
 สรุปขาวประจําวันท่ี  26 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- สั่งรื้อบานหรูรุกปา ‘หุบเขาไฮโซ’  (ไทยรัฐ  27 ม.ค. 66  หนา 1,7) 

- คอลัมนทั่วไทยขาวสด..  เชียงใหม – ยึดไมกลางปา  (27 ม.ค. 66  หนา 12) 

- ภาพขาว ลอบตัดไม จ.เชียงใหม  (ขาวสด  27 ม.ค. 66  หนา 14) 

- ผวจ.สั่งจัดการบุกรุกปาเขาขาว  (ไทยรัฐ  27 ม.ค. 66  หนา 10) 

สื่อออนไลน 

- ปทส.รวม ตชด- ทรัพยากรปาไมที ่3 ลําปาง บุกรวบ”อดีตรองนายก อบต.”รุกปาสงวนแหงชาติ  (พิมพไทย  25 

ม.ค. 66)  https://www.pimthai.co.th/136947 

- “วราวุธ”ลงพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตรวจเย่ียมการกอสรางระบบระบายน้ําคลองสุไหงปาดี  (เดลินิวส

ออนไลน  25 ม.ค. 66)  https://www.dailynews.co.th/news/1927998/  

- ปทส.รวบ อดีต รอง นายก อบต.รุกปาแมจางกวา 14 ไร  (ผูจัดการออนไลน  25 ม.ค. 66)  

https://mgronline.com/crime/detail/9660000007626 

 

 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23747
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: สั่งรื้อบ้านหรูรุกป่า'หุบเขาไฮโซ'

รหัสข่าว: C-230127039085(26 ม.ค. 66/07:30) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 117.81 Ad Value: 235,620 PRValue : 706,860 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23747
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: สั่งรื้อบ้านหรูรุกป่า'หุบเขาไฮโซ'

รหัสข่าว: C-230127039085(26 ม.ค. 66/07:30) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 117.81 Ad Value: 235,620 PRValue : 706,860 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11748
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(กลาง)

ภาพข่าว: ลอบตัด

รหัสข่าว: C-230127037097(26 ม.ค. 66/07:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.76 Ad Value: 27,654 PRValue : 82,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11748
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: เชียงใหม่-ยึดไม้กลางป่า

รหัสข่าว: C-230127037039(26 ม.ค. 66/08:09) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.15 Ad Value: 8,580 PRValue : 25,740 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23747
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ผวจ.สั่งจัดการบุกรุกป่าเขาขาว

รหัสข่าว: C-230127039151(26 ม.ค. 66/07:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.22 Ad Value: 11,220 PRValue : 33,660 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

วันนี้ (25 ม.ค.66) มีรายงานวา พล.ต.ต.วัชรินทร พูสิทธิ์ ผูบงัคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ ปทส. พรอม พ.ต.อ.ศานุวงษ คงคาอินทร ผูกํากับการ 4 บก.ปทส. 

สั่งการให พ.ต.ท.ยศวัฒน เอกกุล สารวัตรกองกํากับการ 4 บก.ปทส.สนธิกําลังกับเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากร

ปาไมท่ี 3 ลําปาง และเจาหนาที่ตํารวจ ตชด.ที่ 33 เชียงใหม เขาตรวจสอบการบุกรุกปาสงวนแหงชาติปาแมจาง  

ที่บริเวณทายหมูบานสบเติ๋น ต.สบปาด อ.แมเมาะ จ.ลําปาง โดยกระจายกําลังเขาปดลอมพ้ืนที่กอนควบคุมตัว

คนงานที่มารับจางถางหญาตัดฟนรวม 3 ราย จากนั้นเจาหนาที่ใหคนงานติดตอไปยังเจาของที่ดิน เพ่ือใหนํา



เอกสารหลักฐานตางๆ มาแสดงตอเจาหนาที่ตอมา นายประยูร อายุ 48 ป อดีตรองนายกองคการบริหารสวน

ทองถิ่นแหงหนึ่ง เดินทางเขาพบเจาหนาที่ กอนพาไปชี้จุดครอบครองที่ดินทั้งหมด โดยอางวาซื้อที่ดินดังกลาวมา

จากชาวบานที่เขารวมโครงการของรัฐซึ่งเปดโอกาสใหชาวบานเขามาทาํกิน จากนั้นเจาหนาที่นําเอกสารการ

รองเรียนและภาพถายทางอากาศยอนหลังเมื่อป 2545 มาเปรียบเทียบ ซึ่งพบวาเดิมทีพื้นที่ดังกลาวเปนผืนปา และ

เพ่ิงจะมีการบุกรุกแผวถางปาและปลูกสิ่งกอสรางเมื่อป 2563 เจาหนาที่จึงเชิญตัว นายประยูร ไปทําการบันทึก

สอบปากคําที่ศูนยปองกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง สวนชาวบานที่มารับจางถางหญา  

 

เจาหนาที่กันตัวไวเปนพยาน  จากการสอบปากคาํ นายประยูร รับสารภาพวา รุกปาสงวนแหงชาติปาแมจาง  

ฝงซาย รวม 14 ไรจริง เจาหนาที่จึงแจงขอกลาวหาฐานกระทําผิด พ.ร.บ.ปาไม 2484 ฐานรวมกันกอสราง แผวถาง 

หรือกระทําดวยประการใดๆอันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือครอบครองปาเพ่ือตนเองหรือผูอื่นโดยไมไดรับ

อนุญาต และแจงขอหาผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหสันนิษฐานไว

กอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น กอนนําตัว นายประยูร สงพนักงานสอบสวน สภ.แมเมาะ เพื่อดําเนินคดีไป

ตามกฎหมาย 



 

ผูสื้อข่าวรายงานว่า ทีวดัประชมุชลธารา ตาํบลสุไหงปาดี อาํเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส พลเรอืตรี สมเกียรติ ผล

ประยูร เลขาธิการศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) รว่มตอ้นรบันายวราวุธ ศิลปอาชา 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มคณะฯ ลงพืนทีอาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส เพือ

ติดตามผลการดาํเนินงานในพืนที พรอ้มพบปะและรบัฟังปัญหาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จากประชาชน 

ซงึกรมป่าไมไ้ดอ้นญุาตให ้

กรมชลประทานใชป้ระโยชนพื์นทีป่าสงวนแห่งชาติ เพือดาํเนินโครงการรวมทงัติดตามผลการดาํเนินงานในพืนที เรืองการ

จดัตงัและปรบัปรุงระบบระบายนาํคลองสไุหงปาดี (สายเก่า) พรอ้มอาคารประกอบ ในพืนทีตาํบลสุไหงปาดี อาํเภอสไุหง

ปาดี จังหวดันราธิวาส โดยมีนายไพโรจน ์จรติงาม รองผูว้่าราชการจงัหวดันราธิวาส นายอาํเภอสไุหงปาดี หัวหนา้ส่วน

ราชการ  

ผูน้าํทอ้งถิน ผูน้าํทอ้งที ผูน้าํศาสนา กลุ่มสตรี ตลอดจนประชาชนในพืนที มารว่มตอ้นรบัจาํนวน 

ในการนี นายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดก้ลา่วว่า ตนและเจา้หนา้ที

ระดบัสูง ไดเ้ดินทางลงมาในครงันี ประกอบดว้ย ปลดักระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ เพือมาตรวจเยียมการปฏิบตัิหนา้ทีของ

เจา้หนา้ทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และรบัฟังปัญหาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  



จากประชาชน โดยทราบเป็นอย่างดีว่า ปัญหาของโครงการระบบระบายนาํคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พรอ้มอาคาร

ประกอบ  

ทีผ่านมานนั ดว้ยจงัหวดันราธิวาสไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพือดาํเนินโครงการระบบระบายนาํคลองสไุหงปาตี (สาย

เก่า) พรอ้มอาคารประกอบ ซงึโครงการชลประทานนราธิวาสไดจ้ดัหาผูร้บัจา้งและทาํสญัญาจา้งเรียบรอ้ยแลว้ เมือวนัที  

ตลุาคม  ทีผ่านมา และครบกาํหนดอายุสญัญาวนัที  มกราคม  อายุสญัญา  วนั ปัจจบุนัอยู่ระหว่างหยดุ

ปฏิบตัิงาน เนืองจากไดร้บัแจง้จากเจา้หนา้ทีเขตหา้มล่าสตัวป่์าว่า ทีตงัของโครงการดงักล่าวนนัอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เขตหา้มล่าสตัวป่์า และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี หากจะ

ดาํเนินการต่อได ้ตอ้งมีหนงัสือขออนุญาตใชพื้นทีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซงึ

ปัจจบุนัโครงการชลประทานนราธิวาส ไดมี้หนงัสือขออนญุาตใชพื้นทีไปยงัสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

จงัหวดันราธิวาส และมีหนงัสือขออนญุาตใชพื้นทีไปยังเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุารี เรียบรอ้ยแลว้ และทกุปัญหาจะตอ้งไดร้บัการแกไ้ข โดยทางชลประทานจะดาํเนินการสรา้งระบบ

ระบายนาํคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พรอ้มอาคารประกอบ และจะขดุคลองระยะทาง  กิโลเมตร ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  

สปัดาห ์เพือประโยชนส์งูสดุ  

และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพีนอ้งประชาชนชาวจงัหวดันราธิวาส ต่อไป  

 

 



หลงัเสรจ็สินการพบปะกบัพีนอ้งประชาชนเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม เดินทางไปสาํรวจจดุทีมีการก่อสรา้งโครงการระบบระบายนาํคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พรอ้มอาคารประกอบ 

และรว่มพบปะกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งถงึปัญหา และอปุสรรคในการทาํงาน พรอ้มใหข้วญักาํลงัใจแก่เจา้หนา้ทีให้

ปฏิบตัิงานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ เพือใหป้ระชาชนในพืนทีไดร้บัประโยชนก์บัโครงการดังกลา่ว และมีความสขุกบั

การใชชี้วิตในพืนทีอีก  



 

MGR Online - ตํารวจปาไมรวบ อดีต รอง นายก อบต.บุกรุกปาสงวนแมจางกวา 14 ไร เจาตัวสารภาพ

ซื้อตอมาจากชาวบานที่รวมโครงการทํากินบนที่ดินของรัฐ 

 

วันนี้ (25 ม.ค.) พล.ต.ต.วัชรินทร พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.ศานุวงษ คงคาอินทร ผกก.4 บก.ปทส. 

พ.ต.ท.ยศวัฒน เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. สนธิกําลังกับเจาหนาที่สํานักจัดการทรพัยากรปาไมท่ี 3 ลําปาง 

และเจาหนาท่ีตํารวจ ตชด.ที่ 33 เชียงใหม เขาตรวจสอบการบุกรุกปาสงวนแหงชาติปาแมจาง ท่ีบรเิวณทาย

หมูบานสบเติ๋น ต.สบปาด อ.แมเมาะ จ.ลําปาง โดยกระจายกําลังเขาปดลอมพื้นที่กอนควบคุมตัวคนงานที่มา

รับจางถางหญาตัดฟนรวม 3 ราย จากนั้นเจาหนาที่ใหคนงานติดตอไปยังเจาของท่ีดิน เพื่อใหนําเอกสาร

หลกัฐานตางๆ มาแสดงตอเจาหนาที่ 

 

ตอมา นายประยูร บุญเรือง อายุ 48 ป อดีต รอง นายกองคการบริหารสวนตาํบลแหงหนึ่ง เดินทางเขาพบ

เจาหนาที่ กอนพาไปช้ีจุดครอบครองที่ดินทั้งหมด โดยอางวาซื้อที่ดินดังกลาวมาจากชาวบานท่ีเขารวมโครงการ

ของรัฐซึ่งเปดโอกาสใหชาวบานเขามาทํากิน จากนั้นเจาหนาที่นําเอกสารการรองเรียนและภาพถายทางอากาศ



ยอนหลังเม่ือป 2545 มาเปรียบเทียบ ซึ่งพบวาเดิมทพีื้นที่ดังกลาวเปนผืนปา และเพ่ิงจะมีการบุกรุกแผวถาง

และปลูกสิ่งกอสรางเมื่อป 2563 เจาหนาที่เชิญตัว นายประยูร ไปบันทึกสอบปากคําท่ีศูนยปองกันและ

ปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ อ.แมเมาะ จ.ลาํปาง สวนชาวบานที่มารับจางถางหญา เจาหนาที่กันตัวไวเปนพยาน 

 

จากการสอบปากคํา นายประยูร รับสารภาพวา รุกปาสงวนแหงชาติปาแมจาง ฝงซาย รวม 14 ไรจริง 

เจาหนาที่จึงแจงขอหา "รวมกันกอสราง แผวถาง หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขา

ยึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต และครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางฯ" กอนนําตัว

สงพนักงานสอบสวน สภ.แมเมาะ ดาํเนินคดีตอไป 

 


