
สรุปข่าวประจำในวันที่ 24 ก.พ. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ (ไทยรัฐ 25 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: รุกป่า (มติชน 25 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- จับนายทุนปลูกรีสอร์ตในป่าสงวนฯเลย (มติชน 25 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- ไทยโพสต์: ป.ป.ช.ต้องไม่ให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย (ไทยโพสต์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
กอ.รมน.-พยัคฆ์ไพร จับนายทุน ละเลงภูเขาทำร้านอาหารในป่าสงวนฯ อบต.ห้ามแล้วก็ไม่ฟัง (มติชน 23 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3838731 
จนท.สนธิกำลังบุกจับรีสอร์ตหรูรุกป่าสงวนแหล่งท่องเที่ยวดังเชียงใหม่ ยึดคืนพ้ืนที่กว่า 5 ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
(ผู้จัดการออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2566) https://mgronline.com/local/detail/9660000017739 
อบต.วังด้ง เตรียมประสาน จนท.ที่ดินกาญจน์ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินนายทุน (มติชน 23 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840351 
อบต.วังด้ง เตรียมประสาน จนท.ที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดินนายทุน (ผู้จัดการออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://mgronline.com/local/detail/9660000017685 
สั่งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ‘กนกวรรณ’อ่วม ฎีกาพิพากษาคดีรุกป่าเขาใหญ่ (แนวหน้า 23 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.naewna.com/politic/712966 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23776
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-230225039103(24 ก.พ. 66/07:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.82 Ad Value: 9,820 PRValue : 29,460 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: รุกป่า

รหัสข่าว: C-230225038069(24 ก.พ. 66/08:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.06 Ad Value: 15,672 PRValue : 47,016 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: จับนายทุนปลูกรีสอร์ตในป่าสงวนฯเลย

รหัสข่าว: C-230225038070(24 ก.พ. 66/08:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.37 Ad Value: 20,844 PRValue : 62,532 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9598
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยโพสต์: ป.ป.ช.ต้องไม่ให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย

รหัสข่าว: C-230224008056(24 ก.พ. 66/05:40) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 35.99 Ad Value: 43,188 PRValue : 129,564 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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กอ.รมน.-พยัคฆ์ไพร จับนายทุน ละเลงภูเขาทำร้านอาหารในป่าสงวนฯ อบต.ห้ามแล้วก็ไม่ฟัง 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 11:39 น.  

   

‘กอ.รมน.-พยัคฆ์ไพร’ จับนายทุน ละเลงภูเขาทำร้านอาหารในป่าสงวนฯ อบต.ห้ามแล้วก็ไม่ฟัง 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม หน่วยป้องรักษาป่าท่ี ลย.6 (นาแห้ว) นายก อบต.นามาลา 
และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ ตามข้อร้องเรียนพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ  ปรับพื้นที่ขนาดใหญ่สร้างรีสอร์ต ร้านอาหาร 
และลานกางเต็นท์แคมป์ปิ้ง บริการนักท่องเที่ยว ช่ือ “9ง้อมแคมป์ปิ้งวิว” อยู่ริมถนนสายด่านซ้าย-เหมืองแพร่ บ้านหนองหวาย หมู่ 5 ต.นามาลา  
อ.นาแห้ว จ.เลย อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำช้ัน 1 เอ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบริเวณประตูทางเข้า “9ง้อมแคมป์ปิ้งวิว” พบว่ามีไม้ไผ่ปิดกั้นประตูทางเข้า เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไป
ภายในไม่พบผู้ใดอยู่ในพื้นที่ แต่คณะเจ้าหน้าที่ไดส้ืบสวนหาพยานหลักฐานความเชื่อมโยงจนชัดเจน ว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ครอบครองเดิม และ
ขยายพื้นที่บุกรุกป่าใหม่ ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 

เจ้าหน้าที่จับค่าพิกัดพื้นที่บุกรุกยึดถือครอบครอง คำนวณเนื้อที่ได้  5-3-57 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเบื้องต้นเป็นเงิน 883,500 บาท ตรวจยึด
พื้นที่ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตรวจวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างอาคาร และโดมที่พักถาวร รวม 7 หลัง 
ตรวจยึดอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

โดยขณะตรวจสอบภายในรีสอร์ตพบไม้สักท่อนวางกองอยู่บริเวณอาคารที่พัก ไม่พบรูปรอยดวงตราตีประทับแต่อย่างใด จึงตรวจยึดไว้จำนวน 6 ท่อน 
ปริมาตร 0.34 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 20,400 บาท ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า สำหรับการตรวจยึดรีสอร์ต 9ง้อมแคมป์ปิ้งวิว วันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตนและหน่วยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำโดยนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ได้เข้าตรวจสอบ 9ง้อมแคมป์ปิ้งวิว ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน พบนายไพโรจน์  
แก้วเกษศรี แสดงตนเป็นผู้ถือครองที่ดิน และแจ้งว่าได้ทำประโยชน์ต่อมาจากบิดา มารดา มาตั้งแต่ประมาณปี 2536 ซึ่งเคยมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้ามา
สำรวจการถือครอง 

“ปัจจุบันได้ร่วมกับนายวินิจ ยศปัญญา ปรับพื้นท่ีไร่เกษตรเดิม เพื่อทำลานกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว แต่คณะเจ้าหน้าที่ได้อ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศย้อนหลัง พบว่าพื้นที่บางส่วนมีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน จึงทำการอ่านแปลวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางอากาศโดยละเอียด เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฏว่ามีการบุกรุกขยายพื้นที่ทำกินเดิม ซึ่งผิดเง่ือนไขการทำกินใน
เขตป่าสงวนฯตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/02/รุกป่า-ภป.-เฟซ728.jpg
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“เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายไพโรจน์ ให้การยอมรับว่าได้ขายที่ทำกินให้กับนายวินิจ ในราคา 5 แสนบาท เพื่อก่อสร้าง “9ง้อมแคมป์ปิ้งวิว” โดย
ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 256 เมตร จาก อบต.นามาลา แต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ
ที่ดิน และอยู่ในเขตป่าสงวนฯ อบต.นามาลา จึงไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง แต่นายวินิจไม่เชื่อฟังกลับก่อสร้างอาคารถาวรจนเสร็จ รวม 7 หลัง และเปิด
ให้บริการรับนักท่องเที่ยวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา 

โดยพื้นท่ีก่อสร้าง “9 ง้อมแคมป์ปิ้งวิว” นายวินิจแสดงตนเป็นเจ้าของชัดเจน โดยย้ายภูมิลำเนามาจาก ต.นาบึง เป็นผู้ขอบ้านเลขท่ี 162 หมู่ 5 ต.นา
มาลา อ.นาแห้ว ด้วยตนเอง การกระทำของนายวินิจดังกล่าวจึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522″ พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดพื้นที่บุกรุก เนื้อที่ 5-3-57 ไร่, อาคาร 7 หลัง และตรวจยึดไม้สัก 6 ท่อน ส่ง  
พงส.สภ.นาแห้ว ดำเนินคดี เพื่อติดตามตัวนายวินิจและผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดี  โดยมอบให้หน่วยป้องรักษาป่าที่ ลย.6 (นาแห้ว) เป็นผู้
กล่าวโทษ 
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จนท.สนธิกำลังบุกจับรีสอร์ตหรูรุกป่าสงวนแหล่งท่องเที่ยวดังเชียงใหม่ ยึดคืนพื้นที่กว่า 5 ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
เผยแพร่: 23 ก.พ. 2566 17:18   ปรับปรุง: 23 ก.พ. 2566 17:18   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
เชียงใหม่ - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สนธิกำลังตำรวจและฝ่ายปกครอง บุกตรวจยึดจับกุมนายทุนรุกป่าสงวนพ้ืนที่กว่า 5 ไร่ 
ผุดรีสอร์ตหรู กลางแหล่งท่องเท่ียวชื่อดังอำเภอแม่แตง  

วันนี้ (23 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้สั่งการให้นายสัมพันธ์ พุฒด้วง 
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ชม.6 
(ปางกว้าง) เจ้าหน้าท่ีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ร่วมกันจับกุมสถานที่พักให้บริการนักท่องเที่ยว “ฮิมหมอกโฮมสเตย์” 
ซึ่งเป็นรีสอร์ตหรู ตั้งอยู่แหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง บริเวณท้องที่บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 (หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 5-1-47 ไร่ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย อาคาร
ต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมห้องพัก ลานกางเต็นท์โดมโครงสร้างเหล็ก ห้องครัว และถนนคอนกรีต ในข้อหากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497, พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลและตรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมรวบรวมเอกสาร
พยานหลักฐาน เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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อบต.วังด้ง เตรียมประสาน จนท.ที่ดินกาญจน์ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินนายทุน 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 21:15 น.  

   

อบต.วังด้ง เตรียมประสาน จนท.ที่ดินกาญจน์ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินนายทุน 

ความคืบหน้ากรณี นายสยาม รักชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังจาน หมู่ 8 นายเจริญพงศ์ เปียสนิท ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ามะนาว หมู่ 2 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี ร้องเรียนสื่อมวลชนว่า มีนายทุนรายใหญ่จากจังหวัดนครปฐม ช่ือย่อว่า ร. ใช้เครื่องจักรขุดลำห้วยสาธารณะโดยไม่ดีรับอนุญาตและนำ
ดินไปถมท่ีของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

โดยเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอรรถพล แก่นทรัพย์ ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรีฝ่ายความมั่นคง นายนิติกร แสงทอง ส.อบจ.กาญจนบุรี 
ว่าที่ร้อยโท นครินทร์ ปรกแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง นายนิจสัย แสงทอง กำนันตำบลวังด้ง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ
เมืองกาญจนบุรี นายอุสาห์ รอดหยู่ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าท่ี อส.อ.เมืองกาญจนบุรี และชาวบ้านจำนวน
หนึ่ง ร่วมเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมกับนำภาพและเอกสารหลักฐานต่างไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ท่ี สภ.ลาดหญ้า ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กก.5 บก. ปทส.) เจ้าหน้าท่ี ปทส.ภ.จว.กาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรี (กรมป่าไม้) ร่วมลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ข้างต้นนำพาตรวจสอบบริเวณลำห้วยที่ถูกขุดดินข้ึนมา เบื้องต้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ท่ีดิน
จังหวัดกาญจนบุรี มายืนยันขอบเขตแปลงที่ดินของนายทุนเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ 

เบื้องต้นอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง ให้ทำหนังสือประสานไปยังสำนักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อร่วมตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดินของนายทุนให้แน่ชัดเสียก่อน โดยจะมีการนัดหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด ลงพื้นท่ีตรวจสอบพร้อมกัน
อีกครั้งหนึ่ง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/02/11_OaysyhC.jpg


-5- 
 

 

อบต.วังด้ง เตรียมประสาน จนท.ที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดินนายทุน 
เผยแพร่: 23 ก.พ. 2566 15:33   ปรับปรุง: 23 ก.พ. 2566 15:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
อบต.วังด้ง เตรียมประสาน จนท.ที่ดินกาญจน์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินนายทุน ก่อนนัดหมายทุกหน่วยงานตรวจลำห้วยสาธารณะที่ถูก
ขุดไปถมท่ีอีกรอบ 

ความคืบหน้ากรณีนายสยาม รักชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังจาน หมู่ 8 นายเจริญพงศ์ เปียสนิท ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ามะนาว หมู่ 2 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี ร้องเรียนสื่อมวลชนว่ามีนายทุนรายใหญ่ใช้เครื่องจักรขุดลำห้วยสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำดินไปถมที่ของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

โดยเมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา นายอรรถพล แก่นทรัพย์ ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรีฝ่ายความมั่นคง นายนิติกร แสงทอง ส.อบจ.กาญจนบุรี ว่าที่ 
ร.ท.นครินทร์ ปรกแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง นายนิจสัย แสงทอง กำนันตำบลวังด้ง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง
กาญจนบุรี นายอุสาห์ รอดหยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อส.เมืองกาญจนบุรี และชาวบ้านจำนวนหนึ่ง 
ร่วมเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมกับนำภาพและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปลงบันทึกประจำวันไว้ท่ี สภ.ลาดหญ้า ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (23 ก.พ.) เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.5 
บก.ปทส.) เจ้าหน้าที่ ปทส.ภ.จว.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรี (กรมป่าไม้) ร่วมลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี
เจ้าหน้าท่ีข้างต้นนำตรวจสอบบริเวณลำห้วยที่ถูกขุดดินข้ึนมา 

เบื้องต้น ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากจะต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี มายืนยันขอบเขตแปลงที่ดินของนายทุนเสียก่อน จึงจะ
สามารถดำเนินการได้ 

ทั้งนี้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง ให้ทำหนังสือประสานไปสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
ร่วมตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดินของนายทุนให้แน่ชัดเสียก่อน โดยจะมีการนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกันอีก
ครั้งหนึ่ง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 
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สั่งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ‘กนกวรรณ’อ่วม ฎีกาพิพากษาคดีรุกป่าเขาใหญ่ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น. 

ศาลฎีกาฯพิพากษา“กนกวรรณ วิลาวัลย์” อดีต รมช.ศึกษาฯ ฐานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีรุกป่าเขาใหญ่ กว่า 30 ไร่ ที่ปราจีนบุรี สั่งเพิก
ถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ด้านป.ป.ช.กางแฟ้มคดีรุกป่า ปี 2566 
บิ๊กนักการเมืองคนดัง-กลุ่มทุนมีหนาว จ่อแจ้งข้อกล่าวหา-ช้ีมูลเพียบ 

เมื่อเวลา13.00น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ คมจ.2/2565 ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรมช.ศึกษาธิการ ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

คดีนี้ ป.ป.ช.ผู้ร้องยื่นคำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2545 นางกนกวรรณ ผู้คัดค้าน ได้ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลเนิน
หอม อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ี 30-2-80.5 ไร่ อ้างว่า เมื่อปี 2533 ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจาก นายทิว มะลิซ้อน ทั้งไม่เคยมีการเข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติให้แก่ นาง
กนกวรรณผู้คัดค้าน ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความ
เสียหายร้ายแรง โดยนางกนกวรรณผู้คัดค้านยังคงยึดถือครอบครองท่ีดินแปงงดังกล่าวต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการ 

ปปช.ชี้ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง 

ป.ป.ช.ผู้ร้องจึงขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ผู้คัดค้านหยุด
ปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้นางกนกวรรณ ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ต่อมา วันที่ 26 ส.ค.65 ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้องของ ป.ป.ช.ผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งให้ นางกรกวรรณ ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าจะมีคำพิพากษา และศาลฎีกาพิจารณาคดีครั้งแรกไปเมื่อวันท่ี 5 ต.ค.65 และมีการพิจารณาไต่สวนคดีเรื่อยมาจนแล้วเสร็จ 

‘กนกวรรณ’ส่งตัวแทนฟังคำตัดสิน 

โดยวันนี้ฝ่าย ป.ป.ช.ผู้ร้องเดินทางมาศาล ขณะที่นางกนกวรรณ ผู้คัดค้านไม่ได้มาฟังคำพิพากษา แต่ส่งทีมทนายความมาแทน 

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาแรกว่า ผู้คัดค้านซึ่งดำรงตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการ  กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 11ประกอบข้อ 27 วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่า การกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ ส่วนรวมนั้น ต้องมีสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ มีประโยชน์ส่วนตน อันอาจ กระทบต่อการวินิจฉัย
สั่งการหรือการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของบุคคลนั้น โดยอาจ เป็นอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบในเรื่องที่ตนมีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อผู้คัดค้านไม่มี อำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จึงฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ฯ ข้อ 13ประกอบข้อ 27 วรรค สอง 

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้คัดค้านแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมฯ ข้อ 8
ประกอบข้อ27 วรรคหนึ่ง และผู้คัดค้านกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ ของการดำรงตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการ อันถือว่ามี
ลักษณะร้ายแรง ตามมาตรฐานทาง จริยธรรมฯ ข้อ 17ประกอบข้อ 27วรรคสอง หรือไม่ 

อ้างท่ีดินซื้อต่อมาจากคนอื่น 

นางกนกวรรณ ผู้คัดค้านอ้างข้อความต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิว่าผู้คัดค้าน ได้ที่ดินมาโดยการซื้อมาจากนายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 2533 และผู้
คัดค้านทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการทำสวน ปลูก มะม่วง กระท้อน และพืชตามฤดูกาลเต็มทั้งแปลงนั้นเห็นว่า ผู้คัดค้านให้การและเบิกความในช้ัน
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ไต่สวนว่า นายทิว มะลิทอง ขายที่ดินที่ครอบครองทำประโยชน์ให้นายสุนทร วิลาวัลย์ บิดาผู้คัดค้าน  หลังจากนั้นนายสุนทรให้ผู้คัดค้านเข้า
ครอบครองทำประโยชน์ ซึ่งเท่ากับผู้คัดค้านยอมรับว่านายทิว มะลิซ้อน ไม่มีตัวตนอยู่จริง ผู้คัดค้านรู้อยู่แต่แรกแล้วว่า เจ้าของที่ดิน คือ นายทิว 
มะลิทอง และนายทิว มะลิซ้อนขายที่ดินให้นายสุนทร ซึ่งมิใช่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านชอบท่ีต้องแจ้ง ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ให้ตรงต่อความจริงว่าผู้คัดค้าน
มิได้เป็นผู้ซื้อท่ีดินมาด้วยตนเอง หากแต่นายสุนทรบิดา เป็นผู้ซื้อที่ดิน ท่ีผู้คัดค้านเบิกความว่า ผู้คัดค้านครอบครองทำประโยชน์ในท่ีดินโดยปลูกต้น
ไผ่ตง ต้นกระพ้อ พืชผัก สวนครัว ต้นมะม่วง ต้นกระท้อน และพืชอื่นตามฤดูกาล เมื่อพิจารณาตามรายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทาง อากาศ
บริเวณตำบลเนินหอม ที่ใช้ภาพถ่ายทางอากาศในปี 2496,2510 2516,2532,2546 เเละ2553 

พิสูจน์ไม่พบการทำประโยชน์ 

ประกอบสำรวจข้อมูลภาคสนามวันที่ 4 -6 เม.ย.65 ปรากฏว่า ไม่พบการ ทำประโยชน์ใด ๆ ในพื้นที่มีสภาพเป็นป่ารกทึบ และหินโผล่ ซึ่งการ
ตรวจสอบดังกล่าวมีนายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์ ตัวแทนผู้คัดค้านเข้าร่วมตรวจสอบที่ดิน ทั้งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเช่ียวชาญ สำนักสำรวจด้าน
วิศวกรรม และธรณีวิทยา กรมชลประทาน เบิกความว่า ไม่พบร่องรอยการทำสวน ปลูกไม้ผล ในช่วงปีใด ๆ ทั้งสิ้น บ่งชี้ให้เห็นว่า ในช่วงระยะเวลา
ที่ผู้คัดค้านอ้างว่านายขอด นายมี นายทิว และตัวผู้คัดค้านเองครอบครองที่ดินต่อเนื่องกันมานั้น ที่ดินยังมิได้มีการเข้าทำประโยชน์เป็นหลักฐาน
มั่นคงและมีผลผลิตอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ อันเป็นเงื่อนไขการ ออกโฉนดที่ดินตามข้อ 5 แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับ คำเบิกความของนายหอมและนายทิวว่า สภาพที่ดินมีลักษณะเป็นหินกรวดผสมดินลูกรังบางส่วน และรายงานการ 
วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ ที่ผู้คัดค้านอ้างก็ไม่ได้ระบุถึงต้นไผ่ ต้นกระพ้อ ต้นมะม่วง หรือต้นกระท้อน และการวิเคราะห์ภาพถ่ายทาง
อากาศกับการเดินสำารวจท่ีดิน ไม่พบไม้แต่งล้อม ต้นไผ่ และต้นกระพ้อแต่อย่างใด ตามที่ผู้คัดค้านอ้างว่าได้ให้นายหอมทำประโยชน์ในท่ีดิน 

ขอออกโฉนดโดยขาดคุณสมบัติ 

ศาลฎีกาจึงรับฟังเป็นความจริงไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะที่ผู้คัดค้านขอออกโฉนดที่ดิน ผู้คัดค้านไม่ได้ครอบครองทำ ประโยชน์ในท่ีดิน ผู้คัดค้าน
จึงไม่ได้สิทธิครอบครองในที่ดิน การที่ผู้คัดค้านให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิว่า เมื่อปี 2533 ผู้คัดค้านซื้อที่ดินมาจากนายทิว โดยนายทิว 
สร้างมาเมื่อ ประมาณปี 2500แล้วผู้คัดค้านครอบครองทำประโยชน์ในท่ีดินตลอดมา จึงฟังได้ว่าเป็นการให้ถ้อยคำเท็จ ผู้คัดค้านจึงมิใช่เป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่ขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58ทวิ (3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ การที่กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินเลขท่ี 43358ให้ผู้คัดค้านจึงเป็นการ
ไม่ชอบ เมื่อผู้คัดค้านขอออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วได้โฉนดที่ดิน และ ยังคงถือครองโฉนดที่ดินดังกล่าวมาจนถึงวันที่ผู้
คัดค้านดำรงตำแหน่ง รมช. ศึกษาธิการตลอดมาจนถึง ปัจจุบัน จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 
8 แล้ว และถือว่ามี ลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ทั้งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และเกิด
ความเสียหายต่อช่ือเสียงของผู้คัดค้านที่ดำรงตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการ แม้มิได้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของตนโดยตรงก็ตามเพราะอาจทําให้
สาธารณชนขาดความเช่ือถือศรัทธาต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของผู้คัดค้าน จึงเป็นการก่อให้เกิด ความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติศักดิ์ในการดำรงตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการด้วย 

ถอนสิทธิ์10ปี-ห้ามลงลต.ตลอดชีวิต 

เมื่อการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในการบังคับใช้  กฎหมาย จึงเป็นกรณีมีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมฯ ข้อ 27วรรคสอง พิพากษาว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 234วรรคหนึ่ง (1) วรรคสามและวรรคสี่ ประกอบ พรป.ว่าก้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา 87 ประกอบมาตรา 
81และ มาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 8ประกอบข้อ 27วรรคหนึ่ง และข้อ17ประกอบข้อ 27วรรคสอง ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการ 
นับแต่วันท่ี 26ส.ค.65อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่ง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป รวมถึงไม่มี
สิทธิดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา235วรรคสาม วรรคสี่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมี
กำหนด10ปีนับแต่วันท่ีศาลฎีกามีคำพิพากษาคำขออื่นนอกจากน้ีให้ยก 

ปปช.เดินหน้าสอบคดีรุกที่ดิน 

วันเดียวกัน ที่โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายมงคล  ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำนัก
ไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ มีภารกิจเกี่ยวกับการบุกรุกครอบครองท่ีดินของรัฐ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและ
ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรมในเขตกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตโรงงานทุกชนิด และคดีเกี่ยวกับเหมืองแร่ โดยจะมีการใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 60-70% โดยการดำเนินการ
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ตั้งแต่ปี 63-66 มีเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วและมีการชี้มูลทั้งอาญาและวินัย ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 49 คดี ช้ีมูลอาญา 5 คดี ช้ีมูลวินัย 4 คดี โดยมีผู้ที่
ถูกช้ีมูลตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงนักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีเรื่องที่ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว 64 คดี 

นายมงคล กล่าวว่า สำหรับคดีที่น่าสนใจในปี 2566 ประกอบด้วย คดีที่ 1 การบุกรุกท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และ
ป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามทดสอบรถยนต์ คดีที่ 2 การบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
เขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ และเป็นพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับคดีที่ 
1 คดีที่ 3 การออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจในเขตเขาและความลาดชันเกิน 35% อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประมาณ 300 ไร่ อยู่ในขั้นตอนแจ้ง
ข้อกล่าวหา โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนน้ำเมา 

จับตา‘ภูเก็ต’หลายคดีนายทุนหนาว 

คดีที่ 4 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ดิน 2 แปลง บนหาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ 
โดยได้เรียกรับเงินในการดำเนินการจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งจะเสร็จภายในปีน้ีแน่นอน คดีที่ 5 ออกโฉนดที่ดินในพื้นท่ี ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่ และรับรองแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา โดยเป็นกรณีที่กรมป่าไม้ไปขีดแนวเขตแล้วไม่ตรงกับแผนที่ โดยขีดให้มีช่องว่าง
ทำให้กลุ่มทุนที่เป็นบริษัทยา เข้าไปออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องโดยตรวจสอบพบกระแสการเงิน ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายในปีนี้ 

นายมงคล กล่าวว่า 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.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งใกล้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 

คดีที่ 8 นายก อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต กับพวก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในโครงการลาคอลิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และพื้นที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลค่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าว
อาจจะมีการช้ีมูลยกท้ังสภาท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสถาบันการเงิน คดีที่ 9 เจ้าพนักงานท่ีดิน จ.ภูเก็ต สาขาถลาง กับพวกรวม 16 ราย 
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินบนเกาะแรด เนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์  ไม่มีบุคคลใดเข้าไปถือครองและทำประโยชน์จำนวน 6 
แปลง ซึ่งมีการแจ้งข้อหาแล้ว มีความเกี่ยวกับกลุ่มทุนประกอบกิจการรถยนต์ 

นครพนมรุกที่สาธารณะอีก3พันไร่ 

และคดีที่ 10 ทุจริตออกใบจอง, น.ส. 3 ก. และโฉนดที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 
3,000 ไร่ โดยเกี่ยวกับกลุ่มทุนด้านการเกษตร กว้านซื้อท่ีดินเอาใบจองไปออกโฉนด และถือเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง 

นายมงคล กล่าวด้วยว่าสำหรับแผนการดำเนินการในปัจจุบัน มี 254 คดี โดยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น 172 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 82 คดี โดย
เป็นรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 11 คดี ตรวจสอบเบื้องต้น 8 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 3 คดี โดย 1 ใน 3 เป็นคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ภาค
กลาง 52 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 38 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 14 คดี โดยมีคดีใหญ่กว่าหมื่นไร่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะต้องตรวจสอบ
ต่อไป ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 คดี อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 40 คดี ไต่สวนข้อเท็จจริง 18 คดี ภาคตะวันออก 15 คดี อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเบื้องต้น 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 

 

 


