
 สรุปขาวประจําวันท่ี  27 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ปลัด ทส.รวมอาลัยพิทักษปาเขาเขียว-เขาชมภู  (ไทยรัฐ  28 ม.ค. 65  หนา 7) 

- เอกชนบูสวยเสม็ดแหใหขอมูล ‘ผวจ.’  (มติชน  28 ม.ค. 66  หนา 1,12) 

- อธิบดีอุทยานฯฟตจัดออกประกาศ 8 กฎเหล็กคุมเขมทุจริต-รีดสวย  (แนวหนา  27 ม.ค 66 หนา 1,11)  

- คอลัมน บุคคลในขาว..จากกรณี กระทรวงทรัพ  (ไทยรัฐ  28 ม.ค. 66  หนา 4) 

สื่อออนไลน 

- ‘วีระ’ แจงความเอาผิดฟารสุกรของนักการเมืองในราชบุรี บุกรุกปาสงวนฯ  (เดลินิวสออนไลน  26 ม.ค. 66) 

https://www.dailynews.co.th/news/1933351/  

- ผงะฝน กวา 1,000 ตน ปลูกกลางเขาภูทับเบิก ไรเงาเจาของ จนท.เผาท้ิง  (ขาวสดออนไลน 27 ม.ค. 66) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7478522 

- ‘อรรถพล’ เรงสางปญหา 8 ขอ คืนความเปนธรรมจนท.ถูกโยกยาย ย้ําทุกขั้นตอนโปรงใส  (ขาวสดออนไลน   

26 ม.ค. 66) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7477209 

 

  

 

 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23748
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ปลัด ทส.ร่วมอาลัยพิทักษ์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่

รหัสข่าว: C-230128039089(27 ม.ค. 66/08:05) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.63 Ad Value: 14,630 PRValue : 43,890 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16393
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เอกชนบู๊ส่วยเสม็ด แห่ให้ข้อมูล'ผวจ.'

รหัสข่าว: C-230128038036(27 ม.ค. 66/08:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 93.95 Ad Value: 112,740 PRValue : 338,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16393
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เอกชนบู๊ส่วยเสม็ด แห่ให้ข้อมูล'ผวจ.'

รหัสข่าว: C-230128038036(27 ม.ค. 66/08:07) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 93.95 Ad Value: 112,740 PRValue : 338,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15246
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: อธิบดีอุทยานฯฟิตจัดออกประกาศ8กฎเหล็กคุมเข้มทุจริต-รีดส่วยคืนเก้าอี้ขรก.โดนแกล้ง

รหัสข่าว: C-230127005062(27 ม.ค. 66/06:15) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 63.13 Ad Value: 78,912.50 PRValue : 236,737.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15246
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: อธิบดีอุทยานฯฟิตจัดออกประกาศ8กฎเหล็กคุมเข้มทุจริต-รีดส่วยคืนเก้าอี้ขรก.โดนแกล้ง

รหัสข่าว: C-230127005062(27 ม.ค. 66/06:15) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 63.13 Ad Value: 78,912.50 PRValue : 236,737.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23748
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230128039095(27 ม.ค. 66/09:08) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 95.60 Ad Value: 191,200 PRValue : 573,600 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23748
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230128039095(27 ม.ค. 66/09:08) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 95.60 Ad Value: 191,200 PRValue : 573,600 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23748
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230128039095(27 ม.ค. 66/09:08) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 95.60 Ad Value: 191,200 PRValue : 573,600 คลิป: สี่สี(x3)



 

เมือวนัที  ม.ค. นายวีระ สมความคิด ประธานเครอืข่ายประชาชนตา้นคอรร์ปัชนั (คปต.) ไดเ้ดินทางมาที 

สภ.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพือเขา้แจง้ความกบั พ.ต.ต.ฤทธิพล พลเสน พนักงานสอบสวน ให้

ดาํเนินคดีกบัฟารม์สกุรแห่งหนงึ ซงึเป็นของนกัการเมอืง ใน ต.ทุง่หลวง หลงัชาวบา้นรอ้งเรียนวา่ มเีอกสาร

สิทธิกลางเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบเป็นพืนทีทบัซอ้นมเีอกสารสิทธิกลางพืนทีป่า เรียกรอ้งขอใหท้าํการ

ตรวจสอบ และพิสจูนท์ราบเอกสารสิทธิครอบครองทีดิน ในพนืทีหมู่  ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ีวา่ 

ทีดนิดงักลา่วเป็นการออกเอกสารสิทธิการครอบครองโดยมิชอบหรอืไม่ เนืองจากมกีารตรวจสอบแลว้วา่ 

พืนทดีงักลา่วเป็นพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ใหต้รวจสอบว่า สามารถขุดสระนาํในทีดินเป็นพืนทีรองรบันาํเสีย 

โดยมีการอา้งว่ามเีอกสารสิทธิครอบครองอย่างถกูตอ้ง โดยจะแจง้ใน  ขอ้กลา่วหา คือ บุกรุกครอบครอง

พืนทป่ีาสงวนแห่งชาต ิป่าพุยาง ป่าพุสามซอ้น เนือทีกว่า  ไร ่โดยมีเอกสารยืนยนัมาจากป่าไมว้า่เป็น

พืนทป่ีา และขอ้หาเชือว่า มีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.  โดยมชิอบ ซงึนายวีระ ไดเ้ตรียมเอกสารการ

รอ้งเรียน พรอ้มภาพถ่ายทังหมดมาใหพ้นกังานสอบสวนดว้ย 

 



ทงันี นายวีระ พรอ้มดว้ย นายสชุาต ิบวับาง หวัหนา้หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที รบ.  (พุยาง) ไดเ้ขา้ชีพืนที

บริเวณทีฟารม์ใชเ้ป็นบ่อนาํเสีย บุกรุกพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ใหก้บั พ.ต.ต.ฤทธิพล พนกังานสอบสวน โดย

มีเจา้หนา้ทีสว่นป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า พรอ้มเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง ไดเ้ขา้รว่มตรวจสอบพืนที

บริเวณฟารม์ ตงัอยู่ในหมูท่ี  ต.ทุง่หลวง อ.ปากท่อ ซงึพบว่าบริเวณดงักล่าวนนั มกีารปรบัพืนที และมี

การขุดบ่อนาํขนาดใหญ่พรอ้มทงัติดตงัปัมนาํไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 



 ผงะฝน กวา 1,000 ตน ปลูกกลางเขาภูทับเบิก ไรเงาเจาของ จนท.เผาทําลายทิ้ง เตรียมเรียกมา

สอบสวน แจงดําเนินคดีเบื้องตน 3 ขอหา 

วันที่ 26 ม.ค. 2566 รอย ตชด.315 จ.พิษณโุลก รวมกับ ตชด.เพชรบูรณ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส 

หนวยปองกันรักษาปาท่ี พช.18 (น้ําชุน) ศูนยปาไมจังหวัดเพชรบูรณ ฝายปกครองเขาตรวจยึดและทําลาย

แปลงปลูกฝนในพื้นที่หมู 16 บานทับเบิกใหม ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ จํานวนกวา 1,000 ตน อยูหุบ

เขาใจกลางภูทับเบิก 



 

บริเวณพื้นท่ีลักลอบปลูกฝนลอมรอบดวยปากลวยหนาทึบ ประมาณ 11 ตารางวา โดยตนฝนมีความ

สูงเฉลีย่ประมาณ 1 ฟุต กําลังออกดอกสีมวง คาดวาอีกประมาณ 1 เดือน จะสามารถกรีดยางดอกนําไปผลิต

เปนเฮโรอีนได จากการตรวจสอบไมพบบุคคลใดแสดงตัวเปนเจาของ 

 



เบื้องตนจะประสานไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนผูจัดสรรท่ีดิน

ในบริเวณดังกลาวใหกับชาวเขาไดทําประโยชน เพื่อตรวจสอบวาเปนของผูใดและจะเชิญตัวมาสอบสวน 

โดยแจงขอหาเบื้องตนคือมีความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 มาตรา 54 และ 55 รวมทั้งขอหาผลิต

ยาเสพติดประเภท5 (ฝน) โดยไมไดรับอนุญาต 

 

 



 

รักษาการอธิบดกีรมอุทยานฯ เร่งสางแก้ปัญหา 8 ข้อ สัปดาหห์น้าคนืความเป็นธรรม 

จนท.ถูกโยกย้าย ยาํทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ยันไม่กดดัน เร่งเกบ็แต้มการทาํงานก่อน

เกษียณอีก 3 ปี 

26 ม.ค. 66 – ทีกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายอรรถพล เจริญชนัษา อธิบดีกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง รกัษาราชการแทนอธิบดีกรมอทุยานฯ สกัการะสิงศกัดิสิทธิ และถวาย

เครืองราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 



 

จากนัน นายอรรถพล จัดแถลงข่าวการเข้ารับตาํแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ โดย

กล่าวว่า ตนไดห้ารือกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

(ทส.) ซึงไดก้าํชับให้มาช่วยแกปั้ญหาทีเกิดขึนทังหมด โดยใหท้าํทันทีและรวดเร็ว 

นอกจากนีไดห้ารือกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน ์ปลัดทส. ถึงแนวนโยบายการทาํงานในภาพรวม มี

หลายเรืองทีต้องทาํพรอ้มๆ กัน เพราะทุกเรืองตอ้งเร่งแก้ไขทังหมด 1. เรืองผูท้ีไดร้ับผลกระทบจาก

การโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม แต่ไม่จาํเป็นว่าทุกคาํสังต้องยา้ยหมด เราจะวิเคราะหเ์ป็น

รายบุคคล ทีไม่ไดร้ ับความไม่เป็นธรรมจริง ๆ โดยมีคณะกรรมการของกรมอุทยานฯ ซึงมีตนเป็น

ประธาน และมีรองอธิบดีทัง 3 คน เป็นกรรมการ ช่วยกันดาํเนินการเรืองนี โดยจะรบัฟังจากผูที้

ไดร้บัผลกระทบ และช่วยเหลือในลักษณะโยกยา้ยกลับทีเดิม หรือพืนทีใหม่ทีเหมาะสม คาดว่า

ช่วงสัปดาหห์น้าจะมีการปรับย้ายเลย และจะเปิดเผยต่อสาธารณชนใหร้บัรู ้

 



2. เรืองความโปร่งใสในการทาํงาน ทุกกิจกรรมของงบประมาณต้องโปร่งใส ตรวจสอบได ้เงิน

รายไดอุ้ทยานฯ หรือกระบวนการใดๆ ทีล่อแหลมส่อทุจริต ตอ้งปิดช่องว่างให้หมด ตนจะคุมทุก

อุทยาน โดยเฉพาะอุทยานเกรดเอ ทีมีรายไดเ้ยอะ เพือจัดสรรเงินไม่ใหม้ีช่องโหว่ในการทุจริตได ้

3. การดูแลพืนทีอุทยานฯ ชุดปฏิบตัิการเฉพาะกิจทีตอ้งดูแลงานคุม้ครอง ปราบปราม จะตอ้ง

ยกระดบัความเขม้ขน้ในการดูแลพืนทีป่า และร่วมมือกับกรมป่าไม ้และกรมอืนๆ เพือยกระดบั

ความเขม้แข็ง ตนเข้าใจงานดา้นการปราบปรามเป็นอย่างดี เพราะตนทาํงานดา้นนีมาตงัแต่ตน้ 

เจา้หนา้ทีน่าเห็นใจ ทาํงานดว้ยอุดมการณ์ เพราะมีความเสียงหลายดา้น ทังอิทธิพลทอ้งถิน เสียง

อนัตราย ซึงเราจะยกระดบัชุดปฏิบัติการใหเ้ข้มแข็ง 

4. การจัดสรรทีดินเขตป่าทีเสือมสภาพ ปัญหาทีดินทับซอ้น รวมทังการพัฒนาพืนทีป่าดว้ย 5. 

เรืองการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ทุกอย่างตอ้งเจาะไป

ถึงเนืองานจริงๆ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ขอสนับสนุนเครือข่ายประชาชน 

6. ปรับปรุงโครงสรา้งการทาํงาน บริหารเชิงพืนทีโดยใชร้ะบบ Single command ปรับลดหน้าทีที

ซาํซ้อนไม่ให้ทาํงานหลายตาํแหน่ง 

7. การสรา้งขวัญกาํลังใหข้ ้าราชการ เจา้หน้าที เนืองจากปัญหาทีเกิดขึน ส่งผลกระทบต่อขวัญ

กาํลังใจของเจ้าหนา้ที ประชาชนไม่ไวว้างใจ ดังนันเราจะกอบกูภ้าพลักษณ์ตรงนีขึนมาใหม่ ปรับ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพิทักษ์ป่าให้เหมาะสมกับการทาํงานของพวกเขา 

ซึงจะมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วน ในการสรา้งขวัญกาํลังใจ เราจะทาํในสิงทีดี อะไรทีไม่ดีก็อย่า

ทาํ เพือใหเ้จ้าหนา้ทีรูส้ึกอยากทาํงาน ไม่ใหแ้บ่งแยก และหาคนดีมีความสามารถทาํงานใหต้รงจุด 

8. เรืองช้างป่า โดยจะสนับสนุนกองทุนช้างป่าฯ เพือช่วยเหลือประชาชนทีไดร้ับผลกระทบจากชา้ง

ป่า เพราะทีผ่านมาการช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้า จากนีเราจะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากขึน 

ผูส้ือข่าวถามว่า ขณะนีสังคมต่างจับจ้องมายังกรมอุทยานฯ การมารักษาราชการแทนอธิบดีกรม

อุทยานฯ จะมีความกดดนั และถูกมองว่าเป็นเด็กใครจากฝังการเมืองหรือไม่ นายอรรถพล กล่าว

ว่า ตอนนีตนมีอาํนาจเต็มเสมือนเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ซึงจะทาํงานอย่างเต็มที เดินหนา้เร่ง

แก้ปัญหาทังหมด 



ตนทราบดีว่า ตอนนีสังคมต่างจับจ้องมาทีกรมอุทยานฯ แต่ตนก็ไม่ไดก้ดดันอะไร เพราะไม่ไดห้วัง

ถึงอนาคต ไม่เกียวกับการเมืองว่าใครจะเข้ามาและจะโยกย้ายใคร อย่างไร ตนเป็นเด็กของทุกคน 

ดังนันการทาํงานอีก 3 ปีก่อนเกษียณ จะเก็บแตม้การทาํงานใหเ้ต็มที เพือเป็นความภาคภูมิใจของ

ตัวเอง ดีใจทีไดร้ับหน้าทีเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ เพราะเหมือนกลับมาทาํงาน

ตามสายเลือดของตัวเอง 

เมือถามว่า จะมีส่วนในการสอบสวนคดีการรับเงินของอธิบดีกรมอุทยานฯ คนก่อน หรือไม่ นาย

อรรถพล กล่าวว่า ในเรืองคดีว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม เพราะกระทรวงไดแ้ต่งตัง

คณะกรรมการสอบวินัยรา้ยแรงฯ ไปแลว้ คงไม่ไปก้าวล่วงในจุดนี แต่พรอ้มจะสนับสนุนข้อมูลให้

หน่วยงานทีเกียวข้องอย่างเต็มที ใครทาํผิดก็ตอ้งรับผิดชอบไป 

 

 

 

 

 


