
 สรุปขาวประจําวันท่ี  9 มี.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- คอลัมนชกไมมีมุม ใครแกได-แกไมไดฝุนพิษ อีกประเด็นเลือกตั้ง  (ขาวสด  10 มี.ค. 66  หนา 2) 

- คอลัมนขาวสั้นทันโลก..แกงตัดพะยูง  (ไทยรัฐ  9 มี.ค. 65  หนา 12) 

- ภาพขาว ดับไฟปา  (มติชน  9 มี.ค. 66  หนา 12)  

สื่อออนไลน 

- แกงตัดไมพะยูง กระเจิง! กระเจิง ตํารวจซุมจับกลางปาแกงคอย รับสงขายใหนายทุน   

(ขาวสด  8 มี.ค. 66  www.thairath.co.th/news/crime/2648181) 

- ปทส.ซุมจับแกงมอดไมลอบตัดตนพะยูงปาน้ําตกสามหลั่นสระบุรี   

(ผูจัดการออนไลน  8 มี.ค. 66  https://mgronline.com/crime/detail/9660000021842) 

- แกงตัดไมพะยูง กระเจิง! ตํารวจซุมจับกลางปาแกงคอย รับสงขายใหนายทุน   

(ขาวสด  8 มี.ค. 66  www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7548210) 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11790
วันที่: ศุกร์ 10 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ใครแก้ได้-แก้ไม่ได้ฝุ่นพิษอีกประเด็นเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230310037038(9 มี.ค. 66/08:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 40.32 Ad Value: 48,384 PRValue : 145,152 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23788
วันที่: พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: แก๊งตัดพะยูง

รหัสข่าว: C-230309009068(9 มี.ค. 66/05:38) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 8.70 Ad Value: 8,700 PRValue : 26,100 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16433
วันที่: พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: ดับไฟป่า

รหัสข่าว: C-230309020051(9 มี.ค. 66/05:36) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.03 Ad Value: 15,636 PRValue : 46,908 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ตาํรวจ บก.ปทส. บุกจบัแก๊งลกัลอบตดัไมพ้ะยูง ในป่านาํตกสามหลนั กลุ่มผูต้อ้งหาอาศยัความชาํนาญวิง

หลบหนีไปได ้จบัไดเ้พียงรายเดียว ใหก้ารมนีายทนุรบัซือในราคาสงู เตรียมขยายผลหาผูเ้กียวขอ้งและ

นายทนุมาดาํเนินคดี 

เมอืวนัที 8 มีนาคม 2566 พล.ต.ต.วชัรินทร ์พูสิทธิ ผบก.ปทส. สงัการให ้พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสกุญัยา รอง 

ผบก.ปทส. พ.ต.อ.วิญ  ูแจ่มใส ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ปกรษณเ์กียรต ิพงษธ์นนิกร รอง ผกก.2 

บก.ปทส. พ.ต.ท.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง สว.กก.2 บก.ปทส. จบักมุนายเดช วงศษ์า อาย ุ28 ปี พรอ้มของ

กลางรถกระบะ สีบรอนซเ์งิน 1 คนั เลือยยนต ์1 เครอืง มีดอีโต ้2 เล่ม ขวาน 1 เล่ม และไมพ้ะยูง 7 ท่อน 

รวมปริมาตร 0.32 ลบ.ม. จับไดบ้รเิวณพืนทีป่าผนวกเป็นอทุยานแห่งชาตินาํตกสามหลนัเพิมเติม หมู่ 1 ต.

ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 

สืบเนืองจากเจา้หนา้ที กก.2.บก.ปทส. พบตอไมพ้ะยูง มรี่องรอยถกูตดัสดใหมก่ระจายอยู่ทัวไปบรเิวณ

พืนทป่ีาดงักลา่วขณะลาดตระเวนในพืนที แตไ่ม่พบผูก้ระทาํผิดในทีเกิดเหต ุจึงไดว้างกาํลงัซุ่มสงัเกตการณ์

รอดคูวามเคลือนไหว กระทงักลางดกึทีผ่านมาพบกลุม่บุคคลไมท่ราบจาํนวนขับรถกระบะเขา้มาขนยา้ย



ท่อนไมแ้ละเครืองมือทีใชล้กัลอบตดัไม ้พรอ้มกบัแปรรูปไม ้เจา้หนา้ทีจึงรอเวลาช่วงเชา้ ก่อนบุกเขา้จบักมุ 

แต่กลุม่ผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่ไหวตวัทันอาศยัความชาํนาญวิงหลบหนีเขา้ป่าไปได ้ทาํใหจ้บักมุนายเดชได้

เพียงรายเดียว 

สอบสวนนายเดชใหก้ารรบัสารภาพวา่ รว่มกบัพวกทีหลบหนีไป ลักลอบตัดไม้พะยูงสง่ขายใหน้ายทนุมา

ไดร้ะยะหนงึแลว้เพราะเห็นว่ารายไดดี้ เจา้หนา้ทีจึงแจง้ขอ้หา "รว่มกนัทาํไมห้วงหา้มโดยมิไดร้บัอนุญาต, 

รว่มกนัมไีมห้วงหา้มฯ, รว่มกันกระทาํการใดๆ อนัเป็นการทาํลายป่า, ร่วมกนัครอบครองเลอืยโซย่นตโ์ดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาต" ก่อนควบคมุตวัสง่พนักงานสอบสวน สภ.แก่งคอย ดาํเนินคดีพรอ้มเตรยีมขยายผลจบักุม

ผูเ้กียวขอ้งตอ่ไป 

 



MGR Online - ตํารวจปาไมซุมจับขบวนการมอดไมลักลอบตัดตนพะยูง ปานํ้าตกสามหลั่นสระบุรี ยึด

เลื่อยยนต-ไมพะยูง 7 ทอน 

 

วันนี้ (8 มี.ค.) พล.ต.ต.วัชรินทร พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.

วิญู แจมใส ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ปกรษณเกียรติ พงษธนนิกร รอง ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธิติพงษ  

ทองพันชาง สว.กก.2 บก.ปทส. จับกุม นายเดช วงศษา อายุ 28 ป พรอมของกลาง รถกระบะ สีบรอนซเงนิ 1 

คัน เลื่อยยนต 1 เครื่อง มีดอีโต 2 เลม ขวาน 1 เลม และไมพะยูง 7 ทอน รวมปริมาตร 0.32 ลบ.ม. ไดบริเวณ

พื้นที่ปาผนวกเปนอุทยานแหงชาติ น้าํตกสามหลั่นเพิ่มเติม หมู 1 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี 

ทงันี สืบเนืองจากเจา้หนา้ทีพบท่อนไมพ้ะยงูมีลกัษณะสดใหม่กระจายอยู่ทวัไปบรเิวณพืนทีป่าดงักล่าวขณะลาดตระเวน

ในพืนที แต่ไม่พบผูก้ระทาํผิดในทีเกิดเหตุ จึงวางกาํลงัซุ่มสงัเกตการณร์อดคูวามเคลือนไหว กระทงักลางดกึทีผ่านมา มี

กลุ่มบคุคลไมท่ราบจาํนวนขบัรถยนตก์ระบะเขา้มาขนยา้ยท่อนไมแ้ละเครืองมือทีใชล้กัลอบตดัไม ้พรอ้มกบัแปรรูปไม ้

เจา้หนา้ทีจึงรอเวลาใหฟ้้าสางก่อนบุกเขา้จบักมุ แต่กลุ่มผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่ไหวตวัทนัวิงหลบหนีไปได ้

 

สอบสวน นายเดช ใหก้ารรบัสารภาพว่า รว่มกบัพวกทีหลบหนีไปได ้ลกัลอบตดัไมพ้ะยงูส่งขายใหน้ายทนุมาไดร้ะยะหนึง

แลว้ เพราะเห็นว่ารายไดดี้ เจา้หนา้ทีจงึแจง้ขอ้หา “รว่มกันทาํไมห้วงห้ามโดยมไิดร้บัอนญุาต, รว่มกนัมีไมห้วงหา้มฯ, 



รว่มกนักระทาํการใดๆ อนัเป็นการทาํลายป่า, รว่มกนัครอบครองเลือยโซย่นตโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต” ก่อนนาํส่ง สภ.แก่ง

คอย ดาํเนินคดีพรอ้มเตรียมขยายผลจบักมุผูเ้กียวขอ้งต่อไป 

 

 

 



 

สระบุรี / แก๊งตัดไม้พะยูง กระเจงิ! ตาํรวจปทส. ร่วมป่าไม้ ซุ่มจับกลางป่าแกง่คอย รวบได้1 พร้อม

ของกลาง7ทอ่น สารภาพส่งขายใหน้ายทุน ได้เงินเยอะ 

เมอืวนัที 8 มี.ค. 2566 พล.ต.ต.วชัรินทร ์พูสทิธิ ผบก.ปทส. สงัการให ้พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสกุญัยา รอง 

ผบก.ปทส. พ.ต.อ.วิญ  ูแจ่มใส ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง พ.ต.ต.นธัทวฒัน ์สรุนารถ 

สว.กก.2 บก.ปทส. พรอ้มเจา้หนา้ทีพิทกัษป่์า สปป.ที 1 (ภาคกลาง) รว่มกันจบักุมนายเดช (สงวน

นามสกลุ) อาย ุ28 ปี 

ขอ้หารว่มกนัทาํไมห้วงหา้มโดยมิไดร้บัอนุญาต,มไีมห้วงหา้มไวค้รอบครองโดยมไิดร้บัอนญุาต และ

ครอบครองเลอืยโซย่นตโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต พรอ้มของกลาง ไมพ้ะยูง จาํนวน 7 ท่อน รวมปริมาตร 0.32 

ลกูบาศกเ์มตร,รถกระบะและเลือยโซย่นต ์ 

โดยจบักุมไดใ้นพืนทีป่าผนวกเป็นอทุยานแห่งชาติ นาํตกสามหลนั ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี

ทงันีก่อนหนา้เจา้หนา้ทีรบัแจง้จากชาวบา้นวา่พบร่องรอยผูเ้ขา้มาลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบรเิวณเขาไมน้วล จึง

เขา้ตรวจสอบพบตอไมพ้ะยูงทีเพิงถูกลอบตดัไปใหม่ๆ  จึงเขา้จดุซุ่มสงัเกตใกลก้บัทีเกิดเหต ุขณะนนัเป็นช่วง



พระจนัทรเ์ต็มดวงทาํใหผื้นป่ามีความสว่างพอสมควร จนสามารถมองเหน็รถกระบะทีวิงเขา้ไปยงัจุดทีเกิด

เหต ุโดยมีกลุ่มผูต้อ้งหาทีเขา้มาลอบตดัไมที้เหลือ และเตรียมจะขนยา้ยเครอืงมือเครืองใชร้อหลบหนีดว้ย 

แต่ขณะนนัเป็นเวลากลางคืน เจา้หนา้ทีเกรงว่าหากเขา้จบักมุก็อาจเกิดอนัตราย จึงตอ้งรอจนรุ่งเชา้เพือบุก

เขา้จบักมุ ทาํใหก้ลุ่มผูต้อ้งหาพากนัแตกตืนสามารถวิงหลบหนีไปไดเ้กือบหมด ตามจบักุมไวไ้ด ้1 คนคือ

นายเดช ผูต้อ้งหารายนี 

สอบสวน ผูต้อ้งหา ใหก้ารรบัสารภาพวา่ รว่มกบัพวกทีหลบหนีไปได ้เขา้มาลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในป่าแห่งนี 

เพือนาํส่งขายใหน้ายทนุมาระยะหนงึแลว้ เพราะเหน็ว่ารายไดด้ ีจึงนาํตวัสง่สภ.แก่งคอย ดาํเนินคดีต่อไป 

 


