
สรุปข่าวประจำในวันที่ 22 ธ.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: จตุพร บุรุษพัฒน์ (ไทยรัฐ 22 ธันวาคม 2565 หน้า 7) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“วีระ สมความคิด”เกาะติดไม่ปล่อย ปมที่ดิน“แอ๊ด คาราบาว” (เดลินิวส์ 21 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1814225/ 
“ตร.สระบุรี” เรียกวีระให้ปากคำ-หลักฐานเพ่ิม กรณีท่ีดิน “แอ๊ด คาราบาว” เผยล่าสุดยังไม่ตั้งข้อกล่าวหา  
(มติชน 21 ธันวาคม 2565) https://www.matichon.co.th/region/news_3737422 
'วีระ สมความคิด' รุดให้ปากคำมอบหลักฐานเพ่ิมเติมกรณีกล่าวหา'แอ๊ด คาราบาว'บุกรุกป่า (สยามรัฐ 21 ธันวาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/409260 
เด้ง หน.สายตรวจป่าไม้ยางชุม สังเวยไม่อายัดของกลาง คดีนายทุนรุกป่าสงวน (ไทยรัฐ 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2584071 
ลุยยึด 4 รีสอร์ท‘น่าน’รุกป่าสงวนดอยภูคา-ผาแดง ดื้อแพ่งเปิดบริการ (แนวหน้า 21 ธันวาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/699722 
เป็นเสียเอง! ‘จนท.ป่าไม้’ ตั้งแก๊งตระเวนลักตัดไม้ ร้องตร.แกะรอยจับได้ยกเซต (เดลินิวส์ 22 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1814830/ 
งามไส้! ตร.บุกจับจนท.ป่าไม้ จ้างชาวบ้านตระเวนลักตัดส่งขายโรงเลื่อย (ข่าวสด 21 ธันวาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7425282 
ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' (สยามรัฐ 21 ธันวาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/409192 
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“วีระ สมความคิด”เกาะติดไม่ปล่อย ปมที่ดิน“แอ๊ด คาราบาว” 
ลุยเกาะติดไม่ปล่อย ปมร้อนที่ดิน “แอ๊ด คาราบาว”ใน อ.แก่งคอย สระบุรี “วีระ สมความคิด” ให้ปากคำเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 
พร้อมหอบหลักฐานเอกสารให้อีก ด้าน "รองผู้การสระบุรี" ยันยังไม่แจ้งข้อหา รอรวบรวมข้อมูลจากป่าไม้-ที่ดิน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมด ให้
ครบถ้วนเสียก่อน 

21 ธันวาคม 2565 เวลา 17:56 น. 

   
ภายหลังจาก นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้ดำเนินคดีเอาผิดกับนาย
ยืนยง โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตช่ือดัง อ้างว่าครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก แปลงท่ี 1 ซึ่งอยู่บริเวณป่าครอบครองพื้นที่ป่าไม้
ถาวร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมยังกล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีนั้น 

เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ช่วงสายวันท่ี 17 ธ.ค. ท่ีผ่านมา นายวีระ สมความคิด ได้เดินทางมาที่ สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย เข้า
พบ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม รวมทั้งยังได้มอบเอกสารเพิ่มเติม ในคดีอาญาที่ 97/2565 และคดีอาญาที่ 98/2565 
รวมถึงคดีที่นายวีระ ได้กล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ ไปเมื่อวันท่ี 29 พ.ย. พนักงานสอบสวนจึงได้บันทึกปากคำให้การและรับเอกสารเพิ่มเติมไว้เป็น
ที่เรียบร้อย เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป 

ด้าน พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่า  ตามที่
นายวีระ ได้มาพบพนักงานสอบสวนท่ี สภ.หินซ้อน เมื่อวันก่อนนั้น มาให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งคดีนี้เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ท่ีผ่านมา ตำรวจภูธร จ.สระบุรี ได้
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่บ้านท่าสะบก หมู่ 2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว ก่อนรวบรว ม
พยานหลักฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ตรวจสอบด้วย 

“ขณะนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อมาให้ปากคำประกอบเอกสารหลักฐาน 
หรือหากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานใดไม่สะดวก พนักงานสอบสวนก็พร้อมที่จะเดินทางไปพบเพื่อสอบปากคำด้วยตนเอง ขณะนี้จึงยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
หรือดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา แต่ก็มั่นใจจะมีความคืบหน้าในเร็วๆ น้ี” 
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“ตร.สระบุรี” เรียกวีระให้ปากคำ-หลักฐานเพิ่ม กรณีที่ดิน “แอ๊ด คาราบาว” เผยล่าสุดยังไม่ตั้งข้อกล่าวหา 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 - 18:01 น.  

  

‘ตร.สระบุรี’ เรียกวีระให้ปากคำ-หลักฐานเพ่ิม กรณีที่ดิน ‘แอ๊ด คาราบาว’ เผยล่าสุดยังไม่ตั้งข้อกล่าวหา 

จากกรณีที่ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปช่ัน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี ให้ดำเนินคดีกับนายยืนยง โอภากุล 
หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตช่ือดังในข้อหา ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก แปลงที่ 1 (ออกเอกสารโดยมิชอบ/บุกรุกป่าครอบครองพื้นที่
ป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ และกล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) นั้น และต่อมาได้เดินทางไปให้ปากคำ และมอบเอกสาร
เพิ่มเติม ในคดีอาญาที่ 97/2565 และคดีอาญาที่ 98/2565 รวมถึงคดีที่นายวีระได้กล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  
ซึ่ง ร.ต.อ.สัมพันธ์ ได้บันทึกปากคำให้การ และรับเอกสาร เพิ่มเติมจากนายวีระไว้เป็นท่ีเรียบร้อยเพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ทำหน้าท่ีหัวหน้าพนักงานสอบสวน ในคดีนี้ เปิดเผย ทางโทรศัพท์กับ
ผู้สื่อข่าวว่า ตามที่นายวีระ สมความคิด (ผู้กล่าวหา) ได้มาพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.หินซ้อน เมื่อวันก่อนนั้น (17 ธ.ค.2565) นั้นเป็นการมาให้
ปากคำเพิ่มเติมในกรณีที่ สื่อมวลชนนำเสนอข่าว นายวีระ มีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานที่ออกหลักฐานเอกสารสิทธิ แก่นายยืนยง โอภากุล  หรือแอ๊ด  
คาราบาว 

“ส่วนในทางคดีภายหลังจากเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ตำรวจภูธร จ.สระบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีบ้านท่าสะบก หมู่ 2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว ก่อนรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนั้น จนถึงขณะนี้  พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวรวบรวมพยานหลักฐาน และเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นมาให้ปากคำประกอบเอกสารหลักฐานกับ พนักงานสอบสวนด้วย หรือ
หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดไม่สะดวก พนักงานสอบสวนก็พร้อมท่ีจะเดินทางไปพบเพื่อสอบปากคำด้วยตนเอง ซึ่งเรื่องนี้ยังคงไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
หรือดำเนินคดี กับผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด (อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน) คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆ น้ี” พ.ต.อ.ไพโรจน์กล่าว 
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'วีระ สมความคิด' รุดให้ปากคำมอบหลักฐานเพ่ิมเติมกรณีกล่าวหา'แอ๊ด คาราบาว'บุกรุกป่า 
สยามรัฐออนไลน์ 21 ธันวาคม 2565 18:25 น. ภูมิภาค  

   
จากกรณีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปช่ัน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้ดำเนินคดีกับนายยืนยง โอภากุล หรือ 
“แอด๊ คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตช่ือดังในข้อหา ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก แปลงที่ 1 (ออกเอกสารโดยมิชอบ/ บุกรุกป่าครอบครองพื้นที่ป่าไม้
ถาวร พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ และกล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น ( 157) นั้น 

ต่อมาในวันที่ 17 ธ.ค.2565  นายวีระ สมความคิด ได้เดินทางมาที่ สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เข้าพบ ร.ต.อ.สัมพันธ์ หมื่นพินิจ รอง สว.
(สอบสวน)เจ้าของคดี เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม และมอบเอกสารเพิ่มเติม ในคดีอาญาที่ 97/2565 และคดีอาญาที่ 98/2565 รวมถึงคดีที่นายวีระ ได้
กล่าวโทษเจ้าพนักงานป่าไม้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ง ร.ต.อ.สัมพันธ์ ได้ บันทึกปากคำให้การ และรับเอกสาร เพิ่มเติมจากนายวีระ  ไว้ 
เป็นที่เรียบร้อยเพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป 

ล่าสุดวันนี้  21 ธ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ทำหน้าท่ีหัวหน้าพนักงานสอบสวน กล่าวว่า ตามที่
นายวีระ สมความคิด (ผู้กล่าวหา) ได้มาพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.หินซ้อน  เมื่อวันก่อนนั้น ( 17 ธ.ค.2565) นั้นเป็นการมาให้ปากคำเพิ่มเติมใน
กรณีที ่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว นายวีระ สมความคิด มีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานที่ออกหลักฐานเอกสารสิทธิ แก่นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว  

 
ส่วนในทางคดีภายหลังจากเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2565 ตำรวจภูธร จ.สระบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่บ้านท่าสะบก ม.2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว ก่อนรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะ
ธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนั้น จนถึงขณะนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวรวบรวมพยานหลักฐาน และเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นมาให้ปากคำประกอบเอกสารหลักฐานกับ พนักงานสอบสวนด้วย หรือ
หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดไม่สะดวก พนักงานสอบสวนก็พร้อมท่ีจะเดินทางไปพบเพื่อสอบปากคำด้วยตนเอง 

ซึ่งเรื่องนี้ยังคงไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดี กับผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด (อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน) คาดว่าจะมีความคืบหน้า 
ในเร็วๆนี้   

 

https://siamrath.co.th/n/409260
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221221/938e3f7e646cf4942843bf22f16850482e712d5a8b4a4485d3b5bd5d727cabb0.jpg?itok=psJcmZj-
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221221/e555665dfabbeb2be40d84aaa17a7042458eb5e1eec292e218da8ae7c48070a7.jpg?itok=tqBWiKSc
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221221/03744b8d292eb110c1f7815ad3442366c6a457577124479b0c9048e06d661383.jpg?itok=JjZDV1dt
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221221/063556ba662fa9614e3f393a51aae3da3492bc6e02ee8dd661dfdb0adb40a603.jpg?itok=anEtO5sX
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22 ธ.ค. 2565 02:08 น. 

เด้ง หน.สายตรวจป่าไม้ยางชุม สังเวยไม่อายัดของกลาง คดีนายทุนรุกป่าสงวน 
คดีจับกุมนายทุนรุก "ป่าเขาถ้ำเสือ-ป่าเขาโป่งแย้" จ.เพชรบุรี ขุดดินลูกรังไปขาย จับผู้กระทำความผิดได้ 1 คน แต่พบพิรุธมีการจับกุมการ
กระทำความผิด แต่ไม่บันทึกอายัดของกลางในการดำเนินคดี จนถูกรายงานว่ามีการแอบปล่อยให้นำเคร่ืองจักรออกไป ล่าสุดมีคำสั่งย้ายด่วน 
หน.ชุดสายตรวจป่าไม้ยางชุม ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมแล้ว พร้อมตั้ง คกก.สอบเช็กบิลตามหลัง  

จากกรณีที่เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เพชรบุร ีนำโดย นายทองยศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าชุดสายตรวจป่าไม้ยางชุม ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกขุดตักดินลูกรัง เนื้อที่ 0-1-52 ไร่ ได้ตัวผู้ต้องหากระทำความผิดเป็นชาย 1 คน เหตุเกิดใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาถ้ำเสือและป่าเขาโป่งแย้ พิกัดที่ ๔๗ P 
๕๘๓๐๓๑ N ๑๔๐๓๐๘๐ E จึงได้จัดทำบันทึกตรวจยึด/จับกุมส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตามปจว.ข้อ ๖ ลว. ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๔๒ คดีอาญาที่ ๒๙๖/๒๕๖๕ แตม่พิีรธุไมม่กีารตรวจอายดัรถแบ็กโฮและรถบรรทุกดนิเป็นของกลาง 

ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 21 ธ.ค.65 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนได้โทรศัพท์แจ้งถึง
พฤติกรรมของ นายทองยศ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน ก็เคย
เรียก นายทองยศ มาตักเตือนไปแล้ว แต่คราวนี้มาทำพฤติกรรมแบบนี้อีก จับกุมการกระทำความผิดแต่ไม่บันทึกอายัดของกลางในการดำเนินคดี  
จนมีผู้ใหญ่รายงานว่ามีการแอบปล่อยให้นำเครื่องจักรออกไป และมีรายงานเข้ามาอีกว่า มีคำสั่งย้ายด่วน นายทองยศ แซ่เอี้ยว หัวหน้าชุดสายตรวจ
ป่าไม้ยางชุม ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 เพชรบุรี ไปประจำศูนย์สมุทรสาคร ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม 
และตั้งกรรมการสอบสวนตามหลัง โดยก่อนมาช่วยปฏิบัติราชการที่นี่ นายทองยศ เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
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ลุยยึด 4 รีสอร์ท‘น่าน’รุกป่าสงวนดอยภูคา-ผาแดง ดื้อแพ่งเปิดบริการ 
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 18.16 น. 

ลุยยึด 4 รีสอร์ท‘น่าน’รุกป่าสงวนดอยภูคา-ผาแดง ด้ือแพ่งเปิดบริการ 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2565 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (ผบก.ภ.จว.น่าน)  สนธิกำลัง  
ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ พร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อเกลือ นำกำลังเข้าตรวจสอบ และตรวจยึดรีสอร์ท
แห่งหนึ่ง ที่เพิ่งมีปัญหาดราม่าในโลกโซเชียล โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดสิ่งปลูกสร้างเป็นของกลาง 16 รายการ พร้อมติดป้ายประกาศห้ามใช้สถานที่ 
เนื่องจากถูกตรวจยึดดำเนินคดี หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย พร้อมตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันสร้าง แผ้วถาง  เผาป่าและยึดถือครอบครองหรือ
กระทำการด้วยประการใดๆ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรม พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปท่ี สภ.บ่อเกลือ เพ่ือสอบสวนขยายผล และดำเนินคดีตามกฎหมาย 

ก่อนหน้าน้ี รัสอร์ทดังกล่าวเพิ่งเกิดปัญหาดราม่าในโลกโซเชียล และต่อมาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ พบว่า พื้นที่ของรีสอร์ทตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าดอยภู
คา-ป่าผาแดง รวมทั้งเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้สนธิกำลังเข้าตรวจยึดรีสอร์ทดังกล่าว ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 โดยได้ตรวจยึดพื้นที่ 4-0-74 ไร่ นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปท่ี สภ.บ่อเกลือ แล้ว แต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดรีสอร์ท จึงกลับมาเปิดให้บริการอีก 

ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจยึดรีสอร์ทท่ีบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมกันอีก 3 แห่ง แต่ทั้งหมด 4 แห่งกลับมาเปิดให้บริการรับ
นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจากการตั้งข้อสังเกต พบว่า ทั้ง 4 รายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่บ้านเรือนพักอาศัย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน แต่กลับทำการขออนุญาต
ขอบ้านเลขท่ีเพื่อทำการขอไฟฟ้าได้ 

ในส่วนของการดำเนินคดีที่มีการเข้าตรวจยึดจับกุมตั้งแต่ต้นปี 2563 ปัจจุบันข้ันตอนยังอยู่ในช้ันพิจารณาคดีในช้ันศาล แต่ผู้ประกอบการทั้ง 4 แห่ง
ยังเปิดกิจการโรงแรมอยู่ โดยทั้ง 4 แห่งอาจไม่เข้าเง่ือนไขคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ที่การกระทำบังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่กระทบกับผู้ยากไร้ ผู้มี
รายได้น้อย ผู้ไร้ที่ดินทำกินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมก่อนวันประกาศ 

สำหรับวันนี้ (21 ธ.ค.65) ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ และงดใช้พื้นท่ี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำการตรวจยึดเพื่อดำเนินคดีไว้ตั้งแต่วันตรวจยึด  
แต่ป้ายที่ประกาศที่ติดไว้ในพื้นที่ได้สูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ  โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายห้ามรีสอร์ททั้ง 4 
แห่งหยุดดำเนินการกิจการที่พัก จนกว่าจะดำเนินคดีแล้วเสร็จ หากยังดำเนินการให้มีการเข้าพัก จะดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานต่อไป 
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เป็นเสียเอง! ‘จนท.ป่าไม้’ ตั้งแก๊งตระเวนลักตัดไม้ ร้องตร.แกะรอยจับได้ยกเซต 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้แสบตั้งแก๊งตระเวนขโมยตัดไม้ประดู่ทั่วขอนแก่น ชาวบ้านสุดทนแอบร้องตำรวจ ปคม. แกะรอยจับกุมได้ยกเซต 

22 ธันวาคม 2565 เวลา 2:00 น. 

   
เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค. ที่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.3 
บก.ปคม. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. ร่วมกับ สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น จับกุม นายชัยเวศน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหา
ตามหมายจับศาลจังหวัดชุมแพท่ี 155/2565 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ
เพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร” ได้บริเวณลานจอดรถหน่วยบริการตํารวจทางหลวงหนองเรือ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านขณะลงพื้นที่กวดขันจับกุมบุคคลต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพ้ืนท่ี 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ว่า มีกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ตามพื้นท่ีต่างใน ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบ
ตัวบุคคลในขบวนการและแหล่งที่นำไม้ประดู่ที่ลักไปขาย ก่อนขออนุมัติศาลจังหวัดชุมแพออกหมายจับนายชัยเวศน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กับพวก
อีก 4 รายในข้อหาเดียวกัน จึงนำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ และที่เหลือ 4 รายได้ในวันเดียวกัน 

สอบสวนนายชัยเวศน์ ให้การภาคเสธ อ้างว่ามีคนติดต่อให้ไปตัดโดยไม่รู้ว่าเจ้าของไม่อนุญาต ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 4 ราย ให้การภาคเสธเช่นเดียวกัน
ว่า นายชัยเวศน์ ติดต่อให้ไปตัดต้นประดู่นำไปขายโรงเลื่อยใน จ.กาฬสินธุ์ ได้เงิน 130,000 บาท โดยนายชัยเวศน์ เอาเงินไป 65,000 บาท ส่วนที่
เหลือกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คนแบ่งไปเท่ากัน ซึ่งท่ีผ่านมาไม่ทราบว่าทำผิดกฎหมายเพราะเห็นว่านายชัยเวศน์ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพ้ืนท่ีสั่งให้ไปช่วย
ตัด จึงนำตัวส่ง พงส.สภ.หนองเรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มขบวนการดังกล่าวจะออกตระเวนลักลอบตัดไม้ประดู่ ไม้พะยูงตามเขตพื้นที่ป่า ส่วนในพ้ืนท่ีของชาวบ้านจะส่งคนไป
ขอซื้อ หากเจ้าของปฏิเสธก็จะพากันแอบเข้าไปขโมยตัดส่งขายโรงเลื่อยของคนจีน เพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีนต่อไป 
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งามไส้! ตร.บุกจับจนท.ป่าไม้ จ้างชาวบ้านตระเวนลักตัดส่งขายโรงเลื่อย  

   
21 ธ.ค. 2565 - 20:38 น.  

ตำรวจ บก.ปคม. บุกจับต่างด้าวรับจ้างตัดอ้อย ได้ 2 เด้งชาวบ้านกระซิบมีแก๊งตัดไม้เข้ามาลักตัดไม้ประดู่ ไม้พยุง ตามรวบได้ 4 ซัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เป็นหัวโจกสั่งตัด 

วันที่ 21 ธ.ค.2565 พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ต.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ 
พ.ต.ต.ณัฐพล พลอยท้วม สว.กก.3 บก.ปคม. ร่วมกับตำรวจ สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เข้าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ ได้ผู้ต้องหา 5 
ราย คือ นายชัยเวศน์ อายุ 29 ปี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ นายพุทธา อายุ 64 ปี นายสุริยา อายุ 41 ปี นายอภิญญา อายุ 46 ปี นายเสวียน อายุ 50 ปี ตาม
หมายจับศาลจังหวัดชุมแพ ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะ และ รับของโจร 

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปคม. เข้าจับกุมขบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างตัดอ้อยในพื้นที่จ.ขอนแก่น แล้วได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีพวกลักลอบตัดไม้ประดู่ของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จึงร่วมกับ สภ.หนองเรือ สืบสวนจนทราบตัวกลุ่ม
คนร้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับแล้วเข้าจับกุมตัวไว้ได ้

สอบสวนผู้ต้องหา 4 คน ให้การภาคเสธอ้างว่า ได้รับการติดต่อจาก นายชัยเวศน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ให้มาตัดต้นประดู่ตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้ 
แล้วนำไปขายให้กับโรงเลื่อยที่จ.กาฬสินธุ์ ได้เงินมา 130,000 บาท จากนั้นนำเงินมาแบ่งให้นายชัยเวศน์ 65,000 บาท ส่วนที่เหลือนำมาแบ่งกัน 4 
คนโดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย เพราะเห็นว่าคนท่ีมาติดต่อเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากนั้นเจ้าหน้าท่ีนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากแนวทางการสอบสวนทราบว่า ขบวนการนี้จะตระเวนลักลอบตัดไม้ประดู่ ไม้พยุงตามพื้นที่ป่าไม้ และ ตามไร่นาของ
ชาวบ้าน หากเป็นไม้ที่ข้ึนอยู่ในพ้ืนที่ของชาวบ้านก็จะส่งตัวแทนเข้าไปติดต่อขอซื้อ หากเจ้าของไม่ยอมขายจะแอบเข้าไปขโมยตัดแล้วนำส่งขายต่อ
ให้กับโรงเลื่อย ก่อนส่งออกไปยังประเทศจีนต่อไป 
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ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' 
สยามรัฐออนไลน์ 21 ธันวาคม 2565 16:23 น. ข่าวทั่วไทย  

   
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้นายสัญญา แก้ว
ธรรมานุกูล ผอ.ส่วนอำนวยการ ตลอดจนผู้บริหาร  และ   เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ  ถวายแจกันดอกไม้ แด่ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และให้
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) 
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