
 สรุปขาวประจําวันท่ี  23 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ลอดตัดไมเทือกเขาสันกาลาคีรี  (มติชน  22 ม.ค. 66  หนา 12) 

- เรงจับกุมลอบทําลายปาสงวน  (ขาวสด  24 ม.ค. 65  หนา 11) 

- DITTO รับเพิ่มอีกหมื่นไรปมเหรียญโทเคน ก.พ.นี้  (ขาวหุน  23 ม.ค. 65  หนา 1,29) 

 

สื่อออนไลน 

- รายงานพิเศษ : เกษตรกรชาวละหานทราย บุรีรมัย เปลี่ยนพืชไร เปนปาไผ สรางมูลคาไมรูจบ 

(แนวหนาออนไลน  23 ม.ค. 65)   www.naewna.com/local/705981 

- ผูวาฯเมืองคอนเตนผางสั่งตรวจสอบบุกรุกปาสงวนตัดโคนไม ปลูกยาง-ปาลม  (ไทยโพสตออนไลน  22 ม.ค. 

65)  www.thaipost.net/district-news/307805/ 

- มอดไมเหิมลอบตัดไมปาสงวนแหงชาติ'เทือกเขาสันกาลาคีรี'ปาตนน้ําแมน้ําเทพา  (แนวหนาออนไลน  21 ม.ค. 

65)   https://www.naewna.com/local/705793) 

- ‘ทนายเกษม’ อดีตผูพิพากษารอง กมธ.ตรวจสอบ จนท.ที่ดินบางละมุง ยื้อเวลาออกโฉนดหลังศาล ปค.ชี้แลว

ไมใชที่ปาคุมครอง (มติชนออนไลน  22 ม.ค. 66)  www.matichon.co.th/news-monitor/news_3783978 

- ‘บิ๊กโจก’ ลงสตูลแกปญหาที่ดินเกาะหลีเปะ  (มติชนออนไลน  22 ม.ค. 65) 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3784347 

 

 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16387
วันที่: อาทิตย์ 22 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ลอบตัดไม้เทือกเขาสันกาลาคีรี

รหัสข่าว: C-230122020045(22 ม.ค. 66/04:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.27 Ad Value: 39,924 PRValue : 119,772 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11745
วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เร่งจับกุมลอบทำลายป่าสงวน

รหัสข่าว: C-230124037036(23 ม.ค. 66/07:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.42 Ad Value: 20,904 PRValue : 62,712 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 29 ฉบับที่: 7106
วันที่: จันทร์ 23 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 29

หัวข้อข่าว: DITTOรับเพิ่มอีกหมื่นไร่ปั๊มเหรียญโทเคนก.พ.นี้

รหัสข่าว: C-230123013064(23 ม.ค. 66/05:19) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 46.34 Ad Value: 39,389 PRValue : 118,167 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เกษตรกรชาวตาํบลละหานทราย อาํเภอละหานทราย จงัหวดับรีุรมัย ์พลิกผืนดิน จากการปลกูพืชเชิงเดียวเป็น 

ป่าไผ่และไมยื้นตน้ พรอ้มบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ สรา้งรายไดต้ลอดทงัปี โดยไมต่อ้งเสียเงินตน้ทนุ 

สวนไผที่เขียวขจี และรม่รืนแห่งนี ตงัอยูบ่นเนือทีกว่า 75 ไร ่ในพืนที ตาํบลละหานทราย อาํเภอละหานทราย 

จงัหวดับรีุรมัย ์ซงึเป็นสวนไผ่ของ นายกฤชพิพฒันล์อ้จรรยาวาณิช อาย ุ65 ปี ทีไดริ้เรมิหนัมาทาํการทดลอง

ปลกูสวนไผส่ลบัควบคูไ่ปกบั การปลกูไมยื้นตน้ นานาพนัธุ ์มาตงัแตปี่ 2531 

หลงัจากที นายกฤชพิพฒัน ์ไดเ้รียนจบจากคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และไดม้าช่วยครอบครวั

ทาํการเกษตร โดยการปลกูพืชลม้ลกุ ซงึเป็นพืชหมนุเวียนเชิงเดียว มีทงั ขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย และปอ  

โดยทาํอยูไ่ดป้ระมาณ 4 ปี นายกฤชพิพฒัน ์เรมิมองเห็นถึงปัญหา ของการปลกูพืชลม้ลกุดงักล่าว ทีจาํเป็น

จะตอ้งมีการลงทนุสงู และตอ้งลงทนุตลอดทงัปี ทงัการลงทนุปลกูใหม ่คา่แรงงาน ราคานาํมนัสงูขนึ ปุ๋ ยทีมี

ราคาสงูขนึ และราคาผลผลิตไมแ่น่นอน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ ทีส่งผลกระทบถึงคณุภาพของผลผลิตดว้ย 



นายกฤชพิพฒัน ์จึงมองหาวิธีแกปั้ญหา โดยจะไมป่ลกูพืชลม้ลกุ แตม่องหาพืชทีไมต่อ้งปลกูใหม่ แตใ่หผ้ลทกุปี 

ใครค่รวญดีแลว้ จงึตดัสินใจ  

“ปลกูไผเ่ลียง” เพราะมองว่าเป็นพืชทีปลกูง่าย ใหห้น่อทกุปี ไมต่อ้งปลกูใหม่ ประโยชนใ์ชส้อยมากมาย เตบิโต

ไดดี้ ตดัลาํทีแก่ เวน้ลาํออ่นไมเ้ลียงกอ จงึไดเ้รมิทาํการปลกูอยา่งจรงิจงัมาตงัแตปี่ 2536 เป็นตน้มา 

แตเ่มือเรมิปลกู ก็ประสบปัญหา ไผ่ทีปลกูบางกอ ไดอ้อกดอกแลว้ตาย และอีกสาเหตหุนึงเกิดจากการปลกูมนั

สาํปะหลงั แซมในรอ่งสวนไผ่ เพราะมนัสาํปะหลงั ไปแย่งแรธ่าตใุนดินไปหมด เลยทาํใหไ้ผต่าย นายกฤช

พิพฒัน ์จึงทาํการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูพบวา่ ไผ่มีอายขุยั เมืออายคุรบจะออกดอก ผลิตเม็ด เพือดาํรงพนัธุต์อ่ 

เหมือนหญา้และขา้ว จงึรอไมป่ลกูเพิม 

ต่อมา สถานเีพาะชาํกลา้ไมต้าจง อาํเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรมัย ์ไดเ้พาะเบียไผ่แลว้แจกจ่ายใหก้บั

เกษตรกร โครงการสง่เสริมปลูกไมเ้ศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2537 ของกรมป่าไม ้นายกฤชพพิฒัน์ จึงไดไ้ปรบัตน้พนัธุ์

ไผ ่เพอืนาํมาปลูกใหม่ และไดท้าํการขยายพนัธุ์ ขยายพืนทกีารปลูก รวมถึงศึกษาคน้ควา้ทาํอย่างจริงจงั จน

พบวา่ไผ่ เป็นไมท้ีปลูกงา่ย ไม่มีโรคแมลง และสามารถสรา้งรายไดจ้ากไผ่ไดด้ว้ย รวมถึงสวนไผ่แหง่นี ไม่ไดมี้

การใชย้าฆ่าแมลง หรือยาปราบศตัรูพชืแต่อย่างใด แต่จะใชเ้พยีงนาํสม้ควนัไม ้ทไีดจ้ากการเผาถ่านเท่านนั 

และปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไกของระบบนเิวศตามธรรมชาติ 

โดย นายกฤชพิพฒัน ์ยงัไดพ้ยายามคดิหาวิธี ทีทาํใหไ้มไ้ผ่นนั มีมลูคา่สงูขึน โดยการนาํไผ่มาแช่นาํยาปอ้งกนั

มอด ทีนายกฤชพิพฒัน ์ไดค้ิดคน้ขึนมาเอง กลบัพบวา่ไผ่ทีผ่านการแชน่าํยาปอ้งกนัมอด นนัมีความแข็งแรง 

ทนทาน และปลอดภยัจากมอด หรือแมลงลงทีจะมาเจาะ หรือกดักินไผ่ ทาํใหไ้มไ้ผจ่ากสวนของนายกฤช

พิพฒัน ์เมือนาํไปแปรรูป ทาํเป็นเฟอรน์ิเจอร ์เครืองเรือน และเครืองใชง้านตา่งๆ มีความแข็งแรง ทนทานกว่าไม้

ไผท่วัไปทีไมผ่่านการแช่นาํยาปอ้งกนัมอด 

นอกจากนี ยงัสรา้งรายไดโ้ดยการ ตดัไมไ้ผ่ขายเป็นลาํ ทงัตดัขายเป็นไมพ้ลอง ไมง้่าม สาํหรบัลกูเสือ-เนตรนารี, 

ทาํไมเ้ทา้, ไมถ้พืูน, ดา้มไมก้วาด, ไมค้าํกลว้ย, ไมค้า้งผกั, สรา้งโรงเห็ด ส่วนเศษไผใ่ชเ้ผาเป็นถ่านชีวภาพใบ

โอชาร,์ ใบไผใ่ชค้ลมุดิน, รากไผ่ใชท้าํดินขยุไผ่ขาย 



การปลูกสวนป่าไผ ่ทาํใหมี้รายได ้ทงัทางตรงและทางออ้ม ซงึทีเห็นไดช้ดัเจน จะเป็นมลูคา่ทีเกิดขนึ โดย

ประดษิฐกรรมต่างๆ มากมาย ซึงกอ่ใหเ้กิดรายไดม้หาศาล และเรืองของไมฟื้นและถ่าน สามารถเพิมมลูคา่จาก

ถ่านจากไมไ้ผ่ ทีใหพ้ลงังานสูง 

ปัจจบุนัสวนไผ่ของนายกฤชพิพฒัน ์ไดพ้ฒันามาเป็นสวนป่า สาํหรบัเป็นแหลง่เรียนรู ้และสถานทีศกึษาดงูาน 

เกียวกบัการปลกูไผ่ไปแลว้ โดยมีทงั กลุม่เกษตรกร ภาคประชาชน ภาคเอกชน สนใจเดนิทางมาศกึษาดงูานกนั

อย่างไมข่าดสาย รวมถึงจากหน่วยงานภาครฐั อาทิ เจา้หนา้ทีกรมป่าไม ้สาํนกัวิจยั และพฒันาการป่าไม ้ทีได้

เดินทางมาศกึษาดงูาน เพือเก็บขอ้มลูเกษตรกรผูป้ลกูไผ่ ดา้นแหลง่วตัถุดบิ การผลิต การตลาด ตลอดจนปัจจยั

ทีมีผลตอ่การผลิต ราคา เพือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูมลูในการวิเคราะหต์น้ทนุ และผลตอบแทนจากผลิตภณัฑไ์ผ่

เพือเศรษฐกิจ และชมุชน ซงึทีนี นอกจากจะปลกูไผ่แลว้ ยงัไดมี้การแปรรูปไมไ้ผ ่การทาํประดิษฐ์กรรมจากไมไ้ผ่ 

การเผาถ่านจากไมไ้ผ่ ทีเป็นผลิตภณัฑจ์ากไผด่ว้ย 

โดยนายกฤชพิพฒันม์องว่า ถา้ไมไ้ผ ่มีองคก์รสนบัสนนุ ใหเ้กษตรกรปลกูอยา่งเป็นระบบ ก็จะสามารถทาํ

คณุภาพชีวิตของเกษตรกรดีขนึอย่างมีนยั เพราะถา้ไผ่เป็นไมเ้ศรษฐกิจ ก็จะมีเกษตรกรปลกูเพิมขนึ พืนทีการ

ปลกูพืชลม้ลกุก็จะนอ้ยลง เมือพืชลม้ลกุมีผลผลิตนอ้ยลง ราคาก็จะดีขนึ ซงึเป็นการชว่ยภาคเกษตรในทางออ้ม 

รวมทงัเป็นการฟืนฟูระบบนิเวศ ทาํใหมี้ป่าพืนทีสีเขียวเพิมขนึดีต่อสิงแวดลอ้ม และชว่ยลดโลกรอ้นอีกทางหนงึ

ดว้ย 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทีนายกฤชพฒัน ์ลงทนุลงแรง กบัการทาํสวนป่าไผ่ และตน้ไมช้นิดตา่งๆ จงึไมมี่แม้

สกัวนั ทีนายกฤชพิพฒัน ์จะเอาใจออกห่างจากสวนป่าไผ่แหง่นี เพราะตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึง คณุคา่ของไมไ้ผ ่

ทีมีคณุคา่อย่างมากมาย 

 

 



 

แฉภาพทางอากาศเขาหัวโลน อ.บางขัน -ผูวาฯเมืองคอนเตนผางสั่งตรวจสอบบุกรุกปาสงวนแหงชาติ
มโหฬาร-แฉทํากันเปนขบวนการตัดโคนไมขนาดใหญลําเลียงลงเบื้องบาง ยึดพื้นที่หลายรอยไรเพตรียม
เนรมิตสวนยาง สวนปาลมข้ึนแทนที่ปาธรรมชาติ 

22 ม.ค. 2566 – ร.อ.วีรชัย เพ็งมาก นักบินสํานักงานการบินกระทรวงทรัพยากรและะสิ่งแวดลอม พรอม
เจาหนาที่ไดบินขึ้นตรวจสอบพ้ืนที่ปาภูเขาในอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากไดรับการรอง
เนียนวามีนายทุนใหญบุกรุกยึดพื้นท่ีกลางหุบเขาหลายรอยไร จนภูเขาและปาสงวนแหงชาติที่เปนปาตนน้าํท่ี
อุดมสมบูรณกลายเปนภูเขาหัวโลน และมีการบุกรุกขยายพื้นที่ตัดโคนตนไมขนาดใหญ แผวถางพื้นที่ปาจน
เตียนโลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งจากการบินสาํรวจเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ของวันที่ 20 ม.ค. 2566 พบผืนปาปาไมธรรมชาติบนภูเขา
สูงท่ีอุดมสมบูรณ ในพิกัดอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกบุกรุกเปนบริเวณกวางหลายรอยไร และ
กําลังบุกรุกขยายพ้ืนท่ีเพิ่มมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีเสนทางการนําเครื่องจักรกลขนาดใหญข้ึนไปบนภูเขาและ



รองรอยการนาํเอาไมซุง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ลงมาเบื้องลาง คาดวาทํากันเปนขบวนการ และหาก
มีเจาหนาที่ของรัฐรูเห็นเปนใจก็ได โดยพื้นที่ที่บุกรุกตัดโคนตนไมและแผวถางเสร็จแลวจะมีการปรับพื้นดินให
เปนแบบข้ันบันไดอยางสวยงาม พรอมที่จะทาํการปลูกยางพารา ปาลมน้าํมันหรือไมเศรษฐกิจหรือไมผลอ่ืน 
ๆ ทันที หากปลอยปละละเลยไมมีการตรวจสอบ จับกุม เชื่อวาอีกไมนานภูเขาทั้งลูกและปาไมท่ีอุดมสมบูรณ 
และเปนปาตนน้าํในพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช จะถูกบุกรุกตัดโคนตนไมใหญและแผวถางทาํลายพื้น
ปาจนหมดสิ้น พื้นปาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณก็จะกลายเปนสวนยางพารา สวนปาลมนํ้ามันเขามาแทนที่ปา
ธรรมชาติในเร็ว ๆ นี้แนนอน 

ในเบื้องตนนายอภินันท เผือกผอง ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสั่งนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ 
นายอําเภอบางขัน หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงตรวจสอบขอเท็จจริงวามีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ตามที่ปรากฏในคลิปท่ีถายจากเครื่องบินของสํานักงานการบินกระทรวงทรัพยากรและะสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนพื้นท่ีภูเขาสูงชัน มีปาไมอุดมสมบูรณ ไมนาจะเปนพื้นที่ท่ีสามารถจัดกสรรคใหประชาชนเขาอยูอาศัย
ทํากินได หากพบวาเปนการกระทําผิดบุกรุกปาผิดกฎหมายใหสอบสวนดําเนินคดีกับผูบุกรุกและผูที่เกี่ยวของ
อยางเด็ดชาด เพื่อไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ขยายวงกวางออกไปมากกวานี้ 

 



 

วนัที 21 ม.ค.66 ภายใตก้ารสงัการของ พ.ต.อ.ธรรศภณ สาราพฤษ ผกก.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา และ 

พ.ต.ท.วิษณ ุชนะอกัษร ผบ.ฉก.ตชด.43 สงัการให ้จนท.ชป.ป่าไม.้ฉก.ตชด 43 รอ้ย ตชด.433 จนท.ตร.

สส.สภ.สะบา้ยอ้ย, จนท.ศปทส.ตร.ประสานงานกบั จนท.หนว่ยป้องกนัรกัษาป่าที สข.2 (นาทวี), สข.6 

(สะบา้ยอ้ย), หนว่ยป้องกนัและพฒันาป่าไมส้ะบา้ยอ้ย, จนท.ชป.พิเศษป่าไม ้สจป.ที 13 (สงขลา), มว.ฉก.

ตชด.4322, อส.ชุดควบคมุตาํบลธารคีรี, สส.สภ.สะบา้ยอ้ย, กก.6 บก.ปทส.จว.สงขลา, จนท.กปก.สขว.กอ.

รมน.ภาค 4 สน.และผูใ้หญ่บา้นแกแดะ ไดร่้วมออกตรวจสอบพืนทีป่าไมถ้กูลกัลอบตดัโค่นตน้ไมแ้ละแปร

รูปไมใ้นเขตพืนทป่ีาสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสนักาลาคีรี ทอ้งที บา้นแกแดะ หมู ่5 ต.ธารคีรี อ.สะบา้ยอ้ย 

จ.สงขลา เนืองจากไดร้บัแจง้ว่า มกีารลกัลอบตดัไมแ้ละแปรรูปไมจ้าก กอ.รมน.ภาค 4 สน.เมอื 19 ม.ค.66 

ผ่านมา 

คณะ จนท.รว่มกนัตรวจสอบเขา้ไปในป่าบนยอดภเูขาสงู ในเขตพืนทีป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสนั

กาลาคีร ีพบตน้ไมห้วงหา้มขนาดใหญ่ เป็น ไมฝ้าด ไมส้ยา ไมม้งัคะ ไมไ้ฉน ถกูลกัลอบตดัโคน่ลม้คาตอ



จาํนวน 8 ตน้ แลว้ลกัลอบแปรรูปไม ้ไมแ้ปรรูปส่วนมากขนยา้ยไปแลว้บางส่วน และตรวจพบไมท้อ่นขนาด

ใหญ่จาํนวน 4 ท่อนรอการแปรรูป และตรวจพบไมแ้ปรรูปขนาดใหญ่จาํนวน 5 ชิน/แผ่น ทียงัแปรรูปไมเ่สรจ็ 

คณะ จนท.จึงตรวจยึดไม ้ท่อน 4 ท่อน ปริมาตร  4.571 ลบ.ม.ค่าเสียหาย 26,428 บาท และยดึไมแ้ปรรูป

ขนาดใหญ่ จาํนวน 5 ชิน/แผ่น ปริมาตร  0.124 ลบ.ม.ค่าเสียหาย 1,250 บาท 

 



 

 

เม่ือวันที่ 22 มกราคม 66 ดร.เกษม ศุภสิทธิ์ อดีตผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพัทยา ทนายความและที่

ปรึกษากฎหมาย บริษัทวี แอนด พี แลนด จํากัดเปดเผยวา ตามที่บริษัทวี แอนด พีฯไดขายที่ดินตามหนังสอื

รับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ก) เลขท่ี 1109 หมู 5 ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อท่ี 

994 ไรเศษโดยโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินใหแกบรษิัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ไปแลวเมื่อป พ.ศ.

2561 นั้น แตปจจุบันนี้ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ยังคงคางชําระคาที่ดินใหกับบริษัทวี 

แอนด พีฯ และบริษัททําหนาที่เปนตัวแทน บจม.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ในการเจรจากับชาวบานเพื่อใหมี

การขนยายและจายคาชดเชย แต บรษิัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะกลับไมจายเงินคาท่ีดินและคาชดเชย เพื่อที่

บริษัทวี แอนด พีฯจะไดนําไปจายคาชดเชยใหกับชาวบานตามที่ตกลงไว 



ทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย และขณะนี้อยูในระหวางการออกโฉนดท่ีดิน ของเจาพนกังานที่ดินจังหวัด

ชลบุรี สาขาบางละมุง สําหรับท่ีดินแปลงนี้นั้น เมื่อป พ.ศ.2554 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาตามคดี

หมายเลขแดงที่ 53-54/2554 วินิจฉัยเด็ดขาดแลวถึงที่สุดแลว วาที่ดินไมมีสภาพเปนปาคุมครอง เนื่องจากมี

การยกเลิกกฎหมายดังกลาวแลว และกรมปาไม เคยมีหนังสือที่ ทส.1622.2/3011 (ลงวันที่ 23 มิ.ย.2560) 

สรุปผลการตรวจสอบตามขอมูลแปลงท่ีดินไมเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ไมอยูในเขตหวงหามของกรมปาไม 

และยืนยันวาที่ดินแปลงดงักลาวนีไ้มมีสภาพความเปนปาคุมครองแลว 

คงเหลือเพียงข้ันตอนของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุงท่ีจะออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว ตาม

หลักเกณฑของกฎหมายตอไป แตเหตุแหงการออกโฉนดลาชา อันเนื่องมาจากสาํนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

สาขาบางละมุง แจงวา การดาํเนินการออกโฉนด อาจจะตองนําเขาคณะอนุกรรมการพสิูจนสิทธิ์ในท่ีดินของรัฐ

จังหวัด (คพร.จังหวัด) ซึ่งบริษัทวี แอนด พีฯไมเห็นดวย เพราะไมเขาระเบียบหลักเกณฑของกฎหมายในเรื่อง

ดังกลาว เนื่องจากเปนพื้นที่ดินเอกชนและไมมีขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของรัฐกับเอกชน 

เหตุนี้ท่ีผานมาจึงไดย่ืนคํารองขอความเปนธรรมไปยัง 1.คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแทนราษฎร  และ 

2.คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบและเสรมิสรางธรรมาภิบาลวุฒสิภา ทั้งนี้ 

หวังวาคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะ คงจะใหความเปนธรรมตอไป 

 



 

“บกิโจ๊ก” ลงสตลูแกปั้ญหาทีดินเกาะหลีเป๊ะ ลนัคดีนีไมย่าก เยน็นีรูเ้รอืงใครบกุรุก ระหว่างโรงเรียนหรือชาวบา้น 

ชีตอนนีดีเอสไอทาํขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ รอแคก่รมทีดินและกรมอทุยานชีเขต 

วนัที 22 มกราคม พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิกรณีปัญหาขอ้พิพาทในทีดินชมุชนชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ มีรองปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

จนท.กรมอทุยานฯ กรมทรพัยฯ์ กรมป่าไม ้ตาํรวจชดุทาํงาน ทีดิน เจา้ท่า ชดุพญาเสือ และหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง 

เดินทางลงพืนทีเกาะหลีเป๊ะ เพือตดิตามและแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทเรืองทีดินหลงัมีเอกชนปิดกนัทางเดินเขา้  



ร.ร.บา้นเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหรา่ย อ.เมือง จ.สตลู จนกระทังชาวเลกลุม่อรุคัลาโวย้ออกมาเรียกรอ้งทวงคืน

ทีดินดงักลา่ว โดยมีชาวเลอรุคัลาโวย้รอรบัเป็นจาํนวนมาก 

โดยคณะไดเ้ขา้รว่มประชมุกนัทีโรงเรียนบา้นเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหรา่ย อ.เมือง จ.สตลู ทงันีสืบเนืองจากการ

ลงพืนทีของรฐัมนตรีประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี ไดล้งพืนทีเมือวนัที 15 ธ.ค.65 เพือตดิตามปัญหารอ้งเรียน

ของประชาชนในพืนทีบนเกาะหลีเป๊ะหลงัชาวบา้นรอ้งเรียนว่าเอกชนอา้งเป็นผูถื้อเอกสารสิทธิทีดินสรา้งประตู

เหล็กปิดกนัเสน้ทางเดินสาธารณะของชาวบา้นซึงใชส้าํหรบัสญัจรผ่านไปโรงเรียนบา้นเกาะหลีเป๊ะสสุานโต๊ะคีรี

และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตาํบล จนประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นไมส่ามารถใชเ้สน้ทางดงักล่าวสญัจร

ไปมาได ้วนันีทางคณะไดล้งพืนทีเพือตรวจสอบขอ้มลูขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว หลงัประชมุเสร็จไดเ้ดินทางไป

ตรวจสอบในพืนทีพรอ้มทาํการรงัวดัทีดิน นส.3 แปลงที 11 รวมเนือที 80 ไร ่

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์กล่าววา่ เรืองนีใครรุกใคร ส่วนทีดินวนันีนายกฯไดก้าํชบัใหแ้กปั้ญหาทงัระบบรวมทงัเรืองที

ศาลฎีกาพิพากษาแลว้ สปัดาหห์นา้จะเอาบงัคบัคดีพรอ้มกรมอทุยานฯ เอาลงมาไล่ชีจดุเพือบงัคบัคดี ใหอ้อก

นอกพืนทีศาลฎีกาพิพากษาแลว้ ประมาณ 15 แหง่ สว่นเรอืงคดีความทีอยูที่ศาลกลบัไปจะเอาคดีมาไล่เรียงดู

มอบหมายเจา้หนา้ทีทงัหมดวา่ใครถกูผิดอย่างไร วนันีจากการลงพืนทีรว่มกนัหลายหนว่ยงานไดค้วามจรงิมา

มากพอสมควร ขอใหท้กุทา่นทงัชาวเลภาคธุรกิจไม่ตอ้งกงัวลใจทกุส่วนจะไดค้วามเป็นธรรมและความจรงิ ซึง

ชดุทาํงานยงัอยูแ่ตต่นจะมาอีกครงัในสปัดาหห์นา้ ทกุครงัทีลงจะตอ้งมีความคืบหนา้อย่างรอบคอบ 

และเป็นธรรม เรืองทีดินนนัทีดินและอทุยานจะชีตรงกนั ความจริงเป็นหนงึเดียว เราวดัดว้ยเครืองมือหลกั

วิทยาศาสตร ์

“วนันีขอ้มลูจากดีเอสไอ ทาํมาชดัเจนแลว้ เหลือของกรมอทุยานรว่มกบักรมทีดิน เพือมาดรูว่มกัน ถา้ชดัเจนก็

จะดาํเนินการตามมาตรการ เมือเราไดข้อ้สรุปชดัเจนใชเ้ป็นมติใหก้รมทีดินดาํเนินการในลกัษณะไหน วันนีใคร

ไมท่าํก็จะถกู 157 เรายดึหลกักฎหมายใครไมท่าํก็จะถูกวนันีคงไมมี่ใครกลา้เสียง ซงึเย็นวนันีจะทราบ

ความกา้วหนา้คือจะเห็นการแจง้ขอ้กล่าวหา ผูบ้กุรุกแลว้เรืองบกุรุกทีดินของรฐั จากนีใครเป็นเจา้ของก็ไลต่อ่ว่า

ทีชาวบา้นเป็นอย่างไร เกาะหลีเป๊ะพืนทีแค ่1,200 ไร ่ก็ไม่มากเดียวก็เรียบรอ้ย สิงสาํคญัอยูที่กรมทีดินถา้กรม

ทีดินเพิกถอนมนัก็จะคืนสภาพ คดีนีไมย่ากทกุอย่างมีขอบเขตมีกตกิาอยู่แลว้ เราจะไล่ไปทงัหมดเพือใหเ้กิด

ความมนัคงบนเกาะ ซงึเย็นนีจะรูแ้ลว้วา่ใครบกุรุกใครเรืองทีโรงเรียน” 


