
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  2 ม.ีค. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

- คอลัมนเทียบทาหนา 3  รักษพะยูง  (ไทยรัฐ  2 มี.ค. 65  หนา 3) 

- คอลัมน สน.สยามรัฐ  (สยามรัฐ  2 มี.ค. 65  หนา 10) 

สื่อออนไลน 

- ขบวนการคาไมมงคล  (ไทยรัฐออนไลน  2 ม.ีค. 65)  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2329488 

- ยอมคดีรุกปาสวนผึ้งโยง “เจาพอโรงนวด” นอมินีรับผิดแทน  (ฐานเศรษฐกิจ  1 มี.ค. 65) 

https://www.thansettakij.com/politics/515732 

- ปทส.ลาดตระเวนเจอซุกซอน “ไมหวงหาม” และฝนดิบ  (คมชัดลึกออนไลน  2 ม.ีค. 65) 

https://www.komchadluek.net/news/507142 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23416
วันที่: พุธ 2 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

คอลัมน์: เทียบท่าหน้า3: รักษ์พะยูง

รหัสข่าว: C-220302009030(2 มี.ค. 65/03:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.89 Ad Value: 21,879 PRValue : 65,637 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24756
วันที่: พุธ 2 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: สน.สยามรัฐ

รหัสข่าว: C-220302021043(2 มี.ค. 65/04:14) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 33.85 Ad Value: 28,772.50 PRValue : 86,317.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
 
 
พลนัทมีีข่าวขบวนการคา้ไมม้งคลหายากลกัลอบโคน่ไมพ้ะยงูใหญ่ ขนาด 2 คนโอบ ยาวกวา่ 40 เมตร อายรุว่ม 100 ปี 3 

ตน้ติดๆ ทีสวนป่าเฉลิมพระเกียรติของสาํนกังานทรพัยส์นิฯ หมูท่ ี5 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรงั ทีมีไมพ้ะยงูใหญ่อายรุว่มรอ้ยปี อยู ่

44 ตน้ 

“ครูแอด” สมบรูณ ์อทุยัเวยีนกลุ เลขานกุารประธานสภาฯ รายงานลกูพทีนัที ทาํให ้“ประธานชวน หลกีภยั” รบีลงพนืที

หารอืกบักาํนนั ต. บางหมาก และนายก อบต.บางหมาก รวมถงึนายวณิชย ์บวัประเสริฐ หวัหนา้สาํนกังานทรพัยส์นิฯ จ.สงขลา 

หาแนวทางในการปอ้งกนัการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูสง่ออกนอกประเทศ โดย 3 ตน้ทีถกูตดั หากสง่ออกจะมมีลูคา่สงูถึง 270 

ลา้นบาท 

 
เห็นพอ้งจะตงัเป็นศนูยก์ารเรยีนรูป่้าพะยงู โดยสาํนกังานทรพัยส์นิฯ เพอืเนน้สรา้งสาํนกึชมุชนใหร้กัและหวงแหน เพราะ

เป็นป่าพะยงูทีมีความสมบรูณแ์ละใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ 

 
ช่วยกนัปกปอ้งรกัษาทรพัยากรป่าไมห้ายากไวใ้หล้กูหลานคนรุน่หลงั!!! 

 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2329488 



 
ประเด็นรอ้งเรยีนจากชาวบา้นในอาํเภอสวนผงึ จงัหวดัราชบรุ ีวา่มีบรษัิทจากนอกพนืท ีสง่เครอืงจกัรกลหนกัเขา้ไปปรบั

ไถหนา้ดิน รุกพืนทป่ีาสงวนรว่มรอ้ยไร ่แมเ้จา้หนา้ทีป่าไมจ้ะนาํกาํลงัเขา้จบักมุได ้แต่มีขอ้สงสยัจากชาวบา้นผูพ้บเห็นวา่ คนทอีอก

หนา้รบัผิด ใชเ้จา้ของทดีินตวัจรงิหรอืไม ่ 

 
ราํลือกนัวา่ทดีินผืนน ีเจา้ของทแีทจ้รงิคือ "เจา้พอ่วงการอาบอบนวดชือดงั" ทอียูร่ะหวา่งหลบหนีคดีคา้มนษุย ์แต่กลบัมี

ข่าวปรากฏตวัทีสวนผงึ แถมการปรบัไถพนืทอีาจเป็นการเตรียมการยกัยา้ยถ่ายเททรพัยส์นิ เพอืเลยีงถกูยดึทรพัยใ์นคดีฟอกเงิน 

ทีมข่าวลงพนืทสีาํรวจทีดินทบีา้นทา่ไมแ้ดง หมู ่6 ตาํบลทา่เคย อาํเภอสวนผงึ จงัหวดัราชบรุ ีหลงัไดร้บัเรอืงรอ้งเรยีนมา

จากชาวบา้น เราพบวา่มีรอ่งรอยของการแผว้ถาง เกลยีหนา้ดิน เสมือนเตรยีมทดีินไวท้าํกิจการบางอยา่งจรงิ ราว 200 ไร ่

 
จากนนัทีมขา่วของเรา เดินไปพบกบั กิตติมา บตุรนาํเพชร ผูใ้หญ่บา้นหมู ่6 บา้นทา่ไมแ้ดง ตาํบลทา่เคย เธอเลา่วา่ เธอ

เป็นผูใ้หญ่บา้นมา 22 ปีแลว้ และไมท่ราบวา่ทดีินผืนนใีครเป็นเจา้ของตวัจรงิ มีเพยีง "เสยีโบ๊ท" ทมีกัมาแสดงตวัเป็นเจา้ของและ

คอยจดัการทดีินผืนน ีเธอจึงโทรศพัทไ์ปพดูคยุกบัเสยีโบ๊ท หลงัจากทีมลงพนืทสีอบถามเรอืงน ี

 
ทีมข่าวของเรายงัเดินทางไปพบ สชุาติ บวับาง หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าท ีรบ.3 จ.ราชบรุ ีโดยหวัหนา้ใหข้อ้มลูวา่ 

เมอืวนัที 7 กนัยายนปีทีแลว้ ไดร้บัแจง้จากชาวบา้นผูห้วงัดวีา่ มเีครอืงจกัรขนาดใหญ่เขา้มาในพืนทป่ีาบริเวณทอ้งทบีา้นทา่ไมแ้ดง 

หมู ่6 ตาํบลทา่เคย อาํเภอสวนผงึ จึงอยากใหเ้จา้หนา้ทเีขา้มาตรวจสอบ เพราะเขามนัใจวา่พนืทบีรเิวณนรุีกป่า 
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เชา้วนัถดัมา เจา้หนา้ทไีดส้นธิกาํลงัหลายหนว่ยงานเขา้ตรวจยดึพนืทป่ีาบา้นทา่ไมแ้ดง เพราะตรวจสอบแลว้พบวา่ อยูใ่น

เขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าฝังซา้ยแมน่าํภาชี และในเขตป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 เนือทปีระมาณ 68 ไร ่65 ตารางวา พรอ้ม

ตรวจยดึรถแบคโฮ 1 คนั และจบักมุ “เสยีโบท้” ทแีสดงตวัเป็นผูแ้ทนบรษัิทเจา้ของทดีิน และเจา้ของรถแบคโฮอกีคนหนงึ 

หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าท ีรบ.3 จ.ราชบรุ ียงัเปิดเผยอีกวา่ พนืทบีรเิวณนเีป็นพนืทเีอกสารสทิธิ น.ส.3 ก จาํนวน 4 

ฉบบั แตล่ะฉบบัมีเนอืท ี50 ไร ่รวมเนอืท ี200 ไร ่และเอกสารสิทธิมีชือผูค้รอบครองเดมิคือ นาง "ป" ออกเมอืวนัที 6 กมุภาพนัธ ์ปี 

2535 ก่อนโอนมาเป็นชือ "นิติบคุคล" ซงึเป็นบรษัิทแหง่หนงึทีความเชือมโยงกบัลกูสาวของอดตีเจา้พอ่อาบอบนวดรายใหญ่ และ

บรษัิทแหง่นีม ี"เสยีโบ๊ท" เป็นผูถื้อหุน้  

  
คดีนีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาในชนัอยัการจงัหวดัราชบรุ ีเพอืพิจารณาสงัฟอ้งในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้

2484 มาตรา 54 ฐานหา้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรา้งแผว้ทางหรอืเผาป่าหรอืกระทาํดว้ยการประการใดอนัเป็นการทาํลายป่าหรือเขา้ยดึถือ

ครอบครองป่าเพือตนเองหรอืผูอื้นเวน้แตจ่ะกระทาํภายในเขตทดีนิทไีดจ้าํแนกไวเ้ป็นประเภทเกษตรกรรมและรฐัมนตรไีดป้ระกาศ

ในราชกิจจานเุบกษาหรอืไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที ผิดมาตรา 55 มาตรา 32 ทวิ ตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาติ มาตรา 

34 พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาติฉบบัแกไ้ขเพมิเติม 2559 มาตรา 26/1 มาตรา 26/4 และมาตรา 31 มาตรา 35 

  
หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าท ีรบ.3 จ.ราชบรุ ียงัทงิทา้ยวา่ หากพบพยานหลกัฐานวา่เจา้ของทีดนิตวัจรงิคือนิติบคุคล 

และมีความพยายามในการโยกยา้ยถา่ยเทเพอืป้องกนัการถกูยดึทรพัย ์กรณีเป็นหน ีหรอืถกูดาํเนินคดีขอ้หาฟอกเงินทางแพง่ / 

เจา้หนา้ทก็ีจะดาํเนินการตรวจสอบเชิงลกึเพมิเติม และจะสง่เรอืงถึงเจา้หนา้ที ป.ป.ง. ใหต้รวจสอบอีกดว้ย 
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ตาํรวจ ปทส. ออกลาดตระเวนเพอืป้องกันการกระทาํผดิเกยีวกับ พ.ร.บ.ป่าไม ้พบมีการแปรรูป "ไม้หวงห้าม" 

และซุกซ่อน 

พล.ต.ต.มานะ กลีบสตับศุย ์ผบก.ปทส.  พ.ต.อ.ศานวุงษ์ คงคาอินทร ์ผกก.4 บก.ปทส. , พ.ต.ต.ยศวฒัน ์เอกกลุ สว.กก.

4 บก.ปทส. ใหช้ดุปฏิบตัิการสบืสวนปราบปรามประจาํจงัหวดัเชียงใหม-่ฮอด,ลาํพนู รว่มกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจชดุ ศปทส.ตร.

เจา้หนา้ทตีาํรวจ กก.ตชด.33 เจา้หนา้ทีตาํรวจ กก.ปพ.สส.ภ.5 เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.บ่อหลวง เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที 

ชม.20 (กิวลม) เจา้หนา้ทหีนว่ยป้องกนัรกัษาป่าที ชม.21 (บา้นแวน) กวดขนัการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า 

 
               เมอืเวลา 18.00 น. วานนี(วนัท ี28 ก.พ. 65) ด.ต.คมชาญ เหรยีญทอง ผบ.หมู ่กก.4 บก.ปทส. หวัหนา้ชดุฯ 

พรอ้มดว้ย ด.ต.ชินโชติ สขุนิมิตร ด.ต.ชิษณพุงศ ์ประวงั และ ด.ต.วิชิตพงศ ์ธิมาเกต ุผบ.หมู ่กก.4 บก.ปทส. ไดอ้อกลาดตระเวน

เพอืป้องกนัการกระทาํผิดเกียวกบั พ.ร.บ.ป่าไม ้และเมอืมาถงึทีเกิดเหตลุาํหว้ยสาขาหว้ยแมโ่ถ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าขนุแม่

ลาย หมู ่4 บา้นกองลอย ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่ 

ซงึเป็นเพิงพกั พบมีการแปรรูป "ไมห้วงหา้ม" และซุกซอ่นบรเิวณดงักลา่ว 

เจา้หนา้ทจีงึเขา้ทาํการตรวจสอบ ทาํใหค้นงานทเีฝา้สวนพากนัวงิหลบหนี เจา้หนา้ทวีิงจบักมุมาได ้1 คน ทราบชือ

ภายหลงั นายเฉลิม หรอืรอย จแูวน อาย ุ28 ปี บคุคลไมม่สีถานะทางเบยีนราษฎร ์จากการตรวจคน้พบฝินดิบ ซุกซอ่นในหา้งเพิง

พกั และ ไมแ้ปรรูป เป็น "ไมห้วงหา้ม" แปรรูป (ประดู,่พวง) จาํนวน 17 แผ่น  เลอืยโซย่นต ์ยีหอ้มารก์ีตา้ สีเขียว-เทา 1 เครอืง ยา

เสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ซุกซอ่นป่าขา้งไร ่จึงยดึไวท้งัหมด 

พรอ้มแจง้ขอ้หา รว่มกนัมีไมห้รอืกระทาํดว้ยประการใดๆ แก่ไมห้วงหา้มในป่าโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต” “รว่มกนัมยีาเสพติดใหโ้ทษ

ประเภท 2 (ยาฝิน Medicinal Opium) ไวใ้นความครอบครองโดยผิดกฎหมาย” ควบคมุตวัสง่ ร.ต.อ.ฉตัรเพชร นิธินพุฒัน ์รอง 

สว.(สอบสวน) สภ.บ่อหลวง ดาํเนินคดีตามกฎหมาย สอบเบืองตน้ผูต้อ้งหาใหก้ารรบัสารภาพ 


