
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  8 ม.ิย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- สอบปมรุกที่ปาควนชาง 5 พันไร DSI บินโดรน-สํารวจสภาพจริง  (เดลินิวส  9 ม.ิย. 65  หนา 13) 
- ตูแยม ศบค.ชี้ขาดถอดแมสกรอเคาะขยายเปดดริงกถึงตี2  (มติชน  8 มิ.ย. 65  หนา 1,5,6) 
  
สื่อออนไลน 
- DSI และกรมปาไมตรวจสอบที่ดินปาควนชาง เขาทองหลาง พังงา 5,000 ไร  (สยามรัฐ  7 มิ.ย. 65) 
https://siamrath.co.th/n/354728 
- “ดีเอสไอ-ปาไม” รุดตรวจพ้ืนที่นายทุนรุกปาควนชาง เขาทองหลาง เกือบ 5 พันไร  (ผูจัดการรายวัน 7 มิ.ย. 65) 
https://mgronline.com/crime/detail/9650000054001 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26537
วันที่: พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: สอบปมรุกที่ป่าควนช้าง5พันไร่ DSIบินโดรน-สำรวจสภาพจริง

รหัสข่าว: C-220609035113(8 มิ.ย. 65/07:39) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 28.18 Ad Value: 50,724 PRValue : 152,172 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16159
วันที่: พุธ 8 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: ตู่แย้มศบค.ชี้ขาดถอดแมสก์ รอเคาะขยายเปิดดริงก์ถึงตี2 ตรวจลิง2.5หมื่นไม่พบฝีดาษ

รหัสข่าว: C-220608020038(8 มิ.ย. 65/04:13) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 68.07 Ad Value: 81,684 PRValue : 245,052 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16159
วันที่: พุธ 8 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: ตู่แย้มศบค.ชี้ขาดถอดแมสก์ รอเคาะขยายเปิดดริงก์ถึงตี2 ตรวจลิง2.5หมื่นไม่พบฝีดาษ

รหัสข่าว: C-220608020038(8 มิ.ย. 65/04:13) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 68.07 Ad Value: 81,684 PRValue : 245,052 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

วนัที 7 ม.ิย.65  นายไตรยฤทธิ  เตมหิวงศ ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลา่วว่าเมือวานนี (วนัจนัทรท์ี 6 มิถนุายน 

2565) นายไตรยฤทธิ  เตมหิวงศ ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอ้มดว้ย รอ้ยตาํรวจเอก ปิยะ  รกัสกลุ  

ผูอ้าํนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน  นายศภุชยั  คาํคุม้  ผูอ้าํนวยการศนูยป์ฏิบตักิารคดี

พิเศษ เขตพืนที 8  นางญาณิณี  เกียรติไพบลูย ์  ผูอ้าํนวยการส่วนประชาสมัพนัธแ์ละรองโฆษกกรมสอบสวนคดี

พิเศษ และเจา้หนา้ทีศนูยป์ฏิบตักิารแผนทีและภูมิสารสนเทศ  กองเทคโนโลยีและศนูยข์อ้มลูการตรวจสอบ   กรม

สอบสวนคดีพิเศษ รว่มกบั นายนฤเศรษฐ  แกว้คง  ผูอ้าํนวยการศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามที 4 ภาคใต ้ นายยง

ยศ หล่อสวุรรณ  ผูอ้าํนวยการส่วนรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า สาขากระบี กรมป่าไม ้  นายสมพร เทียงแท ้ หวัหนา้

ฝ่ายชา่งรงัวดั สาํนกังานทีดินจงัหวดัพงังา สาขาตะกวัทุ่ง กรมทีดิน  นายกอ้เดช ช่อแตง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 2 บา้นหิน

รม่ บรูณาการรว่มกนัตรวจสอบทีดิน กรณี กลุม่บุคคลรว่มกนับกุรุกพืนทีป่าไมถ้าวร ป่าควนชา้งเขาทองหลาง 

บรเิวณหมูที่ 2 ตาํบลคลองเคียน  อาํเภอตะกวัทุง่  จงัหวดัพงังา  (เลขสืบสวนที 87/2565) 
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นายไตรยฤทธิ  กล่าวว่า

เจา้หนา้ทีศนูยป์ฏิบตัิการแผน

ทีและภูมิสารสนเทศ นาํ

อากาศยานไรค้นขบั บิน

สาํรวจพืนทีป่าไมถ้าวรใน

บรเิวณดงักล่าว โดยบินรอบ

ภเูขาทงัหมด เนือทีประมาณ 

5,000 ไร ่ เพือจดัทาํแผนที

สาํหรบัการจดัทาํระวางแปลง

เอกสารสิทธิทีดิน จากการ

ตรวจสอบกบัสาํนกังานทีดิน

จงัหวดัพงังา พบมีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 แลว้ เมือปี พ.ศ. 2519 - 2520 จึงตอ้งมีการตรวจสอบการออก

เอกสารสิทธิว่าออกโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม ่ 

 

ทงันี ขอ้มลูจากการบิน

สาํรวจอากาศยานไรค้นขบั 

พบว่า 1. พืนทีดงักล่าวมี

สภาพภมูิประเทศเป็นภเูขา

ทีมีความลาดชนัสงู 

บางส่วนเกินกวา่ 35 

เปอรเ์ซ็นต ์คาบเกียว   อยู่

ในเขตป่าไมถ้าวร บรเิวณ

ดงักล่าวทาํประโยชนเ์ป็นรี

สอรต์ โดยบางส่วนอยู่

ระหว่างการแผว้ถาง ปรบั

พืนทีเป็นแหลง่ท่องเทียว บางสว่นเป็นสวนยาง บางส่วนมีสภาพเป็นป่าธรรมชาต ิและมีการตดัถนนเขา้ไปในพืนที

ภเูขา  นอกจากนี ยงัพบการสรา้งฝายกนัทางนาํ เพือสรา้งเป็นอา่งเก็บนาํ 2. เมือตรวจสอบกบัระวางรูปถ่ายทาง

อากาศ (นส.3 ก) ของกรมทีดิน เบืองตน้พบว่า มีพืนทีบางส่วนออกเอกสารสิทธิรุกลาํเขา้ไปในเขตป่าไมถ้าวร  โดย

บรเิวณทีมีการตดัถนน พบว่าอยูใ่นเขตป่าไมถ้าวรทงัแปลง และยงัพบว่า มีเอกสารสิทธิเป็น นส.3 ก เนือที

ประมาณ 100 ไร ่ 3. การสาํรวจดว้ยอากาศยานไรค้นขบั ใชอ้ากาศยานขนิดทาํแผนทีแบบความถูกตอ้งสงู 

สามารถเชือมโยงกบัระบบการรงัวดัเครือข่ายดาวเทียมแบบจลน ์RTK GNSS Network  ของกรมทีดิน ทาํใหแ้ผนที 
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อยู่ในระบบเดียวกนักบั     กรมทีดินและมีความถกูตอ้งสงู  เพือใชต้รวจสอบแนวเขตการรุกลาํพืนทีของรฐัไดอ้ยา่ง 

ชดัเจน หลงัจากนี กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะทาํการวิเคราะหภ์าพถ่ายทางอากาศยอ้นหลงั เพือตรวจสอบการทาํ

ประโยชนใ์นทีดิน วา่มีการออกเอกสารสิทธิชอบหรือไมอ่ยา่งไร 

โดย นายไตรยฤทธิ กลา่วว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษรบัคดีนีมาดาํเนินการสืบสวน ในวนันีจงึไดล้งมาตรวจสอบ

พืนทีในภาพรวม ตรวจสอบขอ้มลูเอกสารสิทธิ และเชิญผูเ้กียวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํ การตรวจสอบพืนทีไดใ้หเ้จา้หนา้ที

ศนูยแ์ผนทีฯ นาํอากาศยานไรค้นขบั (โดรน) มาบนิสาํรวจฯ โดยไดพ้บเจา้หนา้ทีป่าไมที้ยืนยนัวา่ในพืนทีเป็นเขตป่า

ไมถ้าวรและพบผูใ้หญ่บา้นผูป้กครองทอ้งที ยืนยนัว่านายทนุไดก้วา้นซือทีดิน และบกุรุกทาํลายป่าตน้นาํ จงึไดส้งั

การใหผู้อ้าํนวยการศนูยป์ฏิบตักิารคดีพิเศษเขตพืนที 8  เรง่ดาํเนินการสืบสวนใหไ้ดค้วามจรงิมากทีสดุ เพือทวงคืน

สาธารณสมบตัปิระเทศใหก้ลบัมาเป็นของส่วนรวม และใหร้ายงานผลใหท้ราบโดยเรว็ตอ่ไป 
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MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ บรูณาการกรมป่าไม ้ ลงพืนทีตรวจสอบเอกชนกวา้นซือทีดินเขตป่าควนชา้ง เขา

ทองหลาง พงังา 5,000 ไร ่สรา้งรีสอรต์-แหล่งท่องเทียว 

วนันี (7 ม.ิย.) นายไตรยฤทธิ เตมหิวงศ ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า เมือวนัที 6 ม.ิย.ทีผ่าน

มา ดีเอสไอ รว่มกบั เจา้หนา้ทีศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามที 4 ภาคใต,้ เจา้หนา้ทีส่วนรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 

สาขากระบี กรมป่าไม,้ เจา้หนา้ทีสาํนกังานทีดินจงัหวดัพงังา สาขาตะกวัทุง่ กรมทีดิน และผูเ้กียวขอ้ง ลงพนืที

ตรวจสอบทีดิน กรณี กลุม่บุคคลรว่มกนับกุรุกพืนทีป่าไมถ้าวร ป่าควนชา้งเขาทองหลาง บรเิวณหมู่ที 2 ต.คลอง

เคียน อ.ตะกวัทุง่ จ.พงังา (เลขสืบสวนที 87/2565) โดยเจา้หนา้ทีศนูยป์ฏิบตัิการแผนทีและภูมิสารสนเทศ ดีเอสไอ 

นาํอากาศยานไรค้นขบั บินสาํรวจพืนทีป่าไมถ้าวรในบรเิวณดงักล่าว โดยบินรอบภเูขาทงัหมด เนือทีประมาณ 

5,000 ไร ่เพือจดัทาํแผนทีสาํหรบัการจดัทาํระวางแปลงเอกสารสิทธิทีดิน 

นายไตรยฤทธิ เผยว่า จากการตรวจสอบกบัสาํนกังานทีดินจงัหวดัพงังา พบมีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 แลว้ เมือ

ปี พ.ศ. 2519-2520 จงึตอ้งมีการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิวา่ออกโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม ่ขอ้มลูจาก

การบนิสาํรวจอากาศยานไรค้นขบั พบวา่ 1. พืนทีดงักล่าวมีสภาพภมูปิระเทศเป็นภเูขาทีมีความลาดชนัสงู 

บางส่วนเกินกวา่ 35 เปอรเ์ซ็นต ์คาบเกียวอยูใ่นเขตป่าไมถ้าวร บรเิวณดงักล่าวทาํประโยชนเ์ป็นรีสอรต์ โดย

บางส่วนอยูร่ะหว่างการแผว้ถาง ปรบัพืนทีเป็นแหล่งท่องเทียว บางสว่นเป็นสวนยาง บางส่วนมีสภาพเป็นป่า

ธรรมชาต ิและมีการตดัถนนเขา้ไปในพืนทีภเูขา นอกจากนี ยงัพบการสรา้งฝายกนัทางนาํ เพือสรา้งเป็นอา่งเก็บนาํ 
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นายไตรยฤทธิ กล่าวตอ่ว่า 2. เมือตรวจสอบกบัระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.3 ก) ของกรมทีดิน เบืองตน้พบว่า มี

พืนทีบางส่วนออกเอกสารสิทธิรุกลาํเขา้ไปในเขตป่าไมถ้าวร โดยบรเิวณทีมีการตดัถนน พบว่า อยูใ่นเขตป่าไม้

ถาวรทงัแปลง และยงัพบว่ามีเอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก เนือทีประมาณ 100 ไร ่และ 3. การสาํรวจดว้ยอากาศยาน

ไรค้นขบั ใชอ้ากาศยานขนิดทาํแผนทีแบบความถูกตอ้งสงู สามารถเชือมโยงกบัระบบการรงัวดัเครือข่ายดาวเทียม

แบบจลน ์RTK GNSS Network ของกรมทีดิน ทาํใหแ้ผนทีอยู่ในระบบเดียวกนักบักรมทีดินและมีความถกูตอ้งสงู 

เพือใชต้รวจสอบแนวเขตการรุกลาํพืนทีของรฐัไดอ้ย่างชดัเจน หลงัจากนีจะทาํการวิเคราะหภ์าพถ่ายทางอากาศ

ยอ้นหลงั เพือตรวจสอบการทาํประโยขนใ์นทีดิน วา่ มีการออกเอกสารสิทธิชอบหรือไมอ่ยา่งไร 

“วนันีมาตรวจสอบพืนทีในภาพรวม ขอ้มลูเอกสารสิทธิ และเชิญผูเ้กียวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํ โดยไดพ้บเจา้หนา้ทีป่าไม้

ทียืนยนัวา่ในพืนทีเป็นเขตป่าไมถ้าวรและพบผูใ้หญ่บา้นผูป้กครองทอ้งที ยืนยนัวา่ นายทนุไดก้วา้นซือทีดิน และ

บกุรุกทาํลายป่าตน้นาํ จึงไดส้งัการให ้ ศนูยป์ฏิบตัิการคดีพิเศษเขตพืนที 8 เรง่ดาํเนินการสืบสวนใหไ้ดค้วามจริง

เพือทวงคืนสาธารณสมบตัปิระเทศ ใหก้ลบัมาเป็นของส่วนรวม และใหร้ายงานผลใหท้ราบโดยเร็วตอ่ไป” 
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