
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  19 มี.ค. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

- ภาพขาว..รุกปาสมุย  (ขาวสด  19 เม.ย. 65  หนา 14) 

- คอลัมนขาวสดทั่วไทย..สุราษฎร-รุกปาสมุย  (ขาวสด  19 เม.ย. 65  หนา 12) 

- คอลัมน Live Release...SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน รวมมือกรมปาไม และภาคีเครือขาย ดูแลปาลดโลกรอน  

(ผูจัดการรายวัน 360°  19 เม.ย. 65  หนา 15) 

 

สื่อออนไลน 

- สุราษฎรฯ – รกุปาสมุย  (ขาวสดออนไลน  18 เม.ย. 65) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7002448 
- “ปารีณา” รอง ป.ป.ช. สอบจริยธรรม “เสรีพิศุทธ” ปมทาเรือรุกแมน้ําเจาพระยา  (ฐานเศรษฐกิจ        
18 เม.ย. 65) https://www.thansettakij.com/politics/521684 
- ‘เอ’  บุก ป.ป.ช. รองสอบปม ‘เสรีพิศทุธ’ รุกแควนอย ‘ยุทธพงศ’ แฉเรือดําน้ํา รบ.เสียหาย  (มติชนออนไลน  
18 เม.ย. 65) https://www.matichon.co.th/politics/news_3295140 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11465
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(กลาง)

ภาพข่าว: รุกป่าสมุย

รหัสข่าว: C-220419037023(18 เม.ย. 65/08:02) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 14.42 Ad Value: 23,793 PRValue : 71,379 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3673
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: Live/-

หน้า: 15(บนขวา)

ภาพข่าว: Live Release: "SYS" เหล็กไทย หัวใจกรีน ร่วมมือกรมป่าไม้ และภาคีเครือข่าย ดูแลป่า...

รหัสข่าว: C-220419040058(19 เม.ย. 65/04:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.39 Ad Value: 26,085 PRValue : 78,255 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11465
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: สุราษฎร์ฯ-รุกป่าสมุย

รหัสข่าว: C-220419037078(18 เม.ย. 65/07:54) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.58 Ad Value: 11,496 PRValue : 34,488 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
วันที 17 เม.ย. กอ.รมน.ภาค 4 พืนทีเกาะสมุย ร่วมกับฝ่ายปกครองอ.เกาะสมุย และจนท.หน่วยป้องกันรกัษาป่าที

ส.ฎ.16 (เกาะสมุย) เขา้สาํรวจการทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ ทีเขตป่าอนุรกัษ์เขาต่อ ม.3 ต.แม่นาํ หลงัจากไดร้บัการ

รอ้งเรียนจากชาวบา้นในพืนทีพบมีการบุกรุกพืนทีป่า จากการตรวจสอบพบว่ามีผูไ้ม่หวงัดี นาํเครืองจักรขนาดเล็ก มีด ขวาน 

เขา้มาตดัฟันตน้ไมข้นาดเล็กทีไม่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได ้และแผว้ถางพืนทีป่าในบริเวณดังกล่าวใหโ้ล่งเตียน เพือแอบ

เขา้มาครอบครองทาํกินในภายหลงั อย่างไรก็ตามจนท.ไดจ้ับค่าพิกัดเพือคาํนวณพืนทีทีมีการบุกรุกแผว้ถาง พรอ้มทาํบนัทึก

ตรวจยึด และเขา้แจ้งความต่อพนกังานสอบสวน สภ.เกาะสมุย หาตวัผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดี 



 
‘ปารีณา’ รอ้ง ‘ป.ป.ช.’ สอบอนุกรรมการ ‘ป.ป.ช.-ตร.’ เหตุไม่เอาผิด ‘เสรพีิศุทธ’์ ปมรุกลาํลาํนําแควน้อย พรอ้มสอบ

จริยธรรม กรณีสรา้งท่าเรอืผิดแบบในแม่นาํเจ้าพระยา จีสอบ ‘ยุทธพงศ’์ ปมแถลงข่าวซือเรือดาํนําทาํรัฐเสียหาย 

เมอืวนัที 18 เมษายน ทสีาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ์อดีต 

ส.ส.ราชบรุ ีพรรคพลงัประชารฐัเขา้ยนืเรอืงรอ้งเรยีนตอ่ ป.ป.ช. เพอืใหต้รวจสอบรวม 4 กรณี 

โดย น.ส.ปารณีากลา่ววา่ ในวนันีมายืนเรอืงให ้ป.ป.ช.ตรวจสอบรวม 4 ประเด็น คือ 1.ขอให้ตรวจสอบอนุกรรมการ ป.ป.ช. 

กรณีการไต่สวน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ ์เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรรีวมไทย รุกลาํลาํนาํแควน้อย จ.กาญจนบุร ีซงึขณะนยีงั

ไมม่กีารชีมลูความผิด ทงัทีมีคาํสงัศาลปกครอง และคาํสงักรมเจา้ทา่ ใหร้อืถอนสงิปลกูสรา้งทมีีการรุกลาํลาํนาํ รวม 3 ไร ่แต่

ปัจจบุนัยงัไมมี่การรอืถอน และมกีารถมเพมิเป็น 4 ไรก่ว่า 

ทงันี แม ้พล.ต.อ.เสรพีศิทุธจ์ะอา้งวา่ในชนัตาํรวจและอยัการไมส่งัฟอ้งคดีดงักลา่ว เพราะมใีบอนญุาตในการถมทแีตใ่บอนญุาต

ดงักลา่วเป็นใบอนญุาตเดิมทใีหถ้มทเีทา่ น.ส.3 เดิม แตก่ลบัมกีารถมเกินออกไป ซงึเรอืงนมีีทงัความผิดตอ่เนอืงและความผิดใหม ่

จึงขอใหป้ระธาน ป.ป.ช.ตรวจสอบและดาํเนินคดี หากพบความผิดวา่อนกุรรมการ ป.ป.ช.มีการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทหีรอืไม ่

เทียบกบัคดีของตนทีมีการชีมลูความผิดอยา่งรวดเรว็ 
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น.ส.ปารณีากลา่ววา่ 2.เอาผิดผูบ้ัญชาการตาํรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และตาํรวจทเีกยีวข้อง จากกรณีกองบงัคบัการ

ปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (บก.ปทส.) ไดม้ีขอ้หารอืไปยงั ตร.วา่หากมคีาํสงัศาล

ใหร้อืสงิรุกลาํลาํนาํจะถือเป็นหลกัฐานใหมใ่นการสง่อยัการฟอ้งคดีไดห้รอืไม่ แตท่าง ตร.กลบัยงัไมใ่หค้าํตอบ จึงขอใหต้รวจสอบ

การทาํหนา้ทตีาํรวจในสว่นนดีว้ยวา่ลา่ชา้หรอืเพิกเฉยการปฏิบตัิหนา้ทีหรอืไม ่ทีไมย่อมดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํสงัศาลปกครอง

กรณีรุกลาํลาํนาํแควนอ้ยของ พล.ต.อ.เสรพิีศทุธ ์

3.ขอให้เอาผิดทางจริยธรรม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ ์จากกรณีสร้างท่าเทียบเรือรุกแม่นาํเจา้พระยา ซงึเมอืวนัที 10 กมุภาพนัธ ์

2564 อธิบดีกรมป่าไมไ้ดแ้จง้ความเอาผิด พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์ท ีสน.บางโพ กรณีสรา้งทา่เทียบเรอืทีไมต่รงตามแบบกบัทกีรมเจา้ทา่

อนญุาตเอาไว ้จงึขอให ้ป.ป.ช.ดาํเนินคดีทางจรยิธรรมกบั พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์ในสว่นนดีว้ย 

และ 4.ขอใหต้รวจสอบจริยธรรมของนายยทุธพงศ ์จรัสเสถยีร รองหวัหนา้พรรคเพอืไทย กรณีใชอ้าํนาจหนา้ท ีส.ส. และ 

กมธ.งบประมาณ แถลงขา่วบิดเบือนเรอืงกรณีการจดัซอืเรอืดาํนาํของกองทพัเรอื ทาํใหร้ฐัเกิดความเสียหาย และถกูกองทพัเรอื

แจง้ความเอาผิด อยา่งไรก็ตาม ตนไมอ่ยากใหส้ภาเป็นสภาทเีนา่เฟะ อยากใหส้มาชิกสภาเวลาแถลงข่าวควรมีขอ้เท็จจรงิไมส่รา้ง

เรอืงหรอืบิดเบือนขอ้มลูใหร้ฐัเสียหาย จนทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจผิดและเกิดความเกลียดชงั อยากใหส้ภามนัดีกวา่นี จงึขอให ้ป.ป.ช.

ดาํเนินคดีกบันายยทุธพงศเ์พอืไมใ่หเ้ป็นแบบอยา่งแก่สมาชิกสภารุน่ตอ่ไป 

น.ส.ปารณีากลา่ววา่ สว่นกรณีนายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพอืไทย และผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมืองรายอนื ทีมี

การครอบครองทีดินรฐัโดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายนนั เชือวา่หลงัจาก ป.ป.ช.เห็นคาํพิพากษาศาลในคดีของตน ก็คงไมใ่ช่เรอืงยาก

ในการตรวจสอบ ก็คงจะไมใ่ชเ้วลานานกวา่คดีของตน 

ดา้น นายศรชัย ชูวิเชียร ผูช่้วยเลขาธิการ ป.ป.ช. กลา่ววา่ หลงัจาก น.ส.ปารณีายนืเรอืง ทาง ป.ป.ช.ก็จะรบัเรอืงเขา้สู่

กระบวนการตรวจสอบ โดยจะดวูา่เรอืงอยูใ่นอาํนาจของ ป.ป.ช.หรอืไม ่ทงันี เทา่ททีราบในกรณี พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์เคยมีกรณีที

นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทกัษ์รฐัธรรมนญูไทย มายนืใหต้รวจสอบไวใ้นบางสว่นแลว้ ซงึ ป.ป.ช.ก็รบัเรอืง

ตรวจสอบไวเ้ช่นกนั 
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“ปารีณา ไกรคปุต”์เอาคืน บกุรอ้งป.ป.ช.สอบอนปุ.ป.ช.-ตร. เหตไุม่เอาผิด “เสรีพิศทุธ”์รุกลาํลาํนาํแควนอ้ย พว่งรอ้ง

สอบจริยธรรมรา้ยแรงปมสรา้งทา่เรอืผิดแบบในแม่นาํเจา้พระยา ทงัใหส้อบ “ยุทธพงศ”์ปมแถลงข่าวซือเรือดาํนาํทาํรฐัเสียหาย

วนัน ี(18 เม.ย.65)  น.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์อดีต ส.ส.ราชบรุ ีพรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ไดเ้ขา้ยืนเรอืงรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เพอืใหต้รวจสอบรวม 4 กรณี    น.ส.ปารณีา กลา่ววา่ ในวนันีมายนืเรอืงให ้

ป.ป.ช.ตรวจสอบรวม 4 ประเด็น คือ 1. ขอใหต้รวจสอบอนกุรรมการ ป.ป.ช. กรณีการไตส่วน พล.ต.อ.เสรพิีศทุธ ์เตมียเวส หวัหนา้

พรรคเสรรีวมไทย รุกลาํลาํนาํแควนอ้ย จ.กาญจนบรุ ีซงึขณะนยีงัไมม่กีารชีมลูความผิด ทงัทีมีคาํสงัศาลปกครอง และคาํสงักรม

เจา้ทา่ ใหร้อืถอนสงิปลกูสรา้งทีมกีารรุกลาํลาํนาํ รวม 3 ไร ่ แตปั่จจบุนัยงัไมมี่การรอืถอน และมีการถมเพมิเป็น 4 ไรก่ว่า  

ทงันีแม ้พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์จะอา้งวา่ในชนัตาํรวจและอยัการไมส่งัฟอ้งคดีดงักลา่ว เพราะมใีบอนญุาตในการถมท ี แต่

ใบอนญุาตดงักลา่วเป็นใบอนญุาตเดิมทใีหถ้มทเีทา่ น.ส.3 เดิม  แตก่ลบัมีการถมเกินออกไป  ซงึเรอืงนีมีทงัความผิดตอ่เนอืงและ

ความผิดใหม ่ 

จึงขอใหป้ระธานป.ป.ช.ตรวจสอบและดาํเนินคดี หากพบความผิดว่าอนกุรรมการ ป.ป.ช.มีการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที

หรือไม่ เทียบกบัคดีของตนทีมีการชีมลูความผิดอยา่งรวดเร็ว  

2.เอาผิดผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาติและตาํรวจทเีกียวขอ้ง จากกรณีกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิด

เกียวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม (บก.ปทส.) ไดมี้ขอ้หารอืไปยงัตาํรวจวา่ หากมีคาํสงัศาลใหร้อืสงิรุกลาํลาํนาํจะถือเป็น

หลกัฐานใหมใ่นการสง่อยัการฟอ้งคดีไดห้รอืไม ่ 

แตท่างตาํรวจกลบัยงัไมใ่หค้าํตอบ จึงขอใหต้รวจสอบการทาํหนา้ทตีาํรวจในสว่นนดีว้ย วา่ลา่ชา้หรอืเพิกเฉยการปฏิบตัิ

หนา้ทีหรอืไม ่ ทไีมย่อมดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํสงัศาลปกครองกรณีรุกลาํลาํนาํแควนอ้ยของ พล.ต.อ.เสรพิีศทุธ ์   

3.ขอใหเ้อาผิดทางจรยิธรรม พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์จากกรณีสรา้งทา่เทียบเรือรุกแมน่าํเจา้พระยา ซงึเมอืวนัที 10 กุมภาพนัธ ์

2564  อธิบดีกรมป่าไมไ้ดแ้จง้ความเอาผิด พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์ท ีสน.บางโพ กรณีสรา้งทา่เทียบเรอืทีไมต่รงตามแบบกบัทกีรมเจา้

ทา่อนญุาตเอาไว ้ จึงขอให ้ป.ป.ช.ดาํเนินคดีทางจรยิธรรมกบั พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์ในสว่นนดีว้ย   
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และ 4.ขอใหต้รวจสอบจรยิธรรมของ นายยทุธพงศ ์จรสัเสถียร รองหวัหนา้พรรคเพอืไทย กรณีใชอ้าํนาจหนา้ที ส.ส. และกมธ.

งบประมาณ  แถลงข่าวบิดเบือนเรอืงกรณีการจดัซอืเรอืดาํนาํของกองทพัเรอื ทาํใหร้ฐัเกิดความเสยีหาย และถกูกองทพัเรอืแจง้

ความเอาผิด  ซงึไมอ่ยากใหส้ภาเป็นสถานทีเนา่เฟะ  อยากใหส้มาชิกสภาเวลาแถลงขา่วควรมีขอ้เท็จจรงิ  ไมส่รา้งเรอืงหรอื

บิดเบือนขอ้มลูใหร้ฐัเสียหาย  จนทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจผิดและเกิดความเกลยีดชงั อยากใหส้ภาดีกวา่น ีจงึขอให ้ป.ป.ช.ดาํเนินคดี

กบันายยทุธพงศ ์ เพอืไมใ่หเ้ป็นแบบอยา่งแก่สมาชิกสภารุน่ตอ่ไป 

 

สว่นกรณีนายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพือไทย และผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมืองรายอนื  ทมีีการครอบครองทีดินรฐั

โดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายนนั เชือวา่หลงัจาก ป.ป.ช.เห็นคาํพิพากษาศาลในคดีของตน ก็คงไมใ่ช่เรอืงยากในการตรวจสอบ ก็คง

จะไมใ่ช่เวลานานกวา่คดีของตน 

 

ดา้น นายศรชยั ชวูเิชียร ผูช่้วยเลขาธิการ ป.ป.ช.  กลา่วหลงัรบัเรอืง ว่าจะตรวจสอบดวูา่เรอืงอยูใ่นอาํนาจของ ป.ป.ช.หรอืไม ่  ทงันี

เทา่ทีทราบในกรณี พล.ต.อ.เสรพิีศทุธ ์มีนายศรีสวุรรณ จรรยา มายนืใหต้รวจสอบไวใ้นบางสว่นแลว้ ซงึ ป.ป.ช.ก็รบัเรอืงตรวจสอบ

ไวเ้ช่นกนั 
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