
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  4 ก.พ. 64   

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- จี้ ‘บิ๊กตู’ จัดการรุกปาตนน้ํา 1 พันไร  (ไทยรัฐ  4 ก.พ. 64  หนา 7) 
- แจงปลดล็อกไมหวงหามที่ดิน ส.ป.ก. (เดลินิวส  4 ก.พ. 64   หนา 3) 
- คอลัมนจับประเด็น  (ไทยรัฐ  4 ก.พ. 64  หนา 3) 
- 4 จว.ปวยหนักฝุนพิษ  (มติชน  4 ก.พ. 64  หนา 1,9) 
- รฟท.เคาะ ขยายสัญญารถไฟ  (ฐานเศรษฐกิจ  4-6 ก.พ. 64  หนา 7) 
 
เว็บไซต 
- ‘บุญยิ่ง’ จี้ปาไมเรงสํารวจ-ไฟเขียวใชพ้ืนที่โครงการพัฒนากอสรางถนน  (ไทยรัฐ  3 ก.พ. 64) 
- ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมใหกําลังใจคณะเจาหนาที่  (เชียงใหมนิวส  3 ก.พ. 64) 
- “พี่ศร”ี รองดีเอสไอเอาเหยีบบบานลาด - กรมที่ดินใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย  (ผูจัดการ 3 ก.พ. 64) 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่สอง 
เปนประธานในการประชุม วาระการหารือของสมาชิก โดย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) กลาวหารือวา ตนไดรับขอรองเรียนจากองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดราชบุรี และอีกหลายจังหวัด เรื่องความเดือดรอนจากปญหาการดําเนินโครงการพัฒนา 
เชน การกอสรางถนน สะพาน และการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งมีโครงการจํานวนมากที่ตั้งอยูในพื้นที่เขตปาไม เขต
ชลประทานและเขตอุทยาน ขั้นตอนการขออนุญาตมีระยะเวลาที่นานมาก ไมทันกับการบริหารงบประมาณ ทําให
เกิดปญหาตอการพัฒนาในพ้ืนที่มาเปนเวลานาน ขณะนี้โครงการที่ติดปญหาขององคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี
ที่ไดเตรียมการมาตั้งแตป 2563 และไดรับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในป 2564 แตติดปญหาที่ยังไมไดรับ
การอนุญาตใชพ้ืนที่ หากทําสัญญากอหนี้ผูกพันไมทันภายในเดือน ม.ีค.นี้ งบประมาณนี้ก็จะตกไปถึง 4 โครงการ 
นางบุญยิ่ง กลาวอีกวา ทั้ง 4 โครงการ คือ ปญหาเดียวกัน คือ การซอมบํารุงถนนและเสริมไหลทาง 1.สายบานทุง
กระถิน-บานดานทับตะโก 2.สายบานรางมวง-บานหนองชะนาง 3.สายบานลําพระ-บานหนองจอก 4.สายบานแกม
อน-บานทุงเขาหลวง ซึ่งตนของขอบคุณผานไปยังกรมปาไม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการสงเจาหนาที่ออกสํารวจ ตน
ขอความกรุณาไดเรงรัดดําเนินการอนุญาตใชพ้ืนที่ ใหทันระยะเวลาดังกลาวดวย เพ่ือใหเกิดประโยชนตอพี่นอง
ประชาชนชาวราชบุรี และประชาชนท่ีใชเสนทางนีใ้หปลอดภัยตอไป 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23025
วันที่: พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จี้ "บิ๊กตู่" จัดการรุกป่าต้นน้ำ 1 พันไร่

รหัสข่าว: C-210204039025(3 ก.พ. 64/08:08) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.16 Ad Value: 16,676 PRValue : 50,028 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26047
วันที่: พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: แจงปลดล็อกไม้หวงห้ามที่ดินสปก.

รหัสข่าว: C-210204035117(3 ก.พ. 64/08:54) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 12.68 Ad Value: 26,628 PRValue : 79,884 คลิป: สี่สี(x3)



 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. นายประสิทธิ์ ทาชาง ผอ.สจป.ที่ 3 สาขา
แพร พรอมดวยนายชาตรี สัทธรรมนุวงศ ผอ.สวนปองกันรักษาปาและปองกันไฟปา , นายลอย ใจจูน ผอ .ศปม.
นาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจ นายภูริทัศน แมดเมือง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาหนวย
ปองกันรักษาปาที่ นน.4 (ทาวังผา) และชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป. ที่ 3 สาขาแพร ,ร.ต.อ.สมบัติ แกวกลา 
เจาหนาที่ตํารวจ ชุด กก.4 บก.ปทส จ.นาน พรอมเจาหนาที่ปาไมหนวยปองกันรักษาปาที่ นน.4 (ทาวังผา) พรอม
พวก ที่ไดรวมกันจับกุมนายสิทธิชัย เทียมเมธ บานเลขที่ 111 หมูท่ี 7 บานน้ําฮาว ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 
จังหวัดนาน พรอมดวยของกลาง 1.รถยนต บรรทุก 6 ลอ (รถดั้ม) ยี่หอโตโยตา สีน้ําเงิน ทะเบียน 81-2170 นาน 
จํานวน 1 คัน 2.ไมเหียงทอน จํานวน 9 ทอน ปริมาตร 1.60 ลบ.ม. คาเสียหายของรัฐคิดเปนเงิน 48,000 บาท 3. 
เลื่อยโซยนต ยี่หอ ARTO รุน CS 2800 E จํานวน 1 เครื่อง พรอมดวยอุปกรณ ในการตัดไม หวงหามที่ถูกลักลอบ
ตัดในพ้ืนที่ สปก. ทัองที่ อ.ปว และการลักลอบตัดโคนตนไมและชักลากออกมาจากปาหวยผึ้ง ทองที่บานน้ําฮาว 
หมูที่ 7 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ที่ผานมา โดยมีนายสิทธิชัย 
เทียมเมธ บานเลขที่ 111 หมูที่ 7 บานน้ําฮาว ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน คนขับรถแสดงตัวเปน
เจาของไมและเปนเจาของรถคันที่บรรทุกไม ดังกลาว  
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 และเจาหนาท่ีไดทําการตรวจสอบพบไมเหียง ทอน จํานวน 9 ทอน อยูในกระบะทายของรถ ไมทั้งหมดมี
ลักษณะใหม-สด ถูกตัดทอนดวยเลื่อยโซยนต ไมมีรองรอยวาไดผานการใชประโยชนเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใช
มากอน ที่หนาตัดดานหัวและทายของไมทั้งหมดไมมีรูปรอยดวงตราใดๆ ของทางราชการตีประทับไวแตอยางใด 
โดยที่นายสิทธิชัย ฯใหการวาไมทอนทั้งหมดตนไดซื้อมาจากชาวเขาเผามงไมทราบชื่อ เปนราษฎรบานปากลาง 
อําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งเปนผูเชาที่ดิน สปก.4-01 ของนายโงน สมมุติ และชายชาวมงเปนผูตัดโคนไมในที่ดิน 
สปก.แปลงดังกลาวขายใหตนในราคา 1,000 บาท เปนไมเหียง จํานวน 3 ตน ตนจึงไดใชเลื่อยโซยนตของตนทํา
การตัดทอนเปนทอนๆได จํานวน 9 ทอน โดยมีชายชาวมง จํานวน 3 คนไดชวยตนขนไมทั้งหมดขึ้นรถบรรทุก ชาย
ชาวมงทั้ง 3 คน จําหนาไดแตไมรูจักชื่อ ทราบเพียงวาเปนราษฎรบานปากลาง หลงัจากนนันายสิทธิชัย ฯ จึงไดพ้า

เจา้หนา้ทีไปตรวจสอบตอของไมท้งัหมดโดยเชิญนายโง่น สมมุติ เจา้ของทีดินไปเป็นผูน้าํชีขอบเขตแปลงทีดิน สปก.4-01 

แปลงที 14 ระวาง สปก.ท ี2019 สารบญัทะเบียนทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน อาํเภอทา่วงัผา 

 จากการสอบถามนายโง่น สมมตุ ิในเบืองตน้ ใหก้ารรบัวา่ไมท้งัหมดถกูตดัโค่นและนาํออกมาจากทดีินแปลง สปก.

ของตนจรงิ ในสว่นรถยนตบ์รรทกุ 6 ลอ้ คนัทีนายสิทธิชยั ฯ ขบัและบรรทกุไมอ้ยูน่นั เป็นรถยนตบ์รรทกุ(ของกลาง) นายสทิธิชยัฯ 

หลงัจากนนั นายประสิทธิ ท่าชา้ง ผอ.สจป.ท ี3 สาขาแพร ่พรอ้มดว้ยนายชาตร ีสทัธรรมนวุงศ ์ผอ.สว่นปอ้งกนัรกัษาป่าและ

ป้องกนัไฟป่า , นายลอย ใจจนู ผอ .ศปม.นา่น ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบในพนืททีเีกิดเหตแุละไดใ้หโ้อวาทและมอบเสบียงอาหาร-นาํ

ดืม ใหก้บัคณะ จนท. นน.4 (ท่าวงัผา) สนธิกาํลงัเจา้หนา้ทป่ีาไม ้ตรวจยดึ/จบักมุและเจา้หนา้ทีไดร้ว่มกนัตวัสอบแลว้เห็นวา่ไม้

ทเีกิดขนึเองในทีดิน สปก.ยงัเป็นไมห้วงหา้ม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 การครอบครองไมเ้หียงทอ่นดงักลา่วเป็นความผิดจึง

ไดแ้จง้ขอ้กลา่วหาแกนายสทิธิชยั ฯ ว่า มีความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน “ ทาํไมห้วงหา้มโดยมิไดร้บั

อนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ทีฯ “, มาตรา 69 ฐาน “ มีไมห้วงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรูปโดยไมมี่รอยตราคา่ภาคหลวงหรอืรอยตรา

รฐับาลขาย ไวใ้นครอบครองโดยมิไดร้บัอนญุาตฯ “ มาตรา 70 ฐาน “ รบัไวด้ว้ยประการใดๆ ซอ่นเรน้ จาํหนา่ย หรอืชว่ยพาเอา

ไปเสยีใหพ้น้ซงึไมท้ตีนรูอ้ยูแ่ลว้วา่เป็นไมท้มีีผูไ้ดม้าโดยการกระทาํผิดกฎหมาย “ จึงไดค้วบคมุตวัพรอ้มของกลางทงัหมด นาํสง่ 

พงส.สภ.ทา่วงัผา เพอืดาํเนินคดี กบันายสิทธิชยั ฯ พรอ้มพวกทงัเรง่หาตวัผูท้เีกียวขอ้งในคดีนี เพอืดาํเนินคดีตามกฎหมาย

ตอ่ไป 
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 เพชรบุรี - ศรีสุวรรณรอง DSI เอาขี้แมลงวัน - กรมท่ีดินใชอํานาจโดยมิชอบดวยคดีรวมกันออก
เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 3 ในเขตปาสงวนแหงชาติเพชรบุรีใหนําไปขายชาวตางชาติกวา 555 ไร 
 
วันนี้ (3 ก.พ. ) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายศรีสุวรรณจรรยาสมาคมเปดโลกรอนไดนําชาวตางชาติ
ตางชาติรัสและอังกฤษเดินทางมาเรียกรองเอาบานลาดและดินที่ดินอําเภอบานลาดจ. . เพชรบุรีเนื่องจาก
ชาวตางชาติจํานวนมากวาถูก บริษัท ตางชาติท่ีมาซื้อขายในประเทศไทยโดยมีคนไทยเปนนอมินีใหฟองขายบาน
พรอมท่ีดินใหในโครงการ“ โครงการเพชรบุรีพารค” ซึ่งประกอบไปดวยโรงแรม บานเดี่ยวสวนอาหารและสวนน้ํา
ในพ้ืนที่กวา 555 ไรตั้งอยูท่ีเหมืองแรอําเภอบานลาดตางจังหวัดเพชรบุร ี
 
เว็บไซตตางชาติที่หลงเชื่อดังกลาวมีระยะ 100 รายไดตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดในโครงการดังซึ่งมี
ทั้งหมด 21 รายการรวม 555 ไร 1 งาน 49 ตรว. ซึ่งอยูในรูปของน. ส .3 แมน้ําวาที่ดินทั้งหมด 99% อยูในเขตปา
สงวนแหงชาติปายางลด - เขาปุมตามจันทันฉบับที่ 458 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในเดือนปาสงวนแหงชาติ 
2507 เม่ือวันที่ 3 ม.ี ค. 2515 และตรวจสอบตอไปวานส 3 ดังกลาวไดทําการออกโดยกรมที่ดินป 2533 จากการ
ประกาศเปนเขตหามแหงชาติแลวไมแนใจวาการออกเอกสารสิทธิ์น. 3 ทั้ง 21 ขอความดังกลาวของกรมที่ดินนาจะ
ไมชอบดวยกฎหมายและอาจมีการกระทํากันกระทําผิดชอบดวยกฎหมายซึ่งอาจเขาสูกระบวนการความผิดตาม
กฎหมายกฎหมายม. 157 โดยแจงแจง 
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ที่ดินดังกลาวสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรีไดทําการลงไปรังวัดตรวจสอบตรวจสอบตําแหนง
ของที่ดินแลวตั้งแตวันที่ 17 ก.ค. 63 และรายงานใหจัดการกรมปาไมแลวตั้งแตวันที่ 19 ส. ค .63 วาดินแดน
ดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปายางหัก - เขาปุมจริงและนโยบายของกรมปาไมไดใหสํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรีการตรวจสอบสารนิเทศท่ีดินเพ่ือการคา 3 ทั้งหมดแลวเดินสายจนอาจหาญท่ีดินและเอา
เชาบุคคลที่เก่ียวของในการออกเอกสารสิทธิ์ดังกลาวยังไมมีความคืบหนา แตอยางใด 
 
ดวยเหตุดังกลาวลมเหลวนําเสนอชาวตางชาติดังกลาวมาแลวแจงความรองทุกขกลาวโทษบานและเอกสารสิทธิ์ ไร
ทับหนาปาสงวนชาติและหยิบยกผูบริหารของ บริษัท นอมินีตางชาติดังกลาวตอ DSI เพ่ือดําเนินการการขโมยตาม
พรบ. การคดีพิเศษ 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 2551 ตอไป 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15670
วันที่: พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: 4จว.ป่วยหนักฝุ่นพิษ ตาก-เชียงราย-กทม. ชี้นร.ป้องกันสุขภาพ 'ลำปาง'ไฟป่า30จุด

รหัสข่าว: C-210204038083(3 ก.พ. 64/07:52) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 120.71 Ad Value: 187,100.50 PRValue : 561,301.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15670
วันที่: พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: 4จว.ป่วยหนักฝุ่นพิษ ตาก-เชียงราย-กทม. ชี้นร.ป้องกันสุขภาพ 'ลำปาง'ไฟป่า30จุด

รหัสข่าว: C-210204038083(3 ก.พ. 64/07:52) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 120.71 Ad Value: 187,100.50 PRValue : 561,301.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15670
วันที่: พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: 4จว.ป่วยหนักฝุ่นพิษ ตาก-เชียงราย-กทม. ชี้นร.ป้องกันสุขภาพ 'ลำปาง'ไฟป่า30จุด

รหัสข่าว: C-210204038083(3 ก.พ. 64/07:52) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 120.71 Ad Value: 187,100.50 PRValue : 561,301.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 3650
วันที่: พฤหัสบดี 4 - เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: รฟท.เคาะ ขยายสัญญารถไฟ 'ไทยจีน-สายสีแดง'

รหัสข่าว: C-210204022018(3 ก.พ. 64/06:21) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 65.25 Ad Value: 81,562.50 PRValue : 244,687.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 3650
วันที่: พฤหัสบดี 4 - เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: รฟท.เคาะ ขยายสัญญารถไฟ 'ไทยจีน-สายสีแดง'

รหัสข่าว: C-210204022018(3 ก.พ. 64/06:21) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 65.25 Ad Value: 81,562.50 PRValue : 244,687.50 คลิป: สี่สี(x3)


