
สรุปขาวประจําในวันท่ี  20 สิงหาคม  2564   

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว..อดิศร นุชดํารง อธบิดีกรมปาไม แจกตนฟาทะลายโจร  (ไทยรัฐ 20 ส.ค. 64  หนา 7)  
- คนชนขาว/สัปดาหจร  (สยามรัฐ  21 – 27 ส.ค. 64  หนา 2) 
สื่อออนไลน 
- ส.ส. กาวไกล ขอตัดงบ  (ไทยโพสต  20 ส.ค. 64)  https://www.thaipost.net/main/detail/113914 
- เจาหนาที่เขายึดไมเถ่ือนเรงติดตามตัว 2 ผูตองหา  (สยามรัฐ  20 ส.ค. 64) 
https://siamrath.co.th/n/273068 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23222
วันที่: ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ล่าง)

ภาพข่าว: อดิศร นุชดำรงค์

รหัสข่าว: C-210820009139(20 ส.ค. 64/04:00) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.73 Ad Value: 10,703 PRValue : 32,109 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 68 ฉบับที่: 49
วันที่: เสาร์ 21 - ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่างขวา)

คอลัมน์: คนชนข่าว/สัปดาห์จร: ไฟเขียว ตั้ง 'สุรชัย อจลบุญ' นั่ง 'อธิบดีกรมป่าไม้'

รหัสข่าว: C-210821034002(20 ส.ค. 64/05:47) หน้า: 1/1

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 16.95 Ad Value: 6,780 PRValue : 20,340 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

20 ส.ค.64-การประชุมสภาผูแทนราษฎร เพื่อพิจาณารางพรบ.งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2565  ชวงค่ําวันที่
19ส.ค.ที่ผานมา มีการพิจาณา มาตรา15 กระทรวงคมนาคม วงเงนิ 57,154 ลานบาท โดยนายสุรเชษฐ ประวีณ
วงศวุฒิ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล อภิปรายขอปรับลดงบ 4.18ลานบาทของกระทรวงคมนาคมในโครงการซื้อ
โดรนถายภาพทางอากาศ ที่มีราคาแพงเกินจริง ตั้งงบมา 1.1แสนบาทตอตัว ทั้งที่ราคาในตลาด รุนเดียวกับที่
กระทรวงคมนาคมจะซื้อ ตัวท็อปอยูที่ 67,400บาทตอตัว ดูแลวแพงเกินจริง การจัดซื้อโดรนดังกลาวบางจังหวัดได 
บางจังหวัดไมได ใชเกณฑอะไร และไมรูวา ซื้อมาแลวใชกันเปนหรือยัง ในวิกฤติขณะนี้ไมควรซื้อโดรน ขอใหลดการ
ผลาญ สงสารประชาชนบาง 
จากนั้นที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบมาตรา 15ดวยคะแนน222ตอ87 งดออกเสียง2 ไมลงคะแนน7   
ตอมามีการพิจรณา มาตรา16 งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 3,821ลานบาท โดยนาย
ปกรณวุฒิ อุดมพิพัฒนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล  อภิปรายวา ขอตัดงบประมาณศนูยตอตานขาวปลอมทิ้งทั้ง
โครงการจํานวน 79 ลานบาท โครงการนี้บอกวา มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ไมเก่ียวกับการดําเนินคดขีาวปลอม 
แตปรากฏวา ศูนยฯเลือกตรวจสอบเฉพาะขาวเปนผลลบตอรัฐบาล แตขาวปลอมที่เปนผลบวกตอรัฐบาลไมมีการ
ตรวจสอบ ตอกย้ําตั้งข้ึนมาเพ่ือปกปองรัฐบาล ศูนยฯเคยบอกมีภารกิจตรวจสอบขอเท็จจริงเทานั้น ไมมีหนาที่
ดําเนินคดีผูกระทําผิด แตกลับขอใหปดการเขาถึงขอมูลของผูใชโซเชียลมีเดียจํานวนมาก ขูประชาชนอาจถูกดําเนินคดี
ถาแชรขาวเท็จ ทั้งที่บางครั้งเปนการเลนแอพริฟูลเดย ตั้งคณะอนุกรรมการมาดําเนินคดีกับประชาชน 
 
 
 



สนธิกาํลงัเจา้หนา้ทีตาํรวจ ปทส. ตาํรวจตระเวนชายแดน เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมแ้ม่แจ่ม เจา้หนา้ที

สถานีตาํรวจภูธรแม่แจ่ม ยดึไมเ้ถือน พร้อมออกหมายจบั นายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม พร้อมของกลาง 

ไมส้ักแปรรูป ไมป้ระดู่แปรรูป จาํนวน 69 แผน่และไมรั้งแปรรูป จาํนวน 32 แผน่ อาวธุปืนยาวแบบไทยประดิษฐ ์

และเลือยโซ่ยนต ์แจง้ขอ้หา แปรรูปไม ้มีไมส้ักแปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต , มีอาวธุปืนและ

เครืองกระสุนปืนทีนายทะเบียนสามารถออกใหไ้ดไ้วใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต , มีเลือยโซ่ยนตไ์วใ้น

ครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ขณะเดียวกนัเจา้หนา้ที ชุดพญาเสือสนธิกาํลงัร่วม 200 นาย ไล่ล่าขบวนการคา้ไม้

เถือนในพนืที อ.แม่แจ่ม ยึดไดแ้ต่ไมป้ระดู่แปรรูป 11 แผน่ ส่วนผูต้อ้งหาไหวตวัทนั พบผูต้อ้งหาทงั 2 เคยถูกจบัใน

คดี ลกัลอบตดัไม ้และคดียาเสพติด และมีการจา้งแรงงานทาํไมแ้ลกกบัยาเสพติดดว้ย 

 

 

 



 

ผูสื้อข่าวรายงาน วา่ พ.ต.ต.ชานนท ์รัตนประทีป สว.กก. 4 บก.ปทส. นาํกาํลงั เจา้หนา้ทีตาํรวจกองกาํกบัการ 4 กอง

บงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กก.4 บก.ปทส 4 .เจา้หนา้ที

ตาํรวจกองกาํกบัการตระเวนชายแดนที 33 เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมแ้ม่แจ่ม , เจา้หนา้ทีตาํรวจศูนย์

ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าตาํรวจภูธร ภาค 5 , เจา้หนา้ทีสถานีตาํรวจภูธรแม่แจ่ม , 

เจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองอาํเภอแม่แจ่ม ลงพนืที ตรวจสอบบา้นกระท่อมไม่ทราบเลขทีในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่

แจ่ม ทอ้งทีหมู่ 6 บา้นอมตูม ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ยึดของกลาง ไมส้ักแปรรูป จาํนวน 4 แผน่วางกองซุก

ซ่อนอยูบ่ริเวณใตถุ้นกระท่อม , ไมป้ระดู่แปรรูป จาํนวน 65 แผน่ ซุกซ่อนอยูบ่ริเวณใตถุ้นกระท่อม และพบวางปู

พนืทบัไมฝ้ากปูพนื , อาวธุปืนยาวแบบไทยประดิษฐ ์1 กระบอก , เลือยโซ่ยนต ์1 เครือง , สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

นายสมยศ ยงิสวสัดิ , กระเป๋าสตางคสี์นาํตาล จาํนวน 1 ใบ ภายในกระเป๋าพบบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ผูถื้อบตัรนาย

สมยศ ยงิสินสวสัดิ 

พ.ต.อ.ศานุวงษ ์คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. เปิดเผยวา่ ก่อนหนา้นีเจา้หนา้ทีตาํรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.ปทส.4 ได้

ลงพนืทีหาข่าวการลกัลอบบุกรุกป่าทอ้งทีอาํเภอแม่แจ่ม ไดมี้กลุ่มบุคคลผูร่้วมขบวนการทาํไมผ้ดิกฎหมายและเป็น

ขบวนการคา้ไมข้า้มชาติ ไดน้าํรถยนตบ์รรทุกไมแ้ปรรูปจากพนืที อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไปยงัโกดงั ไม่ทราบชือ 

ทอ้งที ต.ชมพู อ.เมือง จงัหวดัลาํปาง ต่อมาเจา้หนา้ทีขอหมายศาลตรวจคน้ พบไมป้ระดู่แปรรูปจาํนวน 105 แผน่

และเขา้ตรวจยดึก่อนจะขยายผลเขา้ตรวจคน้บริเวณดงักล่าวและตรวจยึดของกลางทงัหมด นอกจากนียงัพบวา่นาย

สมยศ ยงิสวสัดิ เคยถูกจบัคดียาเสพติด เมือปี 2561 และมีการจา้งแรงงานทาํไมเ้ถือนแลกกบัยาเสพติดดว้ย 

โดยเจา้หนา้ที ไดต้รวจยดึไมป้ระดู่แปรรูป 105 แผน่ ทีโกดงั ไม่ทราบชือ ทอ้งที ต.ชมพู อ.เมือง จงัหวดัลาํปาง 

หลงัจากนนัเจา้หนา้ทีไดสื้บทราบวา่ รถยนตที์บรรทุกไมป้ระดู่แปรรูปไปยงัโกดงัหลงัดงักล่าวเป็นรถยนตค์นัยหี้อ

อีซูซุ ทะเบียน ยค 6799 เชียงใหม่ เป็นของ นายเกียรติศกัดิ กอสิริพนา อยูบ่า้นเลขที 151 หมู่ที 6 ต.กองแขก อ.แม่

แจ่ม ก่อนทีเจา้หนา้ทีจะขยายผลตรวจคน้บา้นนายเกียรติศกัดิ กอสิริพนา แต่เจา้ของบา้นไหวตวัทนัหลบหนีไปได ้

เจา้หนา้ทีจึงแจง้ขอ้หา มีไมห้วงห้ามแปรรูปชนิดอืนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซึงจากการตรวจสอบ

พบวา่ ผูต้อ้งหา เคยถูกจบัคดีเกียวกบัการทาํไม ้, ครอบครองไมห้วงห้ามผดิกฎหมาย 2562 ในทอ้งที อ.อมก๋อย ก่อน

จะยา้ยถินฐานมามีครอบครัวใหม่ และลกัลอบตดั 


