
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  5 เม.ย. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

- ภาพขาว บุคคลแนวหนา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (แนวหนา  5 เม.ย. 65  หนา 4) 

- ชาวแพรคานสัมปทานเหมืองแร  (สยามรัฐ  5 เม.ย. 65  หนา 12) 

- คอลัมนชีพจร ทั่วไทย  วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.  (มติชน  5 เม.ย. 65  หนา 7)   

สื่อออนไลน 

- เลือกใหทํากิน พ้ืนที่ คทช. ปาสงวน  ปาจริม  (มติชนออนไลน  4 เม.ย. 65) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3270708 
-  ประวิตร ตรวจโครงการสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง – ปาก  (ขาวสดออนไลน  4 เม.ย. 65) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6979914 
- บิ๊กปอม มอบสมุดประจําตัวผูไดรับการคัดเลือกใหทํากินในชุมชน  (เดลินิวสออนไลน  4 เม.ย. 65) 
https://www.dailynews.co.th/news/925115/ 
- เจาหนาที่ กอ.รมน. จังหวัด สนธิกําลัง จับกุมชาวบาน 2 ราย  (สยามรัฐ  4 เม.ย. 65) 
https://siamrath.co.th/n/337283  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14950
วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(บน)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รหัสข่าว: C-220405005063(5 เม.ย. 65/06:18) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 44.62 Ad Value: 55,775 PRValue : 167,325 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24780
วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ชาวแพร่ค้านสัมปทานเหมืองแร่

รหัสข่าว: C-220405021057(5 เม.ย. 65/04:09) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 30.34 Ad Value: 25,789 PRValue : 77,367 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16095
วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

รหัสข่าว: C-220405020021(5 เม.ย. 65/02:34) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.71 Ad Value: 24,852 PRValue : 74,556 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



‘บิกปอ้ม’ ทวัรเ์หนือ มอบสมดุประจาํตวัผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหท้าํกิน พืนที คทช.ป่าสงวน ป่าจริม 

เมือวันท ี4 เมษายน พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี พรอ้ม นายสนัต ิพร้อมพัฒนรั์ฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงการคลัง พล.อ.ชยัชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพนืทีตรวจเยยีม

พนืทโีครงการก่อสรา้งสะพานเชอืมโยงเศรษฐกจิภูมภิาคผาเวียง – ปากนาย และเดนิทางไปยงัองคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลทา่แฝก ตาํบลทา่แฝก อาํเภอนาํปาด จงัหวัดอตุรดติถ ์เพอืมอบสมุดประจาํตวัผู้ไดรั้บการคดัเลอืกใหท้าํกนิใน

ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

 โดย พล.อ.ประวิตร กลา่วว่า กาํชบัใหค้วามสาํคญั เรง่ศกึษาออกแบบและขออนมุตัิก่อสรา้งใหไ้ดใ้นปีงบประมาณ 

69 เพอืเชือมโยงเศรษฐกิจ การขนส่งสนิคา้และเครอืข่ายทางหลวง จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัอตุรดิตถ ์และ สปป.ลาว เพือ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพนืที 2 จงัหวดัต่อจากนนั ไดเ้ดินทางไป อบต.ท่าแฝก 

จงัหวดัอตุรดติถ ์มอบสมดุประจาํตวัผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหท้าํกินในชมุชนพนืทีป่าสงวนแห่งชาต ิป่าจรมิ 
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พล.อ.ประวิตร กล่าวแสดงความพอใจการดาํเนินงาน ของ คณะอนกุรรมการนโยบายทีดนิจงัหวดั (คทช.) ในการบรหิารจดัการ

ทีดิน ทีมีความคืบหนา้และทยอยส่งมอบทดีินทาํกินใหชุ้มชน พรอ้มทงัยนิดีกบัผูไ้ดร้บัทีดินทาํกิน และยาํถงึความมุง่มนัของ

รฐับาล ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นไม่มีทดีินทาํกินของประชาชน 

พล.อ.ประวิตร กล่าววา่ ปัญหาการไม่มทีดีินทาํกิน ปัญหาการถือครองทดีินรฐับาล มคีวามมุ่งมนัในการแกปั้ญหาดงักล่าว การ

จดัทีดินทาํกินตามนโยบายรฐับาล หรอื คทช. จะชว่ยลดความเดือดรอ้นเรอืงทดีนิทาํกิน และทีอยู่อาศยั ชว่ยลดความเหลอืมลาํ

ในการถือครองทดีิน และเรง่บรูณาการทกุภาคสว่น เพอืพฒันาคณุภาพ ชีวิตของประชาชน สาํหรบัประเด็นทีผูแ้ทนประชาชน

ไดก้ลา่วมานนั ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทเีกียวขอ้งดาํเนนิการ เพอืรว่มกนัแกปั้ญหาอยา่งบรูณาการรว่มกนัโดยให้

คณะอนกุรรมการนโยบายทดีิน จังหวดัอตุรดิตถ ์องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง พิจารณาดาํเนินการ 

พฒันาระบบสาธารณปูโภคขนัพนืฐาน เพือแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน และใหท้กุหนว่ยงาน ทงัสว่นกลาง ส่วน

ภมิูภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ใหค้วามสาํคญัและเรง่ดาํเนินการ สง่เสรมิและพฒันาอาชีพ การเขา้ถงึแหล่งทนุของ 

ประชาชนรวมถึงการนาํแนวทางสหกรณม์าใชใ้นการบรหิารจดัการ ในพนืท ีคทช.ใหต้่อเนอืง และเกิดผลเป็นรูปธรรม เพอืให้

ประชาชนสามารถต่อยอดความรู ้มคีวามเขม้แขง็ และสามารถพงึพาตนเองได ้

 พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นอกจากนีไดส้งัการใหก้รมทรพัยากรนาํ กรมชลประทาน และหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เร่งรดัดาํเนินโครงการ เพือแกไ้ขปัญหาแหล่งนาํสาํหรบัการอปุโภค บรโิภค ซงึเป็นปัญหาหลกัของ

ประชาชนพรอ้มขอบคณุทกุหน่วยงาน ทีมีส่วนรว่มในการขบัเคลือนนโยบายของรฐับาล หากมีปัญหาอปุสรรค 

ใหป้ระสานคณะอนกุรรมการนโยบายทีดินจงัหวดั (คทช. จงัหวดั) หรือ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดนิ

แหง่ชาติ (สคทช.) เพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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 ด้าน ดร.รววีรรณ ภูริเดช ผู้อาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทดีินแห่งชาติ 

(ผอ.สคทช.)  กลา่ววา่ ผลการดาํเนินการจดัทีดนิทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาลและ คทช. โดย

คณะอนกุรรมการจัดหาทีดิน พืนทป่ีาสงวนแห่งชาติ ป่าจรมิ ทอ้งทีตาํบลท่าแฝก อาํเภอนาํปาด จงัหวดั

อตุรดิตถ ์เนือทีทงัหมด 313,125 ไร ่โดยไดร้บัอนญุาตจากกรมป่าไมแ้ลว้ตามหนงัสืออนญุาตใหเ้ขา้ทาํ

ประโยชน ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 12,815 ไร ่3 งาน 50 ตารางวา เพือดาํเนินการจดัทีดนิทาํกินใหช้มุชนตาม

นโยบายรฐับาล คทช. และคณะอนกุรรมการจดัทีดิน ไดร้บัมอบพนืททีีไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนห์รอือยู่อาศยัภายใน

เขตป่าสงวนแหง่ชาติ  ป่าจรมิ จากคณะอนกุรรมการจดัหาทดิีน เนอืท ี12,815 ไร ่3 งาน 50 ตารางวา และกรมทีดิน ได ้

 

 

ตรวจสอบขอ้มลูผูค้รอบครองทาํประโยชนพ์รอ้มทงัจดัทาํสมดุประจาํตวัผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหท้าํกินในชมุชนในลกัษณะแปลง

รวม พนืทีป่าสงวนแหง่ชาต ิป่าจรมิ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จาํนวน 691 ราย เนือที ประมาณ 6,928 ไร ่1 งาน 54 ตารางวา ส่วนที

เหลือ จาํนวน 371 ราย 607 แปลง 8,827 ไร ่1 งาน 84 ตารางวา อยูร่ะหว่างการดาํเนินการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการ

นโยบายทดีินจงัหวดัอตุรดติถ ์เนืองจากประชาชนครอบครองทดิีนเกินกว่า 20 ไร ่ซงึเมอืเขา้สูก่ระบวนการแลว้เสรจ็จะ

ดาํเนินการตามแนวทางการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนจากคณะกรรมการนโยบายทดีินแห่งชาตติ่อไป 
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เมอืวนัที 4 เม.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีและคณะลงพนืทตีรวจเยยีมพนืทโีครงการก่อสรา้ง

สะพานเชือมโยงเศรษฐกิจภมูิภาคผาเวียง – ปากนาย และเดินทางไปยงัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทา่แฝก ตาํบลทา่แฝก อ.นาํปาด 

จ.อตุรดิตถ ์เพอืมอบสมดุประจาํตวัผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหท้าํกินในชมุชนตามนโยบายรฐับาล 

พล.อ.ประวิตร กลา่ววา่ ปัญหาการไมม่ทีดีินทาํกินปัญหา การถือครองทดีินรฐับาล มีความมุ่งมนั ในการแกปั้ญหา 

ดงักลา่วการจดัทดีินทาํกินตามนโยบายรฐับาล หรอื คทช. จะช่วยลดความเดือดรอ้น เรอืงทีดินทาํกิน และทีอยูอ่าศยัช่วยลดความ

เหลอืมลาํในการถือครองทดีิน และเรง่บรูณาการทกุภาคสว่น เพอืพฒันาคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 

สาํหรบัประเด็นทีผูแ้ทนประชาชน ไดก้ลา่ว มานนั ไดม้อบหมาย ใหห้นว่ยงานทเีกียวขอ้ง ดาํเนินการ เพอืรว่มกนั

แกปั้ญหาอยา่งบรูณาการ รว่มกนั โดยใหค้ณะอนกุรรมการนโยบายทดีิน จงัหวดัอตุรดติถ ์องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน และ

หน่วยงานทเีกียวขอ้ง พิจารณาดาํเนินการ พฒันาระบบสาธารณปูโภคขนัพนืฐาน เพอืแกไ้ข ปัญหาความเดือดรอ้นใหป้ระชาชน 

และใหท้กุหนว่ยงาน ทงัสว่นกลาง สว่นภมูิภาคและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน ใหค้วามสาํคญั และเรง่ดาํเนินการ สง่เสรมิและ

พฒันาอาชีพ การเขา้ถึงแหลง่ทนุของประชาชนรวมถึง การนาํแนวทางสหกรณม์าใชใ้น การบรหิารจดัการ ในพืนท ีคทช. ให้

ตอ่เนือง และเกิดผลเป็นรูปธรรม เพอืใหป้ระชาชน สามารถตอ่ยอดความรูมี้ความเขม้แขง็ และ สามารถพงึพาตนเองได ้

นอกจากนีไดส้งัการใหก้รมทรพัยากรนา้ กรมชลประทาน และ หนว่ยงานทีเกียวขอ้ง เรง่รดัดาํเนินโครงการ เพอืแกไ้ข

ปัญหาแหลง่นา้ สาํหรบัการอปุโภค บรโิภค ซงึเป็นปัญหาหลกัของประชาชนพรอ้มขอบคณุ ทกุหนว่ยงาน ทมีีสว่นรว่ม ในการ 

ขบัเคลือนนโยบายของรฐับาลหากมีปัญหาอปุสรรค ใหป้ระสาน คณะอนกุรรมการนโยบายทดีินจงัหวดั (คทช. จงัหวดั) หรอื

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทดีินแหง่ชาต(ิสคทช.) เพอืหาแนวทางแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 
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ดร. รวีวรรณ ภริูเดช ผอ.สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายทดีนิแห่งชาติ (สคทช.) กลา่ววา่ ผลการดาํเนินการจดั

ทดีินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาลและ คทช. โดย คณะอนกุรรมการจดัหาทีดิน พนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติ ป่าจรมิ ทอ้งทตีาํบล

ทา่แฝก อาํเภอนา้ปาด จงัหวดัอตุรดิตถ ์เนือททีงัหมด 313,125ไร ่โดยไดร้บัอนญุาตจากกรมป่าไมแ้ลว้ตามหนงัสอือนญุาตใหเ้ขา้

ทาํประโยชน ์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 12,815 ไร ่3 งาน 50 ตารางวา เพอืดาํเนินการจดัทดีินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล 

คทช. 

และคณะอนกุรรมการจดัทีดิน ไดร้บัมอบพนืททีไีดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนห์รอือยูอ่าศยัภายในเขต ป่าสงวน

แหง่ชาติ ป่าจรมิ จากคณะอนกุรรมการจดัหาทดีิน เนอืท ี12,815 ไร ่3 งาน 50 ตารางวา และกรมทีดิน ไดต้รวจสอบขอ้มลูผู้

ครอบครองทาํประโยชนพ์รอ้มทงัจดัทาํสมดุประจาํตวัผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหท้าํกินในชมุชนใน ลกัษณะแปลงรวม พนืทป่ีาสงวน

แหง่ชาติ ป่าจรมิ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จาํนวน 691 ราย เนือท ีประมาณ 6,928 ไร ่1 งาน 54 ตารางวา สว่นทีเหลือ จาํนวน 371 

ราย 607 แปลง 8,827 ไร ่1 งาน 84 ตารางวา อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการ นโยบายทีดินจงัหวดั

อตุรดิตถ ์เนอืงจากประชาชนครอบครองทดีินเกินกวา่ 20ไร ่ซงึเมอืเขา้สูก่ระบวนการแลว้เสรจ็จะดาํเนินการตามแนวทางการจดั

ทดีินทาํกินใหช้มุชน จากคณะกรรมการนโยบายทดีินแหง่ชาติ ต่อไป 
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เจา้หนา้ท ีกอ.รมน.จงัหวดั สนธิกาํลงั จบักมุชาวบา้น 2 ราย พรอ้มของกลางหลายรายการขณะทาํการลกัลอบตดัไมใ้น

พนืทป่ีาไมส้าธารณะประโยชนใ์กลห้มูบ่า้น 

 

เมอืชว่งบา่ย  4 เม.ย.65 เจา้หนา้ท ีชดุรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.215) กองอาํนวยการรกัษาความมนัคง ภาค 

2 (กอ.รมน.ภาค 2 สริุนทร ์รายงานการจบักุมลกัลอบตดัไมป้ระดู ่บรเิวณทิศใตบ้า้นตาปัน ม.2 ต.สาํเภาลนู อ.บวัเชด จ.สริุนทร ์

ฝ่ายความมนัคง อ.บวัเชด,จนท.หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าทีสรุนิทร ์1( สร.1) , จนท.ตาํรวจ ชดุสบืสวน สภ.สะเดา, จนท.ตาํรวจ 

เจา้หนา้ท ีศนูยป์ราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ศปทส.ภ.3) จนท.ตาํรวจ ปราบปราม

การลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตาํรวจภธูรจงัหวดัสรุนิทร ์(ปทส.กก.สส.ภ.จว.สร.) รว่มกนัจบักมุ

ผูต้อ้งหากระทาํความผิดเกียวกบั พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 )และ พ.ร.บ.เลอืยโซย่นต ์พ.ศ.2545 จบักุมผูก้ระทาํ

ความผิดได ้จาํนวน 2 ราย นายสพุกัตร ์ประจนัทร ์อาย ุ28 ปี ราษฎรบา้นเลขท ี68 หมู ่2 ต.สาํเภาลนู อ.บวัเชด จ.สรุนิทร ์นายวชัระ 

ยิงดงั อาย ุ22 ปี ราษฎรบา้นเลขที 160 หมู ่2 ต.สาํเภาลนู อ.บวัเชด จ.สริุนทร ์นายสพุกัตร ์ประจนัทร ์อาย ุ28 ปี ราษฎรบา้นเลขท ี

68 หมู ่2 ต.สาํเภาลนู อ.บวัเชด จ.สรุนิทร ์ขณะกาํลงั ตดัไมป้ระดู ่พรอ้มของกลางจาํนวนมาก ไมป้ระดู ่จาํนวน 3 ทอ่น เหลยีม 

ปรมิาตร 2.73 ลบ.ม. คา่ภาคหลวง 260 บาท มลูคา่ความเสียหาย 113,750 บาท เลอืยโซย่นต ์ยหีอ้ สติล สีสม้ขาว  
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ไมม่หีมายเลขเครอืง ความยาวแผ่นบงัคบัโซ ่(บาร)์ ยาว 22 นวิ จาํนวน 1 เครอืง เลอืยโซย่นต ์ยีหอ้ สติล สีสม้ แดง ไมมี่

หมายเลขเครอืง ความยาวแผ่นบงัคบัโซ ่(บาร)์ ยาว 22 นวิ จาํนวน 1 เครอืง เลอืยวงเดือนดดัแปลง ติดตงัเครอืงสบูนาํขบัเคลอืน

โดยใชส้ายพาน ยหีอ้สงิหส์ยาม สสีม้ จาํนวน 1 เครอืง แกลลอนนาํมนั จาํนวน 2 แกลลอน ตลบัเมตร จาํนวน 1 อนั ใบเลอืยวง

เดือน จาํนวน 2 ใบ 
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