
สรุปขาวประจําในวันที่ 8 ต.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ขาวสั้นทันโลก: สอบทุกแปลง (ไทยรัฐ 8 ตุลาคม 2564 หนา 12) 
- กมธ.กัดไมปลอย-ชง3กรม ลุยสอบปมที่ดิน'ศรีพันวา' (ขาวสด 8 ตุลาคม 2564 หนา 7) 
- กมธ.ที่ดิน บ้ีสอบโรงแรมศรีพันวา หลังปาไมอางโควิดทําตรวจสอบชา (บางกอกทูเดย 8-14 ตุลาคม 2564 หนา 7) 

ขาวเว็บไซต 
การเมือง - กมธ.จี้3กรม-ลุยสอบที่ดินศรีพันวา (ขาวสด 7 ตุลาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6662855 
จังหวัดแพร เจาหนาที่สนธิกําลังหลายฝาย ตรวจสอบการบุกรุกทําลายปา พบมีการลักลอบปลูกกัญชาในพ้ืนที่ดวย โดย  
ปาถูกบุกรุกไป 2 ไรเศษ (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 7 ตุลาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211007101328980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6662855
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23271
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: สอบทุกแปลง

รหัสข่าว: C-211008039158(7 ต.ค. 64/09:26) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.28 Ad Value: 10,208 PRValue : 30,624 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11272
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กมธ.กัดไม่ปล่อย-ชง3กรม ลุยสอบปมที่ดิน'ศรีพันวา'

รหัสข่าว: C-211008037005(7 ต.ค. 64/08:54) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.46 Ad Value: 17,006 PRValue : 51,018 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 3260
วันที่: ศุกร์ 8 - พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กมธ.ที่ดิน บี้สอบโรงแรมศรีพันวา หลังป่าไม้อ้างโควิดทำตรวจสอบช้า

รหัสข่าว: C-211008017070(8 ต.ค. 64/05:32) หน้า: 1/2

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 45.20 Ad Value: 45,200 PRValue : 135,600 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 3260
วันที่: ศุกร์ 8 - พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กมธ.ที่ดิน บี้สอบโรงแรมศรีพันวา หลังป่าไม้อ้างโควิดทำตรวจสอบช้า

รหัสข่าว: C-211008017070(8 ต.ค. 64/05:32) หน้า: 2/2

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 45.20 Ad Value: 45,200 PRValue : 135,600 คลิป: สี่สี(x3)



 
กมธ.จี้3กรม-ลุยสอบท่ีดินศรีพันวา – วันท่ี 6 ต.ค. ท่ีรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.พรรคก้าวไกล ประธานคณะกมธ.การท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าของการถือครองท่ีดินของโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต ว่า กมธ.ได้เชิญ
ตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมป่าไม้ และกรมท่ีดินมาให้ข้อเท็จจริง 

โดยกมธ.มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซ่ึงตรงกับดีเอสไอ มีการตรวจสอบแผนท่ีแอล 708 ซ่ึงเป็นแผนท่ีทหารพบว่าช่วงท่ีมีการออกเอกสารสิทธิ พ้ืนท่ี
ดังกล่าวยังเป็นพ้ืนท่ีป่าท้ังแปลง ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ ทางกมธ.เห็นว่าควรตรวจสอบเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้กมธ.จะส่งข้อมูลให้ ดีเอสไอสอบหาข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองวิธีการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ท่ีนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
เอกสารสิทธิท่ีออกใหม่ รูปแปลงพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ตรงกับส.ค.เดิม และมีเนื้อท่ีเพ่ิมมากกว่าคร่ึงของส.ค.เดิม 

ส่วนตัวแทนกรมป่าไม้ชี้แจงว่าจะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิ 1 แปลง ตามที่ดีเอสไอทําหนังสือแจ้งว่ามีสภาพเป็นสระน้ํา หากไม่มี
เอกสารสิทธิมาแสดงก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ประเด็นการครอบครองพ้ืนท่ีป่าท้ังหมดว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 หรือไม่ แต่อ้างยัง
ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเพราะติดชว่งโควิด 

กมธ.เห็นว่าควรต้องต้ังกรรมการระดับส่วนกลางลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนกรมท่ีดินยืนยันว่าได้สั่งการให้สํานักงานในระดับพ้ืนท่ีใน จ.ภูเก็ต 
ไปตรวจสอบแล้ว แต่ กมธ.ไม่เชื่อว่าจะได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องสมบูรณ์ เห็นว่าต้องต้ังกรรมการจากส่วนกลางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
07 ต.ค. 2564 | เข้าชม : 116 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 ท่ีบริเวณห้วยชัยยะ ในพ้ืนท่ีป่าหลังหมู่บ้านแม่ลัว หมู่ 6 ตําบลป่าแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ก่อน-แม่สาย ทางนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้นายพนม สมนึก ปลัดอําเภอ ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่นํา
กําลัง อส. สนธิกําลังกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจากกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 พะเยา เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2 เจ้าหน้าท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 ช่อแฮ เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรช่อแฮ เข้าไปยังพ้ืนท่ี ท่ีได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกป่า 

เม่ือคณะเจ้าหน้าท่ีเดินทางถึงท่ีหมาย พบแปลงถูกบุกรุกจํานวน 1 แปลงเป็นบริเวณกว้าง มีการปลูกต้นกาแฟ ต้นงวม และต้นงา ในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ี
จึงร่วมกันตรวจสอบบริเวณจุดท่ีถูกบุกรุก ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดๆ และไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ และเม่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยรอบพบมีการ
ปลูกต้นกัญชาปะปนกับต้นงากระจัดกระจายตามแปลง มีต้นกัญชาถูกตัดไปแล้วบางส่วน นับรวมต้นกัญชาสดได้ 76 ต้น  

จากการตรวจจับพิกัดท้ังหมดในแผนท่ีปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก่อน-แม่สาย และพบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่มีสภาพถูกทํากินมาก่อน 
คํานวณพ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกจํานวน 2 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 162,080 บาท เจ้าหน้าท่ีจึงได้นําข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
พร้อมกัญชาสด จํานวน 50 กิโลกรัม ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพระธาตุช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพ่ือทําการสืบสวนสอบสวนหา
ตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 


