
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 26 ต.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ+   

-  เรียงคนมาเปนข�าว: ลงนาม ( มติชน 24 ต.ค. 63 หน�า 4 ) 

-  จัดทัพรับ ครม.สัญจรภูเก็ต 'คมนาคม' บูมเมกะโปรเจ็กต. ปลุกเศรษฐกิจ-ท�องเท่ียวอันดามัน  
         (ประชาธุรกิจ 25-28 ต.ค. 63 หน�า 6 ) 

-  ภาพข�าว: อดิศร นุชดำรงค. ( ไทยรัฐ 23 ต.ค. 63 หน�า 8 ) 

-  เพ่ิมพ้ืนท่ีป<า (ประชาธุรกิจ 25-28 ต.ค. 63 หน�า 22 ) 

-  ภาพข�าว: นายสุเทพ มณีโชติ (เดลินิวส. 26 ต.ค. 63 หน�า 8 ) 

-  4 หน�วยงาน MOU ปกปAองอุณหภูมิโลกร�วมฟCDนป<าต�นน้ำลุ�มป<าสัก-ป<าชายเลนอ�าวตัว ก  
         ( ไทยโพสต. 25 ต.ค. 63 หน�า 4 ) 

-  รู�เก็บรู�ออม...รู�ใช�รู�ลงทุน...สู�ความม่ังค่ัง...: "ปลูกไม�ให�ได�ป<า" ( ไทยรัฐ 23 ต.ค. 63 หน�า 6 ) 

-  ชงครม.บูมด�วนกะทู�-ป<าตอง ( เดลินิวส. 23 ต.ค. 63 หน�า 7 ) 

-  ยึดไม�สัก-พะยูงพ�อค�ายา160ล. ( ข�าวสด 23 ต.ค. 63 หน�า 11 ) 

-  ป<าไม�-ยธ.ขยายผลยึดไม�160ล. ( มติชน 23 ต.ค. 63 หน�า 3 ) 

-  ยึดไม�160ล�าน!เครือข�าย'ยานรก' ( ไทยรัฐ 23 ต.ค. 63 หน�า 1,8 ) 

-  ยึดคืน-พ้ืนท่ีป<า ถูกบุกรุกตัดไม� ( ไทยรัฐ 26 ต.ค. 63 หน�า 1 ) 

ข�าวเว็ปไซด+ 

https://www.naewna.com/local/526948 
ข�าวภูมิภาค : 22 ตุลาคม 2563 ( แนวหน�า 23 ต.ค 63 ) 

https://www.dailynews.co.th/economic/802682 
โครงการด�วน"กะทู�-ป<าตอง"ผ�านฉลุย!!อนุญาตจยย.วิ่งได� ( 23 ต.ค. 63 ) 

https://www.thaipost.net/main/detail/81524 
'บ๊ิกตู�'ส�ง'แรมโบ�'ลงพ้ืนท่ีสงขลาช�วยปชช.เรื่องท่ีทำกินชาวบ�านส�งกำลังใจ'ลุงตู�สู�ๆๆ อย�าลาออก'  

      ( ไทยโพสต. 23 ต.ค. 63 ) 

https://www.naewna.com/local/527093 
ผอ.สำนักวิจัยฯ ติดตามความก�าวหน�า โครงการปรับปรุงพันธุ.พืชใกล�สูญพันธุ. ( แนวหน�า 23 ต.ค. 63 ) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2408585 
เรียงคนมาเปนข�าว วันเสาร.ท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 ( มติชนออนไลน. 24 ต.ค. 63 ) 



https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201025123014556 
เจ�าหน�าท่ีคณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร�วมกับ ตชด.44 และหน�วยปAองกันรักษาป<าท่ี ยล.4     

      ออกตรวจป<าบนภูเขา พบการลักลอบตัดไม�ทำลายป<าแห�งใหม� ( NNT 25 ต.ค. 63 ) 
 

https://tna.mcot.net/region-569879 
จับรุกป<าต�นน้ำเหนือเข่ือนบางลาน จ.ยะลา ( สำนักข�าวไทย 25 ต.ค. 63 ) 
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1961501 
ยึดคืน-พ้ืนท่ีป<าถูกบุกรุกตัดไม� ( ไทยรัฐออนไลน. 26 ต.ค. 63 ) 
 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15567
วันที่: เสาร์ 24 ตุลาคม 2563
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ลงนาม

รหัสข่าว: C-201024020003(24 ต.ค. 63/02:04) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 19.01 Ad Value: 29,465.50 PRValue : 88,396.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 5300
วันที่: จันทร์ 26 - พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/พร็อพเพอร์ตี้

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จัดทัพรับ ครม.สัญจรภูเก็ต 'คมนาคม' บูมเมกะโปรเจ็กต์ ปลุกเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวอันดา...

รหัสข่าว: C-201026023034(24 ต.ค. 63/06:47) หน้า: 1/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 105.34 Ad Value: 142,209 PRValue : 426,627 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 5300
วันที่: จันทร์ 26 - พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/พร็อพเพอร์ตี้

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จัดทัพรับ ครม.สัญจรภูเก็ต 'คมนาคม' บูมเมกะโปรเจ็กต์ ปลุกเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวอันดา...

รหัสข่าว: C-201026023034(24 ต.ค. 63/06:47) หน้า: 2/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 105.34 Ad Value: 142,209 PRValue : 426,627 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 5300
วันที่: จันทร์ 26 - พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/พร็อพเพอร์ตี้

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จัดทัพรับ ครม.สัญจรภูเก็ต 'คมนาคม' บูมเมกะโปรเจ็กต์ ปลุกเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวอันดา...

รหัสข่าว: C-201026023034(24 ต.ค. 63/06:47) หน้า: 3/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 105.34 Ad Value: 142,209 PRValue : 426,627 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22921
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 8(บนซ้าย)

ภาพข่าว: อดิศร นุชดำรงค์

รหัสข่าว: C-201023039100(22 ต.ค. 63/08:52) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.72 Ad Value: 10,692 PRValue : 32,076 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 5300
วันที่: จันทร์ 26 - พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: การตลาด/สังคม

หน้า: 22(กลาง)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่า

รหัสข่าว: C-201026023098(24 ต.ค. 63/06:53) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 17.39 Ad Value: 23,476.50 PRValue : 70,429.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8749
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 4(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 4 หน่วยงาน MOU ปกป้องอุณหภูมิโลกร่วมฟื้นป่าต้นน้ำลุ่มป่าสัก-ป่าชายเลนอ่าวตัว ก

รหัสข่าว: C-201025008012(25 ต.ค. 63/06:31) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 115.06 Ad Value: 86,295 PRValue : 258,885 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8749
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 4(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 4 หน่วยงาน MOU ปกป้องอุณหภูมิโลกร่วมฟื้นป่าต้นน้ำลุ่มป่าสัก-ป่าชายเลนอ่าวตัว ก

รหัสข่าว: C-201025008012(25 ต.ค. 63/06:31) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 115.06 Ad Value: 86,295 PRValue : 258,885 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25946
วันที่: จันทร์ 26 ตุลาคม 2563
Section: First Section/เกษตร

หน้า: 8(กลาง)

ภาพข่าว: นายสุเทพ มณีโชติ

รหัสข่าว: C-201026035003(25 ต.ค. 63/07:07) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 13.07 Ad Value: 27,447 PRValue : 82,341 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22921
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: รู้เก็บรู้ออม...รู้ใช้รู้ลงทุน...สู่ความมั่งคั่ง...: "ปลูกไม้ให้ได้ป่า"

รหัสข่าว: C-201023009025(23 ต.ค. 63/02:13) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 39.76 Ad Value: 43,736 PRValue : 131,208 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25943
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ชงครม.บูมด่วนกะทู้-ป่าตอง

รหัสข่าว: C-201023004096(23 ต.ค. 63/06:30) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 49.42 Ad Value: 103,782 PRValue : 311,346 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25943
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ชงครม.บูมด่วนกะทู้-ป่าตอง

รหัสข่าว: C-201023004096(23 ต.ค. 63/06:30) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 49.42 Ad Value: 103,782 PRValue : 311,346 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10922
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: ยึดไม้สัก-พะยูงพ่อค้ายา160ล.

รหัสข่าว: C-201023037042(22 ต.ค. 63/07:58) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 20.51 Ad Value: 22,561 PRValue : 67,683 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15566
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้-ยธ.ขยายผลยึดไม้160ล.

รหัสข่าว: C-201023038021(22 ต.ค. 63/08:08) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.24 Ad Value: 16,764 PRValue : 50,292 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22921
วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 8

หัวข้อข่าว: ยึดไม้160ล้าน!เครือข่าย'ยานรก'

รหัสข่าว: C-201023039001(22 ต.ค. 63/08:06) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 57.52 Ad Value: 126,544 PRValue : 379,632 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22924
วันที่: จันทร์ 26 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ยึดคืน-พื้นที่ป่า ถูกบุกรุกตัดไม้

รหัสข่าว: C-201026009073(26 ต.ค. 63/05:08) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 31.26 Ad Value: 68,772 PRValue : 206,316 คลิป: สี่สี(x3)



ข่าวภูมิภาค : 22 ตุลาคม 2563 

ลำปางจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 

ที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายพัฒพงษ์  

สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ ตลอดจนผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการ 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้

ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย 

กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้และป้องกันไฟป่า พร้อมกับ  

ได้นำกล้าไม้มาแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 1,000 กล้า และประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนปลูกต้นไม้ใน

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในการนี้ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่  

ในสังกัด ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกจำนวน 2 แห่ง ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร วัดศรีหมวดเกล้า 

อ.เมือง จ.ลำปาง และบำรุงรักษาต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 



โครงการด่วน"กะทู้-ป่าตอง"ผ่านฉลุย!!อนุญาตจยย.วิ่งได้ 

"ปรากฏการณ์ใหม่จยย.ขึ้นทางด่วนได้" โครงการก่อสร้างทางด่วนกะทู้-ป่าตอง 4 กม. 1.4 หมื่นล้าน ผ่านฉลุย!!  

กรมป่าไม้ไฟเขียวให้ใช้พ้ืนที่ เตรียมชงคมนาคมสัปดาห์หน้า คาดเปิดประมูลกลางปี 64 เปิดให้บริการปี 69  

 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทาง

พิเศษ(ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาทว่า 

กทพ. อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลแผนงานรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเสนอ

ให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพ่ือรายงานแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 

(ครม.สัญจร) รับทราบ ซึ่งจะมีการประชุม ในวันที่ 2-3 พ.ย.63 ที่ จ.ภูเก็ต รับทราบ อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้

จะเชิญนายศักดิ์สยาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงที่จะใช้ก่อสร้างโครงการด้วย 

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้โครงการไม่ติดปัญหาอะไรแล้ว ได้รับความร่วมมื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่านพ้ืนที่

ป่า 3 แห่ง และพ้ืนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว

จะใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์ระยะทาง 1.85 กม. โดยจะใช้พื้นที่ป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามเบื้องต้น

คาดว่าจะสามารถเสนอโครงการให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติได้ในเดือน ก.พ.64 



 

นายสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า จากนั้นคาดว่าจะสามารถเปิดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ได้กลางปี 64 และได้ผู้ชนะการประมูล พร้อมเริ่มก่อสร้างประมาณกลางปี 65 ใช้

เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณปี 69 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการทางด่วนสายใหม่นี้มีขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ ด้านละ 3 ช่อง มีความพิเศษ

ตรงที่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นใช้ทางพิเศษนี้ได้ด้วย โดยกำหนดช่องซ้ายสุดเป็นเลนรถจักรยานยนต์ แยกจาก

รถยนต์ ถือเป็นทางด่วนสายแรกในไทยที่เปิดโอกาสให้รถจักรยานยนต์ใช้ทางด่วนได้ครั้งแรก นอกจากนี้

โครงการยังช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากกะทู้ไปป่าตอง ซึ่งเดิมต้องขับรถวนตามทางคดเคี้ยวผ่านเขา จาก

ประมาณ 1 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 5 นาที และยังมีความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับผลการประเมินโครงการดังกล่าว พบว่า ปริมาณการจราจรในปีแรกที่เปิด

ให้บริการจะมีรถใช้บริการประมาณ 60,000 คันต่อวัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ 30,000 คัน และรถยนต์ 

30,000 คัน จากปริมาณการจราจรเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 60,000 คันต่อวัน สำหรับอัตราค่าผ่านทาง 

มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ ราคา 15 บาท รถยนต์ขนาด 4 ล้อราคา 40 บาท รถยนต์ขนาด 6 -10 ล้อราคา 85 

บาท และรถยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ล้อข้ึนไปราคา 125 บาท 

 



รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ขณะนี้ กทพ. ได้ทำหนังสือรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบผล

การหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เกี่ยวกับการใช้พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยในการดำเนิน

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือช่วงทดแทน N1 ซึ่งเบื้องต้นทาง มก. ไม่เห็นด้วยกับการสร้างทางด่วนผ่าน

หน้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น กทพ. จึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

(คจร.) โดยจะขอดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน  N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันออกก่อน โดยไม่ต้องรอ N1 เพราะคงต้องใช้เวลาอีกนานในการหาแนวทางว่าจะใช้

รูปแบบใด ขณะที่โครงการ N2 มีความพร้อมที่จะสามารถเปิดประมูลได้ในต้นปี 64 แล้ว หากต้องให้รอสร้าง

พร้อมกับโครงการ N1 ตามมติ คจร. เดิมจะยิ่งทำให้การก่อสร้างโครงการ N2 ล่าช้าออกไป ซึ่งเวลานี้ต้องรอ

การพ ิ จ า รณาจากกระทรว งคมนาคมก ่ อน เสนอให ้  คจร .  พ ิ จ า รณาต ่ อ ไป . . . .  อ ่ านต ่ อท ี ่  : 

https://www.dailynews.co.th/economic/802682 



'บิ๊กตู่'ส่ง'แรมโบ้'ลงพื้นที่สงขลาช่วยปชช.เรื่องที่ทำกินชาวบ้านส่งกำลังใจ'ลุงตู่สู้ๆๆ อย่าลาออก' 

 

23 ต.ค.63  - เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  

มีบัญชามอบให้ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพ้ืนที่ วัดวังผาคีรีวงศ์ ต.

ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เพ่ือประชุมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ พร้อมรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของ

ประชาชน ใน อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.คลองหอยโข่ง อ.บางกล่ำ และ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื่องจาก มี

ราษฎรจำนวน 1,202 ครอบครัว ได้รับผลกระทบกรณีพื้นที ่ทำกินและพื้นที ่อยู ่อาศัย จำนวน 3 ,216 ไร่  

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะอยู่ในเขตป่า ทั้งที่เคยมี มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 ให้สปก. นำไปจัดสรร 

ทำให้ประชาชนหวาดระแวงต่อการถูกดำเนินคดี เสียสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความมั่ นคงและ

คุณภาพชีวิต 

โดยในการลงพื้นที่ครั ้งนี้มี นายพยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดสงขลา  

พรรคพลังประชารัฐ นายจรัส พรมมโน ผู ้ช่วยดำเนินงาน ส.ส. เจ้าหน้าที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปฏิรูปที่ดินจั งหวัดสงขลา กรมที่ดิน กรมป่าไม้  

(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา) กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้นำและประชาชนประมาณ 1,000 คน

เข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

นายสุภรณ์ ได้กล่าวชี ้แจงกับส่วนราชการและประชาชนที ่เข ้าร่วมรับฟังว่า จะแก้ไขปัญหา  

ความเดือดร้อนโดยเสนอให้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา โดยมีภาครัฐและภาค

ประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน เพื ่อหาข้อสรุปรายงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  



ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งตัวแทนผู้นำชาวบ้านและประชาชนพอใจ  

ในแนวทางชี้แจงในครั้งนี้อย่างมาก 

จากนั้นชาวบ้านได้ยื่นหนังสือความเดือดร้อนถึงนายกรัฐมนตรี และแสดงพลังตะโกนอย่างพร้อมเพียง 

"ลุงตู่สู้ๆๆ ลุงตู่อย่าลาออก เรารักลุงตู่" โดยนายสุภรณ์กล่าวขอบคุณแทนนายกฯ 

 

 



ผอ.สำนักวิจัยฯ ติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ 

 

ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ติดตามความก้าวหน้า" โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ 

พืชเฉพาะถิ่นและพืชถูกคุกคามในระบบนิเวศบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย" 

23 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า "โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่นและพืชถูก

คุกคามในระบบนิเวศบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย" ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือด้านป่า

ไม้แห่งเอเชีย หรือ AFoCO(Asian Forest Cooperation Organization) ณ แปลงทดลองในสถานีวิจัยวน

ศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเมืองร้อนในประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ถูกคุกคามใกล้สูญ

พันธุ์ มาทดลองปลูกในพื้นที่ดินเสื่อมสภาพ เช่น พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาแล้ว โดยประเทศไทยดำเนินใน

พื้นที่เหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อีกหนึ่งแห่ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และจะ

ดำเนินการประชุมเครือข่ายเพ่ือติดตามและแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคีเครือข่ายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ 



 



 



เรียงคนมาเป็นข่าว วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม - วราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความ

ร่วมมือการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกศ สู่การฟื้นฟูป่า ระหว่าง อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ , 

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช, เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหาร

จัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ประสิทธิ์ บุญควงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร โดยมี ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ 



เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ตชด.44 และหนว่ยป้องกันรักษาป่า
ที่ ยล.4 ออกตรวจป่าบนภูเขา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแห่งใหม่ 
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เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ตชด.44  

และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 ออกตรวจป่าบนภูเขา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแห่งใหม่ จำนวน 5 
แปลง พ้ืนที่สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) พ้ืนที่บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 
ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง 
          วันนี้ (25 ต.ค. 63) ภายใต้การสั่งการของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/แม่ทัพ ภาค 4 
มอบ หมายให้ ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 
4 ส่วนหน้า ร่วมกับ พ.ต.ท.อาคม โพธิ์อ่อง รอง ผบ.ฉก.ตชด.44 และนายภพ สิงหสุวรรณ เจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบตัดไม้
ทำลายป่าบนภูเขาสูง ในพื้นที่เขตป่าสงวนต้นน้ำนิคมเบตง ป่าไม้ถาวร ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และอยู่ใน
เขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) 
ในพ้ืนที่บริเวณบนภูเขาสูง ท้องที่ บ.นากอ ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบ
เขื่อนบางลาง ของแม่น้ำปัตตานี หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
เหนือฝายกันน้ำบ้านนากอ จำนวนมากหลายแปลง เจ้าหน้าที่จึงร่วมออกตรวจโดยเดินเท้าไปในป่าบนภูเขา 
ตรวจพบที่การลักลอบตัดไม้ทำลายใหม่แล้ว จำนวน 5 แปลง ดังนี้ 
                    แปลงที่ 1 ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 538 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูก
ลักลอบตัดไม้มีขนาดกลาง ขนาดเล็ก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ แผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้
พื้นล่าง ด้วยมีดพร้า ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 10 เดือนจนถึงปัจจุบัน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 
จำนวน 5 ต้น ตรวจวัดพ้ืนที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 4 ไร่ เพ่ือยึดถือครองครองเพ่ือทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน 
ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด 
                    แปลงที่ 2 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเล 620 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูก
ลักลอบตัดไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีค่า และแผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้า
หรือขวาน ถูกลัก ลอบทำลายมาแล้วประมาณ 3 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพ้ืนที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 1 ไร่ 
3 งาน ไร่ ลักษณะยังตัดฟันไม่เสร็จ เพ่ือยึดถือครองครองเพ่ือทำการเกษตร ยังไม่ปลูกพืชอะไร ขณะตรวจสอบ
ไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด 
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                    แปลงที ่ 3ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเล 647 เมตร ตรวจพบพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรถูก
ลักลอบตัดไม้ขนาดเล็กมีค่า แผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้าหรือขวาน 
ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 2 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 
ลักษณะยังตัดฟันไม่เสร็จ เพื่อยึดถือครองครองเพื่อทำการเกษตร ยังไม่ได้ปลูกพืชอะไร ขณะตรวจสอบไม่พบ
บุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด 
                    แปลงที่ 4 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเล 664 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูก
ลักลอบตัดไม้ แผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้า ถูกลักลอบทำลายมาแล้ว
ประมาณ 2 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพ้ืนที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 1 ไร่ ลักษณะยังตัดฟันไม่เสร็จ เพ่ือยึดถือ
ครองครองเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้
ทำลายป่าแต่อย่างใด 
 

                    และแปลงที่ 5 ที่บนความสูงความสูงจากระดับน้ำทะเล 585 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ถูกลักลอบตัดไม้ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์จำนวนมาก และแผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาด
เล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้าหรือขวาน มีการบั่นทอนไม้เป็นท่อนแล้วเผาทำลายบางส่วน ไม่ได้
ตรวจวัดไม้ที่ถูกตัดโค่นแต่อย่างใด ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 8 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพื้นที่ป่า
ไม้เสียหาย จำนวน 5 ไร่ เพ่ือยึดถือครองครองเพ่ือทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน ตรวจที่เกิดเหตุ พบอุปกรณ์ใน
การตัดไม้ทำลายป่า จำนวน 2 รายการ จึงตรวจยึดเป็นของกลาง ดังนี้ 1.มีดพร้า จำนวน 2 เล่ม 2.จอบ จำนวน 
1 ด้าม 
          โดยขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดแต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจพบคนตัดไม้ทำลายป่า 
เนื่องจากมีสัญญาณโทรศัพท์ มีการโทรบอกพวกตัดไม้ทำลายป่า หลบหนีไปก่อนที่เจ้ าหน้าที่เดินเท้านานกว่า
จะไปถึงจัดตัดไม้ ยังตรวจพบการบุกรุกใหม่อีกจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้นายภพ สิงห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) ดำเนินการจัดทำบันทึกกล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 และให้ประสานงาน ผู้ปกครองนิคมเบตง กล่าวโทษ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ต่อ 
พงส.สภ.อัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ..ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



ยึดคืน-พื้นที่ป่าถูกบุกรุกตดัไม ้

นายทุนเหิมบุกรุกโค่นป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา แม่ทัพภาค 4 ส่งกำลังทหาร กอ.รมน.

ภาค 4ส่วนหน้า ประสาน ตชด.ที่ 44 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ บุกยึดคืนผืนป่าบนภูเขาเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบาง

ลาง หลังกลุ่มนายทุนว่าจ้างชาวบ้านเข้าไปแผ้วถาง ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดต้นไม้เหี้ยนกว่า 13 ไร่ เตรียมปลูกต้น

ทุเรียนเพราะได้ราคาดีเจ้าหน้าที่สนธิกำลังยึดคืนผืนป่าต้นน้ำปัตตานีครั้งนี้ เปิดเผยเมื่อช่วงสายวันที่ 25 ต.ค.  

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สั่งการให้ ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา เจ้าหน้าที่

คณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ พ.ต.ท.อาคม โพธิ์อ่อง รอง ผบ.ฉก.ตชด.44 และนายภพ 

สิงหสุวรรณ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าถูก

ลักลอบตัดไม้บนภูเขาสูง ในพื้นที่เขตป่าสงวนต้นน้ำนิคมเบตง ป่าไม้ถาวร ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ

อยู่ในเขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2  

(ป่าสิริกิติ ์) บ้านนากอ หมู่ 9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบเขื ่อนบางลาง  

ของแม่น้ำปัตตานี 

ตรวจสอบพบมีกลุ่มบุคคลบุกรุกข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเหนือฝายกันน้ำบ้านนากอ รวม 5 แปลง 

แปลงแรกอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 538 เมตร คนร้ายใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดโค่นต้นไม้ขนาด

ใหญ่ 5 ต้น และใช้มีดพร้าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง มานานราว 10 เดือน พื้นที่ป่าไม้เสียหาย 4 

ไร่ แปลงที่ 2 บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 620 เมตร ป่าไม้ถูกลักลอบตัดราว 3 เดือน พ้ืนที่ป่าไม้เสียหาย 1 

ไร่ 3 งาน แปลงที่ 3 สูงจากระดับน้ำทะเล 647 เมตร ป่าไม้ถูกลักลอบตัดราว 2 เดือน พ้ืนที่ป่าไม้เสียหาย 1 ไร่ 

2 งาน แปลงที่ 4 สูงจากระดับน้ำทะเล 665 เมตร ป่าไม้ถูกลักลอบตัด 2 เดือน พื้นที่ป่าไม้เสียหาย 1 ไร่ และ



แปลงที่ 5 สูงจากระดับน้ำทะเล 585 เมตร พื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกลักลอบตัดไม้ 5 ไร่ พบมีดพร้า 2 เล่ม จอบ 1 

ด้าม ตรวจยึดเป็นของกลาง แต่ไม่พบบุคคลผู้กระทำผิด 

เจ้าหน้าที่ยังพบป่าถูกบุกรุกใหม่อีกจำนวนมาก สอบถามชาวบ้านทราบว่า มีกลุ่มนายทุนว่าจ้าง

ชาวบ้านเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อยึดถือครองที่ดินทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียนเพราะได้ราคาดี สาเหตุที่

เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ตัดไม้ไม่ได้ เนื่องจากในจุดดังกล่าวมีสัญญาณโทรศัพท์ ผู้กระทำผิดโทร.บอกพรรคพวกตัดไม้

ให้หลบหนีไป ก่อนกำลังเจ้าหน้าที่จะเดินเท้าเข้าไปถึง หลังตรวจสอบ วัดพิกัด และปักป้ายยึดคืนพื้นที่  ได้

มอบหมายให้ นายภพ สิงหสุวรรณ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) จัดทำ

บันทึกกล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และให้ประสานผู้ปกครองนิคมเบตง เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษตาม 

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อติดตาม

จับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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