
สรุปขาวประจําในวันท่ี  29 ก.ย. 64   

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว..บุคคลแนวหนา  ลดเชื้อเพลิงในปา  (แนวหนา  29 ก.ย. 64  หนา 4) 
- คอลัมน..Human in Moverment เฟลิกซ ดนัย ลิงค  (ประชาชาติ  30 ก.ย. – 3 ต.ค. 64  หนา 24) 
- สอบปมรุกพ้ืนที่ ‘เทคนิคกลาง’ พบมีมูลดีเอสไอรับเปนคดีพิเศษ  (เดลินิวส  29 ก.ย. 64  หนา 9) 
- คอลัมน  Live Release  บีกริม เรียลเอสเตท สนบัสนุนเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิง  (ผูจัดการรายวัน 360° 29 
ก.ย. 64  หนา 15) 
 
สื่อออนไลน 
- ‘บิ๊กปอม’ ผานราง คกก.นโยบายปาชุมชน 3 ฉบับ เพ่ือความมั่นคงทางสังคม ศก.สิ่งแวดลอม 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000096131   (ผูจัดการออนไลน  28 ก.ย. 64) 
- วิทยาลัยเทคนิคถลางบุกรุกปาสงวนแหงชาติ   
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2963035  (มติชน  29 ก.ย. 64 
- DSI รับดคีบุกรุกพื้นท่ี “วิทยาลัยเทคนิคถลาง” เปนคดีพิเศษ   
 https://www.komchadluek.net/news/485736 (คมชัดลึก  29 ก.ย. 64) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14763
วันที่: พุธ 29 กันยายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ลดเชื้อเพลิงในป่า

รหัสข่าว: C-210929005039(29 ก.ย. 64/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 23.84 Ad Value: 21,456 PRValue : 64,368 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5397
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน - อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 24(บนซ้าย)

คอลัมน์: Human in Movement

รหัสข่าว: C-210930023075(29 ก.ย. 64/05:28) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 21.62 Ad Value: 29,187 PRValue : 87,561 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26284
วันที่: พุธ 29 กันยายน 2564
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: สอบปมรุกพื้นที่'เทคนิคถลาง' พบมีมูลดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ

รหัสข่าว: C-210929004034(29 ก.ย. 64/04:49) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 34.90 Ad Value: 73,290 PRValue : 219,870 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3529
วันที่: พุธ 29 กันยายน 2564
Section: Live/-

หน้า: 15(ขวา)

ภาพข่าว: Live Release: บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุนเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล

รหัสข่าว: C-210929040071(29 ก.ย. 64/05:20) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 12.93 Ad Value: 19,395 PRValue : 58,185 คลิป: สี่สี(x3)



 

“ประวิตร” เผย คกก.นโยบายปาชุมชน เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 3 ฉบับ เพ่ือความ
มั่นคงทางสังคม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 
 
วันนี้ (28 ก.ย.) พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงใน ครม.วันนี้ วา คณะกรรมการนโยบายปา
ชุมชนมีมติเห็นชอบ รางระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนจํานวน 3 ฉบับ คือ 1. ระเบียบการใชประโยชนจาก
ปาชุมชน เพ่ือสงเสริมการศึกษาเรียนรู และการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ ตลอดจนขอหามที่มิใหกระทําในปาชุมชน 2. 
ระเบียบวิธีการเก็บ การรักษา และการใชจายเงินรายได เพ่ือจัดการปาชุมชน เพ่ือให การจัดการปาชุมชน เปนไปโดย
โปรงใส ตรวจสอบได และปองกันความขัดแยง ระหวาง สมาชิกปาชุมชนในการจัดการปาชุมชนและ 3. ระเบียบการ
ดําเนินการตอปาชุมชน ซึ่งจัดตั้งในพ้ืนที่หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
รองนายกรัฐมนตรี กลาวตอไปวา รางระเบียบทั้ง 3 ฉบับนี้ จะเปนแรงจูงใจใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับรัฐในการ
จัดการปาชุมชน เพ่ือความมั่นคงทางสังคม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เปนการกระจาย
อํานาจสูระดับพ้ืนที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานดานปาชุมชนเปนไปตามความตองการของ ชุมชนและ
เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่อยางสมดุลและยั่งยืน 
 



 
ดีเอสไอ มีมติรับคดีบกุรุกปาสงวน พื้นท่ี “วิทยาลัยเทคนิคถลาง” เปนคดีพิเศษ 

สืบเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต มีหนังสือรองทุกขและขอความอนุเคราะห ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เขาตรวจสอบพ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคนิคถลางที่ไดรับอนุมัติจากกรมปาไม เพ่ือการเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ปาบางขนุน เนื่องจากมีบุคคลบุกรุกพื้นที่ดังกลาว โดยอางวาไดถือเอกสารสิทธิจากกรมปาไม และแยงสิทธิ
การครอบครองกรณีดังกลาว 

 



โดยในวันที่ 28 ก.ย.64 พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมอบหมายให กองคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนายภูรินทพัฒน สมบูรณ ผูอํานวยการสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 2 กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการสืบสวน และมีนายเจตนา เหมมุน 
ผูอํานวยการสวนวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมและการขาวกองเทคโนโลยีและศนูยขอมูลการตรวจสอบรวม เปนคณะ
พนักงานสืบสวน 

 
จากการสืบสวนพบวา ปาบางขนุน ซึ่งอยูในเขตทองที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไดถูกประกาศเปนปาสงวน

แหงชาติภายหลังกรมอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม ใหใช
ประโยชนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน ทองที่ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือจัดตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แหงที่ 2 โดยไดลงนามในบันทึกรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขแนบทายประกาศกรมปาไมฉบับดังกลาว เม่ือวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 ไวแลว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัย ฯไดมีการปกเขตทําแนวรั้วลวดหนาม ทั้ง 4 ดาน เสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน 2563 โดยมีการ
สํารวจการถือครองพื้นที่ของราษฎรในเขตปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน พบวา มีราษฎรที่ถือครองและใชประโยชน
พ้ืนที่ปาไม จํานวน 265 ราย รวม 310 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,698-1-53 ไร ทําประโยชนดวยการปลูกยางพารา 
ปาลมน้ํามัน และผลไมชนิดตาง ๆ 

ซึ่งราษฎรทุกรายไดถือครองพื้นที่ปาไมภายหลังการประกาศเปนที่ดินของรัฐ ซึ่งพ้ืนที่ถูกบุกรุกเปนปาสงวนแหงชาติ
และสวนปาที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สภาพเปน ปาตนน้ํา ปาอุดมสมบูรณ มีตนไมขนาดใหญกระจายอยูเต็ม
พ้ืนที่ เชน ตนยางทอง นากบุด หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ยางนา และสะตอ เปนตน สามารถมองเห็นภูมิทัศน
โดยรอบไดอยางชัดเจน เชน สนามบินนานาชาติภูเก็ต ทะเลฝงอันดามัน เปนตน 

 

 
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดพิจารณาแลวเห็นวาพฤติการณดังกลาวอาจเขาขายเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครอง

พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน และที่ดินของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2507 และประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน กระทบตอสภาพแวดลอมและทรัพยากรสําคัญของชาติ 

 
 
 
 
 
 



 
มีความซับซอน จําเปนที่จะตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ ตาม พ.ร.บ.

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทํา
ความผิดตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนด ตามประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จึงมีคําสั่งใหรับเรื่องดังกลาวไวเปนคดีพิเศษ เพ่ือสืบสวนสอบสวนและพิสูจนความผิด เพ่ือนําตัวผูกระทําผิด
มาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 



 
 
สืบเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต มีหนังสือรองทุกขและขอความอนุเคราะห ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เขาตรวจสอบพ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคนิคถลางที่ไดรับอนุมัติจากกรมปาไม เพ่ือการเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ปาบางขนุน เนื่องจากมีบุคคลบุกรุกพื้นที่ดังกลาว โดยอางวาไดถือเอกสารสิทธิจากกรมปาไม และแยงสิทธิ
การครอบครองกรณีดังกลาว  

โดยในวันที่ 28 ก.ย.64 พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมอบหมายให กองคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนายภูรินทพัฒน สมบูรณ ผูอํานวยการสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 2 กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการสืบสวน และมีนายเจตนา เหมมุน 
ผูอํานวยการสวนวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมและการขาวกองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบรวม เปนคณะ
พนักงานสืบสวน  

 

 

 



 
 
จากการสืบสวนพบวา ปาบางขนุน ซึ่งอยูในเขตทองที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไดถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
ภายหลังกรมอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม ใหใชประโยชนพ้ืนที่
ในเขตปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน ทองที่ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต แหงที่ 2 โดยไดลงนามในบันทึกรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขแนบทาย
ประกาศกรมปาไมฉบับดังกลาว เม่ือวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 ไวแลว   
 
วิทยาลัย ฯไดมีการปกเขตทําแนวรั้วลวดหนาม ทั้ง 4 ดาน เสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน 2563 โดยมีการสํารวจการถือ
ครองพื้นที่ของราษฎรในเขตปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน พบวา มีราษฎรที่ถือครองและใชประโยชนพื้นที่ปาไม 
จํานวน 265 ราย รวม 310 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,698-1-53 ไร ทําประโยชนดวยการปลูกยางพารา ปาลม
น้ํามัน และผลไมชนิดตาง ๆ ซึ่งราษฎรทุกรายไดถือครองพื้นที่ปาไมภายหลังการประกาศเปนที่ดินของรัฐ ซึ่งพ้ืนที่ถูก
บุกรุกเปนปาสงวนแหงชาติและสวนปาที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สภาพเปน ปาตนน้ํา ปาอุดมสมบูรณ มีตนไม
ขนาดใหญกระจายอยูเต็มพื้นที ่เชน ตนยางทอง นากบุด หลุมพอ ตะเคยีนทอง ตะเคียนหิน ยางนา และสะตอ เปน
ตน สามารถมองเห็นภูมิทัศนโดยรอบไดอยางชัดเจน เชน สนามบินนานาชาติภูเก็ต ทะเลฝงอันดามัน เปนตน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดพิจารณาแลวเห็นวาพฤติการณดังกลาวอาจเขาขายเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครองพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติปาบางขนุน และที่ดินของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และ
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
กระทบตอสภาพแวดลอมและทรัพยากรสําคัญของชาติ มีความซับซอน จําเปนที่จะตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดพิีเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม และเปนไปตาม
รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนด ตามประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีคําสั่งใหรับเรื่องดังกลาวไวเปนคดีพิเศษ เพ่ือสืบสวน
สอบสวนและพิสูจนความผิด เพ่ือนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 


