
สรุปข�าวประจําวันท่ี 28 เม.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ร�อง "บ๊ิกตู�" จัดการกํานันบุกรกุป�า (ไทยรัฐ วันท่ี 29 มี.ค.65 หน�า 10) 

- อธิบดีดีเอสไอ ลุยคดีคลองสน (ไทยรัฐ วันท่ี 29 มี.ค.65 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต) 

'รมว.วราวุธ' รับมอบหน�ากาก N95 ห�าแสนชิ้น เร�งส�งต�อจนท.สู�โควิด 

ข�าวสด 27 เม.ย. 2565  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7018814 

ดร.ยุทธพลมอบนโยบาย "ทสม." ระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับจังหวัด 

บ�านเมือง 27 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/278303 

ดีเอสไอตรวจจุดชมวิวเสม็ดนางชี พบท่ีเอกชน 10 ไร�อยู�ในเขตป�าไม�ถาวร 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23474
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: ร้อง "บิ๊กตู่" จัดการกำนันบุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220429039154(28 เม.ย. 65/08:37) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.39 Ad Value: 13,390 PRValue : 40,170 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23474
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: อธิบดีดีเอสไอ ลุยคดีคลองสน

รหัสข่าว: C-220429039141(28 เม.ย. 65/08:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 52.03 Ad Value: 52,030 PRValue : 156,090 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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 “รมว.วราวุธ” รับมอบหน�ากากอนามัย N95 จํานวน 5 แสนช้ิน ส�งต�อความห�วงใยให� ผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สู�ภัยโควิด-19 

เมื่อวันท่ี 27 เม.ย. ท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร�อมด�วย นายธเนศพล ธน

บุณยวัฒนS เลขานุการรมว.ทส. พร�อมผู�บริหารระดับสูงสังกัด ทส. ร�วมรับมอบผลติภณัฑSหน�ากากอนามยั N95 จํานวน 500,000 ช้ิน 

จากพลเอกวิสิษฐ แจ�งประจักษS ท่ีปรึกษาบริษัท ซินเคอ หยวน สตีล จํากัด พร�อมด�วย นายเฉิน หลินฟง รองผู�จัดการใหญ�บริษัทฯ และนาย

เฉิน ยี่จี ผู�ช�วยผู�จดัการใหญ�บริษัทฯ เพ่ือส�งต�อความห�วงใยให�กับบุคลากรและเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ กล�าวขอบคุณ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตลี จํากัด ท่ีได�เลง็เห็นความสําคัญการทํางานของกระทรวงทรัพยากรฯ ซ่ึงหน�ากากอนามัย 

N95 ท่ีได�รับมอบในวันน้ี ถือเปaนกําลังใจท่ีดีสําหรับผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี อีกท้ัง ยังเปaนหัวใจสําคัญในการปbองกันการแพร�ระบาดของโรคโควิด-

19 ในปcจจุบัน 

ตลอดจนเปaนอุปกรณSสําคัญในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีท่ีต�องต�อสู�กับภัยธรรมชาติ หรือภยัจากมนุษยS อาทิ ไฟปdา หมอกควัน เปaน

ต�น 

กําลังใจในวันน้ี จะเปaนแรงกําลังสาํคัญของเจ�าหน�าท่ีทุกคนในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือปกปbองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�เปaน

มรดกของแผ�นดินไทย ให�กับพ่ีน�องประชาชนต�อไป 
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เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล  อังกินันทนS ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

เปaนประธานมอบนโยบายการดาํเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�กับคณะกรรมการเครือข�ายอาสาสมัครพิทักษS

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู�บ�าน (ทสม.) ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ณ ห�องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี  

โดยมี นายชาตรี วชิระเผดจ็ศึก ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี กล�าวรายงาน พร�อมด�วย 

ผู�อํานวยการสํานักบรหิารพ้ืนท่ีอนุรักษSท่ี 3 สาขาเพชรบุรี ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝckงท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี 

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปdาไม�ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี และเครือข�าย ทสม. เข�าร�วมประชุมผ�านระบบ Zoom Meeting ทุกอําเภอ  

ปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ขอบคุณ ทสม. ท่ีมีความเสยีสละ และอุทิศตัวในการทํางานด�านการ

อนุรักษS สงวน คุ�มครอง และฟnoนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน รวมถึงพิทักษS รักษา อนุรักษSทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม และเปaนตาสับปะรดในการแจ�งข�าวสารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของพ้ืนท่ี 
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27 เมษายน 2565 นายไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศS อธิบดีกรมสอบสวนคดพิีเศษ (ดีเอสไอ) พร�อมด�วย นายศุภชัย คําคุ�ม ผอ.ศูนยSปฏิบัติการคดี

พิเศษเขตพ้ืนท่ี 8 , นายนฤเศรษฐ แก�งคง ผอ.ศูนยSปbองกันและปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต�) กรมปdาไม� , นายโชติพันธS ทองคํา พนักงานไต�สวน 

สนง.ปปช.จังหวัดพังงา , เจ�าหน�าท่ีชุดพยัคฆSไพร , ปbองกันและปราบปรามกรมปdาไม� , ชุดสืบสวนดีเอสไอ และ ปปช.ประจําจังหวัดพังงา เข�า

ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามเอกสารหนังสอืร�องเรียนการบุกรุกปdาไม�ถาวร บริเวณแหล�งท�องเท่ียวจุดชมวิวเสมด็นางชี อ�าวโตsะหลี รวมถึงพ้ืนท่ี

บริษัทเอกชน บ�านหินร�ม หมู� 2 บ�านจ�าวขลัว หมู� 3  และหมู� 8 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ�ง จ.พังงา 

จากการตรวจสอบเบ้ืองต�นพบว�ามกีารอ�างเอกสารสิทธ์ิจากสํานักงานท่ีดินสาขาตะก่ัวทุ�ง จ.พังงา โดยแต�ละพ้ืนท่ีมีแนวเขตท่ีดินของปdาไม�

ประกาศทับอยู� ซ่ึงอยู�ในระหว�างการพิสูจนSเอกสารสิทธ์ิของหน�วยงานภาครัฐและเอกชน พบว�า ในเครอืบริษัทเอกชนรายหน่ึงอยู�ในเขตปdาไม�

ถาวรจํานวนกว�า 10 ไร� จากท่ีดินท่ีครอบครองจํานวนประมาณ 30 ไร� โดยกําลังดาํเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ี 

นอกจากน้ีเจ�าหน�าท่ีดเีอสไอเขต 8 มีเอกสารยืนยันการตรวจสอบท่ีดนิในเขตอุทยานแห�งชาติอ�าวพังงา ท่ีประกาศเมื่อปt 2520 จํานวนกว�า 

100 ไร� พบว�ามีการอ�างเอกสารสทิธ์ิประเภทการรับรองการทําประโยชนS หรือ น.ส.3 ก และออกโฉนดท่ีดินบางส�วนเบ้ืองต�นพบว�าพ้ืนท่ี

บางส�วนไม�ได�ออกมาจากหลักฐานแบบการแจ�งครอบครองท่ีดิน หรอื ส.ค.1 ทางดีเอสไอจึงสงสัยว�า การครอบครอง การทําประโยชนS และ

การออกเอกสารสิทธ์ิดังกล�าว เปaนการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ทางคณะพนักงานสืบสวนของศูนยSปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 8 จึงต�องทําการ

สืบสวนหาข�อเท็จจริงว�าท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิออกโดยชอบด�วยกฎหมายหรือไม� 

นายไตรยฤทธ์ิ กล�าวว�า ทางดีเอสไอ เขต 8 ร�วมกับกรมปdาไม� ปปช.ประจําจังหวัดพังงา เข�าตรวจสอบท่ีดินในพ้ืนท่ีแหล�งอนุรักษSเพ่ือการ

ท�องเท่ียว จํานวนหลายจุดในครั้งน้ี เบ้ืองต�นพบว�ามีการอ�างเอกสารสิทธ์ิการครอบครอง ซ่ึงบางส�วนอยู�ในเขตปdาไม�ถาวร หลังจากน้ีไม�เกิน 6 

เดือน ทางชุดสืบสวนจะสรุปข�อเท็จจริงว�ามีการบุกรุกท่ีดินของรัฐหรอืไม�อย�างไร หากพบว�ามีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยมิชอบพร�อมท่ีจะ

ดําเนินคดตีามกฎหมายโดยมีเจ�าหน�าท่ี ปปช. ปdาไม� และกรมท่ีดิน ร�วมดําเนินการเพ่ือหาข�อเท็จจริง เบ้ืองต�นได�รับคดีสบืสวนเลขท่ี 87/2565 

ไว�เพ่ือทําการสบืสวนต�อไป 


