
สรุปข่าวประจำในวันที่ 31 ม.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- จ่อ'หมายจับ'รุกป่าเขาขาว (ไทยรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- 'มนัญญา'ร่วมรับฟังปัญหาแก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ (แนวหน้า 31 มกราคม 2566 หน้า 8) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ฉุนไม่คืบ! เมินแจ้งความรุกป่าสงวน เสียหาย 124 ไร่ สั่งฝ่ายความมั่นคงเร่งดำเนินคดี (ข่าวสด 30 มกราคม 2566) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7483538 
จ่อออกหมายจับ 'มอดไม'้ รุกป่าสงวนเมืองคอน หลังพบเขาหัวโล้น 124 ไร่ (ไทยโพสต์ 30 มกราคม 2566) 
https://www.thaipost.net/district-news/313355/ 
ประโยชน์จากป่า และคาร์บอนเครดิต หนุนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ 30 มกราคม 2566) 
https://www.bangkokbiznews.com/environment/1050450 
‘มนัญญา’ร่วมรับฟังปัญหา แก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ (แนวหน้า 31 มกราคม 2566) 
https://www.naewna.com/local/707741 
รวบแก๊งมอดไม้หนีหมายจับเกือบ 2 ปีเตรียมเผ่นกบดานฝั่งเขมร (แนวหน้า 30 มกราคม 2566) 
https://www.naewna.com/local/707568 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23752
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: จ่อ'หมายจับ'รุกป่าเขาขาว

รหัสข่าว: C-230201039138(31 ม.ค. 66/08:15) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.54 Ad Value: 14,540 PRValue : 43,620 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: 'มนัญญา'ร่วมรับฟังปัญหาแก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ

รหัสข่าว: C-230131005017(31 ม.ค. 66/06:06) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 54.96 Ad Value: 68,700 PRValue : 206,100 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: 'มนัญญา'ร่วมรับฟังปัญหาแก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ

รหัสข่าว: C-230131005017(31 ม.ค. 66/06:06) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 54.96 Ad Value: 68,700 PRValue : 206,100 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ฉุนไม่คืบ! เมินแจ้งความรุกป่าสงวน เสียหาย 124 ไร่ สั่งฝ่ายความมั่นคงเร่งดำเนินคดี  

   
30 ม.ค. 2566 - 15:35 น.  

นครศรีธรรมราช 10 วัน ป่าไม้ยังไม่แจ้งความคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติ ผวจ.ฉุนเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคง จี้เร่งตรวจสอบทั้งป่า สั่งต้ังกก.
สอบเอาผิด ผู้ใหญ่-กำนัน พบเสียหาย 124 ไร่ 

30 ม.ค. 66 – จากกรณีมีการบุกรุกตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาขาว-ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน รอยต่อระหว่าง อ.ทุ่งสง 
และ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

พบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางเป็นวงกว้างมากกว่า 20 แปลง แต่ละแปลงมีพื้นที่กว้างขวางหลายสิบไร่ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจยึดรังวัด และ
สำรวจความเสียหายด้วยพิกัดทางดาวเทียมอย่างละเอียด 

ส่วนบางแปลงมีการปลูกทุเรียนเต็มพื้นที่แล้ว อีกหลายแปลงอยู่ในระหว่างการโค่นล้มไม้ขนาดใหญ่  และมีการบุกรุกไปจนถึงสันภูเขาในพื้นที่ 
อย่างมโหฬาร นอกจากนั้นยังพบร่องรอยของเครื่องกลหนักที่ถูกเร่งขนย้ายออกจากพื้นที่  หลังจากเกิดเป็นกระแสข่าว ถูกให้ความสนใจอย่าง
กว้างขวาง 

ความคืบหน้าล่าสุด นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม รองผู้อำนวยการ กร.รมน.ฝ่ายทหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธร
นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้บริหารสำนักบริหารทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้ ในฐานะผู้รับผิดชอบ
พื้นที่โดยตรง ได้มีการหาเรือกัน 

โดย พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช รายงานในส่วนของการดำเนินคดีที่มีการแจ้งความแล้วในส่วนของอำเภอทุ่งสง โดย
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว ท้องที่ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง ซึ่งส่วนนี้มีการแจ้งความแล้วตั้งแต่วันแรกๆ คาดว่า จะสามารถเสนอขออนุมัติ
ศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายแรกได้ใน 1-2 วันน้ี 

  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/999-119.jpg


-2- 
 

นายอภินันท์ ได้เรียกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ถึงแปลงที่มีการบุกรุก โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้  รายงานการยืนยันจากภาคพื้นดินแล้วว่า ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาขาวจำนวน 8 แปลง เนื้อท่ีรวม 74 ไร่ ส่วนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน ใน อ.ทุ่งใหญ่ มีเนื้อที่ 4 แปลงรวม 50 ไร่ รวม 
2 แปลงจำนวน 124 ไร่ 

นอกจากนี้ได้สอบถามถึงการดำเนินคดี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้รายงานว่า ได้มีการอ้างสิทธิขอใช้พื้นท่ี แต่ยังไม่มีการอนุญาต และยังไม่ได้มีการแจ้งความ 
จึงต้องดำเนินคดีโดยเร็ว เพราะสังคมให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อไม่มีการอนุญาตต้องดำเนินคด ีและจะมีการแจ้งความในวันท่ี 30 ม.ค. 66 นี ้

นายอภินันท์ เปิดเผยว่า การรายงานเข้ามาในขณะนี้เป็นข้อมูลการตรวจพบล่าสุดที่มีการบุกรุก  และได้สั่งการให้มีการตรวจสอบทั้งหมด รวมทั้ง
แปลงท่ีมีการปลุกอาสินไปแล้วด้วย ซึ่งหากมีความผิดต้องดำเนินการ 

นอกจากนี้ยังสั่งให้ นายอำเภอในพื้นที่ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  หากพบความผิดต้องดำเนินการทางวินัยด้วย 
เช่นเดียวกับฝ่ายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการแล้วเช่นกัน ความยากในคดีนี้ คือการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากการเข้าไปของเจ้าหน้าท่ี 
โดยตนเองด้วยนั้น ไม่พบเครื่องจักร หรือบุคคลใดอยู่ในพ้ืนท่ี 

การดำเนินการต้องอยู่ในกรอบกม. คือต้องรบรวมพยานหลักฐาน ปัญหาอีกประการคือการไม่ได้รับความร่วมมือจากพยาน  หรือผู้ที่ทราบข้อมูล 
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีข้อมูลสามารถแจ้งมาที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยตรง เพื่อเร่งดำเนินการเรื่องนี้ตามกฎหมายให้เร็วที่สุด 
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จ่อออกหมายจับ 'มอดไม้' รุกป่าสงวนเมืองคอน หลังพบเขาหัวโล้น 124 ไร ่
30 มกราคม 2566 เวลา 14:41 น.  

 
30 ม.ค.2566 - นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านความมั่นคง ที่ประกอบด้วยผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปลัดจังหวัด ป้องกันจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้า การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาขาวในเขตพื้นท่ีอำเภอทุ่งสง เขตติดต่ออำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 แปลง รวมเป็นเนื้อที่ 124 ไร่ โดยคาดว่า
ในวันพรุ่งนี้ (31 ม.ค. 66) จะสามารถออกหมายจับ ผู้ต้องหาบางส่วนได้ พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือพลเมืองดีที่มีเบาะแสเพิ่มเติมให้นำหลักฐาน
มอบแก่เจ้าหน้าท่ีกวาดล้างผู้กระทำผิดทั้งกระบวนการต่อไป 

การประชุมหารือดังกล่าว เป็นการติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายศาล จับตัวการผู้กระทำผิดมา
ลงโทษตามกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้นิ่งนอนใจมีการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้กระทำ
ผิดได้รับโทษตามกฎหมายโดยเร็วท่ีสดุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง รวมทั้งเพื่อให้มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นสมบัติให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
การปฏิบัติงานน้ันจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานเพื่อประกอบในการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก 

แต่อยากจะขอความร่วมมือจากพลเมืองดีให้แสดงความกล้าหาญและยืนหยัดต่อความถูกต้อง หากใครมีเบาะแสเพิ่มเติมให้นำหลักฐาน หรือแจ้ง
เบาะแสดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ในเร็ววัน  รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างผู้กระทำผิดได้ทั้ง
กระบวนการ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยถือเป็นเรื่องสำคัญเรง่ด่วน ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการ
สืบสวนสอบสวนในทุกสัปดาห์ 
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ประโยชน์จากป่า และคาร์บอนเครดิต หนุนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
30 ม.ค. 2566 เวลา 11:54 น. 

  
โครงการฟ้ืนฟูแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่า หรือ “Building Climate Resilience and Wildlife Connectivity in the Western Forex 
Complex Buffer Zone” เป็นกิจกรรม อนุรักษ์ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรอบ  พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

และอุทยานแห่งชาติคลองลานให้มีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์ในพ้ืนท่ี 'แนวกันชน' ผ่านการจัดการในรูปแบบ “ป่าชุมชน' จำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง  

ซึ่งชุมชน ได้ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนมาก่อนแล้ว โดยโครงการจะสนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชน สามารถจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งข้อมูลทางด้านวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ ตลอดจนงบประมาณ โครงการดังกล่าวจะสร้างผลกระทบเชิงบวก ด้านระบบนิเวศน์ 
และความยั่งยืนทางอาหารต่อชุมชนทั้งสิ้นกว่า 4,600 ครัวเรือน 

โดยธนาคารฮ่องกง และเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (ธนาคาร HSBC ประเทศไทย) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 
สนับสนุนโครงการ “สร้างความพร้อมต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการฟื้นฟูแนวเช่ือมต่อ ของสัตว์ป่าในพื้นท่ีแนวกันชนของ
ผืนปา่ตะวันตก 

ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทยนั้น ได้จัดทำโครงการเป็นโครงการที่ 2 ในประเทศไทย ภายใต้หลักการ Nature-based solutions หรือการใช้
ธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสในยุโรป โดยธนาคารเอชเอสบีซีได้ให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณผ่านองค์กรที่ไม่ แสวงหาผลกำไร นำไปดำเนินการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนใน พื้นที่สําคัญ 
และพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน 

และช่วยสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารให้งบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.3 ล้านบาท ใช้ระยะเวลา
ดำเนินการ 2 ปี (2565-2567) โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หลักที่เรียกว่า  Climate Solutions Partnership ในระดับกรุ๊ปซึ่ง
พัฒนาขึ้นร่วมกับ WRI และ WWF เพื่อหาแนวทางป้องกัน และรับมือผลกระทบจาก Climate Change ส่วนอีกหนึ่ง โครงการในไทยที่ธนาคารได้
ให้การสนับสนุนคือ โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า และอาหารยั่งยืน FLR 349 ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้หันมา
สร้างป่าเพื่อการฟื้นฟูดิน น้ำ และอากาศ สร้างระบบอาหารปลอดภัย และอาชีพท่ียั่งยืนให้ชุมชน  

ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมาย เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและรักษานิเวศน์บริการที่ดี คุณภาพน้ำ 
คุณภาพดิน และอากาศ การจัดการผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ เช่น เห็ด หน่อไม้ ตลอดจนเพื่อรักษาและฟื้นฟู คุณภาพป่ากันชน และปลูกต้นไม้
ฟื้นฟูพื้นที่ริมลำน้ำแม่วงก์ เพื่อลดการชะล้างพังทลาย รวมถึงเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  

นอกจากนี้ ตัวโครงการยังมีเป้าหมายสร้างแนวเชื่อมต่อป่า เพื่อให้สัตว์ป่าในพื้นที่ เช่น เสือโคร่ง วัวแดง และช้างป่า ที่อาศัยหรือหากินอยู่ในพื้นที่
สามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเช่ือมกันระหว่างพื้นที่แนวกันชนของผืนป่าตะวันตก 
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แต่กระแสของโลกในปัจจุบันได้มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และในประเทศไทยเองได้มีโครงการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตซ่ึงเป็นกระแสที่มา
แรงถ้าใครไม่ทำก็  ‘เอาท์’ ถึงแม้มูลนิธิจะไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้โดยตรงแต่ก็เห็นว่า คาร์บอนเครดิตจะช่วยชุมชนสามารถสร้างรายได้ และลดความ
ขัดแย้งระหว่างการดูแลป่าและชุมชนได้อีกด้วย  

“เป้าหมายหลักคือ การรักษาป่า แก้ไขความขัดแย้งระหว่างชุมชนโดยหน่วยงานปัองกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ เป็นหน่วยต้นแบบในการเจรจา และ
ทำงานร่วมกับคนในชุมชนแทนการจับกุม ปรับความเข้าใจและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน”  
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‘มนัญญา’ร่วมรับฟังปัญหา แก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ 
วันอังคาร ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น. 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด 
และพบปะสมาชิกสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รอง ผวจ.
ประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ ท่ี อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าปัญหาที่ดินทำกินในสหกรณ์นิคมบางสะพาน เป็น
ปัญหาที่มีมานานกว่า 40 ปีซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเครือข่ายนิคมสหกรณ์ 13 นิคม  
14 ป่า 17 สหกรณ์ โดยเร่งดำเนินการให้ชัดเจน เพราะแต่ละพื้นท่ีสภาพปัญหาต่างกัน จะต้องมีการร่างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ เครือข่ายสหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่าไม่ประสงค์เข้าสู่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่ได้
เป็นพื้นที่ป่า แต่เป็นชุมชนมีสิ่งปลูกสร้าง ถนน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเสนอให้นำ
พื้นที่สหกรณ์นิคมฯ ออกจากโครงการ คทช.แล้วนำมาจัดสรร ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

“ในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์  ไม่นิ่งเฉยกับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร  หลังจากนี้จะลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟัง 
ความเดือดร้อนในอีก 9 จังหวัดที่มีปัญหา เพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จ เพราะกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ เวลาเกิดความเดือดร้อน
ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทันที หากไม่มีกรรมสิทธิ์ การช่วยเหลือก็จะล่าช้า จึงมาดูพื้นที่จริง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวบรวมเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป” น.ส.มนัญญา กล่าว 

ด้านนายวิศิษฐ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมหนังสือที่เครือข่ายสหกรณ์นิคม 4 ภาค 13 นิคม 14 ป่า 17 สหกรณ์ ยื่นถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อ
ทำเรื่องไปถึงกรมป่าไม้ แสดงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกร่วมกัน อีกท้ังให้พื้นที่
ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นรูปแบบนิคมสหกรณ์แล้ว สามารถไปสู่การจัดตั้งนิคม ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การทำเรื่องเสนอต่อ คทช.เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และเป็นหลักประกันในการยื่นสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพ และ
ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

จากนั้น น.ส.มนัญญา พร้อมคณะ เดินทางไปพบปะสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน  จำกัด 3 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านของนายลด วงศ์เณรหมู่ 6  
ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ้านนายวัน วงค์จันทร์ทอง หมู่ 6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบ้านของ 
นายลำดวน หนูยิ้มซ้าย หมู่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์นิคม 
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รวบแก๊งมอดไม้หนีหมายจับเกือบ 2 ปีเตรียมเผ่นกบดานฝ่ังเขมร 
วันจันทร์ ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2566, 10.42 น. 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันท่ี 30 ม.ค.66 พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว, 
พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สว.ส.ทท.สระแก้ว และกองร้อยทหารพรานที่1302ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13 ได้สนธิกำลังร่วมกันตรวจคัดกรองเข้ม
ผู้ต้องหาที่มีหมายจับจะลักลอบเดินทางหลบหนีออกประเทศกัมพูชา  บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ตาม
นโยบายเข้มด่านชายแดนของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประพัสร์ ผบ.ตร. 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ตม.ประจำจุดตรวจหนังสือเดินทาง อาคารผู้โดยสารขาออกราชอาณาจักร ด่าน  ตม.
อรัญประเทศ จ.สระแก้วว่าได้ตรวจพบชายไทยจะเดินทางออกไปประเทศกัมพูชามีหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าท่ีจึงนำกำลังเข้าควบคุม
ตัวไว้ช่ือนายอานนท์ หรือ เอ อายุ 37ปี ชาว จ.ระยอง ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบมีหมายจับของ
ศาลจังหวัดจันทบุรี ท่ี 100/2564 ลงวันท่ี 5 พ.ค.64 กระทำผิดฐาน "ร่วมกันทำไม้หรืออันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต,
ร่วมกันแปรรูปไม้ภายในเขตการควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต , ร่วมกันครอบครองไม้หวงห้ามปริมาตรเกิน 0.20 ลบ.ม., ร่วมกัน
ครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่ได้มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย , ร่วมกันทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้
รับอนุญาตและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ทำ จัดหาหรือ
รักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลอื่นโดยสุจริตหรือโดยทุจริต ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสียและเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต"  

ทั้งนี้ นายอานนท์ รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรี จริง เจ้าหน้าท่ีจึงนำตัวมาลงบันทึกประจำวัน ก่อนควบคุมตัวนายอานนท์ฯ
ไปส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พื้นท่ีเกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรี ต่อไป หลังจากนายอานนท์ฯ
หลบหนีหมายจับมานานเกือบ 2 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 


