
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  21 เม.ย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯไปทรงเปดสัมมนาและทรงบรรยาย    
‘รักษปานาน’ ครั้งที่5 (สยามกีฬา  21 เม.ย. 65  หนา 3) 
- “นานแซนดบ็อกซ” อุมคนอยูปา-ใชทีด่ินถูกกฎหมาย  (ไทยรัฐ  21 เม.ย. 65  หนา 7) 
- ยึดที่ ขรก.-อดีตทหารรุกปาสมุย  (มติชน  22 เม.ย. 65  หนา 6) 
- ผงะรุกปายึดยอดเขาสมุย 20 ไร  (ขาวสด  22 เม.ย. 65) 
 
สื่อออนไลน 
- ‘เจาทาฯ-ปาไม’ แจงจับ ‘นายตํารวจ-นักการเมืองดัง’ ลอดดูดทรายเถื่อนแมน้ําตรัง  (เดลินิวส  20 เม.ย. 65) 
https://www.dailynews.co.th/news/972824/ 
- ศรีสุวรรณ จอรองอธิบดีกรมปาไมตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.5  (สยามรัฐ  21 เม.ย. 65) 
 https://siamrath.co.th/n/341511 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13562
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯไปทรงเปิดสัมมนาและทรง...

รหัสข่าว: C-220421030031(21 เม.ย. 65/05:59) หน้า: 1/4

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 236.62 Ad Value: 295,775 PRValue : 887,325 คลิป: สี่สี(x3)
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รหัสข่าว: C-220421030031(21 เม.ย. 65/05:59) หน้า: 2/4

Siam Sport
Circulation: 200,000
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Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: "น่านแซนด์บ็อกซ์"อุ้มคนอยู่ป่า-ใช้ที่ดินถูกกฎหมาย

รหัสข่าว: C-220421039164(20 เม.ย. 65/06:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.47 Ad Value: 15,470 PRValue : 46,410 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16112
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: ยึดที่ขรก.-อดีตทหารรุกป่าสมุย

รหัสข่าว: C-220422038047(21 เม.ย. 65/07:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.93 Ad Value: 15,516 PRValue : 46,548 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11468
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ผงะรุกป่ายึดยอดเขาสมุย20ไร่

รหัสข่าว: C-220422037092(21 เม.ย. 65/06:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 27.68 Ad Value: 33,216 PRValue : 99,648 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
วนัท ี21 เม.ย.65 นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคก์ารพทิกัษ์รฐัธรรมนญูไทย โพสตข์อ้ความผ่านเฟซบุ๊ก

สว่นตวั ระบวุา่ ... 

 
ตามทศีาลฎีกามีคาํพิพากษากรณีการยดึถือครอบครองทดีิน ส.ป.ก.โดยไมมี่สิทธิของ ส.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์โดยตดัสิทธิ

ทางการเมอืงตลอดชีวิตไปแลว้นนั 

 
แตเ่นืองจากยงัมี ส.ส.อีกอยา่งนอ้ย 14 คน ทีแจง้ ป.ป.ช.วา่มีทดีนิประเภท ภบท.5 อยูด่ว้ย ซงึทีดนิประเภทดงักลา่ว เป็น

เพยีงเอกสารการเสียภาษีบาํรุงทอ้งท ี(ภาษีดอกหญา้) ซงึทอ้งถินจะจดัเก็บ ไมเ่กียวกบัวา่ใครเป็นเจา้ของทีดิน ไมใ่ช่เอกสารแสดง

สิทธิครอบครองทีดิน เพราะเจา้ของทีดินก็ยงัคงเป็นของทางราชการอยู ่เพียงแตอ่าจจะใหมี้การใชป้ระโยชนช์วัคราว แตไ่มถ่ือวา่ผูท้ี

ใชป้ระโยชนน์นัเป็นเจา้ของทีดิน ซงึปัจจบุนัมีคาํสงักรมการปกครองเมอืปี 2551 ไดส้งัใหย้กเลิกการเก็บภาษีดงักลา่วแลว้ เพราะ

ปัญหาคือ สว่นมากเป็นทีป่าสงวน การแจง้เสยีภาษีก็แจง้กนัเองโดยไมร่งัวดั บางรายครอบครองเป็นรอ้ยเป็นพนัไร ่บกุรุกป่าทงันนั 

ซงึทีดินประเภทดงักลา่ว ไมใ่ช่เอกสารสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายทดีินแตอ่ย่างใด โดยมีคาํ

พิพากษาศาลฎีกาที 676/2519 กาํหนดบรรทดัฐาน

ไวว้า่ “ผูท้มีีชือในใบเสรจ็เสยีเงินบาํรุงทอ้งทีเป็น

เพยีงหลกัฐานแสดงวา่ผูน้นัเป็นผูเ้สียภาษีเทา่นนั 

ไมใ่ช่หลกัฐานแสดงวา่ผูน้นัมีสิทธิครอบครอง” 

 
การทีเหลา่ ส.ส. อยา่งนอ้ย 14 คนไดย้นื

บญัชีแสดงรายการทรพัยส์นิและหนสีินตอ่

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

แหง่ชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขา้รบัตาํแหน่ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซงึปรากฏโดยชดัแจง้วา่มี

ทดีิน ภ.บ.ท.5 อยู่ดว้ย จึงไมถ่ือวา่มีฐานะยากจน

หรอืเป็นเกษตรกร หรอืผูย้ากไร ้ซงึขดัหรอืแยง้ตอ่ 

พรฎ.กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการเป็น

เกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง 

 
ดงันนัสมาคมองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนญูไทย จึงจะนาํขอ้มลูไปรอ้งเรยีนอธิบดีกรมป่าไม ้เพือขอใหต้รวจสอบทีดิน ภ.บ.ท.

5 ของเหลา่ ส.ส.ทงั 14 คนวา่อยูใ่นทีดินของรฐั หรอืในพนืทป่ีาสวนแหง่ชาติ หรอืไม่ อยา่งไร ในวนัศกุรท์ ี22 เมษายน 2565 เวลา 

9.30 น. ณ กรมป่าไม ้ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กทม. 



 
 
เมอืวนัที 20 เม.ย. ท ีสภ.หว้ยยอด นายศรอีนนัต ์พุม่เกือ ตาํแหนง่นกัวิชาการขนสง่ชาํนาญการ เจา้ทา่ภมูิภาค สาขาตรงั 

ซงึไดร้บัมอบหมายจากผูอ้าํนวยการเจา้ทา่ภมูิภาค สาขาตรงั เดินทางเขา้แจง้ความกบั ร.ต.ท.ยศวรศิ ทองสงโสม รอง สว.

(สอบสวน) สภ.หว้ยยอด กรณีทมีีผูล้กัลอบดดูทรายในแมน่าํตรงั จนทรพัยส์ินของแผ่นดินไดร้บัความเสยีหาย และทาง ป.ป.ช.ตรงั 

ไดล้งพนืทเีขา้ตรวจสอบไปก่อนหนา้นดีว้ย 

 
ซงึจากกรณีเมือวนัที 7 เม.ย. 65 ทผี่านมา ป.ป.ช.ตรงั ป่าไมต้รงั เจา้ท่าภมิูภาค สาขาตรงั ตาํรวจ สภ.หว้ยยอด ไดเ้ขา้

ตรวจคน้บอ่ทรายเถือน พบมีผูล้กัลอบเขา้ดดูทรายโดยนาํเครอืงจกัรกลและเครอืงดดูทรายมาติดตงัในบรเิวณแมน่าํตรงั ในพนืทหีมู่

ท ี8 ต.ลาํภรูา อ.หว้ยยอด จ.ตรงั สามารถจบักมุคนขบัรถแบ๊กโฮจาํนวน 1 คน ขณะลกัลอบดดูทราย 

 
สว่นขอ้มลูเชงิลกึพบวา่บอ่ทรายดงักลา่วเป็นของตาํรวจนายหนงึอยู่ในพนืทอีาํเภอหว้ยยอด และนกัการเมืองทอ้งถินชือ

คนหนงึ และเป็นเจา้ของรถแบ๊กโฮ โดยแหลง่ข่าวแจง้ว่าในจงัหวดัตรงั มีบ่อดดูทรายประมาณ 50 แหง่ เกือบทงัหมดเป็นบอ่ทราย

ผิดกฎหมาย และเกือบทกุแหง่ตอ้งจ่ายสว่ยใหก้บัเจา้หนา้ทรีฐับางกลุม่ การเรยีกเก็บสว่ยมีทงัรายครงัและรายเดือน ขนัตาํเปิดบอ่

ครงัแรกตอ้งจา่ย 10,000 บาท  
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จากนนัจะมีการเรียกเก็บรายเดือน เดือนละ 5,000 

บาท แตล่ะเดือนจะมเีงินสว่ยบ่อทรายหลายแสนบาท 

 
เหตทุผีูป้ระกอบธุรกิจเลือกทีจะทาํบ่อทรายเถือน เพราะ

ขนัตอนการขออนญุาตยุง่ยาก และใชเ้วลานานใบอนญุาต 1 ใบ 

ใชเ้วลาเดินเรอืงกวา่ 1 เดือน จึงทาํใหเ้กิดช่องวา่งการเก็บสว่ย ทงั

ทผีูป้ระกอบการหลายรายตอ้งการเขา้ระบบการทาํธุรกิจทถีกูตอ้ง 

จนทาํใหต้ลงิแมน่าํตรงัพงัทลาย ทรพัยส์นิของชาวบา้นเสียหาย

จากกระแสนาํทีเปลยีนทศิทาง ซงึมีการเรยีกเก็บสว่ยมานานเป็น 

10 ปี เมอืเรอืงเงียบ การดดูทรายและเก็บคา่สวยก็จะวนกลบัมา

อีกซงึจากการเขา้แจง้ความในวนันี ทางเจา้หนา้ทีตาํรวจแจง้วา่เมอืวนัที 7 เม.ย. 65 ตอนเกิดเหตทุางเจา้หนา้ทีป่าไมไ้ดเ้ดินทางมา

แจง้ความรอ้งทกุข ์โดยเอาผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไมไ้วแ้ลว้ โดยในวนันทีางเจา้ทา่ภมูิภาคไดเ้ดินทางมาแจง้ความเพมิเตมิ โดยเอาผิด

ตาม พ.ร.บ.เจา้ทา่ ผิดตามพระราชบญัญตัเิดินเรอืนา่นนาํไทย ตามมาตรา 120 กฎหมายอาญา 172/2565 โดยทางเจา้หนา้ที

ตาํรวจไดร้บัเรอืงและลงบนัทกึประจาํวนัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
นายศรอีนนัต ์กลา่ววา่ ไดร้บัการประสานจาก ป.ป.ช.ตรงั ว่ารว่มกบัป่าไมไ้ดด้าํเนินการจบักมุเรอืงลกัลอบการดดูทราย 

ในหมู่ที 8 ต.ลาํภรูา อ.หว้ยยอด เมือวนัที 7เม.ย. ทผี่านมา ซงึการดดูทรายในแมน่าํตรงั ผิดตาม พ.ร.บ.เดินเรอืนา่นนาํไทยตาม

มาตรา 120 ซงึดดูทรายในแมน่าํตรงัโดยไมไ่ดร้บัใบอนญุาตจากกรมเจา้ท่า จงึไดเ้ดินทางเขา้มาแจง้ความรอ้งทกุขเ์พมิเติม ตามที

ไดแ้จง้ความรอ้งทกุขก์บักรมป่าไม ้ในเรอืงการดดูทรายในแมน่าํ

ตรงั ซงึในเบืองตน้ตอนนียงัไมท่ราบผูก้ระทาํผิด ทางเจา้หนา้ที

สอบสวนจะดาํเนินการหาผูก้ระทาํผิดตอ่ไป โดยทางเจา้ทา่เองมี

แผนออกตรวจเป็นระยะๆ หากพบเจอการกระทาํผิดก็จะ

ดาํเนินการตามกฎหมายทกุกรณี 

ทางดา้น พ.ต.อ.สานิตย ์พลเพชร ผกก.สภ.หว้ยยอด 

ไมไ่ดใ้หส้มัภาษณก์บัผูส้อืข่าว แตใ่หข้อ้มลูวา่ หลงัจากทีไดร้บัการ

ประสานก็นาํกาํลงัลงพนืทสีามารถตรวจยดึของกลาง 5 รายการ 

เป็นรถแบ๊กโฮ 1 คนั ตะแกรงดดูทราย ท่อดดูทราย ทุน่ ทอ่ลาํเลียง 

ซงึของกลางทงัหมดยงัอยูท่เีกิดเหตยุงัไมไ่ดเ้คลอืนยา้ยไปไหน โดยมีการอา้งวา่ไมส่ามารถเคลอืนยา้ยได ้ทงันีของกลางทงัหมด ป่า

ไมเ้ป็นคนตรวจยดึ ตอ้งอยูใ่นความดแูลของป่าไม ้ไมใ่ช่เจา้หนา้ทีตาํรวจ สว่นความคืบหนา้ตดิตามผูก้ระทาํความผิด ขณะนียงัไม่

ทราบผูก้ระทาํความผิด แตม่หีลกัฐานภาพกลอ้งวงจรปิด และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ เชือว่าจะสามารถเอาคนผิดมา

ดาํเนินคดีตามกฎหมายไดอ้ย่างแน่นอน 
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