
 สรุปขาวประจําวันท่ี  24 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ภาพขาว  ลุยนราฯ  (มติชน  25 ม.ค. 66  หนา 1) 

- วราวุธลุยนราฯแกทวม-ที่ดินทับซอน  (มติชน  25 ม.ค. 66  หนา 15) 

- ผูวาฯ เมืองคอนเตนบุกรุกเขาโลงเตียน  (ไทยรัฐ  25 ม.ค. 66 หนา 10) 

- ผูวาเมืองคอนฟน จนท.รัฐที่มีเอี่ยวรุกพื้นที่ปาสงวน  (ไทยโพสต  24 ม.ค. 66  หนา 15)  

 

สื่อออนไลน 

- ผูวาฯ นครศรี ขึ้น ฮ. ตรวจสอบเขาหัวโลน สั่งเอาผิดเดด็ขาด จนท. เอ่ียวบุกรุกตัดไม  (ไทยโพสต  24 ม.ค. 66)  

https://www.thaipost.net/district-news/308735/) 

- ‘วราวุธ’ ลุยนราธิวาสติดตามงานขุดคลองสุไหงปาดีแกน้ําทวม  (เดลินิวส  23 ม.ค. 66) 

https://www.dailynews.co.th/news/1922679/ 

- ชาวบานตําบลคลองขนาน รวมตัวกันคัดคาน อบต. รังวัดที่ดิน นสล. ทบัที่ดินทํากินกวา 800 ไร  (สยามรฐั   

23 ม.ค. 66)  https://siamrath.co.th/n/417242 

  

 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16390
วันที่: พุธ 25 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง)

ภาพข่าว: ลุยนราฯ

รหัสข่าว: C-230125038084(24 ม.ค. 66/07:44) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 15.68 Ad Value: 25,872 PRValue : 77,616 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16390
วันที่: พุธ 25 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: วราวุธลุยนราฯแก้ท่วม-ที่ดินทับซ้อน

รหัสข่าว: C-230125038088(24 ม.ค. 66/07:22) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 18.91 Ad Value: 22,692 PRValue : 68,076 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23745
วันที่: พุธ 25 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯเมืองคอนเต้นบุกรุกเขาโล่งเตียน

รหัสข่าว: C-230125039104(24 ม.ค. 66/06:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.84 Ad Value: 19,840 PRValue : 59,520 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9567
วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2566
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าเมืองคอนฟัน จนท.รัฐที่มีเอี่ยว รุกพื้นที่ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-230124008063(24 ม.ค. 66/03:32) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 15.29 Ad Value: 18,348 PRValue : 55,044 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ผวจ.นครศรีธรรมราช ขึน ฮ.สาํรวจความเสียหายและติดตามความคืบหน้าการสืบสวน

ข้อเทจ็จริงหลังพบมีการลักลอบบุกรุกตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพืนทป่ีา 

23 ม.ค.2566 - นายอภินันท ์เผือกผ่อง ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช พรอ้มดว้ย พลตาํรวจตรี 

สมชาย ซือต่อตระกูล ผูบ้ังคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดันครศรีธรรมราช รองผูอ้าํนวยการกองอาํนวยการ

รกัษาความมนัคงภายใน (ฝ่ายทหาร) และผูอ้าํนวยการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั ขึน

เฮลิคอปเตอร ์ของสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกสาํรวจ

ความเสียหายและติดตามความคืบหนา้การสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณีมีผูก้ระทาํผิดลกัลอบบุกรุกตดัโค่น

ตน้ไมข้นาดใหญ่ ในเขตพืนทีป่าสงวนแห่งชาติหลายรอ้ยไร ่ทีบริเวณพืนทีป่าเขตอาํเภอบางขนั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช โดยในเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งร่วมใหข้อ้มลูและรายงานความคืบหนา้เพือจับกุมตวัผูก้ระทาํ

ผิดมาดาํเนินคดีตามกฎหมายใหไ้ดโ้ดยเร็วทีสดุ 



ทังนีในช่วงสายของวนันี (23 ม.ค.66) ผูว้่าราชการจงัหวัดนครศรีธรรมราช ไดเ้รียกผูเ้กียวขอ้งเขา้หารือ

ก่อนมีการนดัหมายออกติดตามความคืบหนา้การสืบสวนคดี พรอ้มคาดโทษขันเด็ดขาดกับผูก้ระทาํผิด 

ซงึหากพบว่ามีเจา้หนา้ทีของรฐัมีส่วนเกียวขอ้งในการกระทาํผิดจะมีการสงัลงโทษขันไล่ออกจากราชการ 

สาํหรบัการเขา้ตรวจสอบดงักล่าว สืบเนืองจากเจา้หนา้ทีสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดอ้อกบินสาํรวจพืนทีและพบมีการบุกรุกตดัโค่นตน้ไมข้นาดใหญ่ เขตพืนทีป่า

สงวนแห่งชาติหลายรอ้ยไร ่ทีบริเวณพืนทีป่าเขตอาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เมือวนัที 20 

มกราคม 2566 โดยผืนป่าซงึเป็นป่าไมธ้รรมชาติบนภูเขาสงูทีอดุมสมบูรณ ์ไดถู้กบุกรุกเป็นบริเวณกวา้ง

หลายรอ้ยไร ่และยงัพบเสน้ทางการนาํเครืองจกัรกลขนาดใหญ่ขึนไปบนภูเขาและรอ่งรอยการนาํเอาไมซุ้ง 

และทรพัยากรธรรมชาติอนื ๆ ลงมาขา้งล่าง ขณะทีพืนทีทีถูกบุกรุกตดัโค่นตน้ไมแ้ละแผว้ถางเสร็จแลว้ ได้

ถูกปรบัพืนดินใหเ้ป็นแบบขนับันได เพือเตรียมทาํการเพาะปลกูพืชอืน 

ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดส้งัการใหน้างณัฐธยาน ์ผาสขุ นายอาํเภอบางขนั และหวัหนา้ส่วน

ราชการทีเกียวขอ้ง ไดเ้ร่งตรวจสอบขอ้เท็จจริงการบุกรุกพืนทีป่าสงวนแห่งชาติดงักล่าวทนัทีทีไดร้บั

รายงานว่าพบการกระทาํผิด 

 



 

เมือวนัที 23 ม.ค. ทีวดัประชุมชลธารา อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม นายจตุพร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรฯ  นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มดว้ย นายวนัมหูะ

มดันอร ์มะทา หวัหนา้พรรคประชาชาติ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บญัชีรายชือ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พรอ้ม

ดว้ยตวัแทนกรมชลประทาน ลงพืนทีเพือติดตามผลการดาํเนินงานในพืนที ทีไดด้าํเนินการจดัตงั และปรบัปรุงโครงการ

ระบบระบายนาํคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พรอ้มอาคารประกอบ ซึงกรมป่าไมอ้นญุาตใหก้รมชลประทานดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาการจดัการนาํใหก้บัประชาชน และแกปั้ญหาทีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

นายวราวุธ กล่าวว่า ประชาชนทีอยู่ในบรเิวณพืนทีใกลเ้คียงกบัพนืทีดงักล่าว ไดร้บัความเดือดรอ้นอย่างมาก เพราะในช่วง

หนา้มรสมุ หรือเกิดฝนตกหนกันาํในคลองสไุหงปาดีจะเออ่ลน้ และเขา้ท่วมหมู่บา้น รวมถงึพืนทีทาํการเกษตร สาเหตุหนึง

ทีทาํใหเ้กิดนาํท่วมนนั เกิดจากความตืนเขินของตะกอนในคลองทีมีการทบัถมมาอย่างยาวนาน ทาํใหน้าํทีไหลผ่านไม่

สามารถระบายไดดี้เท่าทีควร หากจะใหก้ารระบายนาํดียิงขึนนนั จะตอ้งมีการขุดลอกคลองเพิมเติมอีกประมาณ 6 กม. 

และมีขนาดกวา้ง 8 ม. ลึก 3 ม. โดยคาดวา่จะใชเ้วลาไม่เกิน 1 -2 เดือน จะเรียบรอ้ย 



 

นายวราวุธ กล่าวต่อวา่ สาเหตหุนึงทีตนและทีมงานตอ้งเดินทางมาดพืูนทีในวนันีนนั เพราะพืนทีของคลองบางส่วนอยู่ใน

เขตหา้มล่าสตัวป่์าของป่าพรุ ซงึขณะนีกรมชลประทานอยู่ระหว่างดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวง

ทรพัยากรฯ เพือรว่มกนัสาํรวจพืนทีต่อไป อย่างไรกต็าม การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทางหน่วยงานจะเร่งขดุลอกคลอง เพือ

เพิมอตัราการระบายนาํใหดี้ยงิขึน อีกทงัจะสามารถแกปั้ญหานาํท่วมในจุดทีเกิดซาํซากได ้ซงึเป็นการแกไ้ขปัญหาระยะ

ยาว 



 

วนัที 23 ม.ค.66 ไดม้ีตวัแทนชาวบา้น ประมาณ 50 คน ไดม้ารวมตวักนัทีบริเวณริมถนนสายเหนือคลอง-

แหลมกรวด ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี เพือคดัคา้นการรงัวดัทีดิน นสล. ของ อบต.คลอง

ขนาน สืบเนืองจากวา่ไดท้าํการรางวดัทีดินทบัทีดินทาํกินของชาวบา้น ซงึทีดินบริเวณดงักล่าวทางกรมป่า

ไม ้ไดอ้อกหนงัสือสทิธิใหช้าวบา้นทาํกิน  ใหก้บัชาวบา้นไปแลว้ หลายราย เนือทีกว่า 300 ไร่ และยงัอยู่ใน

ระหว่างดาํเนินการอีกจาํนวนหนึงในพืนทเีดียวกนั ชาวบา้นจงึไมเ่ชือว่าพืนทีที อบต.ขอรงัวดั เป็นท ีนสล.จึง

ไดร้วมตวักนัคดัคา้น และขอใหห้นอ่ยงานทีเกียวขอ้งเขา้มาตรวจสอบดว้ย โดยมีเจา้หนา้ทีตาํรวจสภ. คลอง

ขนาน เขา้มาดแูลความสงบเรยีบรอ้ย อย่างใกลชิ้ด 

นางรตัตกิาล พยายาม อาย ุ58 ปี ภมิูลาํเนาอยู่ในตาํบลคลองขนาน ไดก้ลา่วว่า การทีไดม้ีตวัแทนชาวบา้น

ไดม้ารวมตวักนัในวนันีเพือตอ้งการคดัคา้นการรงัวดัทีดินของ อบต.คลองขนาน เพราะหากว่าปลอ่ยใหมี้

การรงัวดัไปก็จะมีการลงเลขลงแผนทีระหวางซงึชาวบา้นจะไมส่ามารถคดัคา้นไดอ้ีกต่อไป สาํหรบัทีของ



ตนเองไดร้บัมรดกมาจากลงุ  ซงึลงุเคยถูกจบัในขอ้หาบกุรุกทีสาธารณะและก็มกีารสูค้ดีจนในทีสดุก็ชนะคดี 

เชือวา่ทีบรเิวณนีไมไ่ดเ้ป็นทีสาธารณะหรือที นสล.ตามทีอบต.กล่าวอา้งอย่างแน่นอน 

นางรตัตกิาล ยงักล่าวดว้ยวา่ สาํหรบัทีที อบต.จะทาํกนัรงัวดัมีเนือทกีว่า 800 ไร ่ซงึอยู่ในทีดินทีลุงของตน

ถกูจับ และสูค้ดีชนะมาแลว้ ดว้ยเช่นเดยีวกนั ถา้นบัรวมการเขา้มาทาํประโยชนใ์นพืนทนีีกเ็กิน 100 ปี และ

ปัจจุบนัชาวบา้นไดท้าํกินปลกูพืชผลอาสินเป็นปาลม์นาํมนั เกือบทงัหมด อยากใหเ้จา้หนา้ท ีทีเกียวขอ้งลง

พืนทตีรวจสอบวา่พืนที นสล.เดิมที อบต.รงัวดัอยู่บรเิวณไหนซงึมหีลกัหมดุและแผนทีระวางชดัเจน แน่นอน 

สาํหรบัพืนทีที อบต.ไดข้อใหท้ีดินเขา้มาทาํการรงัวดัตอนนีมีชาวบา้นเขา้มาทาํกินอยู่ประมาณ 50 ครวัเรือน 

มาหลายชวัอายคุน 

ดา้นนางแหมะ เรือทอง อาย ุ82ปี ชาวบา้นอกีรายกล่าวอีกวา่ ตนทาํกินอยู่ในทีดินผืนนีมากวา่ 50 ปี โดย

เขา้มาอยู่ตอนอาย ุ30 ปี ในขณะนนัพืนทบีรเิวณดงักลา่วเป็นป่าไผ่ ทาํกินในพืนทจีนตอนนีตนอาย ุ82 ปี 

และไดแ้บ่งที ใหล้กูๆไปหมดแลว้ ไม่เคยทราบว่าเป็นที นสล.เพราะทีผ่านมา เจา้หนา้ทีป่าไมจ้ะเขา้มาจบัตน

ขอ้หาบุกรุกป่า และถามตนว่ามลีกูกีคน ตนก็บอกวา่ มลีกูเกือบ 10 คน เจา้หนา้ทไีดยิ้นก็หนัหลงักลบั จงึ

มนัใจว่าทีดินนีไมไ่ดเ้ป็นที นสล.อย่างทีทาง อบต.กบ่าวอา้ง 

ดา้นนายสนุทร รือทอง อายุ 55 ปี  กลา่วเพิมว่า หากวา่ทีดินทีเจา้หนา้ทีเขา้มารงัวดัเป็นทีดินสาธารณะพวก

ตนจะไม่คดัคา้นแต่ตามขอ้เท็จจรงิทีปรากฏพบวา่พืนที ทีทาง อบต.ใหเ้จา้หนา้ทีทีดินเขา้มารงัวดัเป็นพืนที

ป่าและชาวบา้นไดท้าํกินมาหลายชวัอายคุนจึงไมใ่ช่เป็นทีน.ส.ล. ตามทีทาง อบต.กล่าวอา้ง 

 



 

 

ผูส้อืข่าวรายงานว่า  หลงัจากทเีจา้หนา้ที  ทีดินทเีขา้มาทาํการรงัวดัทีดินถกูชาวบา้นคดัคา้นกไ็ดมี้การ

ประสานไปยงั นายก อบต.คลองขนาน เพือใหเ้ขา้มาชีแนวเขตทีจะใหมี้การรงัวดัแตป่รากฏว่าไม่ม ีนายก 

อบต.หรือเจา้หนา้ทีเขา้มาชีแนวเขตทีดินแต่อย่างใด ทางเจา้หนา้ที ทีดนิจึงไดมี้การยกเลิกการรงัวดั พรอ้ม

กบัใหช้าวบา้นลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน จากนนั ตวัแทนชาวบา้นทีเดินทางมาคดัคา้น ก็ไดแ้ยกยา้ยกนั

กลบัไปในทีสดุ 


