


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23337
วันที่: จันทร์ 13 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: วราวุธ ศิลปอาชา

รหัสข่าว: C-211213039029(12 ธ.ค. 64/05:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.80 Ad Value: 10,780 PRValue : 32,340 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23335
วันที่: เสาร์ 11 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-211211039140(10 ธ.ค. 64/05:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.75 Ad Value: 10,725 PRValue : 32,175 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5418
วันที่: จันทร์ 13 - พุธ 15 ธันวาคม 2564
Section: การตลาด/บทความ

หน้า: 18(ล่าง)

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: ยกระดับมาตรการรับ PM 2.5 'เผาป่า' โทษหนักทั้งจำ-ทั้งปรับ

รหัสข่าว: C-211213023073(11 ธ.ค. 64/06:13) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 77.37 Ad Value: 104,449.50 PRValue : 313,348.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5418
วันที่: จันทร์ 13 - พุธ 15 ธันวาคม 2564
Section: การตลาด/บทความ

หน้า: 18(ล่าง)

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: ยกระดับมาตรการรับ PM 2.5 'เผาป่า' โทษหนักทั้งจำ-ทั้งปรับ

รหัสข่าว: C-211213023073(11 ธ.ค. 64/06:13) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 77.37 Ad Value: 104,449.50 PRValue : 313,348.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23335
วันที่: เสาร์ 11 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: ชงเพิกถอนโฉนด กมธ.ที่ดินพบโกง ขาย-เกาะนุ้ยนอก

รหัสข่าว: C-211211009104(11 ธ.ค. 64/04:15) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 45.06 Ad Value: 99,132 PRValue : 297,396 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23336
วันที่: อาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: เกาะนุ้ยนอกชงถอนโฉนด

รหัสข่าว: C-211212039005(11 ธ.ค. 64/05:53) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 80.89 Ad Value: 177,958 PRValue : 533,874 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23336
วันที่: อาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: เกาะนุ้ยนอกชงถอนโฉนด

รหัสข่าว: C-211212039005(11 ธ.ค. 64/05:53) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 80.89 Ad Value: 177,958 PRValue : 533,874 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ข้ึนเหนือร่วมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า เผยปี 64 ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
เกินค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ี 19 จังหวัดภาคเหนือลดลง 8% ม่ันใจปี 65 จะลดลงอีกถึง 20% 

เวลา 13.30 น. วันท่ี 10 ธันวาคม 2564 ณ ท่ีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5  
ของหน่วยงานในสังกัด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช คณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม นายจงคล้าย วรพงศธร  
รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าท่ีผู้อํานวยการศูนย์ โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายทหาร มี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี 
รองแม่ทัพภาคท่ี 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส่วนหน้าเข้า
มาร่วมประชุม 

ในท่ีประชุม นายวราวุธ ได้กล่าวรายงานผลการดําเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการ
เตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดําเนินงาน
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทําให้ปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ี 19 จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ 8 และจํานวนจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 52 หน่วยงานในสังกัด ทส. 
ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมท่ี 1-4 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพ้ืนท่ี 19 จังหวัดภาคเหนือ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กล่าวว่า สถานการณ์และรายงานการเตรียมความพร้อม โดยเพ่ิมความ
เข้มข้นในการป้องกันให้มีการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังภาคพ้ืนดิน และอากาศยานไร้คนขับ และเสริม
สมรรถนะด้านต่างๆ อย่างเต็มท่ี 

นั้น นายวราวุธ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ การป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามที่
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ 
ยึดหลัก "ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา" และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้ามาร่วม
ปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า โดยไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 



หลังจากประชุมหารือกันแล้วในหลายฝ่าย นายวราวุธ ได้เย่ียมชมการสาธิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมท้ังรับชมการเตรียม
ความพร้อมทางด้านร่างกายของกําลังพล และร่วมพิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 
ของหน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) รวมทั้งกล่าวให้โอวาทมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค ให้กับกําลังพลเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมท้ังปล่อยแถวกําลังพลเพ่ือปฏิบัติงาน 

นายวราวุธ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการมาประชุมและเปิดงานในคร้ังนี้เพ่ือเป็นการมาถอดบทเรียนว่าในปี 2564 นั้นเราประสบความสําเร็จในการ
แก้ปัญหาไฟป่ามากกว่าปี 2563 อย่างไร ปัจจัยในการทํางานร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีปัจจัยเร่ืองการเข้มงวดในการลาดตระเวน การ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานจนปีนี้เราปลดจุดความร้อนน้อยว่าปี 63 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เม่ือถอดบทเรียนมาแล้วเราก็จะนํามาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2565 จึงมีความม่ันใจว่าจะทําให้ลดลงกว่าปี 2564 ได้อีกถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้ ก็ต้องดูสภาพอากาศในช่วงต้นปีหน้า
ก่อนว่าจะเกิดอะไรข้ึน ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเราทําสําเร็จในปีนี้ก็จะเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะใช้ในปีหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกดั ทส. (Kick off) ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส.จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญ
ญาเนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช คณะผู้บริหารกระทรวงฯ, พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคท่ี 3/รองผู้
บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส่วนหน้าเข้าร่วม โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าท่ีผู้อํานวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดําเนินงานเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
ได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทําให้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ี 19 จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ 8 และจํานวนจุดความ
ร้อนลดลงถึงร้อยละ 52 หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ, องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, สํานักงานสิ่งแวดล้อมท่ี 1-4, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพ้ืนท่ี 19 
จังหวัดภาคเหนือ 

 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กล่าวว่า สถานการณ์และรายงานการเตรียมความพร้อม โดยเพ่ิมความ
เข้มข้นในการป้องกันให้มีการลาดตระเวนเพ่ือป้องกันการลักลอบจุดไฟผาป่าตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังภาคพ้ืนดิน และอากาศยานไร้คนขับ และเสริม
สมรรถนะด้านต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี 

ท้ังนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบนโยบายและข้อสั่งการ การป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ทุก
หน่วยงานดําเนินการตามที่ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 
2565 โดยให้ยึดหลัก "ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา" และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้า



มาร่วมปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า โดยไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
(ส่วนหน้า) ทส. 

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้เย่ียมชมการสาธิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมท้ังรับชมการเตรียมความ
พร้อมทางด้านร่างกายของกําลังพล และร่วมพิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของ
หน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) รวมท้ังกล่าวให้โอวาทมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค ให้กับกําลังพลเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ดับไฟป่า พร้อมท้ังปล่อยแถวกําลังพล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กมธ.ท่ีดินฯลงพ้ืนท่ีตรวจ “เกาะนุ้ยนอก” ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสาร หลักฐาน กลุ่มนายทุนใช้ ส.ค.บิน ออกโฉนดครอบเกาะนุ้ยนอก เตรียม
นําเร่ืองเข้าท่ีประชุมใหญ่ กมธ.ท่ีดินฯส่งเร่ืองให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเพิกถอนโฉนด เอาผิดเจ้าหน้าท่ีและกลุ่ม นายทุน “ฮุบ” เกาะ เชื่อมีการทําเป็น
ขบวนการ แฉมีอีกหลายเกาะออกโฉนดในลักษณะเดียวกัน จี้ให้ตรวจสอบการออกโฉนดของเจ้าหน้าท่ีศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดกระบี่ ขณะท่ีชาวบ้าน เผยครอบครองท่ีดินทํากินเป็นสิบปีแต่ขอออกโฉนดไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าท่ีเรียกค่าออกโฉนดแปลงละนับแสนบาท 

กมธ.ท่ีดินฯลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกลุ่ม นายทุนฮุบ “เกาะนุ้ยนอก” ใช้หนังสือ ส.ค.1 จากพ้ืนท่ีอ่ืน หรือ ส.ค.บิน ออกโฉนดท่ีดินเนื้อท่ี 5 ไร่
เศษบนเกาะนุ้ยนอก โอนขายให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับสูงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประกาศขายทางโซเชียล จนชาวบ้านเจ๊ะหลี อ.เกาะลันตา จ.
กระบี่ รวมตัวย่ืนหนังสือร้องเรียนกับนายอําเภอเกาะลันตา ทวงคืนเกาะนุ้ยนอกให้เป็นของรัฐ จนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกมาตรวจสอบ แต่การ
ดําเนินการยังไม่คืบหน้า ท้ังการเพิกถอนโฉนด การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มนายทุน “ฮุบ” เกาะ 

ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือเอาผิดขบวนการ “ฮุบ” เกาะนุ้ยนอก เม่ือเวลา 14.30 น. วันท่ี 10 ธ.ค. คณะกรรมาธิการการท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทน ราษฎร นําคณะโดยนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. เขต 2 กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรอง
ประธาน กมธ.ฯ พร้อมด้วยนายสกุล ดํารงเกียรติกุล ปลัด จ.กระบี่ นายสมโภชน์ ทองชู นอภ.เกาะลันตา นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล ท่ีออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับชาวบ้านเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทุจริตออกโฉนดบนเกาะนุ้ยนอก และเจ้าหน้าท่ี ทสจ.
กระบี่ เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ตไปท่ีเกาะนุ้ยนอก หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะ ลันตา จ.กระบี่ เพ่ือตรวจสภาพพ้ืนท่ีเกาะ รวมท้ังขอข้อมูลจาก
หน่วยงานในพ้ืนท่ี ท้ังเอกสารการขอออกโฉนด และที่มาของเอกสาร ส.ค.1 

จากนั้นนายสฤษฏ์พงษ์กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายอภิชาติ ศรีสุนทร ประธาน กมธ.ท่ีดินฯ ให้นําคณะลงมาเสาะหาข้อเท็จจริง หลังจาก
นายประเสริฐพงษ์กับชาวบ้านย่ืนหนังสือร้องเรียนไปท่ี กมธ.ท่ีดินฯ ให้ตรวจสอบเรื่องการออกโฉนดครอบเกาะนุ้ยนอก ในเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าการ
ออกโฉนดดังกล่าวอาจกระทําโดยมิชอบ เนื่องจากเอกสาร ส.ค.1 ท่ีนํามาใช้ออก เป็นคนละพื้นท่ีกับเกาะนุ้ยนอก เป็นการออกโฉนดโดยศูนย์
อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินจังหวัดกระบี่ ประเด็นท่ีต้องมาเก็บข้อมูล คือท่ีมาของ ส.ค.1 ฉบับดังกล่าว เป็น ส.ค.1 ท่ีเคยถูกนําไปออกโฉนด
แล้วหรือไม่ มีใครท่ีมีส่วนรู้เห็นกับการออกโฉนดบ้าง 

รองประธาน กมธ.ท่ีดินฯ กล่าวอีกว่า หลังจากได้ข้อมูลแล้วจะนําข้อมูลเข้าท่ีประชุมใหญ่ กมธ.ท่ีดินฯ เพ่ือขอมติท่ีประชุมให้ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด ท้ังกรมท่ีดิน กรมป่าไม้ รวมถึง ป.ป.ช. ให้ดําเนินการเพิกถอนโฉนด รวมท้ังเอาผิดทางอาญากับผู้เกี่ยวข้อง จากการลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบนอกจากจะมีการออกโฉนดบนเกาะนุ้ยนอกแล้ว กมธ.ท่ีดินฯยังได้ข้อมูลอีกว่า เกาะเล็กๆอีกหลายเกาะในพื้นท่ี จ.กระบี่ มีการออกโฉนด
ในลักษณะนี้ หลังจากนี้จะส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่งตรวจสอบการออกโฉนดของเจ้าหน้าท่ีศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน
จังหวัดกระบี่ เพราะปัญหาเกาะนุ้ยนอกเป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจ เพราะมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และน่าจะมีการทําเป็น
ขบวนการ เนื่องจากมูลค่าท่ีดินตามเกาะต่างๆใน จ.กระบี่ และตามจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าการซ้ือขายท่ีสูงทําเงินได้อย่างมหาศาล 



ขณะท่ีนายบุญถนอม ลูกหยี ชาวบ้านเจ๊ะหลี ท่ีออกมาเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบการออกโฉนดกล่าวด้วยว่า ชาวบ้านพอใจที่หลายหน่วยงานให้
ความสําคัญกับปัญหาการออกโฉนดครอบเกาะนุ้ยนอก แต่อยากให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีผ่านมาชาวบ้านท่ีแท้จริงครอบครองท่ีดิน
ทํากินหลายสิบปี กลับขอออกโฉนดไม่ได้ เพราะถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคน เรียกเงินค่าออกโฉนดแปลงละ 100,000-400,000 บาท ชาวบ้านไม่สามารถ
ขอออกโฉนดได้เพราะไม่มีเงิน ปัญหาท่ีดินเกาะนุ้ยนอกสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาวบ้านและนายทุน เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ี
อยากให้มีการตรวจสอบควบคู่ไปด้วย 

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐตรวจสอบข้อมูลการซ้ือขายท่ีดินแปลงเกาะนุ้ยนอก พบว่ามีการออกโฉนดเมื่อวันท่ี 28 ก.ย.64 ในชื่อของนายสมมิตร หาญทะเล 
ต่อมาวันท่ี 18 ต.ค. มีการทําสัญญาซ้ือขายท่ีสํานักงานท่ีดิน จ.กระบี่ ส่วนแยกเกาะลันตาขายให้กับนายจักรภพ กลิ่นหอม ในราคา 5 ล้านบาท  
ก่อนมีการนําท่ีดินผืนดังกล่าวมาประกาศขายทางโซเชียล ในราคา 100 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กมธ.ท่ีดิน ยกคณะข้ึนตรวจ "เกาะนุ้ยนอก" จ่อชงกรมท่ีดิน เพิกถอนโฉนด พร้อมดําเนินคดีแก๊งฮุบเกาะขายนายทุน จี้ร้ือตรวจอีกหลายเกาะท่ีมีการ
ออกโฉนดในลักษณะเดียวกัน ขณะท่ีชาวบ้านบอกมีความเหลื่อมล้ํา เจ้าของท่ีดินตัวจริงออกโฉนดไม่ได้ เพราะไม่มีเงินจ่ายใต้โต๊ะ ต่อไปท่ีสาธารณะ
จะตกเป็นของนายทุนหมด 

กรณีชาวบ้านเจ๊ะหลี อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ออกมาร้องเรียนเรื่องการออกโฉนดท่ีดินครอบ "เกาะนุ้ยนอก" โดยศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนด
ท่ีดิน จ.กระบี่ เนื้อท่ี 5 ไร่เศษ ก่อนผู้ย่ืนขอออกโฉนดมีการโอนขายเปลี่ยนมือให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการนําท่ีดิน
ดังกล่าวมาประกาศขายทางโซเชียล ซ่ึงต่อมามีการตรวจสอบพบเอกสาร ส.ค.1 ท่ีนํามาใช้ออกโฉนด ไม่ตรงกับแปลงดังกล่าว เป็น “ส.ค.บิน” ทําให้
ทางจังหวัดเตรียมเสนอให้กรมท่ีดินเพิกถอน และเอาผิดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกโฉนด 

ล่าสุด เม่ือเวลา 14.30 น. วันท่ี 10 ธ.ค. คณะกรรมาธิการการท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําคณะโดยนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 
ส.ส.เขต 2 กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน กมธ. นําคณะ กมธ. พร้อมด้วย นายสกุล ดํารงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมโภชน์ 
ทองชู นายอําเภอเกาะลันตา และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ท่ีออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับชาวบ้านให้มีการ
ตรวจสอบเร่ืองนี้ และเจ้าหน้าท่ี ทสจ.กระบี่ เดินทางลงพ้ืนท่ีเกาะนุ้ยนอก หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา ด้วยเรือสปีดโบ๊ต เพ่ือตรวจสภาพ
ความเป็นจริงบนพื้นท่ีเกาะ รวมท้ังขอข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนท่ี ท้ังเอกสารการขอออกโฉนด และที่มาของเอกสาร ส.ค.1 

นายสฤษฏ์พงษ์ กล่าวว่า การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกมธ.ท่ีดินฯ ในคร้ังนี้ ตนได้รับมอบหมายจาก นายอภิชาติ ศรีสุนทร ประธาน 
กมธ. ให้นําคณะลงมาเสาะหาข้อเท็จจริง หลังจากนายประเสริฐพงษ์ พร้อมกับชาวบ้าน ย่ืนหนังสือร้องเรียนไปท่ี กมธ.ท่ีดินฯ ให้ตรวจสอบเร่ืองการ
ออกโฉนดครอบเกาะนุ้ยนอก ซ่ึงในเบื้องต้นได้ข้อมูลว่า การออกโฉนดท่ีดิน อาจกระทําโดยมิชอบ เนื่องจากเอกสาร ส.ค.1 ท่ีนํามาใช้ออก เป็นคนละ
พ้ืนท่ีกับเกาะนุ้ยนอก เป็นการออกโฉนดโดยศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ ของกรมท่ีดิน ประเด็นท่ีต้องมาเก็บข้อมูล คือท่ีมาของ ส.ค.1 ฉบับดังกล่าว 
เป็น ส.ค.1 ท่ีเคยถูกนําไปออกโฉนดแล้วหรือไม่ มีใครท่ีมีส่วนรู้เห็นกับการออกโฉนดบ้าง 

รองประธาน กมธ.ท่ีดินฯ กล่าวอีกว่า หลังจากได้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว จะนําข้อมูลท่ีได้ไปเข้าท่ีประชุมใหญ่ กมธ.ท่ีดินฯ เพ่ือขอมติท่ีประชุมให้ส่งเร่ืองไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ท้ังกรมท่ีดิน กรมป่าไม้ รวมถึง ป.ป.ช. ให้ดําเนินการเพิกถอนโฉนดฉบับดังกล่าว รวมท้ังดําเนินการเอาผิดทางอาญา
กับผู้เกี่ยวข้อง 

จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ นอกจากจะมีการออกโฉนดบนเกาะนุ้ยนอกแล้ว กมธ.ท่ีดินฯ ยังได้ข้อมูลอีกว่า ยังมีเกาะเล็กๆ อีกหลายเกาะในพ้ืนท่ี จ.
กระบี่ ท่ีมีการออกโฉนดในลักษณะนี้ ซ่ึงหลังจากนี้จะส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เร่งตรวจสอบเอกสารท่ีออกโดยมิชอบท้ังหมด และต้องเร่ง
ดําเนินการโดยเร็วท่ีสุด เนื่องจากปัญหาเกาะนุ้ยนอก เป็นประเด็นท่ีสังคมกําลังให้ความสนใจ เพราะมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย รวมท้ังน่าจะ



มีการทํากันเป็นขบวนการ เนื่องจากมูลค่าท่ีดินตามเกาะต่างๆ ใน จ.กระบี่ และตามจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีมูลค่าการซ้ือขายท่ีสูง สามารถทํา
เงินให้ขบวนการเหล่านี้ได้อย่างมหาศาล 

ขณะท่ี นายบุญถนอม ลูกหยี ชาวบ้านเจ๊ะหลี ท่ีออกมาเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบการออกโฉนด กล่าวว่า ชาวบ้านพึงพอใจท่ีหลายหน่วยงานให้
ความสําคัญกับปัญหาการออกโฉนดครอบเกาะนุ้ยนอก แต่อยากให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีผ่านมาชาวบ้านท่ีแท้จริง มีท่ีดิน
ครอบครองทํากินมานานหลายสิบปี กลับขอออกโฉนดครอบครองท่ีดินตัวเองไม่ได้ เพราะถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคน เรียกเงินค่าออกโฉนดแปลงละ 
100,000-400,000 บาท ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถขอออกโฉนดได้เพราะไม่มีเงิน 

"ปัญหาท่ีดินเกาะนุ้ยนอก สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างชาวบ้านและนายทุน นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีอยากให้มีการตรวจสอบควบคู่ไป
ด้วย หากปล่อยไว้แบบนี้ อนาคตที่ดินสาธารณะจะไปอยู่ในมือนายทุน ชาวบ้านก็จะกลายเป็นคนไม่มีท่ีดินทํากิน" 

นอกจากนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐ ตรวจสอบข้อมูลการซ้ือขายท่ีดินแปลงเกาะนุ้ยนอก ท่ีมีการออกโฉนดเมื่อวันท่ี 28 ก.ย.64 ในชื่อของนายสมมิตร 
หาญทะเล ต่อมาวันท่ี 18 ต.ค.64 มีการทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินดังกล่าวท่ี สํานักงานท่ีดิน จ.กระบ่ี ส่วนแยกเกาะลันตา ให้กับนายจักรภพ กลิ่นหอม 
ในราคา 5 ล้านบาท ก่อนจะมีการนําท่ีดินผืนดังกล่าวมาประกาศขายผ่านทางโซเชียลในราคา 100 ล้านบาท สูงกว่าราคาซ้ือขายคร้ังแรกถึง 20 เท่า. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมคณะสํานักงบฯ ศึกษาภารกิจกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯในพื้นท่ีน่าน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 15.16 น. 

สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมคณะสํานักงบฯ ศึกษาภารกิจกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯในพ้ืนท่ีน่าน 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (สจป.3) สาขาแพร่ นําโดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.3 สาขาแพร่ ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอํานวยการ ,  
นายทัศนัย จิตต์ผ่อง ผอ.ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ , นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ,นายอุทัย โล่ห์ทอง ผอ.ส่วนโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ , นายลอย ใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่าน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนกิจรุ่งเรือง ผอ.สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ , ผอ.สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ , ผอ.สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลให้กับคณะเจ้าหน้าท่ี
สํานักงบประมาณ ในโอกาสลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานในภารกิจของของกรมป่าไม้ในท้องท่ีจังหวัดน่าน เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 โดยบรรยายสรุปและ
รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะท่ีศูนย์ป่าไม้น่าน และลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน 1.พ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินเพ่ือชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) 
ร่วมกับ น่านแซนด์บอกซ์ ( Nan sandbox) บ.ราษฎร์สามัคคี ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 2.ฐานปฏิบัติการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําป่าแลวหลวง และ
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 3.สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

 

 



 

 

 

สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมคณะสํานักงบประมาณลงพื้นท่ีศึกษาดูงานในภารกิจของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ใน
ท้องท่ีจังหวัดน่าน” 

9 ธ.ค. 64 

 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ นําโดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.3 สาขาแพร่ ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วน
อํานวยการ, นายทัศนัย จิตต์ผ่อง ผอ.ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้, นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.ส่วนส่วเสริมการปลูกป่า, นายอุทัย โล่ห์ทอง ผอ.ส่วน
โครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ, นายลอย ใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่านพร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนกิจรุ่งเรือง ผอ.สํานัก
แผนงานและสารสนเทศ, ผอ.สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้, ผอ.สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลให้กับคณะ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงบประมาณในโอกาสลงพื้นท่ีศึกษาดูงานในภารกิจของของกรมป่าไม้ในท้องท่ีจังหวัดน่าน โดยบรรยายสรุปและรับฟังปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะท่ีศูนย์ป่าไม้น่าน และลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1.พ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินเพ่ือชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ร่วมกับ น่านแซนด์บอกซ์ ( Nan sandbox) บ.ราษฎร์สามัคคี ต.เมืองจัง อ.ภู
เพียง จ.น่าน 

2.ฐานปฏิบัติการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําป่าแลวหลวง และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 

3.สถานีเพาะชํากลา้ไม้จังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 



 

สจป.3 สาขาแพร่ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคร้ังท่ี 5/2564 ผ่านระบบ 
VDO Conference” 

11 ธ.ค. 64 

 
เม่ือวันท่ี 10 ธ.ค 2564 เวลา 09.00 น.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สํานักฯ ได้มอบหมายให้นายเสน่ห์ 
แสนมูล ผอ.ส่วนอํานวยการพร้อมด้วย ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน, ผอ.ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้และ  
ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคร้ังท่ี 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 เชียงใหม่ โดยมี 
ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมประชุม สําหรับจังหวัดแพร่ ณ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
มีนายปรีชา โตมี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธาน 

 

 
 



 

มทบ.32 ร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมป่าไม้ กรมอุทยาน ทําแนวกันไฟ บริหารจัดการเชื้อเพลิง สวนรุกขชาติ  
ดอยพระบาท 

10 ธ.ค. 2564 

 

 
พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 32/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกท่ี 32 ร่วมกับภาคี
เครือข่ายหน่วยงานกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง จัดกําลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกท่ี 32,จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 2 
กรมทหารราบท่ี 17, ชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกท่ี 32 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทํา
แนวกันไฟ ณ สวนรุกขชาติ อุทยานเขลางค์บรรพล อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
โดยนําเศษใบไม้-กิ่งไม้ มาบดอัดเป็นก้อน เพ่ือเตรียมการจาํหน่ายให้กับโรงงานพลังงานทดแทน และบางส่วนนํามาบดย่อยผสมดินและปุ๋ย เพ่ือใช้ใน
การปลูกต้นไม้ โดยเป็นแนวทางร่วมกันลดปริมาณเชื้อเพลิง และป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันของจังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มทบ.32 ร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมป่าไม้ กรมอุทยาน ทําแนวกันไฟ 

9 ธ.ค. 64 

 
มทบ.32 ร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมป่าไม้ กรมอุทยาน ทําแนวกันไฟ บริหารจัดการเชื้อเพลิง สวนรุกขชาติ ดอยพระบาท อ.เมืองลําปาง 

วันท่ี 9 ธค.2564 พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32/ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.32 ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน 
ในพ้ืนท่ี จว.ลป. โดยจัดกําลังพลจิตอาสา มทบ.32 ,จิตอาสา ร.17/2,ชป.กร.,ชป.รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน มทบ.32 
และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทําแนวกันไฟ ระยะทาง 1 กม. และบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยนําเศษใบไม้-กิ่งไม้ มาบดอัดเป็นก้อน เพ่ือ
เตรียมการจําหน่ายให้กับโรงงานพลังงานทดแทน และบางส่วน นํามาบดย่อยผสมดิน และปุ๋ย เพ่ือใช้ในการปลูกต้นไม้ โดยเป็นแนวทางร่วมกันลด
ปริมาณเชื้อเพลิง และป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันของจังหวัดลําปาง ณ.สวนรุกขชาติ อุทยานเขลางค์บรรพล อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

 




