
สรุปข�าวประจําวันท่ี 8 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- เดลินิวส
ก�อนข้ึนแท�น: ลุยเช็กบิล'แอ�ด คาราบาว' (เดลินิวส
 8 ธ.ค. 65 หน%า 6) 

ข�าวเว็บไซต! 

- เชียงรายคึกคัก “วราวุธ” นําทีม เป/ดงานมหกรรมรับฟ1งป1ญหาประชาชน 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 7 ธ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/news/general-news/549478 

- “รองอธิบดีปNาไม%” สนธิกําลังลุยตรวจสอบคลี่ปมท่ีดิน “แอ�ด คาราบาว”  

สยามรัฐออนไลน
  7 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/405619 

- หายเข%ากลีบเมฆ! บุกตรวจท่ีดิน ‘แอ�ด คาราบาว’ อ้ึง ‘ปXาย-รั้ว-สลิง’ โดนรื้อเกลี้ยง 

dailynews  7 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1764175/ 

- “กลุ�มบริษัท ETC” ปลูกต%นไม% รําลึกถึงพ�อ เนื่องในโอกาส “วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต%โครงการ “ขยะแลก
กล%า” 

banmuang  วันพุธ ท่ี 07 ธันวาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/social/307598 

- “กลุ�มบริษัท ETC” ปลูกต%นไม% รําลึกถึงพ�อ เนื่องในโอกาส “วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต%โครงการ “ขยะแลก
กล%า” 

ผู%จัดการออนไลน
  7 ธ.ค. 2565 https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000116484 

- “ส.ว.ก�อง” เผยยกทะเลไว%ท่ีเชียงใหม� ในงานมนต
เสน�ห
เชียงใหม� เมืองดอกไม%งาม ยันเป/ดชมฟรีไม�มีค�าใช%จ�าย เผย นทท.
จองแอ�วปiใหม�แบบข%ามปi ลั่นดูแลความปลอดภัย-จราจรเต็ม รูปแบบ คาดผู%ขมงานกว�า 1 ล%านคน 

pimthai  7 ธันวาคม 2565  https://www.pimthai.co.th/132141 

- “ศรีสุวรรณ”จ�อนําชาวอํานาจเจริญร%อง ปทส.เอาผิดขบวนการเขมือบปNา 

ผู%จัดการออนไลน
 7 ธ.ค. 2565 https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000116406 
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เชียงรายคึกคัก “วราวุธ” นําทีม เป/ดงานมหกรรมรับฟ1งป1ญหาประชาชน 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 7 ธ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/news/general-news/549478 

เชียงรายคึกคัก “วราวุธ” นําทีมผู%บริหาร เป/ดงานมหกรรมทส.พบประชาชน รับฟ1งป1ญหาร%องทุกข
 ลั่นการเมืองอาจเปลี่ยนไป 

แต�ป1ญหาความเดือดร%อนประชาชนไม�เก่ียวข%องการเมือง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม (ทส.) พร%อมด%วย นายจตุพร บุรุษพัฒน
 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม, นายวราดิศร อ�อนนุช รองผู%ว�าราชการจังหวัดเชียงราย พร%อมคณะ ร�วม

เป/ด“มหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมพบประชาชน” ภายใต%แนวคิด “ทรัพยากรสร%างคุณค�า พัฒนา

คุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล%อมพร%อมมุ�งสู�สังคมคาร
บอนตํ่า” ครั้งท่ี 2 โดยมีเจ%าหน%าท่ีทุกหน�วยงานในสังกัด

กระทรวงฯ ออกร%านให%ความรู%ด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ระหว�างวันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2565 ท่ีสนามบินเก�า 

หน�วยฝูงบิน 416 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

นายวราวุธ กล�าวว�า ป1ญหาเรือ่งสิ่งแวดล%อม ปNาไม% และน้ํา เปoนหัวใจสําคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในวันนี้ทุก

หน�วยงานท่ีมาหวังเปoนอย�างยิ่งว�าจะมาช�วยเหลือพ่ีน%องชาวจังหวัดเชียงราย หลังจากท่ีเม่ือวาน (วันท่ี 2 ธันวาคม 2565) ตน 

และคณะได%ลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟ1งความเดือดร%อน พร%อมแก%ป1ญหาเรื่องน้ํา ท่ีส�งผลต�อการอุปโภค บริโภค เช�นโครงการอนุรักษ


ฟpqนฟูแหล�งน้ําหนองฮ�าง ท่ี อ.พาน เราได%เข%าแก%ไขป1ญหาอ�างเก็บน้ํามีความต้ืนเขิน โดยการขุดลอกเพ่ือให%สามารถกักเก็บน้ําให%

ชาวบ%านสามารถทําการเกษตรได% โดยจะต%องจัดสรรงบผูกพันเพ่ือแก%ป1ญหาระยะยาว  

ขณะท่ีอีกหนึ่งโครงการฯ ใน อ.แม�สรวย ปi 2567 จะเริ่มมีการก�อโครงการสร%างอ�างเก็บน้ําแม�ตาช%าง เพ่ือแก%ป1ญหาการขาด

แคลนน้ําของชาวบ%าน นอกจากนี้ในงบประมาณปi 2567 กระทรวงฯ จะบรรจุโครงการก�อสร%างอ�างเก็บน้ําแม�ลาว-แม�โถ เพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีเปoนแหล�งน้ําต%นทุนสําหรับให%ชาวบ%านใช%ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพ้ืนท่ีต�อไป  

ส�วนการลงพ้ืนท่ีของทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ภายใต%งานในครั้งนี้ จึงเปoนเสมือนการมา “รับฟ1งป1ญหา” ของพ่ีน%อง

ประชาชนเพราะวันนี้ ถึงเวลาแล%วท่ีพวกเราทุกคนจะต%องช�วยกันลงมือทําให%ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�อย�าง

จํากัด ให%เกิดความสมบูรณ
 เพ่ือส�งต�อสู�ลูกหลานในอนาคตต�อไป 

อย�างไรก็ตามถึงแม%ตอนนี้ใกล%เข%าสู�การเลือกต้ัง และแม%ว�าการเมืองอาจจะเปลี่ยนไป แต�ป1ญหาความเดือดร%อนของประชาชน

ไม�เคยเปลี่ยน ไม�เก่ียวข%องกับการเมือง ทุกคนไม�มีการแบ�งว�าอยู�ฝNายใด เพราะเวลาเกิดเหตุอุทกภัย ไม�เคยมีการแบ�งฝNายว�า

เกิดเหตุกับฝNายใดก�อน ยืนยันว�าวันนี้การทํางาน ไม�มีการเมืองเข%ามาเก่ียวข%อง มีแต�คิดว�าจะทําอย�างไรให%ป1ญหาของ

ประชาชนลดลงไป 



 

   

  
“รองอธิบดีปNาไม%” สนธิกําลังลุยตรวจสอบคลี่ปมท่ีดิน “แอ�ด คาราบาว”  

สยามรัฐออนไลน
  7 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/405619 

วันท่ี 7 ธ.ค.65 คืบหน%าคดี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข�ายประชาชนต%านคอรัปชั่น และเจ%าหน%าท่ีจากสํานักงาน

คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข%าแจ%งความร%องทุกข
กับพนักงานสอบสวน สภ.หนิซ%อน 

อ.แก�งคอย จ.สระบุรี ให%ดําเนินคดีกับนายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ�ด คาราบาว” ศิลป/นเพลงเพ่ือชีวิตชื่อดังในข%อหา 

ครอบครองท่ีดิน น.ส.3 ก แปลงท่ี 1 (ออกเอกสารโดยมิชอบ/ บุกรุกปNาครอบครองพ้ืนท่ีปNาไม%ถาวร พ้ืนท่ีปNาสงวน แห�งชาติ 

และกล�าวโทษเจ%าพนักงานปNาไม%ฐานละเว%น ( 157) นั้น 

ล�าสุด เม่ือเวลา 09.00 น. พนักงานสอบสวนตํารวจภูธร จ.สระบุรี ได%เชิญหน�วยงานท่ีเก่ียวข%องเข%าพ้ืนท่ีบ%านท�าสะบก ม.2 ต.

ท�าคล%อ อ.แก�งคอย จ.สระบุรี เพ่ือตรวจสอบข%อเท็จจริงในคดีดังกล�าว ก�อนรวบรวมพยานหลักฐาน ดําเนินการตามข้ันตอน

ของกฎหมาย โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปNาไม% พร%อมด%วยนายคม ศรีสวัสด์ิ หน.ศูนย
ปXองกันและ

ปราบปราม ท่ี 1 ภาคกลาง กรมปNาไม% เจ%าหน%าท่ีตํารวจ กก.2 บก.ปทส. พ.ต.อ.ไพโรจน
 ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี 

หัวหน%าพนักงานสอบสวนในคดีนี้ พ.ต.อ.เกียรติพงษ
 ทองเพียร , พ.ต.อ.สมคิด สาวิสัย ผกก.(สอบสวน) กลุ�มงานสอบสวน 

ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ต.ธีรสิทธิ อโปกุล สว.หินซ%อน ร.ต.อ.สัมพันธ
 หม่ืนพินิจ พนักงานสอบสวน เจ%าของคดี นายทนงยุทธ จัน

ทกูล นายก อบต.ท�าคล%อ เจ%าหน%าท่ีจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม จ.สระบุรี ผู%แทน สํานักงานท่ีดิน จ.สระบุรี สาขา 

(แก�งคอย) เจ%าหน%าท่ีสํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 1 สาขาสระบุรี เจ%าหน%าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน สระบุรี เจ%าหน%าท่ีจาก กรม

เจ%าท�า สาขา ลพบุรี ฝNายปกครอง อ.แก�งคอย กํานัน ผู%ใหญ�บ%านในพ้ืนท่ี ร�วมตรวจท่ีเกิดเหตุ โดยมี นางสาวศิริลักษณ
 อ�าน

เปรื่อง (ผู%เช�า) ท่ีดินฯ และนายไกรวุฒิ โควินทะสุต ให%การต%อนรับยินยอมนําคณะเข%าตรวจสอบด%วยความเต็มใจ และเปoนท่ีน�า

สังเกตุว�า ในวันนี้ ( 7 ธ.ค65) ประตูรั้วเหล็กท่ีก้ันบริเวณทางข้ึน และแผ�นปXายสีขาวท่ีมีข%อความ “ น้ํา ผา ปNาใหญ�แคมปv” ท่ี

ติดไว%กับต%นไม%ข%างทางถูกรื้อและปลดออกไปหมดแล%ว 

ระหว�างทางก�อนเข%าถึงแคมปvท่ีทําการ น้ํา ผา ปNาใหญ� มีถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 900 เมตร บริเวณท่ีทําการฯ เปoน

ผืนดินลานกว%าง สลับต%นไม% พบมีการก�อสร%างรีสอร
ท เต็นท
 18 หลัง อาคารสําหรับบริการอาหาร 1 หลัง ห%องสุขา จํานวน 

15 ห%อง อาคารท่ีเก็บเรือ และอุปกรณ
ชูชีพ 1 หลัง ซ่ึงคณะเจ%าหน%าท่ีได%ออกเดินสํารวจโดยรอบพบหลักหมุด จํานวน 4 หมุด 



มีแม�น้ําปNาสักโอบล%อมไปทางทิศตะวันตก ฝ1wงตรงข%ามเปoนหน%าผาสูงชัน ( ถํ้าหมีเหนือ/เสือใต%) อดีตเคยมีลวดสลิงขึงข%ามแม�

น้ําปNาสักระหว�างรีสอร
ท-หน%าผา ป1จจุบันถูกถอดออกแล%ว เจ%าหน%าท่ีแต�ละหน�วยงานต�างได%ร�วมกันถ�ายภาพและจดบันทึกไว%

เปoนหลักฐาน 

หลังเสร็จสิ้นการตรวจท่ีเกิดเหตุ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปNาไม% เป/ดเผยกับผู%สื่อข�าวว�า ขณะนี้เรื่องนี้ได%เปoนคดี

แล%ว ซ่ึงพนักงานสอบสวนได%รับคดีตามท่ีคุณวีระ ได%มาแจ%งความไว%โดยมีหน�วยงานหลักๆ เช�น กรมปNาไม% กรมท่ีดิน กรม

อุทยาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมเจ%าท�าฯ จะมาร�วมกันตรวจสอบซ่ึงพนักงานสอบสวนจะเปoนผู%บันทึกถ%อยคําไว%ประกอบใน

สํานวนของคดี คือกรณี การออก น.ส.3 ก.โดยมิชอบในเขตปNาสงวนซ่ึงก็ต%องแสวงหาความจริง และในเรื่องรั้วประตูทางเข%าท่ี

กรมปNาไม%ตรวจสอบแล%วอยู�ในเขตปNาสงวนแห�งชาติ อยู�ในเขตรับผิดชอบของกรมปNาไม% และกรมพัฒนาท่ีดินก็บอกแล%วว�าอยู�

ในเขตปNาฯ ซ่ึงตรงนี้ก็ต%องขยายผลกันต�อไป 

รองอธิบดีกรมปNาไม% แจงต�อว�าเรื่องประตูรั้วได%สอบถาม “ผู%เช�า” ได%ยอมรับแล%วว�าเปoนความผิดท่ีประตูรั้วโดยอ%างเรื่องความ

ปลอดภัย ท่ีทําข้ึนเพราะไม�ทราบว�าเปoนพ้ืนท่ีปNาไม% เม่ือทราบก็ได%ทําการรื้อถอนออกแล%ว เรื่องนี้เปoนข%อเท็จจริงท่ี พนักงาน

สอบสวนจะดําเนินการต�อไป เบ้ืองต%นผู%ประกอบการ (ผู%เช�า) รับว�าได%เช�าพ้ืนท่ีดังกล�าวมากว�า 10 ปiแล%ว ทํากิจกรรมเก่ียวกับ 

แอ%ดเวนเจอร
 ปiนเขา กรณี ถนนแห�งนี้เคยมีการแจ%งความดําเนินคดีมาครั้งหนึ่งแล%ว เม่ือปi 2537 เรื่องเดิมเปoนอย�างไรต%องไป

คัดคําพิพากษา ว�าเรื่องเดิมเปoนอย�างไร ในส�วนท่ีเกิดข้ึนใหม�ถือเปoนความผิดใหม�ท่ีต%องดําเนินการ 

สุดท%ายคือเรื่อง น.ส.3 ก.วันนี้ มี 2 หน�วยงานหลักคือ กรมปNาไม%,กรมท่ีดิน จะต%องแสวงหาข%อเท็จจริงว�าเอกสารดังกล�าว 

ออกมาอย�างไร ชอบหรือไม�ชอบ ถ%าออกโดยไม�ชอบก็ต%องเพิกถอน เม่ือเพิกถอนเสร็จก็จะกลับมาเปoนปNา ตาม พ.ร.บ.ปNาไม% 

2484 ซ่ึงข%อเท็จจริง ทางกรมท่ีดินและกรมปNาไม%ได%ยืนยันแล%วว�าไม�ได%อยู�ในพ้ืนท่ีปNาไม%ถาวรแต�ยัง(ไม�ได%ยืนยันเปoนลายลักษณ


อักษร)  แต�พร%อมท่ีจะให%ปากคํากับพนักงานสอบสวนอย�างไรก็ตามตนขอยืนยันได%ว�า เจ%าหน%าท่ีทุกหน�วยงานจะให%ความเปoน

ธรรมกับทุกฝNาย ความยุติธรรมจะเกิดข้ึน กับประชาชน ผู%เช�า และผู%ร%องเรียนคือคุณวีระ และเจ%าหน%าท่ี ท่ีสําคัญคือเจ%า

พนักงานจะเข%าข�าย “ผู%ละเว%น”ตามท่ีคุณวีระ กล�าวโทษไว%ก็ต%องดูกันต�อไป 

พ.ต.อ.ไพโรจน
  ตีรโสภณ.รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี เผยว�า ทางตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได%ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวน และ

ชุดสืบสวน ทําการสืบสวน สอบสวนเรื่องนี้ โดยมีตนเองเปoนหัวหน%าชุดคณะสอบสวนชุดนี้ ซ่ึงในวันนี้ได%ทําหนังสือเชิญ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง เช�น ปNาไม% กรมเจ%าท�า และอีกหลายหน�วยงาน เข%ามาร�วมตรวจสอบ หลังจากผลการตรวจสอบออกมา 

ก็จะเชิญมาสอบปากคํา เพ่ือสอบสวนว�าข%อเท็จจริงในคดีนี้เปoนอย�างไร ผู%เสียหายเปoนอย�างไร จะต%องดําเนินคดีในเรื่องไดบ%าง 

ด%านนางสาวศิริลักษณ
 (ขอสงวนนามสกุล) หรือจอย ผู%เช�าท่ีดินแอ�ด คาราบาว เล�าด%วยน้ําตาคลอเบ%าว�า ในปi 2563 ได%มี

เจ%าหน%าท่ีท่ีดินเข%ามาป1กหมุดท่ีดิน ซ่ึงก�อนหน%านั้นตนเองรู% ไม�เห็นในเรื่องการป1กหมุด จึงไม�สามารถบอกได%ว�าแนวเขตอยู�

ตรงไหน ตนจึงได%ไปทําประตูรั้วไว%ท่ีตรงนั้น ซ่ึงประตูรั้วตรงนั้นมีมาก�อน พ.ศ.2563 พอมีเจ%าหน%าท่ีปNาไม%มาแจ%งตนก็ได%ลื้อออก 

ส�วนในเรื่องของแนวกันไฟ ตนเองก็ทํามาก�อน เนื่องพ้ืนท่ีดังกล�าวถูกคนมาเผาไฟตลอด เผาปNามาจนถึงพ้ืนท่ีแปลงปลูกผักของ

ตน และท่ีพักของตน ตนจึงได%ทําแนวกันไฟข้ึนมาซ่ึงก็ไม�ทราบว�าลุกล้ําแนวเขต ส�วนเรื่องประตูท่ีตนเองทําก�อนเข%าท่ีนั้น

ตนเองยอมรับว�าตนเองเปoนคนทําข้ึน ก็เพ่ือความปลอดภัยของตน เพราะว�าตนเองอาศัยอยู�ท่ีนี่ และนอนอยู�ท่ีนี่เพียงคนเดียว 

ส�วนลุงท่ีอยู�ด%วยก็ไปเช%า เย็นกลับ ซ่ึงในพ้ืนท่ีมีท้ังเผาปNา ยิงปpน และเข%ามาในพ้ืนท่ีช�วยเวลาตี 3 ริมแม�น้ําเพ่ือท่ีจะยิงปpน (เริ่ม



เสียงเครือน้ําตาคอเบ%า) อยากจะถามว�าจะมีใครรู%ไหม มีไรมาอยู�ด%วยหรือเปล�า ช�วงกลางคืนก็มีนักล�าสัตว
มายิงปpนเสียงดัง 

ตนเองก็ทนไม�พูด ไม�บอกกล�าวใคร ไม�เคยจะร%องเรียนใคร เนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัย ซ่ึงประตูท่ีตนเองทํา ก็ไม�ได%แน�น

หนาอะไร สามารถลอดผ�านเข%ามาได% จะมาหาของปNา หาอะไรก็ไม�เคยได%ว�าเลย ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีทําประตูตนก็เพ่ิงมารู%ว�าเปoนท่ีของ

ปNาไม% ซ่ึงเอก�อนตนเองคิดว�าเปoนท่ีของตน และเพ่ือความปลอดภัยเพราะว�าทุกคนต%องใช%ทางข้ึนตรงนั้น ตนจึงทําเพ่ือปXองกัน

ตนเอง จากคนท่ีขับรถมอเตอร
ไซด
เข%ามายิงปpน ซ่ึงก็ไม�ได%เกิดข%นเพียงแค�ครั้งเดียว และมีการเผาปNาทุกปi เผาตรงประตูรั้วไม�

ติด ยังจะข้ึนมาเผาข%างบนถนนอีก เผาจนถึงบ%านท่ีตนเองนอนพักอาศัย ตนเองยังต%องเอาน้ํามาดับไฟ ตนจึงต%องทําแนวกันไฟ

ข้ึน และมีอยู�ครั้งหนึ่งมีนักท�องเท่ียวเข%ามาขณะท่ีตนเองจะไปใส�บาตรเห็นมีไฟไหม%บนภูเขา ตนเองยังต%องเอาน้ําไปดับไฟเพ่ือ

ไม�ให%ลุกลามไปท่ัว ส�วนสาเหตุท่ีตนทํารั้วนั้น ตนเองยอมรับว�า ณ เวลา นั้นตนเองไม�ทราบว�าอยู�ในแนวเขตของตนเองหรือไม� 

ตนเองเข%าใจว�าเปoนเขตของตนเอง เนื่องจากตนเองเปoนผู%เช�า และไม�ใช�เจ%าของท่ี ตนเองมีโฉนด แต�ไม�เห็นหมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

    

หายเข%ากลีบเมฆ! บุกตรวจท่ีดิน ‘แอ�ด คาราบาว’ อ้ึง ‘ปXาย-รั้ว-สลิง’ โดนรื้อเกลี้ยง 

ตํารวจสระบุรี-รองอธิบดีปNาไม% สนธิกําลังทุกหน�วยงานเก่ียวข%อง ลุยตรวจสอบท่ีดิน 'แอ�ด คาราบาว' รุกปNาสระบุรี อ้ึง ปXายรี

สอร
ท-รั้ว-สลิงข%ามแม�น้ําปNาสัก แนวแอดเวนเจอร
 ถูกรื้อหาย ผู%เช�าสาว รับไม�รู%ผิดกฎหมาย 

dailynews  7 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1764175/ 

กรณี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข�ายประชาชนต%านคอร
รัปชัน และเจ%าหน%าท่ีจากสํานักงานคณะกรรมการปXองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข%าแจ%งความร%องทุกข
กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ%อน จ.สระบุรี ให%ดาํเนินคดี

กับ นายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ�ด คาราบาว” ศิลป/นเพลงเพ่ือชีวิตชื่อดัง ในข%อหา ครอบครองท่ีดิน น.ส.3 ก. แปลงท่ี 1 

ออกเอกสารโดยมิชอบ/บุกรุกปNาครอบครองพ้ืนท่ีปNาไม%ถาวร พ้ืนท่ีปNาสงวนแห�งชาติ และกล�าวโทษเจ%าพนักงานปNาไม%ฐานละ

เว%น (157) ตามท่ีได%เสนอข�าวมาอย�างต�อเนื่องแล%วนั้น 

ท่ีดิน ‘แอ�ด คาราบาว’ ไม�อยู�ในเขตปNาสงวน-ปNาไม%ถาวร เร�งลุยสอบแปลงติดกัน  

เก่ียวกับเรื่องนี้ เม่ือวันท่ี 7 ธ.ค. พนักงานสอบสวนตํารวจภูธร จ.สระบุรี เชิญเจ%าหน%าท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง ประกอบด%วย 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปNาไม% พร%อมด%วย นายคม ศรีสวัสด์ิ หน.ศูนย
ปXองกันและปราบปราม ท่ี 1 ภาคกลาง 

กรมปNาไม% เจ%าหน%าท่ีตํารวจ กก.2 บก.ปทส. พ.ต.อ.ไพโรจน
 ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี หัวหน%าพนักงานสอบสวนในคดี

นี้ พ.ต.อ.เกียรติพงษ
 ทองเพียร, พ.ต.อ.สมคิด สาวิสัย ผกก.(สอบสวน) กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ต.ธีรสิทธิ อโปกุล 

สว.หินซ%อน ร.ต.อ.สัมพันธ
 หม่ืนพินิจ พนักงานสอบสวน เจ%าของคดี นายทนงยุทธ จันทกูล นายก อบต.ท�าคล%อ เจ%าหน%าท่ี

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม จ.สระบุรี ผู%แทน สํานักงานท่ีดิน จ.สระบุรี สาขา (แก�งคอย) เจ%าหน%าท่ีสํานักงาน

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 1 สาขาสระบุรี เจ%าหน%าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน สระบุรี เจ%าหน%าท่ีจาก กรมเจ%าท�า สาขา ลพบุรี ฝNาย

ปกครอง อ.แก�งคอย และ กํานัน ผู%ใหญ�บ%านในพ้ืนท่ี ร�วมลงพ้ืนท่ีบ%านท�าสะบก หมู� 2 ต.ท�าคล%อ อ.แก�งคอย จ.สระบุรี โดยมี 

น.ส.ศิริลักษณ
 อ�านเปรื่อง (ผู%เช�า) ท่ีดินฯ และนายไกรวุฒิ โควินทะสุต ให%การต%อนรับ พร%อมยินยอมนําคณะเข%าตรวจสอบ



พ้ืนท่ีด%วยความเต็มใจ และเปoนท่ีน�าสังเกตว�าประตูรั้วเหล็กท่ีก้ันบริเวณทางข้ึน และแผ�นปXายสีขาวท่ีมีข%อความ “น้ํา ผา ปNา

ใหญ�แคมปv” ท่ีเคยติดไว%ตามข%างทาง ถูกรื้อปลดออกไปหมดแล%ว 

ผู%สื่อข�าวรายงานอีกว�า ก�อนเข%าถึงแคมปvท่ีทําการ น้ํา ผา ปNาใหญ� มีถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 900 เมตร บริเวณท่ีทํา

การฯ เปoนลานดินกว%าง สลับต%นไม% พบมีการก�อสร%างรีสอร
ท กางเต็นท
 18 หลัง อาคารสําหรับบริการอาหาร 1 หลัง ห%องสุขา 

15 ห%อง อาคารเก็บเรือ และอุปกรณ
ชูชีพ 1 หลัง ซ่ึงคณะเจ%าหน%าท่ีออกเดินสํารวจโดยรอบพบหลักหมุด 4 หมุด มีแม�น้ําปNา

สักโอบล%อมไปทางทิศตะวันตก ฝ1wงตรงข%ามเปoนหน%าผาสูงชัน (ถํ้าหมีเหนือ/เสือใต%) อดีตเคยมีลวดสลิงขึงข%ามแม�น้ําปNาสัก

ระหว�างรีสอร
ท-หน%าผา ป1จจุบันถูกถอดออกแล%ว เจ%าหน%าท่ีแต�ละหน�วยงานต�างร�วมกันถ�ายภาพและจดบันทึกไว%เปoนหลักฐาน 

หลังเสร็จสิ้นการตรวจท่ีเกิดเหตุ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปNาไม% เป/ดเผยว�า ขณะนี้ได%เปoนคดีแล%ว ซ่ึงพนักงาน

สอบสวนได%รับคดีตามท่ีคุณวีระ แจ%งความไว% โดยมีหน�วยงานหลักๆ เช�น กรมปNาไม% กรมท่ีดิน กรมอุทยานฯ กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมเจ%าท�าฯ มาร�วมตรวจสอบ ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะเปoนผู%บันทึกถ%อยคําไว%ประกอบสํานวนของคดี คือกรณี การออก น.ส.3 

ก. โดยมิชอบในเขตปNาสงวนซ่ึงก็ต%องแสวงหาความจริง และในเรื่องรั้วประตูทางเข%าท่ีกรมปNาไม%ตรวจสอบแล%วอยู�ในเขตปNา

สงวนแห�งชาติ อยู�ในเขตรับผิดชอบของกรมปNาไม% และกรมพัฒนาท่ีดิน ก็บอกแล%วว�าอยู�ในเขตปNาฯ ซ่ึงตรงนี้ก็ต%องขยายผลกัน

ต�อไป 

นายชีวะภาพ แจงต�อว�า เรื่องประตูรั้วได%สอบถาม “ผู%เช�า” ได%ยอมรับแล%วว�าเปoนความผิดท่ีประตูรั้ว โดยอ%างเรื่องความ

ปลอดภัย ท่ีทําข้ึนเพราะไม�ทราบว�าเปoนพ้ืนท่ีปNาไม% เม่ือทราบก็ได%ทําการรื้อถอนออกแล%ว เรื่องนี้เปoนข%อเท็จจริงท่ีพนักงาน

สอบสวนจะดําเนินการ เบ้ืองต%นผู%ประกอบการ (ผู%เช�า) รับว�า ได%เช�าพ้ืนท่ีดังกล�าวมากว�า 10 ปiแล%ว ทํากิจกรรมเก่ียวกับ แอด

เวนเจอร
 ปiนเขา กรณีถนนแห�งนี้เคยมีการแจ%งความดําเนินคดีมาครั้งหนึ่งแล%ว เม่ือปi 2537 เรื่องเดิมเปoนอย�างไรต%องไปคัดคํา

พิพากษา ว�าเรื่องเดิมเปoนอย�างไร ในส�วนท่ีเกิดข้ึนใหม�ถือเปoนความผิดใหม�ท่ีต%องดําเนินการ 

รองอธิบดีกรมปNาไม% กล�าวว�า สุดท%ายคือเรื่อง น.ส.3 ก. วันนี้มี 2 หน�วยงานหลักคือ กรมปNาไม%, กรมท่ีดิน จะต%องแสวงหา

ข%อเท็จจริงว�าเอกสารดังกล�าว ออกมาอย�างไร ชอบหรือไม�ชอบ ถ%าออกโดยไม�ชอบก็ต%องเพิกถอน เม่ือเพิกถอนเสร็จก็จะ

กลับมาเปoนปNา ตาม พ.ร.บ.ปNาไม% 2484 ซ่ึงข%อเท็จจริง ทางกรมท่ีดินและกรมปNาไม%ได%ยืนยันแล%วว�าไม�ได%อยู�ในพ้ืนท่ีปNาไม%ถาวร

แต�ยัง (ไม�ได%ยืนยันเปoนลายลักษณ
อักษร) แต�พร%อมท่ีจะให%ปากคํากับพนักงานสอบสวน อย�างไรก็ตามตนขอยืนยันได%ว�า 

เจ%าหน%าท่ีทุกหน�วยงานจะให%ความเปoนธรรมกับทุกฝNาย ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนกับประชาชน ผู%เช�า และผู%ร%องเรียนคือคุณวีระ 

และเจ%าหน%าท่ี ท่ีสําคัญคือเจ%าพนักงานจะเข%าข�าย “ผู%ละเว%น” ตามท่ีคุณวีระ กล�าวโทษไว%ก็ต%องดูกันต�อไป 

พ.ต.อ.ไพโรจน
 ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี เผยว�า ทางตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได%ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวน และ

ชุดสืบสวน ทําการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ โดยมีตนเองเปoนหัวหน%าชุดคณะสอบสวนชุดนี้ ซ่ึงในวันนี้ได%ทําหนังสือเชิญ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง เช�น ปNาไม% กรมเจ%าท�าฯ และอีกหลายหน�วยงาน เข%ามาร�วมตรวจสอบ หลังจากผลการตรวจสอบ

ออกมา ก็จะเชิญมาสอบปากคํา เพ่ือสอบสวนว�าข%อเท็จจริงในคดีนี้เปoนอย�างไร ผู%เสียหายเปoนอย�างไร จะต%องดําเนินคดีใน

เรื่องใดบ%างต�อไป 



 

   

  

“กลุ�มบริษัท ETC” ปลูกต%นไม% รําลึกถึงพ�อ เนื่องในโอกาส “วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต%โครงการ “ขยะแลกกล%า” 

banmuang  วันพุธ ท่ี 07 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/social/307598 

 บริษัท เอิร
ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท
 จํากัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร%อมด%วยพนักงาน ร�วมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน

วัดเรือแข�ง (ประชาอุปถัมภ
) และสถานีเพาะชํากล%าไม%จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมปNาไม% จัดกิจกรรมปลูกต%นไม% จํานวน 

100 ต%น เนื่องในโอกาส “วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต%โครงการ “ขยะแลกกล%า” ณ โรงเรียนวัด

เรือแข�ง (ประชาอุปถัมภ
) ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณสุรพงษ
  หวังศิริเวช กรรมการผู%จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ%าส
 จํากัด ผู%บริหารกลุ�มบริษัท เอิร
ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท
 

จํากัด (มหาชน) กล�าวว�า กิจกรรมปลูกต%นไม% จัดข้ึนเพ่ือ น%อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในโอกาส 

“วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต%โครงการ “ขยะแลกกล%า” กลุ�มบริษัทฯ พร%อมด%วยคณะครู และ

นักเรียนโรงเรียนวัดเรือแข�ง (ประชาอุปถัมภ
), สถานีเพาะชํากล%าไม%จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมปNาไม%, จึงร�วมกันปลูกต%นไม% 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให%แก�โรงเรียนอันจะส�งผลด%านคุณภาพชีวิตท่ีดีให%แก�นักเรียน และประชาชน ในพ้ืนท่ีบริเวณใกล%เคียง 

ตลอดจนสร%างความรู%ความเข%าใจให%แก�เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพ่ือเปoนการปลูกจิตสํานึกให%เห็นคุณค�าใน

การอนุรักษ
สิ่งแวดล%อม และยังเปoนการช�วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพ่ือฟpqนคืนสมดุลให%

ระบบนิเวศน
อย�างยั่งยืนในระยะยาว 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได%รับความร�วมมือและการสนับสนุนเปoนอย�างดี จากสถานีเพาะชํากล%าไม%จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-

กรมปNาไม% ในการสนับสนุนพันธุ
ไม%ยืนต%น  ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 7 ชนิด ได%แก� “ต%นหมัน” ต%นไม%ประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประดู�ปNา มะค�าโมง ขนุน ชิงชัน กระพ้ีเขาควาย รวงผึ้ง รวมจํานวน 100 ต%น ตลอดจนความร�วมือจาก

หน�วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต�างๆ องค
กรภาครัฐ และภาคเอกชน เรียกได% กิจกรรมครั้งนี้สร%างรอยยิ้ม และความสุข

ให%แก�น%องๆ เติมความชุ�มชื่นเพ่ิมออกซิเจน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืนให%แก�โรงเรียนโรงเรียน และชาวบ%านตําบลบาง

ระกํา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

    

   

“กลุ�มบริษัท ETC” ปลูกต%นไม% รําลึกถึงพ�อ เนื่องในโอกาส “วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต%โครงการ “ขยะแลก

กล%า” 

ผู%จัดการออนไลน
  7 ธ.ค. 2565 https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000116484 

บริษัท เอิร
ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท
 จํากัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร%อมด%วยพนักงาน ร�วมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียวัด

เรือแข�ง (ประชาอุปถัมภ
) และสถานีเพาะชํากล%าไม%จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมปNาไม% จัดกิจกรรมปลูกต%นไม% จํานวน 100 

ต%น เนื่องในโอกาส “วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต%โครงการ “ขยะแลกกล%า” ณ โรงเรียนวัดเรือแข�ง 

(ประชาอุปถัมภ
) ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คุณสุรพงษ
 หวังศิริเวช กรรมการผู%จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ%าส
 จํากัด ผู%บริหารกลุ�มบริษัท เอิร
ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท
 

จํากัด (มหาชน) กล�าวว�า กิจกรรมปลูกต%นไม% จัดข้ึนเพ่ือ น%อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในโอกาส 

“วันพ�อแห�งชาติ” และ “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ภายใต%โครงการ “ขยะแลกกล%า” กลุ�มบริษัทฯ พร%อมด%วยคณะครู และ

นักเรียนโรงเรียนวัดเรือแข�ง (ประชาอุปถัมภ
), สถานีเพาะชํากล%าไม%จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมปNาไม%, จึงร�วมกันปลูกต%นไม% 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให%แก�โรงเรียนอันจะส�งผลด%านคุณภาพชีวิตท่ีดีให%แก�นักเรียน และประชาชน ในพ้ืนท่ีบริเวณใกล%เคียง 

ตลอดจนสร%างความรู%ความเข%าใจให%แก�เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพ่ือเปoนการปลูกจิตสํานึกให%เห็นคุณค�าใน

การอนุรักษ
สิ่งแวดล%อม และยังเปoนการช�วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพ่ือฟpqนคืนสมดุลให%

ระบบนิเวศน
อย�างยั่งยืนในระยะยาว 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได%รับความร�วมมือและการสนับสนุนเปoนอย�างดี จากสถานีเพาะชํากล%าไม%จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-

กรมปNาไม% ในการสนับสนุนพันธุ
ไม%ยืนต%น ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 7 ชนิด ได%แก� “ต%นหมัน” ต%นไม%ประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประดู�ปNา มะค�าโมง ขนุน ชิงชัน กระพ้ีเขาควาย รวงผึ้ง รวมจํานวน 100 ต%น ตลอดจนความร�วมือจาก

หน�วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต�างๆ องค
กรภาครัฐ และภาคเอกชน เรียกได% กิจกรรมครั้งนี้สร%างรอยยิ้ม และความสุข

ให%แก�น%องๆ เติมความชุ�มชื่นเพ่ิมออกซิเจน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืนให%แก�โรงเรียนโรงเรียน และชาวบ%านตําบลบาง

ระกํา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

   

“ส.ว.ก�อง” เผยยกทะเลไว%ท่ีเชียงใหม� ในงานมนต
เสน�ห
เชียงใหม� เมืองดอกไม%งาม ยันเป/ดชมฟรีไม�มีค�าใช%จ�าย เผย นทท.จอง

แอ�วปiใหม�แบบข%ามปi ลั่นดูแลความปลอดภัย-จราจรเต็ม รูปแบบ คาดผู%ขมงานกว�า 1 ล%านคน 

pimthai  7 ธันวาคม 2565  https://www.pimthai.co.th/132141 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ด%านหลังศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.เชียงใหม�  นายนิรัตน
  พงษ


สิทธิถาวร  ผู%ว�าราชการจังหวดัเชียงใหม� เปoนประธานแถลงข�าว โครงการมนต
เสน�ห
เชียงใหม� เมืองดอกไม%งาม ครั้งท่ี 2 เพ่ือ

ส�งเสริมท�องเท่ียวจังหวัด มีนายพิชัย  เลิศพงษ
อดิศร หรือ ส.ว.ก�อง นายกองค
การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม� นาย

อภิชัย  เอกวนากุล  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ1wง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม   พล.ต.ต.

ธวัชชัย พงษ
วิวัฒน
ชัย ผู%บังคับการตํารวจภูธร จ.เชียงใหม�ร�วมแถลงข�าว ซ่ึงงานดังกล�าว จัดระหว�างวันท่ี 16 ธันวาคม 65 ถึง 

2 มกราคม 66 รวม 18 วัน 

นายนิรัตน
 กล�าวว�า เชียงใหม� ถือเปoนเมืองท�องเท่ียวยอดนิยม จากการสํารวจความคิดเห็นหรือโพล พบว�า เชียงใหม� ติด

โพลเมืองน�าเท่ียวอันดับ 1 ของประเทศ มีผู%โดยสารเดินทางผ�านท�าอากาศยานเชียงใหม� วันละ 24,000 คน ทําให%ท่ีพัก 

ร%านอาหาร รถเช�า แหล�งท�องเท่ียวถูกจองเกือบเต็ม โดยเฉพาะช�วงเทศกาลปiใหม� ท่ีมีการจองล�วงหน%าแบบข%ามปi  ทําให%

เชียงใหม�คึกคักและกระตุ%นเศรษฐกิจท%องถ่ินมากข้ึน 

นายพิชัย กล�าวว�า จัดงานดังกล�าวเปoนครั้งท่ี 2 บนพ้ืนท่ี 58 ไร� เปoนสวนดอกไม%เมืองหนาวอาทิ ทิลลิป ไฮเดนเยียร
 สวน

กล%วยไม%นานาพันธ
 ทุ�งลาเวนเดอร
 และทุ�งดอกไม%ไฟ พร%อมกิจกรรมน้ําพุประกอบแสงสีเสียงใหญท่ีสุดซ่ึงเปoนสวยท่ีสวยท่ีสุด 

สมบูรณ
แบบ 100% โดยเปpดเข%าชมฟรี ไม�มีค�าใช%จ�ายอย�างใด ซ่ึงครั้งแรก มีผู%ชมงานวันละ 30,000 คน ส�วนครั้งนี้ คาดมีผู%ชม

งานดังกล�าวกว�า 1 ล%านคน 

นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ1wง ได%นํากิจกรรม “ยกทะเลไว%ท่ีเชียงใหม�” พร%อมจัดนิทรรศการของกรมปNาไม% 

กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว
ปNาและพันธุ
พืช มาแสดงในงานดังกล�าว ภายใต%การอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม เพ่ือเปoนแหล�ง

เรียนรู%ของเยาวชน ประชาชน นักท�องเท่ียวด%วย 

พล.ต.ต.ธวชัชัย กล�าวว�า เชียงใหม�มีประชากรกว�า 1.7 ล%านคน ประชากแฝงอีก 1.3 ล%านคน รวมกว�า 3 ล%านคน มีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินพร%อมอํานวยความสะดวกจราจรเต็มรูปแบบเพ่ือระบายจราจรและส�งเสริมใช%รถ

สาธารณะเดินทาง เปoนการปXองกันและลดอุบัติเหตุบนท%องถนนอีกทางหนึ่ง 



 

“ศรีสุวรรณ”จ�อนําชาวอํานาจเจริญร%อง ปทส.เอาผิดขบวนการเขมือบปNา 

ผู%จัดการออนไลน
 7 ธ.ค. 2565 https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000116406 

วันพรุ�งนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค
การพิทักษ
รัฐธรรมนูญไทย เตรียมนําชาว

อํานาจเจริญไปร%องเรียนต�อตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม (บก.ปทส.) 

ข%างกรมปNาไม% ถ.พหลโยธิน เนื่องจากมีการตัดไม%ทําลายปNาโดยเฉพาะไม%หวงห%ามกันอย�างมโหฬารในปNาสงวน/ปNาชุมชน/ปNาดง

ใหญ� โดยมีเจ%าหน%าท่ีรัฐมีเอ่ียวอยู�ด%วย มีการแอบอ%าง ส.ค.1 แต�นําไปสวมตอตัดในปNา, ท่ีพักไม%เปoนของตํารวจ, รถลากไม%วิ่ง

สนั่นเมือง แต�เจ%าหน%าท่ีเฉย เทศบาลทําถนนบุกรุกเข%าไปเพ่ือชักลากไม% ฯลฯบ%านเมืองจะปล�อยให%เปoนอย�างนี้ได%อย�างไร เด๋ียว

เจอกัน 


