบสวนที่ดินในเขตป่าบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน หลังพบว่ามีการออกเอกสาร
สิทธิโดยมิชอบ ซ่ึงท่ีดินแปลงดังกล่าวเคยถูก เจ้าหน้าท่ี ดีเอสไอ ลงตรวจสอบแล้วคร้ังหนึ่งพบการกระทำผิดแต่ยังไม่ถูกเพิกถอนจากกรมที่ดิน
และเจ้าของยังไปตามรังควานราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง 

วันที่ 8 พ.ย.65 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกปิยะ รักสกุล  รอง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทอมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายบุญทิตย์ คำแดง 
ปลัดอำเภอขุนยวม , นายอธิพงษ์ ฟองสมุทร กำนันตำบลเมืองปอน , นายศักดิ์ศิริ เดชเจริญ ผู้ใหญ่บ้านเมืองปอน , นายอภิชาต พงษ์ไชย นายช่าง
รังวัดที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ( สจป.) กรมป่าไม้ ลงพื้นที่
สืบสวนแปลงที่ดินที่อาจออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย พื้นที่บ้านเมืองปอน อ. ขุนยวม  
จ. แม่ฮ่องสอน โดยที่ดินดังกล่าว มีเอกสารสิทธิเป็น นส.3 ก จำนวน 7 แปลง พื้นที่ ประมาณ 50 กว่าไร่ 

สำหรับท่ีดินแปลงดังกล่าวเมื่อ 4 ปีท่ีผ่านมาทาง เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยพบว่า มีการออกเอกสาร
สิทธิโดยมิชอบ และนำที่ดินเข้าโครงการปลูกป่า (ต้นสัก) จากนั้นนำที่ดินพร้อมโครงการไปจำนองกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) จนต่อมาได้มีการฟ้องร้องและเจ้าของที่ดินถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง แต่ต่อมาหลังคดีสิ้นสุด ทางเจ้าของที่ดินกลับเข้าไปข่มขู่ราษฎรที่
อาศัยทำกินในท่ีดินตนเองและถูกนำไปสวมออกเอกสารสิทธิอีกครั้ง ทำให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องลงพื้นที่อีกครั้ง ในส่วนของการออกเอกสาร
สิทธิโดยมิชอบ ก่อนหน้านั้น ทางเจ้าหน้าที่ท่ีดินอำเภอขุนยวม เป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินอันเป็นเท็จและถูกดำเนินคดี และต่อมาได้
เสียชีวิตลงไปแล้ว แต่ทางกรมที่ดิน ยังไม่ได้มีการตรวจสอบที่ดินต่าง ๆ ที่ถูกออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและยังไม่ได้มีการเพิกถอน ทำให้มีปัญหา
และกระทบต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง 

ทางด้านนายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ระบุว่า จะต้องไปทำการตรวจสอบว่าแปลงที่ดินที่มี
ปัญหา ได้มีการนำเสนอเข้าเป็นที่ทำกิน ของ คทช.หรือไม่ อย่างไร หากมีการดำเนินการที่ผิดหลักเกณฑ์ จะต้องทำการยกเลิกและให้สิทธิราษฎรที่
ทำกินมาก่อนใช้เป็นที่ทำกินต่อไป 
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ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 08 พ.ย. 2565 เวลา 15:27 น. 

"วัชระ" แฉยับซิโน-ไทย ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า จี้พรพิศ-สาธิต คิดค่าปรับรักษาผลประโยชน์ชาติ พร้อมตอบข้อสงสัย 9 ข้อ 

วันที่ 8 พ.ย.2565 ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ ์ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (คตจ.)  

แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำแถลงของ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ที่เป็นเท็จในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ 

สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 17 ต.ค.65 นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) แถลง
ข่าวช้ีแจงปมสร้างสภา ระบุว่าปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบได้ ขอฝ่ายการเมืองหยุดข่มขู่กรรมการตรวจงานนั้น 

นายวัชระ กล่าวว่า ในฐานะที่นางพรพิศเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้าง ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 
จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำแถลงของนายภาคภูมิ ที่เป็นเท็จในประเด็นต่าง ๆ และไม่เป็นการตอบข้อสงสัยของสังคมดังนี้ 

1. การที่บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ้างว่า นายวัชระ เพชรทอง และนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต  ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ
โครงการนั้นไม่เป็นความจริง เพราะโครงการนี้สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนสูงถึง 12,280 ล้านบาท มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 เม.ย.56 

ตนและนายวิลาศเป็น ส.ส. จึงมีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบโครงการนี้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 มาตรา 50 ,63,78 ให้อำนาจหน้าที่
ประชาชนช้ีเบาะแสการทุจริตแก่ ป.ป.ช. และแจ้งแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

2. บริษัท ซิโน-ไทยฯ กล่าวหาว่าเป็นความพยายามสกัดขัดขวางการส่งมอบงานนั้นเป็นความเท็จอย่างชัดเจน เพราะตามสัญญาเลขที่ 116/2556 
ลงวันที่ 30 เม.ย.56 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การส่งมอบงานนั้นการก่อสร้างต้องเสร็จสมบูรณ์ 100% แต่เมื่องานไม่เสร็จสมบูรณ์ ประชาชนผู้พบเห็น
ย่อมมีสิทธิทักท้วงต่อทางราชการ 

โดยบริษัท ซิโน-ไทยฯ ได้ทำหนังสือส่งมอบงานแล้วเสร็จ 100% เมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 ตนจึงได้ยื่นหนังสือถึงนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานคตจ. 
เมื่อวันที่  4 ก.ค.65 ในห้องประชุมฯ และส่งหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ทราบในวันเดียวกัน ผลการ
ประชุมคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ไม่รับมอบงานจากบริษัท ซิโน-ไทยฯ 

3. บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ้างการก่อสร้างมีความซับซ้อน ยากที่คนนอกอุตสาหกรรมจะเข้าใจถือเป็นความเท็จ เพราะสิ่งที่นายวิลาศ  ตรวจพบคือการ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดในสัญญาซึ่งได้ส่งหนังสือแจ้ง นางพรพิศ  ในฐานะคู่สัญญาให้ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องแต่นางพรพิศ
รับทราบแล้วเพิกเฉยมากกว่า 20 เรื่อง นายวิลาศจึงไปยื่นให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องการทุจริตต่อไป 

4.บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ้างว่าได้มีการซ่อมแซมแก้ไขนั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างตามสัญญาอยู่แล้วที่ต้องส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์ 100% ตามสัญญา
เลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เม.ย.56 ข้อ 35.1 และผนวก 9 ข้อ 20.2 แต่บริษัท ซิโน-ไทยฯ ไม่ทำทั้งหมด เช่น ลิฟท์ฝั่ง สว. 3 ตัว ที่เสียเนื่องจาก
ฝนตกน้ำรั่วและท่วมลงมาที่ลิฟท์ 3 ตัว บริษัทซิโน-ไทยฯ ทำหนังสือถึงสภาฯ ปฏิเสธท่ีจะแก้ไขให้ลิฟท์ฝั่ง สว.จึงใช้ไม่ได้จนถึงวันน้ี 

5. บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ้างว่ามีกระบวนการกดดันและสร้างกระแส ทำให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นเป็นเท็จ เพราะถ้าบริษัท ซิโน-
ไทยฯ ทำอย่างตรงไปตรงมา ก่อสร้างตามแบบและสัญญาทุกประการ ก็ไม่มีผู้ใดปฏิเสธท่ีจะไม่รับงานได้ 
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และที่ผ่านมาอาจมีกระบวนการการครอบงำข้าราชการให้ปฏิบัติในสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล  เช่น  นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ 
ประธานคตจ. เรียกประชุมเฉพาะกรรมการเสียงข้างมากเข้าประชุมร่วมกับเอกชนและบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง โดยไม่เชิญกรรมการเสียงข้างน้อย 
3 คนเข้าประชุมด้วย ส่อเจตนาอะไรและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

และนายสาธิต กล่าวในที่ประชุมว่าการตรวจสอบไม้ทุกแผ่นในสภาว่าตรงตามสเปคหรือไม่นั้น  ให้ผู้ร้องเรียนเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ทั้งที่ต้องเป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เหตุใดจึงไม่ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบไม้ทุกแผ่นว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ และนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรได้สั่งการให้คตจ.ตรวจสอบไม้ทุกแผ่นแล้วเมื่อวันท่ี 21 มี.ค.65 คตจ. ได้ปฏิบัติตามหรือไม่ 

6. บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ้างว่าหากมีกระบวนการกลั่นแกล้งนั้น ขอยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใด ๆ  ทั้งสิ้น ประชาชนธรรมดา ๆ จะไปกลั่นแกล้ง
บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีอำนาจบารมีมากล้นได้อย่างไร  แต่ตนและนายวิลาศได้ทำหน้าที่พลเมืองดีปกป้องเงินภาษีของประชาชนและ
ประเทศชาติ 

7. นายภาคภูมิ ศรีขำนิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิโน-ไทยฯ แถลงว่าบริษัทฯ ได้ทำงานตามแบบและตามสัญญานั้นเป็นเพียงข้ออ้างของบริษัท 
ซิโน-ไทยฯ เพราะความจริงคือ ไม่ทำตามสัญญาและข้อกำหนดดังนี้ 

7.1 บริษัท ซิโน-ไทยฯ มีการจ้างช่วงโดยจ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,000 ล้านบาท และบริษัทอื่น ๆ ผิดสัญญาชัดเจนเพราะ
ไม่เคยได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเลย ได้แจ้งให้ประธานรัฐสภาและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว 

7.2 ไม้ตะเคียนทองตามข้อกำหนดในสัญญาไม้ยาว 3 เมตร จำนวน 27,300 แผ่น กรมป่าไม้ตรวจสอบและเป็นไม้พะยอม และมีใบเสร็จจากโรงไม้ที่
บริษัทซิโน-ไทยฯ นำส่งปรากฏเป็นไม้กระยาเลย 6,500 แผ่น นางพรพิศมีคำสั่งให้ตรวจสอบไม้ทุกแผ่น ขณะนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่
ตรวจสอบหรือตรวจสอบช้ามาก 

7.3 เสาไม้สักรอบสภา 4,200 ต้น ข้ึนราและแตกร้าว 2,400 ต้น และไม้ครบอายุที่จะนำมาใช้งานหรือไม่  

7.4 ผนังห้องประชุมกรรมาธิการ บริษัท ซิโน-ไทยฯ มีเจตนาสร้างผิดแบบเพราะบริษัทผู้ควบคุมงาน บริษัทท่ีปรึกษา บริษัทผู้ออกแบบเห็นตรงกันว่า
ผิดแบบ แต่ผู้รับจ้างมีเจตนาสร้างผนังผิดแบบถึง 65 ห้องของฝั่ง ส.ส. และทำตามแบบ 48 ห้องที่ฝั่ง สว. สุดท้ายนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติให้ตามบริษัท ซิโน-ไทยฯ ท่ีสร้างผิดแบบ  

7.5 ผู้รับจ้างมีเจตนาสร้างประตูห้องกรรมาธิการผิดแบบจำนวน 148 บาน โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พูดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ
วันที่ 2 พ.ย.65 แจ้งว่าคตจ.โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนประตูห้องของห้องประชุมกรรมาธิการ 
148 บาน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

7.6 หินวิทิตา หินทราโวทีน ไม่เป็นไปตามแบบ หินแกรนิตสีดำสีไม่สม่ำเสมอ  

7.7 เสาไฟสูง 15 เมตร เกือบ 100 ต้น ไม่เป็นไปตามแบบคือ หล่ออัลลอยด์ทั้งต้น แต่เป็นเหล็กแผ่นม้วนแล้วเชื่อมเป็นเสา 

7.8 สายไฟฝังดิน 2,700 เมตร ไม่ทำตามแบบ ไม่มีทรายรองพื้น ไม่มีแผ่นปูนปิดทับ 

7.9 ต้นไม้ที่ตายจำนวนนับร้อยต้นยังไม่มีการปลูกใหม่ ถ้าปลูกใหม่ต้องทำตามข้อกำหนดในสัญญาคือใช้เวลา 8+8 เดือน เท่ากับ 16 เดือน ต้องใช้
ต้นไม้ขนาดตามข้อกำหนดในสัญญา บริษัท ซิโน-ไทยฯ มาขอลดงานปลูกต้นไม้ซึ่งเจตนาไม่ต้องเสียค่าปรับในเวลา 16 เดือนนั่นเอง ค่าปรับงาน
ก่อสร้างล่าช้าวันละ 12,280,000 บาท  

7.10  ลานออกกำลังกายดาดฟ้าช้ัน 5 แตกร้าว น้ำท่วมขัง ไม่ได้มาตรฐาน 

7.11 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ แตกร้าว เป็นตะไคร่ ลื่นมีแอ่งน้ำขัง ราวจับเป็นสนิม 

7.12 ตอนฝนตกมีน้ำรั่วตามเพดานช้ันต่าง ๆ และมีน้ำซึม น้ำไหล โคนเสาคอนกรีตตอม่อช้ันใต้ดินบี 2 จำนวน 23 ต้น และเกิดตาน้ำ น้ำซึมลาน
จอดรถและห้องจัดเลี้ยงช้ันบี 2 กว่า 100 จุด 

7.13 ดินถมอาคารรัฐสภาฯ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีการนำเอาขยะ ยางรถยนต์เททับถมแทนดินและอื่น ๆ  
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8. บริษัทเซ็นสัญญาก่อสร้าง 900 วัน วงเงิน 12,280 ล้านบาท เบิกจ่ายไปเกือบหมดแล้วได้ขยายเวลาก่อสร้างถึงสิ้นปี 2563 ขัดมติคณะรัฐมนตรีที่
ให้สร้างให้เสร็จภายในปี 2562 ได้ขยายเวลาก่อสร้าง 4 ครั้ง รวม 1,864 วันถึงวันที่ 8 พ.ย.65 เป็นวันก่อสร้างสภาวันที่ 3,441 วัน ต้องคิดค่าปรับ
จำนวน 677 วัน การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ  

9. เว็บไซต์เกี่ยวกับงานก่อสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีไว้ทำไม ไม่เคยลงข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบันหรือแจ้งประเด็นสำคัญแม้แต่น้อย  

นายวัชระ ย้ำว่า ถ้าทางราชการจะไม่ปรับบริษัท ซิโน-ไทยฯ แม้แต่บาทเดียว ต้องถามว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน บริษัท ซิโน-ไทยฯ กล้ารับประกัน
หรือไม่ว่าน้ำจะไม่รั่วอีกท้ังหลังคาและชั้นใต้ดิน การที่ผู้แทนบริษัท ซิโน-ไทยฯ มาแถลงไม่ตรงต่อความเป็นจริงเช่นนีม้ีธรรมาภิบาลหรือไม่ 

จึงขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและประธานคตจ.รับทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายต่อทาง
ราชการ และภาษีอากรของประชาชนมิให้เกิดขึ้นมากเกินไปกว่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 


