
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  27 มิ.ย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมนขาวสั้นทันโลก  ลอบตัดประดู  (ไทยรัฐ  27 ม.ิย. 65  หนา 12) 
- ปูด 3 กระทรวงสอทุจริตแฉกรมน้ําโอนงบให กห.  (ไทยรัฐ  27 ม.ิย. 65  หนา 1,10,11,12) 

สื่อออนไลน 
- ชาวอํานาจเจริญ รองนายทุนตัดไมกระยางตามหวยกวา 300 ตน เชื่อคนมีสีอยูเบื้องหลัง  (มติชน 26 ม.ิย. 65) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3420177 
- ปาไมอุตรดิตถ – ตํารวจ กก.4 พก.ปทส. จับขบวนการลักลอบตัดไมมะคาโมงใหญ ไดผูตองหา 2 หนี 2  (สยามรัฐ  
27 มิ.ย. 65) https://siamrath.co.th/n/360157 
- รักปาจึงบุกรุกปา ตรรกะวิบัติ  (แนวหนา 27 ม.ิย. 65) 
https://www.naewna.com/politic/columnist/51945 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23533
วันที่: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดประดู่

รหัสข่าว: C-220627039099(26 มิ.ย. 65/03:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.78 Ad Value: 6,780 PRValue : 20,340 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23533
วันที่: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: ปูด3กระทรวงส่อทุจริตแฉกรมน้ำโอนงบให้กห.

รหัสข่าว: C-220627039085(26 มิ.ย. 65/03:48) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 251.79 Ad Value: 251,790 PRValue : 755,370 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23533
วันที่: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: ปูด3กระทรวงส่อทุจริตแฉกรมน้ำโอนงบให้กห.

รหัสข่าว: C-220627039085(26 มิ.ย. 65/03:48) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 251.79 Ad Value: 251,790 PRValue : 755,370 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23533
วันที่: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: ปูด3กระทรวงส่อทุจริตแฉกรมน้ำโอนงบให้กห.

รหัสข่าว: C-220627039085(26 มิ.ย. 65/03:48) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 251.79 Ad Value: 251,790 PRValue : 755,370 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23533
วันที่: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: ปูด3กระทรวงส่อทุจริตแฉกรมน้ำโอนงบให้กห.

รหัสข่าว: C-220627039085(26 มิ.ย. 65/03:48) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 251.79 Ad Value: 251,790 PRValue : 755,370 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 ชาวอํานาจเจริญ รองนายทุนตัดไมกระยางตามหวยกวา 300 ตน เชื่อคนมีสีอยูเบื้องหลังวันที่ 26 มิถุนายน ที่ 
จ.อํานาจเจริญ นายประมง (สงวนนามสกุล) อายุ 71 ป ชาวอํานาจเจริญ กลาววา ตนอายุ 71 กวาปแลว ไมเคยพบ
เคยเห็นการที่มีกลุมนายทุนคนมีสีเปนนักการเมืองทองถิน่รวมดวยมาตัดไม เปนตนกระยางนาขนาดใหญ 2-3 คนโอบ 
อายุกวา 200-300 ป 
 เม่ือตนเดือนที่ผานมา เห็นจะจะ มาตัดตามหวยสาธารณประโยชนซึ่งหลังจากมีประชาชนแหกันไปแจงความ
กับทางตํารวจแลวยังจับตัวผูกระทําความผิดไมได ตนอยากใหคดีนี้คืบหนาไมปลอยคนทําผิดใหลอยนวล คนที่กระทํา
ผิดรูตัวอยู แตไมมีใครกลาบอก เกรงกลัวอิทธิพลเกรงกลัวอํานาจเขา ชาวบานก็กลัว หดหู ตนเห็นอยางนี้แลวก็ทน
ไมได จึงตัดสินใจมารองสื่อใหออกขาว 
 แถมยังเปนนายหนาใหนายทุนในการจัดหาชื้อไมจากชาวบาน โนมนาวชาวบานใหขายไมที่อยูในที่ของ
ชาวบานและติดริมหวยมวงเปนลําหวยที่สาธารณะอีกดวย โดยอางวาขายไดทางการปลดลอกแลวจนชาวบานหลงเชื่อ
และยังหลอกชาวบานอีกวาไมตามริมหวยก็เปนของชาวบานอีกขายไดและยังบอกวาไมมีความผิด รวมทัง้ในที่ของ
ชาวบานกวา 300 ตน ตนเชื่อมีนักการเมืองทองถิ่นและคนมีสีอยูเบื้องหลังอยางแนนอน ตนไมอยากระบุชื่อในขณะนี้
ทุกคนในอําเภอเสนาคนิคมรูดี 
 ดานนายสมบูรณ อายุ 54 ป กลาววา มีผูนําทองถ่ินบางคนเปนนายหนาออกไปหลอกชักชวนชาวบานวา
ตนไมกระยางนาขนาดใหญท่ีอยูตามริมหวยสาธารณะนี้สามารถตัดขายได ไมมีความผิด ไดรับอนุมัติจากกรมปาไมแลว 
ชาวบานหลงเชื่อวาไมผิด เปนที่นาแปลกใจคือไมมีเจาหนาที่เขามาตรวจสอบ มีการขนยายกันทั้งวันทั้งคืน เจาหนาที่
ไมเคยมาตรวจสอบเลย 
ดานรอยตํารวจเอกสุรชัย ไวยะเลิศ พนักงานสอบสวน สภ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ กลาววา ตนไดรับแจงความ
จากชาวบานเรื่องการลักลอบตัดไมในพ้ืนที่โฉนดของชาวบานและที่สาธารณประโยชนตลอดแนวหวยมวง บานบก หมู 
2 ต.เสนางคนิคม กําลังอยูในกระบวนการสอบสวนสืบสวนหาขอเท็จจริง และจะใหความเปนธรรมกับทั้งสองฝาย 



    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 65  ผูสื่อขาวรายงานวา  นายนเรศ  นนทคลัง ปาไมอาวุโส หัวหนาชุด  พรอมดวย
นายโชคชัย  แกวตอง  เจาหนาที่พิทักษปา  นําเจาหนาที่ปาไมชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม ชุดท่ี 2 , หนวยปองกันรักษา
ปาที่ อต.2 (นาลับแลง)  สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม  สนธิกําลังรวมกับเจาหนาที่ฐาน
ปฏิบัตกิารรักษาปาที่ 4 (หวยไผ) สังกัดสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 (พิษณุโลก) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธพืช , ชุดสายตรวจปราบปรามประจําสํานัก ฯ 11 สายที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ ,เจาหนาที่วนอุทยานน้ําตกแมเฉย, 
ตํารวจ กก.4 บก.ปทส. และเจาหนาที่ตํารวจกองกํากับการสืบสวน ตํารวจภธูรจังหวัดอุตรดิตถ เขาตรวจสอบปาถาวร
ปาหวยโทง บานขุนหวย หมูที่ 1 ตําบลนานก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน  20 นาย หลังรับแจงจาก
ชาวบานวา  มีขบวนการแอบลักลอบตัดไมทําลายปาในเขตพ้ืนเขตปาเตรียมการหมายเลข 59 (ปาไมถาวร)  

 กระทั่งเวลาประมาณ 23.30 น. (25 มิ.ย.) ที่ผานมา  ขณะที่เจาหนาที่เขาไปในพ้ืนที่ไดยินเสียงเลื่อยโซ
ยนตดังมาแตไกล จึงวางกําลังเพ่ือเขาจับกุม เมื่อถึงจุดที่มอดไมกําลังแปรรูปไมกันอยู จึงไดเขาจับกุมแตปรากฏวามือ
เลื่อยไมและคนดูตนทางไหวตัวทัน ไดทิ้งอุปกรณการแปรรูปไมไวแลววิ่งหลบหนีเขาปาหายไปกับความมืด 2 คน  เจา
หนาก็ไมไดติดตามเนื่องจากเปนเวลายามวิกาลเกรงเกิดอันตราย แตก็สามารถจับกุมตัวไวได 2 คน   ทราบชื่อภายหลัง 
คือนายปกรณ หรือ (ชาง)  อายุ 53 ป กับนายนพชัย หรือ  (ดํา) อายุ 39 ป ซึ่งทั้งคูมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่อําเภอลับแล     

  ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบไมมะคาโมงขนาดใหญ 3 คนโอบ แปรรูปกองอยู หนากวาง 1 เมตร ยาว 5.20  
เมตร หนา 4 นิ้ว จํานวน 10 แผน ไมทอนอีกจํานวน 5 ทอน รวมปริมาตร 9.13  ลูกบาศกเมตร แลtยังพบเลื่อยโซ
ยนตที่ใชในการแปรรูปไมซึ่งติดบารยาวขนาด 36 นิ้ว 1 เครื่อง  รถจักรยานยนต  3 คัน โดยผูตองหาทั้ง 2 ยอมรับ
สารภาพวา ของกลางทั้งหมดดังกลาวเปนของกลุมตนเองที่เขามาแปรรูปไม 

 ภายหลังจากเจาหนาที่ไดสอบถามผูท่ีหลบหนีไป ซึ่งทราบวามีนายหนอง กับ บุตรชาย ไดเปนผูวาจางพวก
ตน โดยผูที่หลบหนีไปนั้นก็รับออเดอรใหมาทําไมในครั้งนี้อีกทอดหนึ่ง  จากนั้นเจาหนาตํารวจชุดสืบสวนภธูรจังหวัด 
ไดนําโทรศัพทของผูตองหามาตรวจสอบ พรอมทําการขยายผลเพ่ือจับกุมขบวนการดังกลาวทั้งหมดอีกครั้งตอไป.     



คาํแกต้วัแบบไรค้วามละอายของนกัการเมืองขา้ราชการพลเรอืน ทหาร ตาํรวจ และนกัธุรกิจทถีกูจบั เพราะทาํผิดในคดีบกุรุกป่า

สงวนแหง่ชาติ หรอืป่าอนืๆ มกัจะออกมาในรูปแบบ“ฉนัไดท้ีมาดว้ยความสจุรติ” “ฉนัไมใ่ช่เจา้หนา้ทีผูม้ีอาํนาจในการอนมุตัิการ

ครอบครอง” “เพราะความรกัป่ารกัตน้ไมส้ายนาํ ฉนัจึงซือทป่ีา เขา และแมน่าํ ทะเลไว ้เพราะตอ้งการอนรุกัษ”์ “ฉนัซือทตีอ่มาจาก

ชาวบา้น ฉนัไมไ่ดส้งัใหช้าวบา้นบกุรุก” และอีกสารพดัคาํโป้ปดทยีกมาแกต้วัแบบหนา้ไม่อาย 

 ถามจรงิๆ ถามตรงๆ การทีคนคนหนงึซงึมีอาํนาจรฐั หรอืเคยมีอาํนาจรฐัสามารถครอบครองทีดินในเขตป่าสงวน หรือเขต

อทุยานแหง่ชาติได ้ไมว่่าจะกีสิบ กีรอ้ยหรอืกีพนัไรก่็ตาม เรอืงแบบนีหากไม่มีอาํนาจรฐัใหก้ารสนบัสนนุแลว้ จะสามารถกระทาํได้

หรอืการออกเอกสารสิทธิใดๆ ใหก้บัผูค้รอบครองทดีินนนั ตอ้งออกโดยหนว่ยราชการ (ยกเวน้เอกสารราชการปลอม) ดงันนั การที

หน่วยราชการเป็นผูอ้อกเอกสารสิทธิแสดงการครอบครองทีดินใหใ้ครก็ตาม ยอ่มตอ้งเป็นความรบัผิดชอบโดยตรงของหนว่ย

ราชการโดยไมม่ีขอ้ปฏเิสธใดๆ การออกเอกสารสทิธิครอบครองทีดินตอ้งผา่นการพจิารณา ตรวจสอบ กลนักรอง แลว้จงึอนมุติั โดย

หน่วยราชการ เช่น กรมทีดิน เป็นตน้ ดงันนัเมือเกิดเหตทีุพิสจูนไ์ดว้า่ผิดกฎหมาย จงึเป็นความรบัผิดชอบโดยตรงของหนว่ยราชการ 

สว่นประเด็นทวีา่ เหตใุดหนว่ยราชการจึงกระทาํการอนัผิดกฎหมาย ก็ตอ้งไปไลเ่ลยีงดวูา่เกิดจากเหตปัุจจยัใด 

 กรณีลา่สดุ ทีกาํลงัเป็นขา่วใหญ่ในขณะนีคือเรอืงทีนายสนุทร วิลาวลัย ์นกัการเมืองทอียูใ่นวงการการเมืองระดบัประเทศ

ของไทยมายาวนาน ซงึปัจจบุนักินตาํแหนง่นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปราจีนบรีุ ถกูคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ชมีลูความผิดฐานเป็นผูส้นบัสนนุใหเ้จา้พนกังานผูม้ีหนา้ทีทาํ ซอื รกัษาทรพัยากร โดยใชอ้าํนาจหนา้ที

โดยทจุรติ อนัเป็นการเสียหายแก่รฐั ตามมาตรา 151 และไดถ้กูศาลอาญาคดีทจุรติและประพฤตมิชิอบ ภาค 2 ออกหมายจบัฉบบั

ท ี 2 เพราะไมไ่ปรายงานตวัตอ่พนกังานอยัการ สาํนกังานคดีปราบปรามการทจุรติ 2จงัหวดัระยอง เพือใหน้าํตวัไปยนืฟอ้งคดีตอ่

ศาล เมอืวนัที 9 มิถนุายน 2565 ตามนดัหมาย โดยในเบืองตน้ นายสนุทรหลบหนีจนกระทงัวนัที 21 มถินุายน ไดน้าํตวันายสนุทร

ไปสง่อยัการเพอืสงัฟอ้งคดี สดุทา้ยศาลใหป้ระกนัตวัวงเงิน 6 แสนบาท มีเงือนไขหา้มเดินทางออกนอกประเทศ 

 หลงัจากนนันายสนุทรไดแ้ถลงข่าววา่ไดค้รอบครองทีดิน 150 ไร ่โดยซือตอ่มาจากผูอื้น และอา้งว่าตนรกัป่า รกัตน้ไม ้รกั

ภเูขา ประกอบกบัใหเ้จา้หนา้ทตีรวจสอบทดีินใหแ้ลว้ โดยอา้งอีกวา่ หากทีดินดงักลา่วอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติ ก็จะไมร่บัซอือยา่ง

แนน่อน และอา้งวา่ไมเ่คยติดสนิบนใหเ้จา้หนา้ท ี

 เมอือา่นคาํแถลงขา่วของนายสนุทรทงัหมดจะพบวา่มีตอนหนงึทีอา้งวา่ไดจ้า้งใหผู้อื้นไปปรบัปรุงทีดิน แตเ่มอืเจา้หนา้ที

บอกวา่มีการรุกลาํทีดินก็ไดต้าํหนิคนทีปรบัปรุงทดีินวา่ทาํเกินทีตามโฉนด และบอกดว้ยว่ารถแบก๊โฮรุกเขา้ไปในทีนิดหน่อย แต่เขา้

ไปในทีทชีาวบา้นถือครองอยู ่ไมใ่ช่ทป่ีาสงวน เมอืเจา้หนา้ทบีอกวา่บกุรุกทดีินก็จะยกทดีินคืนให ้จะกีรอ้ยไรก็่เอาไปเลย 

 เมอืไดอ้า่นคาํแถลงของนายสนุทรแลว้ คณุมีความเห็นอยา่งไรบา้ง แลว้ก็ตอ้งถามต่อไปวา่เป็นตรรกะทคีณุรบัไดห้รอืไม่ 

สว่นขอ้อา้งสดุทา้ยทนีายสนุทรอา้งคือตนเองเป็นคนดี ชว่ยเหลือชาวบา้นตลอดเวลา ชาวบา้นเลอืกตนเองมาตลอดไมเ่คยสอบตก

ทางการเมอืง เป็นคนจรงิใจ เสมอตน้เสมอปลาย ชาวบา้นใหค้วามเชือถือ  

ถามทงิทา้ยเหมือนเดิมวา่ เมอืคณุไดเ้ห็นขอ้อา้งของนายสนุทรแลว้ คณุมีความคิดเห็นอยา่งไร รบัได ้หรือรบัไมไ่ด ้


