
สรุปข่าวประจำในวันที่ 23 ก.พ. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ (ไทยรัฐ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 7) 
- ประหารการเมืองตัดสิทธิกนกวรรณตลอดชีวิต (เดลินิวส์ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 1,6) 
- จ่อฟัน'บิ๊กการเมือง' 'ป.ป.ช.'กางแฟ้มคดีรุกป่าปี 2566 ชี้มูลเพียบ (สยามรัฐ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 1,8) 
- เดลินิวส์วาไรตี้: บทสรุปโครงการ 'ปลูกไม้มีค่า' (เดลินิวส์ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 4) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ป.ป.ช.กางแฟ้มคดีรุกป่า ปี 66 จ่อแจ้งข้อกล่าวหา-ชี้มูลเพียบ บิ๊กการเมือง-กลุ่มทุนระทึก! (เดลินิวส์ 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/2024301/ 
ป.ป.ช.กางแฟ้มคดีรุกป่า ปี’66 ‘บิ๊กการเมืองคนดัง-กลุ่มทุน’ จ่อขึ้นเขียง ถูกชี้มูลเพียบ (มติชน 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3838092 
บิ๊กการเมืองคนดัง มีหนาวสั่น! ป.ป.ช. จ่อฟัน คดีรุกป่า เผย 10 คดีสำคัญ (ข่าวสด 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7524067 
ไฟป่า จ.ตาก ลามหนัก หลายพ้ืนที่ถูกลอบเผา จนท.ต้องระดมกำลังเข้าควบคุม (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2636035 
องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพ้ืนที่จ.ลพบุรีและสระบุรี (สยามรัฐ 23 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://siamrath.co.th/n/425551 
2 มอดไม้ทิ้ง จยย. หนี จนท.อช.ภูกระดึงรวบทันควัน พบไม้ของกลาง-อุปกรณ์เพียบ (มติชน 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3837799 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23774
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-230223009055(23 ก.พ. 66/04:19) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.79 Ad Value: 9,790 PRValue : 29,370 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: ประหารการเมืองตัดสิทธิกนกวรรณตลอดชีวิต

รหัสข่าว: C-230223004051(23 ก.พ. 66/04:24) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 165.22 Ad Value: 297,396 PRValue : 892,188 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: ประหารการเมืองตัดสิทธิกนกวรรณตลอดชีวิต

รหัสข่าว: C-230223004051(23 ก.พ. 66/04:24) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 165.22 Ad Value: 297,396 PRValue : 892,188 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: ประหารการเมืองตัดสิทธิกนกวรรณตลอดชีวิต

รหัสข่าว: C-230223004051(23 ก.พ. 66/04:24) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 165.22 Ad Value: 297,396 PRValue : 892,188 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25012
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: จ่อฟัน'บิ๊กการเมือง' 'ป.ป.ช.'กางแฟ้มคดีรุกป่าปี 2566 ชี้มูลเพียบ

รหัสข่าว: C-230223021001(23 ก.พ. 66/04:47) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 85.23 Ad Value: 89,491.50 PRValue : 268,474.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25012
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: จ่อฟัน'บิ๊กการเมือง' 'ป.ป.ช.'กางแฟ้มคดีรุกป่าปี 2566 ชี้มูลเพียบ

รหัสข่าว: C-230223021001(23 ก.พ. 66/04:47) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 85.23 Ad Value: 89,491.50 PRValue : 268,474.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: บทสรุปโครงการ 'ปลูกไม้มีค่า'

รหัสข่าว: C-230223004000(23 ก.พ. 66/02:04) หน้า: 1/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 391,140 PRValue : 1,173,420 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: บทสรุปโครงการ 'ปลูกไม้มีค่า'

รหัสข่าว: C-230223004000(23 ก.พ. 66/02:04) หน้า: 2/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 391,140 PRValue : 1,173,420 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: บทสรุปโครงการ 'ปลูกไม้มีค่า'

รหัสข่าว: C-230223004000(23 ก.พ. 66/02:04) หน้า: 3/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 391,140 PRValue : 1,173,420 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: บทสรุปโครงการ 'ปลูกไม้มีค่า'

รหัสข่าว: C-230223004000(23 ก.พ. 66/02:04) หน้า: 4/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 391,140 PRValue : 1,173,420 คลิป: สี่สี(x3)
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ป.ป.ช.กางแฟ้มคดีรุกป่า ปี 66 จ่อแจ้งข้อกล่าวหา-ชี้มูลเพียบ บิ๊กการเมือง-กลุ่มทุนระทึก! 
ป.ป.ช. กางแฟ้มคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 66 เผยจ่อแจ้งข้อกล่าวหา-ช้ีมูลเพียบ บิ๊กการเมืองคนดัง-กลุ่มทุนระทึก! 

22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:54 น. 

  
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ท่ีสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
บุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรมในเขตกำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตโรงงานทุกชนิด และคดีเกี่ยวกับเหมืองแร่ โดยจะมีการใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 60-70% โดยการดำเนินการตั้งแต่ปี 2563-2566 มีเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วและมีการช้ีมูลทั้ง
อาญาและวินัย ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 49 คดี ช้ีมูลอาญา 5 คดี ช้ีมูลวินัย 4 คดี โดยมีผู้ที่ถูกช้ีมูลตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงนักการเมืองท้ องถิ่น และนักธุรกิจ 
นอกจากน้ันยังมีเรื่องที่ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกภถอนเอกสารสิทธิแล้ว 64 คดี 

ทั้งนี้ สำหรับคดีที่น่าสนใจในปี 2566 ประกอบด้วย คดีที่ 1 การบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่า เขาอ่างหิน 
เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สนามทดสอบรถยนต์ คดีที่ 2 การบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขา
นกยูง และป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับคดีที่ 1 ส่วนคดีที่  3 การออก
โฉนดที่ดินดดยการเดินสำรวจในเขตเขาและความลาดชันเกิน 35% อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประมาณ 300 ไร่ อยู่ในขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหา โดย
เกี่ยวกับกลุ่มทุนน้ำเมา คดีที่ 4 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ดิน 2 แปลง บนหาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นพ้ืนที่ท่ีไม่
สามารถออกโฉนดได้ โดยได้เรียกรับเงินในการดำเนินการจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งเสร็จภายในปีนี้แน่นอน คดีที่ 5 ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ต.กระบี่น้อย 
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ และรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนามเบญจา โดยเป็นกรณีที่กรมป่าไม้ไปขีดแนวแขตแล้วไม่ตรงกับแผนท่ี โดยขีด
ใหม้ีช่องว่างทำให้กลุ่มทุนที่เป็นบริษัทยา เข้าไปออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องโดยตรวจสอบพบกระแสการเงิน ซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายในปีนี้ 

คดีที่ 6 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออกโฉนดที่ดิน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 41 ไร่เศษ เกินกว่าหลักฐานเดิมที่มีเนื้อที่ 34 ไร่เศษ 
โดยนำพื้นที่ป่าและที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิมารังวัดรวมด้วย ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนสำคัญของประเทศไทย และ
เป็น ส.ส. คดีที่ 7 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุกรุกถือครองพื้นที่สวนป่าไม้สักของรัฐบาล รวมพื้นที่ 49 ไร่เศษ เหตุเกิดที่สวนป่ากิวทัพยั้ง และ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้ม-ป่าห้วยลึก ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว คดีที่ 8 นายก อบต.เชิงทะเล  
จ.ภูเก็ต กับพวก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในโครงการลาคอลิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และพื้นท่ี
ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลค่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าวอาจจะมีการชี้มูลยกทั้งสภาท้องถิ่น 
มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสถาบันการเงิน คดีที่ 9 เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต สาขาถลาง กับพวกรวม 16 ราย ออกเอกสารสิทธิที่ดินบนเกาะแรด 
เนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปถือครองและทำประโยชน์จำนวน 6 แปลง ซึ่งมีการแจ้งข้อหาแล้ว มี ความ
เกี่ยวกับกลุ่มทุนประกอบกิจการรถยนต์ และคดีที่ 10 ทุจริตออกใบจอง, นส.3 ก. และโฉนดที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ต.ท่าจำปา  
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อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนด้านการเกษตร กว้านซื้อที่ดินเอาใบจองไปออกโฉนด และถือเป็นบุคคลที่มี
ช่ือเสียง 

ทั้งนี้ สำหรับแผนการดำเนินการในปัจจุบัน มี 254 คดี โดยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น 172 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 82 คดี โดยเป็นรายภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ 11 คดี ตรวจสอบเบื้องต้น 8 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 3 คดี โดย 1 ใน 3 เป็นคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ภาคกลาง 52 คดี อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเบื้องต้น 38 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 14 คดี โดยมีคดีใหญ่กว่าหมื่นไร่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะต้องตรวจสอบต่อไป ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 58 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 40 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 18 คดี ภาคตะวันออก 15 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 
13 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 2 คดี  ภาคตะวันตก 29 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 21 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 8 คดี และ ภาคใต้ 89 คดี โดยอยู่
ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 52 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 37 คดี โดยมีคดีเยอะสุดในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง ขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของนักการเมืองที่
อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ในประเด็นการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น กรณี ส.ส.ฝ่ายค้าน ท่ีมีบทบาทสำคัญในพรรคหนึ่ง ถูกตรวจสอบ
การออกโฉนดที่ดิน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 41-3-28 ไร่ เกินกว่าหลักฐานเดิมที่แจ้งไว้คือ 34-3-16 ไร่ หรือเพิ่มมากว่า 7-3-12 ไร่ 
โดยนำพื้นที่ป่า และที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ มารังวัดรวมด้วย โดยคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดใกล้จบแล้ว และกรณีอดีตข้าราชการระดับสูงใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อดีต ส.ส. กับพวกที่เป็นอดีตข้าราชการกรมป่าไม ้ถูกกล่าวหาคดีบุกรุกถือครองพื้นที่สวนป่าไม้สักของ
รัฐบาล รวมพื้นที่ 49 ไร่เศษ เหตุเกิดที่สวนป่ากิวทัพยั้ง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้ม -ป่าห้วยลึก ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ความคืบหน้าล่าสุด ใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 
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ป.ป.ช.กางแฟ้มคดีรุกป่า ปี’66 ‘บิ๊กการเมืองคนดัง-กลุ่มทุน’ จ่อขึ้นเขียง ถูกชี้มูลเพียบ 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 20:00 น.  

 

ป.ป.ช.กางแฟ้มคดีรุกป่า ปี 66 บิ๊กการเมืองคนดัง-กลุ่มทุน มีหนาว จ่อ แจ้งข้อกล่าวหา-ชี้มูลเพียบ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มดำเนินการ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรมในเขตกำหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตโรงงานทุกชนิด และคดีเกี่ยวกับเหมืองแร่ โดยจะมีการใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 60-70% โดยการดำเนินการตั้งแต่ปี’63-66 มีเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วและมีการช้ีมูลทั้งอาญา
และวินัย ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 49 คดี ช้ีมูลอาญา 5 คดี ช้ีมูลวินัย 4 คดี โดยมีผู้ที่ถูกช้ีมูลตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงนักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจ 
นอกจากน้ี ยังมีเรื่องที่ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว 64 คดี 

นายมงคลกล่าวว่า สำหรับคดีที่น่าสนใจในปี’66 ประกอบด้วย คดีที่ 1 การบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และ 
ป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามทดสอบรถยนต์ คดีที่ 2 การบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับ
คดีที่ 1 คดีที่ 3 การออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจในเขตเขาและความลาดชันเกิน 35% อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประมาณ 300 ไร่ อยู่ใน
ขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหา โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนน้ำเมา คดีที่ 4 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ดิน 2 แปลง บนหาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ โดยได้เรียกรับเงินในการดำเนินการจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งจะเสร็จภายในปีนี้แน่นอน คดีที่ 5 ออก
โฉนดที่ดินในพื้นที่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ และรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา โดยเป็นกรณีที่กรมป่าไม้ไปขีดแนวเขต
แล้วไม่ตรงกับแผนที่ โดยขีดให้มีช่องว่างทำให้กลุ่มทุนที่เป็นบริษัทยา เข้าไปออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องโดย
ตรวจสอบพบกระแสการเงิน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ 

นายมงคลกล่าวว่า คดีที่ 6 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออกโฉนดที่ดิน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 41 ไร่เศษ เกินกว่าหลักฐาน
เดิมที่มีเนื้อที่ 34 ไร่เศษ โดยนำพื้นที่ป่าและที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิมารังวัดรวมด้วย ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคน
สำคัญของประเทศไทย และเป็น ส.ส. คดีที่ 7 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุกรุกถือครองพื้นที่สวนป่าไม้สักของรัฐบาล รวมพื้นที่ 49 ไร่เศษ เหตุ
เกิดที่สวนป่ากิวทัพยั้ง และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้ม-ป่าห้วยลึก ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว คดีที่ 8 นายก 
อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต กับพวก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในโครงการลาคอลิน ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง อุทยานแห่งชาติสิริ
นาถ และพืน้ท่ีห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลค่าหลายร้อยล้านบาท 

ซึ่งคดีดังกล่าวอาจจะมีการช้ีมูลยกทั้งสภาท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสถาบันการเงิน คดีที่ 9 เจ้าพนักงานท่ีดิน จ.ภูเก็ต สาขาถลาง กับพวก
รวม 16 ราย ออกเอกสารสิทธิท่ีดินบนเกาะแรด เนื่องจากพบว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปถือครองและทำประโยชน์
จำนวน 6 แปลง ซึ่งมีการแจ้งข้อหาแล้ว มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนประกอบกิจการรถยนต์ และ คดีที่ 10 ทุจริตออกใบจอง, น.ส. 3 ก. และโฉนด
ที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนด้านการเกษตร กว้านซื้อ
ที่ดินเอาใบจองไปออกโฉนด และถือเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง 
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นายมงคลกล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินการในปัจจบุัน มี 254 คดี โดยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น 172 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 82 คดี โดยเป็นราย
ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 11 คดี ตรวจสอบเบื้องต้น 8 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 3 คดี โดย 1 ใน 3 เป็นคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ภาคกลาง 52 คดี 
อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 38 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 14 คดี โดยมีคดีใหญ่กว่าหมื่นไร่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะต้องตรวจสอบต่อไป ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 58 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 40 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 18 คดี ภาคตะวันออก 15 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 
13 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 2 คดี ภาคตะวันตก 29 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 21 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 8 คดี และภาคใต้ 89 คดี โดยอยู่
ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 52 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 37 คดี โดยมีคดีเยอะสุดในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของนักการเมืองที่อยู่
ในความสนใจของสาธารณชน ในประเด็นการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น กรณี ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่มีบทบาทสำคัญในพรรคหนึ่ง ถูกตรวจสอบ
การออกโฉนดที่ดิน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 41-3-28 ไร่ เกินกว่าหลักฐานเดิมที่แจ้งไว้คือ 34-3-16 ไร่ หรือเพิ่มมากว่า 7-3-12 ไร่ 
โดยนำพื้นที่ป่า และที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิมารังวัดรวมด้วย โดยคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดใกล้จบแล้ว และกรณีอดีตข้าราชการระดับสูงใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อดีต ส.ส. กับพวกที่เป็นอดีตข้าราชการกรมป่าไม้ ถูกกล่าวหาคดีบุกรุกถือครองพ้ืนท่ีสวนป่าไม้สักของ
รัฐบาล รวมพื้นที่ 49 ไร่เศษ เหตุเกิดที่สวนป่ากิวทัพยั้ง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้ม-ป่าห้วยลึก ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ความ
คืบหน้าล่าสุด ใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 
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บิ๊กการเมืองคนดัง มีหนาวสั่น! ป.ป.ช. จ่อฟัน คดีรุกป่า เผย 10 คดีสำคัญ  

 
22 ก.พ. 2566 - 12:37 น.  

ป.ป.ช. กางแฟ้ม คดีรุกป่า ปี 66 บิ๊กการเมืองคนดัง-กลุ่มทุน มีหนาว เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา-ชี้มูลเพียบ แจงรายละเอียดยิบ 10 คดีที่น่าสนใจ 

วันที่ 22 ก.พ.2566 ที่โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
บุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรมในเขตกำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

นายมงคล กล่าวต่อว่า รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตโรงงานทุกชนิด และคดีเกี่ยวกับเหมืองแร่  โดยจะมีการใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 60-70% โดยการดำเนินการตั้งแต่ปี 63-66 มีเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วและมีการช้ีมูลทั้งอาญา
และวินัย ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 49 คดี ช้ีมูลอาญา 5 คดี ช้ีมูลวินัย 4 คดี โดยมีผู้ที่ถูกช้ีมูลตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงนักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจ 
นอกจากน้ี ยังมีเรื่องที่ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว 64 คดี 

นายมงคล กล่าวอีกว่า สำหรับคดีที่น่าสนใจในปี 66 ประกอบด้วย คดีที่ 1 การบุกรุกท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และ
ป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามทดสอบรถยนต์ คดีที่ 2 การบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับ
คดีที่ 1 

คดีที่ 3 การออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจในเขตเขาและความลาดชันเกิน 35% อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประมาณ 300 ไร่ อยู่ในข้ันตอนแจ้งข้อ
กล่าวหา โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนน้ำเมา คดีที่ 4 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ดิน 2 แปลง บนหาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
เป็นพื้นที่ท่ีไม่สามารถออกโฉนดได้ โดยได้เรียกรับเงินในการดำเนินการจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งจะเสร็จภายในปีนี้แน่นอน 

คดีที่ 5 ออกโฉนดที่ดินในพ้ืนท่ี ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ และรับรองแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา โดยเป็นกรณีที่กรมป่า
ไม้ไปขีดแนวแขตแล้วไม่ตรงกับแผนที่ โดยขีดให้มีช่องว่างทำให้กลุ่มทุนท่ีเป็นบริษัทยา เข้าไปออกเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวข้องโดยตรวจสอบพบกระแสการเงิน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ 

คดีที่ 6 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออกโฉนดที่ดิน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 41 ไร่เศษ เกินกว่าหลักฐานเดิมที่มีเนื้อที่ 34 ไร่
เศษ โดยนำพื้นท่ีป่าและที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิมารังวัดรวมด้วย ซึง่คดีดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนสำคัญของประเทศไทย 
และเป็น ส.ส. 

คดีที่ 7 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุกรุกถือครองพ้ืนท่ีสวนป่าไม้สักของรัฐบาล รวมพื้นที่ 49 ไร่เศษ เหตุเกิดที่สวนป่ากิวทัพยั้ง และพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้ม-ป่าห้วยลึก ต.ทา่สุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 
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คดีที่ 8 นายก อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต กับพวก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในโครงการลาคอลิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และพื้นที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลค่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าว
อาจจะมีการช้ีมูลยกทั้งสภาท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสถาบันการเงิน 

คดีที่ 9 เจ้าพนักงานท่ีดิน จ.ภูเก็ต สาขาถลาง กับพวกรวม 16 ราย ออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินบนเกาะแรด เนื่องจากพบว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีสภาพเป็นป่า
สมบูรณ์ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปถือครองและทำประโยชน์จำนวน 6 แปลง ซึ่งมีการแจ้งข้อหาแล้ว มีความเกี่ยวกับกลุ่มทุนประกอบกิจการรถยนต์ 

คดีที ่10 ทุจริตออกใบจอง, น.ส. 3 ก. และโฉนดที่ดินทับท่ีสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เนื้อท่ีประมาณ 3,000 ไร่ 
โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนด้านการเกษตร กว้านซื้อที่ดินเอาใบจองไปออกโฉนด และถือเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง 

นายมงคล กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินการในปัจจุบัน มี 254 คดี โดยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น 172 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 82 คดี โดยเป็น
รายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 11 คดี ตรวจสอบเบื้องต้น 8 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 3 คดี โดย 1 ใน 3 เป็นคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ภาคกลาง 52 คดี 
อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 38 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 14 คดี โดยมีคดีใหญ่กว่าหมื่นไร่ ใน จ.เพชรบูรณ์ ท่ีจะต้องตรวจสอบต่อไป 

นายมงคล กล่าวต่อว่า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 40 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 18 คดี ภาคตะวันออก 15 คดี  
อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 13 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 2 คดี ภาคตะวันตก 29 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 21 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 8 คดี 
และ ภาคใต้ 89 คดี โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 52 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 37 คดี โดยมีคดีเยอะสุดในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของนักการเมืองที่
อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ในประเด็นการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น กรณี ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่มีบทบาทสำคัญในพรรคหนึ่ง ถูกตรวจสอบ
การออกโฉนดที่ดิน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 41-3-28 ไร่ เกินกว่าหลักฐานเดิมที่แจ้งไว้คือ 34-3-16 ไร่ หรือเพิ่มมากว่า 7-3-12 ไร่ 
โดยนำพ้ืนท่ีป่า และที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ มารังวัดรวมด้วย โดยคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดใกล้จบแล้ว 

และกรณีอดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีต ส.ส. กับพวกที่เป็นอดีตข้าราชการกรมป่าไม้ ถูกกล่าวหาคดี
บุกรุกถือครองพื้นที่สวนป่าไม้สักของรัฐบาล รวมพื้นที่ 49 ไร่เศษ เหตุเกิดที่สวนป่ากิวทัพยั้ง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้ม-ป่าห้วยลึก  
ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ความคืบหน้าล่าสุด ใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 
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22 ก.พ. 2566 10:21 น. 

ไฟป่า จ.ตาก ลามหนัก หลายพ้ืนที่ถูกลอบเผา จนท.ต้องระดมกำลังเข้าควบคุม 
สถานการณ์ไฟป่า 3 จุด พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง และอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ยังหนัก เสียหายแล้วหลายไร่ ส่งผลให้ปัญหา
หมอกควันพิษลอยปกคลุมกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตาก ทวีความรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษจากไฟป่าลอยปกคลุม กระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ด้วยสถานการณ์ปัญหา เกิดจากมีคนลักลอบเข้าป่าและจุดไฟเผาป่า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากป่า โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก ได้จัดกำลังทีมชุดเหยี่ยวไฟตาก แบ่งกำลัง ประจำอยู่ในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 9 อำเภอของจังหวัดตาก เพื่อสนธิกำลัง
ร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่ เข้าควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว 

ล่าสุด ชุดเหยี่ยวไฟตาก ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 22 โป่งแดง ร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่า เร่งเข้าพื้นที่ดับไฟป่าที่เกิดขึ้น บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง บริเวณบ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 1 จุด และ บริเวณบ้านชะลาดระฆัง ต.โป่งแดง อ.เมือง  
จ.ตาก จำนวน 2 จุด มีพื้นท่ีป่าได้รับความเสียหายรวมประมาณ 12 ไร่ 

ในขณะที่สถานการณ์ไฟป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ขณะนี้ยังคงเกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต่างเร่งเข้าพื้นที่เพื่อทำการดับไฟป่า 
แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพ้ืนท่ีเกิดไฟป่าอยู่บนภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน ล่าสุดเมื่อเวลา 02.18 น. (22 ก.พ.) ตรวจพบจุดความร้อนใน
พื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 30 จุด โดย 18 จุด อยู่ในพื้นที่ผืนป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินเท้าเพื่อเข้าไปทำการดับไฟ
ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เช้านี้ที่สถานีวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก สูงถึง 147 AQI เริ่มส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายชิงเผาของหน่วยงานภาครัฐบางพื้นท่ีที่ต้องการลดปริมาณเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟป่าไหม้ในช่วงที่เข้าสู่ห้วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ที่จะเริ่มในวันท่ี 1 มีนาคม-30 เมษายน 2566 นี้. 
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องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จ.ลพบุรีและสระบุรี 
สยามรัฐออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2566 04:25 น. ราชสำนัก  

   
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการ  เดินทางไปติดตามการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยาย
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ นิทรรศการวิสาหกิจชุมชนตำบลเขาน้อย 
และร่วมปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีโครงการฯ จากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำซับวัดป่าชุมชน เขาซับแกงไก่ 

   
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่าโดยชุมชนและเป็นเครือข่ายในการ
ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและ
ชุมชนในการฟื้นฟูป่าโดยใช้หลักการทรงงานด้านป่าไม้ การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก มีการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า
และทำแนวกันไฟ อบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่ราษฎรและเยาวชน จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ การแปรรูปสมุนไพรเขาซับแกงไก่ 
โดยสำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี 2555-2561 แก่กรมป่าไม้ ปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาป่าไม้ พบว่าสภาพป่า
ธรรมชาติและสภาพป่าที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ์พบได้จากความหลากหลายของชนิดพรรณไม้กว่า  150 ชนิด พื้นที่เกิดความชุ่มช้ืน มี
แหล่งน้ำซับและน้ำใต้ดินกลับมาไหลตลอดทั้งปี ด้านการป้องกันรักษาป่า  จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ลาดตะเวน
ร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องจึงลดปัญหาไฟป่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารโดยการใช้ประโยชน์จากป่า มี
การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเขาซับแกงไก่เพื่อทำกิจกรรมเสริมรายได้ เช่น เพาะชำกล้าไม้จำหน่าย แปรรูปสมุนไพร เป็นต้น 
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ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี รับฟัง
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน จากนั้น เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กก่อตั้งขึ้นจาก
พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และ
กรมชลประทาน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ
พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่าง ๆ โดยวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ลำห้วยมวกเหล็ก ให้สอดคล้องกับโครงการเขื่อน
เก็บน้ำแม่น้ำป่าสักที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ในขณะนั้น เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ในการเพาะปลูกได้ตลอดปี ซึ่งโครงการฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี 2560 เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนในเขตจังหวัดสระบุรี อำเภอวังม่วงและอำเภอแก่งคอย และชุมชนขนาดย่อมใกล้เคียง 
เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร โดยมีพื้นท่ีรับประโยชน์ 25,500 ไร่ ช่วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญ
นำรายได้สู่จังหวัดสระบุรีอีกด้วย 
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2 มอดไม้ทิ้ง จยย. หนี จนท.อช.ภูกระดึงรวบทันควัน พบไม้ของกลาง-อุปกรณ์เพียบ 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 18:01 น.  

   

2 มอดไม้ทิ้ง จยย.หลบหนี จนท.อช.ภูกระดึงรวบทันควัน พบไม้ของกลางและอุปกรณ์เพียบ 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า ชุดเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
นำโดยนายมงคล ปุ่นยิ้ม ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ภด.3 (นาน้อย) ขณะออกตรวจมาถึงบริเวณสามแยกวังอีเมือง ท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย เวลา 20.20 น. 

ได้พบรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE สีแดงดำ หมายเลข ทะเบียน 1กฐ 3189 มหาสารคาม บรรทุกไม้ประดู่แปรรูป 
จำนวน 3 แผ่น และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE i สีขาวดำ หมายเลข ทะเบียน 1กฉ 8862 เลย บรรทุกไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 4 แผ่น  
ขับมาตามเส้นทางการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าท่ี จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ 

 

ทันใดนั้น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันได้จอดรถแล้ววิ่งหนี  เจ้าหน้าที่จึงติดตามและควบคุมตัวไว้ได้ ทราบช่ือภายหลัง คือ นายบุญเลิศ  
(สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี และนายสุริยน (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี เจ้าหน้าท่ีได้ทำการตรวจสอบ รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน พบไม้ชิงชันแปรรูป 
และไม้ประดู่แปรรูปผูกมัดบรรทุกอยู่ท้ายรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาและไม้ของกลาง อุปกรณ์การกระทำผิด ทำบันทึกการจับกุม/
ตรวจยึด และส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อดำเนินคดีต่อไป 
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