
สรุปข่าวประจำในวันที่ 1 ก.พ. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- "จตุพร" ปลุกขวัญ-โปรยกําลังใจ จนท.พิทักษ์ป่า (ไทยรัฐ 2 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 7) 
- ข่าวสั้นทันโลก: จับรุกป่าเขาขาว (ไทยรัฐ 2 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- ข่าวสดทั่วไทย: นครศรีฯ-จับรุกป่า (ข่าวสด 2 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งโต๊ะแถลงคืบหน้าสอบสวนคดีบุกรุกป่าเขาขาว เตรียมออกหมายจับเพ่ิม (บ้านเมือง 31 มกราคม 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/314394 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/314394


ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: "จตุพร" ปลุกขวัญ-โปรยกำลังใจ จนท.พิทักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-230202039080(1 ก.พ. 66/08:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.64 Ad Value: 14,640 PRValue : 43,920 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: จับรุกป่าเขาขาว

รหัสข่าว: C-230202039136(1 ก.พ. 66/08:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.71 Ad Value: 8,710 PRValue : 26,130 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11754
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: นครศรีฯ-จับรุกป่า

รหัสข่าว: C-230202037099(1 ก.พ. 66/08:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.47 Ad Value: 7,764 PRValue : 23,292 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งโต๊ะแถลงคืบหน้าสอบสวนคดีบุกรุกป่าเขาขาว เตรียมออกหมายจับเพิ่ม 
วันอังคาร ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2566, 19.17 น. 

 
นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรีมราช นายกำธร สุวรรณเวช  ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นศ) พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดในคดีลักลอบบุกรุกท่ีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขาขาว รอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่
ผ่านมา พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจทุ่งสง ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย คือนายธวัช อายุ 43 ปี ในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งขาติป่าเขา
ขาว ซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การสารภาพ พร้อมเตรียมออกหมายจับผู้กระทำผิดเพิ่ม ส่วนการดำเนินการในเขตพื้นท่ีป่าของอำเภอทุ่งใหญ่ ทางนายอำเภอ
ทุ่งใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่กรณีมีผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อตรวจยึดพื้นท่ี และรถแบคโฮของกลางที่ใช้ปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได จำนวน 4 
แปลง รวมเป็นพ้ืนที่ 30 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ซึ่งทราบช่ือผู้ดำเนินการทั้ง 4 แปลงและลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ เพื่อนำตัว
ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบมีการบุกรุกในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง 
จำนวน 8 แปลง พื้นที่ประมาณ 74 ไร่ และอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 4 แปลง พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ รวมมีพื้นที่ป่าเสียหาย จำนวนประมาณ 124 ไร่ 
ซึ่งหลังจากน้ีจะได้ใช้กระบวนการของจิตอาสาเพื่อเร่งฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายดังกล่าวเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยเร็ว 

อย่างไรก็ตาม จากการกรณีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าดังกล่าว ส่งผลให้มีการขยายผลปูพรมตรวจสอบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวทั่วท้ังจังหวัด และ
พบการกระทำผิดเพิ่มในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหรง ท้องที่บ้านห้วยมุด หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพื้นที่ป่า
ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 02 ตารางวา ตรวจยึดต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน 16 ต้น และรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รวมทั้งได้ตรวจ
พบพื้นท่ีบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติป่าควนแก้ว ป่าควนตม และป่าทุ่งลานแซะ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จำนวน 1 แปลง เนื้อ
ที่ 7 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และนำตัว
ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอวด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 


