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"ป่าไม้" รับลูกตรวจที่ดิน "แอ๊ด คาราบาว" สแกนเขาทับกวาง  
29 พ.ย. 65 เวลา 15:20 

 
กรมป่าไม้ อ้างเพ่ิงทราบนักร้องดังบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก แปลงท่ี1 จ.สระบุรี แต่เชื่อเข้ากระบวนการกฎหมายแล้วให้
เข้ากระบวนการ สั่งสแกนรอบเขาทับกวาง ส่วน "วีระ" มั่นใจหลักฐานครบเอาผิด  

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้องดัง ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก จำนวน 2 แปลงรวมพื้นที่ 35 ไร่ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงท่ี 1 

วันนี้ (29 พ.ย.2565) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) 
ตำรวจสภ.หินซ้อน จ.สระบุรี เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีของนักร้องดังแล้ว  

หลังจากทางเครือข่ายเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษ และพนักงานสอบสวนรับคำกล่าวโทษไว้เพื่อดำเนินคดี 2 ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ และแจ้ง
ความกรมป่าไม้ ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมาย 

“พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เช่น ประตูรั้วเหล็กแสดงการครอบพื้นที่ป่าสงวน ร่องรอยการเทคอนกรีต การจุดระเบิดภูเขาทำถนน 
และจุดที่เขาครอบครองทำธุรกิจท่องเที่ยว” 

นายวีระ อ้างว่า หลังจากมีข่าวเรื่องดังกล่าว มีคนใกล้ชิดกับนักร้องดังมาติดต่อมาหาตัวเอง แต่ได้ช้ีแจงไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ระหว่างตนเอง
กับนักร้องดัง แต่เป็นเรื่องส่วนรวม ขอให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบให้ถึงที่สุด และมองว่าถ้าเขาสำนึกตัวก็ต้องยอมรับกระบวนการตรวจสอบ 
เพราะยิ่งถ้าออกมาสู้จะยิ่งเปิดแผลมากขึ้่น 

เมื่อถามว่ามั่นใจในพยานหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ และเอกสารที่นำมาเปิดเผยมากแค่ไหน นายวีระ กล่าวว่า มั่นใจแต่ในช้ันการตรวจสอบอื่นๆ 
ขอให้สังคมร่วมช่วยกันตรวจสอบด้วย เรื่องนี้ต้องไม่ให้มีใครจะมาก้าวก่ายแทรกแซง หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่ได้ จะมีความผิด 

กรมป่าไม้ ลุยสอบปูพรมทุกแปลงรอบเขาทับกวาง 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่ามีการแจ้งความแล้ว หลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 
กรมป่าไม้ กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยได้สั่งการให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงทุก
กระบวนการ ทั้งในเชิงพื้นที่ และภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารอ้างการครอบครองทำประโยชน์ว่าได้มาโดยชอบหรือไม่  พร้อมทั้งให้สแกนทุกพื้นที่
รอบป่าทับกวาง ว่ามีนายทุนหรือคนอื่นๆที่เข้าข่ายบุกรุกเพิ่มเติมหรือไม่ ให้เอาผิดทุกกรณี 

ส่วนที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าการออกน.ส.3 ก.ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งที่มีการออกมาแล้ว 30 ปี นายสุรชัย ยอมรับว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้
จริงๆ หลังจากนี้ก็ต้องไล่กันว่าเกิดอะไรขึ้นในพ้ืนท่ี ทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหาบุกรุกขึ้น  

ส่วนผู้ที่ถูกแจ้งความเป็นนักร้องดังเป็นบุคคลมีช่ือเสียง กรมป่าไม้ ยังยืนยันว่าทุกคน และทุกผืน ถ้าบุกรุกหรือมีความผิดจริงต้องถูกดำเนินคดี
ทั้งหมด ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายให้ยึดตามเอกสารว่าเป็นช่ือของใคร   
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ขณะที่จากการตรวจสอบวันน้ี ยังไม่มีความเคลื่อนของคนใกล้ชิด หรือตัวนักร้องดังท่ีเป็นข่าวบุกรุกป่าออกมา  

สำหรับพื้นท่ีแปลงบุกรุกดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นภูเขาหินปูน มีการติดป้ายว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าผลัดใบปกคลุมรกครึ้ม 
และมีความลาดชันสูง และล้อมด้วยแม่น้ำป่าสัก ทำให้มีถูกนำไปใช้ทำธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การปีนหน้าผา และท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ 
รับทัวร์เฉพาะ   
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Aed Carabao accused of land grabbing published  

30 Nov 2022 at 05:00  

 
Corruption buster Veera Somkwamkid on Tuesday lodged a complaint with police against musician Yuenyong  
Opakul, aka "Aed Carabao", accusing him of encroaching on a public forest in Saraburi province.  

Mr Veera, secretary-general of the People's Network Against Corruption, together with officials from the Office  
of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), also handed in what they said was evidence to Hin Son police in 
Kaeng Khoi district.  

Their claims of encroachment on national park property include alleged illegal acquisition of land ownership documents.  

Mr Veera also filed another complaint with the police against authorities of the Royal Forest Department (RFD) for 
malfeasance.  
He said that the PACC had found that Mr Yuenyong owns possessory rights over a 35-rai plot of land located in the  
Tab Kwang and Muak Lek Forest Reserve, which he had acquired 21 years ago.  

Mr Veera speculated that authorities from the RFD had unlawfully granted the possessory rights to Mr Yuenyong.  

He further added that the land was used by adventure tour companies.  

According to an unofficial survey, authorities found that dynamite had been used on the mountain during the construction 
of a 500-metre road.  

A source representing Mr Yuenyong said that the musician says he is innocent and that the claims are false.  

He is prepared for further legal proceedings, the source said. 
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"วีระ" แจ้งจับ "แอ๊ด คาราบาว" รุกป่าสงวน "ทับกวาง-มวกเหล็ก"  

 
29 พ.ย. 65 

‘วีระ สมความคิด’ แจ้งจับ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่า ‘ทับกวาง-มวกเหล็ก’ เผยพิรุธ จนท.ออกเอกสารสิทธิ์ จาก 16 ไร่ งอกเป็น 34 ไร่ 

เมื่อวานนี้ (วันท่ี 28 พ.ย.65) เวลา 14.00 น. ที่ สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปช่ัน 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ป.ป.ท.) นำโดย นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการ 
ป.ป.ท.เขต 1 นำหนังสือร้องเรียนและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมาจากประชาชน เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.สัมพันธ์ หมื่นพินิจ รองสว.(สอบสวน) 
สภ.หินซ้อน 

เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตช่ือดัง ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก รวม 35 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงท่ี 1 

โดยนายวีระ ได้แจ้งดำเนินคดีกับ “แอ๊ด คาราบาว” 2 ข้อหาคือ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมีชอบ และบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และ แจ้งความกล่าวโทษ เจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น ตามมาตรา 157 

ขณะที่นายวีระ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเมื่อเดือน ต.ค.  2565 ให้มาตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า “ทับกวาง-
มวกเหล็ก” เพราะชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูรั้วเหล็กกั้น ไม่ให้เข้า-ออก และอ้างว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล จึงประสาน 
ป.ป.ท.ให้มาตรวจสอบ จนพบว่ามีการออกใบจอง น.ส.1 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2534 และ ออก น.ส.3 ก เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2535 ซึ่งถือว่าผิดปกติ เพราะ
กระบวนการเร็วเกินไป เดิมมีการออกเอกสารสิทธิ์ 16 ไร่ และพบงอกเป็น 34 ไร่ จึงเช่ือว่าน่าจะออกโฉนดโดยมิชอบ ในกระบวนการนี้จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าขั้นตอนการออกนี้อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  หากสาวถึงใครก็จะเอาผิดได้ เพราะคดีบุกรุกที่ดินของรัฐไม่มี
หมดอายุความ 

ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้ช่ือเชิงธุรกิจท่องเที่ยวว่า “น้ำ ผา ป่าใหญ่” ซึ่งช่ือใน น.ส.3 เป็นช่ือของ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว 
โดยมิได้ทำการเกษตรแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการพบว่า เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร บางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และพบว่า 
มีการะเบิดเขา เพื่อเปิดเส้นทางขึ้นภูเขาระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพื้นที่มีความลาดชัน มีต้นไม้ปกคลุม ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนและ 
แม่น้ำป่าสัก 

เบื้องต้นมีรายงานว่า นักร้องดัง ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์  ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการแจ้งความคนขับรถแบคโฮที่เคยมาระเบิดภูเขา
หินปูนมาแล้ว แต่ทำไมกรมป่าไม้จึงไม่เข้ามาสำรวจ และปล่อยให้มีการเทคอนกรีต สร้างรั้วเหล็ก ท้ังที่มีหน้าที่คืนสภาพป่าบุกรุกให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิม ซึ่งในกรณีนี้ตนจะติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดต่อไป 
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บุกยึดแม็คโครบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ คาดปลูกขิง 
29 Nov 65  

 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ บุกยึดแม็คโคร “พบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เปิดพ้ืนที่ใหม่” คาดปลูกขิง 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา มอบหมายให้นายปณิธาน แก้วติ๊บ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.กัลยาณิวัฒนา ที่ 26 ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12 (วัดจันทร์) สจป.1 และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี ชม.34 (แม่ตะละ) สบอ.16 ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวป่าไม้สงวนแห่งชาติ ขณะออกตรวจมาถึงบริเวณเขตพื้นที่ 
บ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม พบรถแม็คโคร อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสภาพบริเวณโดยรอบมี
การขยายเปิดพื้นที่ใหม่ มีต้นไม้ถูกล้มและไม่มีร่องรอยการทำกินเดิม จากการตรวจสอบพิกัดด้วย GPS พบว่าเป็นพื้นที่เปิดใหม่ ความเสียหาย
ประมาณ1 ไร่ เจ้าหน้าที่ จึงได้ดำเนินการบันทึกตรวจยึด โดยเบื้องต้นกล่าวหาว่าผิดฐานแผ้วถางป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และความผิดตาม 
พรบ.ปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และจะได้ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กัลยาณิวัฒนา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 
 

 


