
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 16 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

-  ภาพข�าว: วราวธุ ศิลปอาชา ( ไทยรัฐ 16 พ.ย. 63 หน�า 8 )      

-  ข�าวสั้นทันโลก: เซ�นตะเคียนยักษ- ( ไทยรัฐ 16 พ.ย. 63 หน�า 11 )      

-  ภาพข�าว: ตะเคียนยักษ- ( ไทยรัฐ 16 พ.ย. 63 หน�า 1 )      

-  เด�งหน.ป0าสะเมิงเซ�นขนไม�ตะเคียนยักษ- ( เดลินิวส- 16 ธ.ค. 63 หน�า 1,12 )      

-  ข�าวสดท่ัวไทย: เชียงใหม�-เด�งหน.อุทยาน ( ข�าวสด 16 ธ.ค. 63 หน�า 11 )      

-  ภาพข�าว: พิษตะเคียน ( ข�าวสด 16 ธ.ค. 63 หน�า 11 )      

ข�าวเว็บไซต* 

กทม. - รมต.ท็อปย้ำทส.มุ�งช�วยประชาชน ( ข�าวสด 15 ธ.ค. 63 ) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5531866 

ปลายเดือนธันวาคมนี้ กรมป0าไม�จะเริ่มใช�มาตรการเชิงรุก "ชิงเก็บ-ชิงเผา" เพ่ือปOองกันไฟป0า ท่ีมักจะเกิดข้ึน 

ในช�วงหน�าแล�ง ( ช�อง 7  15 ธ.ค. 63 ) 

https://news.ch7.com/detail/455277 

ผู�การช�างร�วมชีวะภาพ บุกยึดไม�ท�อนตะเคียนยักษ- อายุกว�า 100 ปY ค�านับล�าน ( คม ชัด ลึก 15 ธ.ค. 63 ) 

https://www.komchadluek.net/news/local/451790 

กรมป0าไม� เตรียมเป\ดป0าสงวนแห�งชาติ เป]นแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ( thainews 15 ธ.ค. 63 )        

https://www.thainews.easybranches.com/travel/1642560 

อำเภอสอง เตรียมการแก�ภัยแล�งให�ชาวบ�านก้ันน้ำห�วยแม�ปุa ต.สะเอียบ ( เชียงใหม�นิวส- 15 ธ.ค. 63  ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1527821/ 

จบได�ด�วยดีหลังยืดเยื้อ 40 ปY! กมธ.ศาสนาฯสภาฯรุดเคลียร- ท่ีดินสงฆ-บ�านหินดาดระนองสำเร็จ 

( บ�านเมือง 15 ธ.ค. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/215914 

‘ช�อง 7HD’ ยืนหยัดทีวีคุณภาพแห�งปY 2563 การันตีกว�า 50 รางวัลท้ังด�านสาธารณประโยชน- และบันเทิง 

( บ�านเมือง 15 ธ.ค. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/entertain/215919 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22975
วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 8(บนซ้าย)

ภาพข่าว: วราวุธ ศิลปอาชา

รหัสข่าว: C-201216009117(16 ธ.ค. 63/05:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.69 Ad Value: 10,659 PRValue : 31,977 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22975
วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: เซ่นตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201216039109(15 ธ.ค. 63/08:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.98 Ad Value: 8,778 PRValue : 26,334 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22975
วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา)

ภาพข่าว: ตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201216039066(15 ธ.ค. 63/08:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 36 Ad Value: 79,200 PRValue : 237,600 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 25997
วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เด้งหน.ป่าสะเมิงเซ่นขนไม้ตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201216035133(15 ธ.ค. 63/07:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 32.37 Ad Value: 67,977 PRValue : 203,931 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10976
วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: เชียงใหม่-เด้งหน.อุทยาน

รหัสข่าว: C-201216037014(15 ธ.ค. 63/08:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.11 Ad Value: 7,821 PRValue : 23,463 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10976
วันที่: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

ภาพข่าว: พิษตะเคียน

รหัสข่าว: C-201216037011(15 ธ.ค. 63/08:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.87 Ad Value: 16,357 PRValue : 49,071 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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กทม. - รมต.ท็อปย้ำทส.มุ�งช�วยประชาชน 

รมต.ท็อปย้ำทส.มุ�งช�วยประชาชน - เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค. ท่ีอาคารสหกรณ#ออมทรัพย# กรมป%าไม' นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม (ทส.) เป/นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร'อมกล�าวมอบนโยบายให'แก�

ผู'บริหาร ข'าราชการ และเจ'าหน'าท่ี กรมป%าไม' โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน# ปลัดทส. นายอดิศร นุชดำรงค# อธิบดีกรมป%าไม' 

และคณะผู'บริหาร ระดับสูงทส. ร�วมประชุม 

นายวราวุธกล�าวว�า รัฐบาลมีหลายนโยบายสำคัญท่ีต'องดำเนินการ อาทิ การเร�งดำเนินการจัดหาท่ีดินทำกิน ตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ของรัฐบาล โดยต'องให'แล'วเสร็จภายในป< 2564 เพ่ือเป/นของขวัญให'กับ

ประชาชน ตลอดจนการให'เร�งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต#ใช'ในการทำงาน เพ่ือให'มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย

หน�วยงานต�างๆ ส�วนภูมิภาคต'องทำงานร�วมกันอย�างเป/นเอกภาพ โดยให'สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 

(ทสจ.) เป/นศูนย#กลางในการประสานงาน โดยการแก'ปBญหา ผู'ปฏิบัติงานต'องเข'าใจถึงหัวใจของปBญหาและความรู'สึกของ

ประชาชนอย�างแท'จริง เน'นสร'างการรับรู' ความเข'าใจ 

“ข'าราชการทส. มีหน'าท่ีแก'ปBญหาให'ประชาชน ไม�ได'มาเพ่ิมปBญหา ซ่ึงเราจะเป/นท่ีพ่ึงให'กับประชาชน โดยนำแนวพระราช

ดำรัสมาปรับใช'ในการแก'ปBญหา ส�วนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข'องกับป%าไม'นั้นทำได' แต�ต'องอยู�บนความเหมาะสมกับการ

ฟHIนฟูอนุรักษ#ทรัพยากรป%าไม'ด'วย ซ่ึงปBญหาท่ียากท่ีสุดก็แก'ได'ด'วยวิธีท่ีง�ายท่ีสุด นั่นคือการปลูกต'นไม'” นายวราวุธกล�าว 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5531866 

15 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปลายเดือนธันวาคมนี้ กรมป%าไม'จะเริ่มใช'มาตรการเชิงรุก "ชิงเก็บ-ชิงเผา" เพ่ือป̀องกันไฟป%า ท่ีมักจะเกิดข้ึนในช�วงหน'าแล'ง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล�าวว�า ช�วงเดือนพฤศจิกายน-เดือน

กุมภาพันธ# สภาพอากาศแห'งแล'ง ทำให'เกิดไฟป%าเป/นประจำทุกป< ดังนั้น จึงมอบนโยบายให'กรมป%าไม' ใช'มาตรการเชิงรุก "ชิง

เก็บ-ชิงเผา" เพ่ือยับยั้งความรุนแรงของไฟป%า ลดความสูญเสียของทรัพยากรป%าไม' และเจ'าหน'าท่ีดับไฟป%า 

โดย ชิงเก็บ คือ สนับสนุนให'ชาวบ'านในพ้ืนท่ี เก็บต'นไม'ใบไม'แห'ง ท่ีร�วงทับถมอยู�ตามพ้ืนดิน นำไปขายให'โรงงานแปรสภาพ

เป/นเชื้อเพลิง ส�วน ชิงเผา คือ เปbดให'เกษตรกรลงทะเบียนจองคิวเผาพ้ืนท่ีการเกษตร ผ�านแอปพลิเคชัน จองเผา เพ่ือไม�ให'เผา

พร'อมกัน และเจ'าหน'าท่ีสามารถช�วยควบคุมไม�ให'เพลิงลุกลามได' 2 มาตรการจะนำร�องใช'ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอนและลำพูน ใน

ปลายเดือนธันวาคมนี้ 

https://news.ch7.com/detail/455277 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู'การช'างร�วมชีวะภาพ บุกยึดไม'ท�อนตะเคียนยักษ# อายุกว�า 100 ป< ค�านับล'าน 

พ.อ.พงษ#เพชร ร�วมผอ.ชีวะภาพ ไล�ล�าขบวนการลักลอบตัดไม'ตะเคียนทองยักษ# อายุกว�า 100 ป< ยึดไม'ท�อนค�านับล'าน

รถบรรทุก 6 คัน พร'อมคนขับ อ'างนายทุนอิทธิพลชื่ออักษร " ม "ประวัติราชามอดไม' ขนไปขายวัดดังในอำเภอแม�แตง 

วันท่ี 14 ธ.ค. 2563 พ.อ.พงษ#เพชร เกษสุภะ หัวหน'าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปbดเผยว�า จากการสืบทราบว�า 

มีกลุ�มผู'มีอิทธิพล  ลักลอบตัดไม'ตะเคียน ขนาดใหญ� โดยใช'รถยนต#หลายคัน ขนย'ายออกจากป%าสงวนแห�งชาติป%าสะเมิง 

ลำเลียงไปเส'นทาง อ.แม�แตง จ. เชียงใหม� จึงรายงานให'ผู'บังคับบัญชาทราบ พร'อมประสาน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.

สปฟ.กรมป%าไม' 

ท้ังนี้พ.อ.พงษ#เพชร เกษสุภะ หัวหน'าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พร'อมด'วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.

กรมป%าไม' ผอ.ศูนย#ป%าไม'จังหวัดเชียงใหม� และศูนย#ป`องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ นำกำลังเข'าตรวจสอบ บริเวณ

ริมน้ำบ'านลานคำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� ท่ีมีการลักลอบตัดไม'ตะเคียนใหญ� อายุไม�ต่ำกว�า 100 ป< กำลังเตรียมขนย'าย ออก

จากพ้ืนท่ี ไป อ.แม�แตง จ.เชียงใหม� โดยทำเป/นขบวนการ และมีอิทธิพลไม�เกรงกลัวเจ'าหน'าท่ี 

เม่ือกำลังเจ'าหน'าท่ีไปถึงบริเวณ  เขตป%าสงวนแห�งชาติป%าสะเมิง ท'องท่ีบ'านทรายมูล หมู�ท่ี 5 ต.สะเมิงใต' อ.สะเมิง จ.

เชียงใหม� ตรวจสอบไม�พบไม'ท่ีถูกตัด พบเพียงร�องรอยการทำไม' และร�องรอยการขนย'ายไม' จนท.พบชาวบ'านบริเวณ

ใกล'เคียงจึงสอบถาม ทราบว�ารถบรรทุกไม'จำนวน 6 คัน วิ่งไปตามเส'นทาง สายสะเมิง-แม�ริม เม่ือทราบดังนั้นคณะเจ'าหน'าท่ี

จึงออกติดตาม  จนถึงพ้ืนท่ีหมู� 1 ต.แม�แรม อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� พบรถบรรทุกจำนวน 6 คัน บรรทุกไม'ขนาดใหญ� มีผ'าใบปก

คลุมปbดบังสายตาไว' จึงส�งสัญญาณให'หยุด 

จากการตรวจสอบ รถบรรทุกท้ัง6คัน พบไม'ตะเคียนทอง เป/นท�อนขนาดใหญ�ยักษ# ซ่ึงเป/นไม'หวงห'าม มีลักษณะใหม� 

ไม�เคยผ�านการเป/นสิ่งปลูกสร'าง หรือไม�เคยผ�านการเป/นเครื่องมือ เครื่องใช'มาก�อน ไม�พบรูปรอยดวงตรา ของทางราชการใดๆ  



ตีประทับไว'แต�อย�างใด จึงทำการตรวจยึดไม'ตะเคียนทอง ท้ังหมดจำนวน 7 ท�อน ปริมาตร 49.47 ลบ.ม. รัฐเสียหายเป/นเงิน 

865,725. บาท พร'อมรถบรรทุก 6 ล'อ จำนวน 6 คัน ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไม' รวม 6 คน ประกอบด'วย นายสมคิด  ตา

สุข อายุ 61 ป<  นายนิวัฒน#  กาวิลา อายุ 36 ป< นายนิวาส จันทร#แดง อายุ 40 ป<  นายวิเชียร  วิญญา อายุ 45 ป< นายอนันต#  

เป/นใจ อายุ 46 ป< นายมงคล เรือนเงิน อายุ 57 ป< 

สอบสวนเบ้ืองต'นทราบว�า ไม'ตะเคียนขนาดใหญ�ยักษ# ชุดดังกล�าว ได'ถูกตัดโค�นไว'ก�อนแล'ว และกลุ�มขบวนการได'

ร�วมกันใช'เครื่องจักรเข'ามาตัดทอน  และลำเลียงออกจากป%า โดยทำเป/นกลุ�มขบวนการใหญ�  มีนาย ” ม ” เป/นผู'มีอิทธิพล มี

ประวัติการทำไม'ในพ้ืนท่ีมาตลอด โดยไม'ขนาดใหญ�ยักษ#นี้ จะนำไปขายให'วัดแห�งหนึ่ง ใน อ.แม�แตง 

คณะเจ'าหน'าท่ีร�วมกันพิจารณาแล'วเห็นว�า พ้ืนท่ีท่ีมีการทำไม' ตัดฟBนไม' อยู�ในเขตป%าสงวนแห�งชาติ และพ้ืนท่ีป%าตาม

พระราชบัญญัติป%าไม' พุทธศักราช 2484 และไม�มีเอกสารการครอบครองท่ีดิน ท่ีถูกต'องตามกฎหมาย และการทำไม'ในท่ี

สาธารณะประโยชน# ตามท่ีมีการกล�าวอ'าง ในเอกสารท่ีมอบให'เจ'าหน'าท่ีนั้น การทำไม'ดังกล�าว ต'องกระทำตามระเบียบแนว

ปฏิบัติ เก่ียวกับการทำไม'ของกรมป%าไม' และการทำไม'ตามมาตรา 11 แห�งพระราชบัญญัติป%าไม' พุทธศักราช 2484 ดังนั้นการ

กระทำลักษณะดังกล�าว ของบุคคลท้ัง 6 และผู'ท่ีเก่ียวข'อง จึงเป/นการกระทำความผิด ดังนี้ 

1. พ.ร.บ.ป%าไม'พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน“ร�วมกันทำไม' หรือทำอันตรายด'วยประการใดๆ แก�ไม'หวงห'ามโดยไม�ได'

รับอนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ร�วมกันมีไว'ในครอบครอง ซ่ึงไม'หวงห'ามอันยังมิได'แปรรูป โดยไม�มีรอยตราค�าภาคหลวง หรือ

รัฐบาลขาย ไว'ในครอบครอง โดยไม�ได'รับอนุญาต จากพนักงานเจ'าหน'าท่ี”, มาตรา 73 วรรคสอง แก'ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติป%าไม' ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  ฉบับท่ี 106/2557เรื่อง แก'ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด'วยการ

ป%าไม' ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2525 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 (2)“ไม'อ่ืนเป/นต'นหรือเป/นท�อน อย�างใดอย�างหนึ่ง หรือท้ังสองอย�าง

รวมกัน เกินยี่สิบต'นหรือท�อนหรือรวมปริมาตรไม'เกินสี่ลูกบาศก#เมตร หรือไม'ท่ีได'แปรรูปแล'ว รวมปริมาตรไม'เกินสอง

ลูกบาศก#เมตร ผู'กระทำผิดต'องระวางโทษจำคุก ต้ังแต�หนึ่งป<ถึงยี่สิบป< และปรับต้ังแต�ห'าหม่ืนบาทถึงสองล'านบาท” 

2. พ.ร.บ.ป%าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 แก'ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป%าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 มาตรา 

14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป%าสงวนแห�งชาติ ร�วมกันทำไม'  หรือกระทำด'วยประการใดๆ อันเป/นการเสื่อมเสีย แก�

สภาพป%าสงวนแห�งชาติโดยไม�ได'รับอนุญาต จากพนักงานเจ'าหน'าท่ี” มาตรา 26/4 ผู'กระทำ หรือละเว'นการกระทำ ด'วย

ประการใดโดยมิชอบด'วยกฎหมาย อันเป/นการทำลาย หรือ เป/นเหตุให'เกิดการทำลาย หรือทำให'สูญหาย หรือเสียหายแก�

ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตป%าสงวนแห�งชาติ ผู'นั้น  มีหน'าท่ีต'องรับผิดชดใช'ค�าเสียหาย ตามมูลค�าท้ังหมด ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

คณะเจ'าหน'าท่ีได'ร�วมกัน จัดทำบันทึกจับกุม และตรวจยึด พร'อมตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข'อง ก�อนควบคุมตัว

ผู'ต'องหาท้ัง 6 คน นำส�ง พนักงานสอบสวน.สภ.แม�ริม ดำเนินคดี และจะเร�งติดตามผู'ท่ีเก่ียวข'อง ในการกระทำความผิด ทุก

คนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต�อไป 

https://www.komchadluek.net/news/local/451790 



 

กรมป%าไม' เตรียมเปbดป%าสงวนแห�งชาติ เป/นแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 

กรมป%าไม' เตรียมเปbดป%าสงวนแห�งชาติเป/นแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ คาดจะพร'อมเปbดอย�างเป/นทางการในช�วงต'นป< 2564 #

ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 

https://www.thainews.easybranches.com/travel/1642560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อำเภอสอง เตรียมการแก'ภัยแล'งให'ชาวบ'านก้ันน้ำห'วยแม�ปุq ต.สะเอียบ 

เม่ือวานนึ้วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 นายกิติพัฒน# กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพร� พร'อมด'วย นายธีระ แก'วมา ปลัดอำเภอ

หัวหน'ากลุ�มงานบริหารงานปกครอง หัวหน'าส�วนราชการ เจ'าหน'าท่ีอุทยานแห�งชาติแม�ยม เจ'าหน'าท่ีสถานีควบคุมไฟป%าแม�

ยม เจ'าหน'าท่ีหน�วยป̀องกันรักษาป%าท่ี พร.2 (แม�สอง) นายกองค#การบริหารส�วนตำบลสะเอียบ เจ'าหน'าท่ีตำรวจ สภ.สะเอียบ 

กำนันตำบลสะเอียบ ผู'ใหญ�บ'านในตำบลสะเอียบ เจ'าหน'าท่ี อส.อ.สอง ท่ี 2 จิตอาสาพระราชทาน และกลุ�มผู'ใช'น้ำ ร�วมกันนำ

กระสอบทรายทำฝายชะลอน้ำก้ันลำน้ำสาขา(ลำห'วยแม�ปุq) หมู�ท่ี 3,6,10 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร� จำนวน 4 

จุด โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือเป/นการสร'างความชุมชื้นให'ผืนป%า/เพ่ิมปริมาณน้ำใต'ดินให'กับพ้ืนท่ีใกล'เคียง/เป/นแหล�งกักเก็บน้ำ

เพ่ือไว'ไช'สำหรับการอุปโภคบริโภค ให'กันประชาชนในตำบลสะเอียบ พร'อมท้ังเป/นการรับมือกับสถานการณ#ภัยแล'งในป< 

2564 และเป/นการเตรียมความพร'อมสำหรับการป̀องกันและแก'ไขปBญหาไฟป%าและหมอกควัน ประจำป< 2564 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1527821/ 

 

 



 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2563  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู'แทนราษฎร เข'ากราบสักการะ พระ

ระณังคมุนีวงศ# เจ'าคณะจังหวัดระนอง หลังจากมาร�วมประชุมแสวงหาข'อเท็จจริงข'อร'องเรียนจากชาวบ'านหินดาด ท่ีถกกันว�า

เป/นท่ี นสล. หรือบัญชีหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง ประเภทท่ีสาธารณประโยชน#  จนไม�มีทางออกให'ออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินได'

อย�างถูกต'องให'เป/นวัดได' เป/นเวลากว�า 40 ป< ในล�าสุด นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได'กล�าวว�า 

หลังจากวานนี้ในวันท่ี 14 ธ.ค. 2563 คณะกรรมาธิการได'เชิญให'ทุกฝ%ายเข'าหาร�วมประชุมท่ีท่ีพักสงฆ#บ'านหินดาด ต.ทราย

แดง อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยผู'ว�าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ท่ีดินจังหวัด

ระนอง ทรัพยากรป%าชายเลนจังหวัดระนอง ผู'บังคับการตำรวจจังหวัดระนอง หลังจากท่ีดินของสำนักสงฆ#มีเรื่องค'างคามากว�า 

40 ป< จนไม�สามารถจัดต้ังเป/นวัดได' ด'วยเข'าใจว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวเป/นพ้ืนท่ี นสล. แต�ได'ข'อสรุปล�าสุดว�า พ้ืนท่ีดังกล�าว

ประกอบด'วย พ้ืนท่ีของพระราชบัญญัติป%าไม' พุทธศักราช 2484 ,พ้ืนท่ีป%าชายเลน และพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ 

พระระณังคมุนีวงศ# เจ'าคณะจังหวัดระนอง กล�าวว�า จังหวัดระนองเป/นจังหวัดเล็ก และอยู�ห�างไกล โดยพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป/น

พ้ืนท่ีป%า ภูเขาและทะเล ทำให'ยากต�อการเข'าถึง ล�าสุดมีสำนักสงฆ#ท่ีตกสำรวจท่ีได'ยื่นต�อสำนักพุทธศาสนาเพ่ิมเติมอีกกว�า 40 

สำนักสงฆ# และคาดว�าจะยังมีสำนักสงฆ#ท่ีตกค'างอีกส�วนหนึ่ง จึงขอให'คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ และสำนักงาน

พระพุทธศาสนาฯ รวมหนึ่งหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องช�วยประสานงาน เพราะเพียงพระสงฆ#ท่ีอยู�ห�างไกล บางสถานท่ีไม�มีสัญญาณ

โทรศัพท# บางสถานท่ีไม�มีแม'แต�ไฟฟ̀าเข'าถึง จึงยากท่ีพระท่ีอยู�ป%าจะสามารถสื่อสารกับภาครัฐได' สำหรับกรณีวัดหินดาดตน

ขออนุโมทนา ท่ีคณะกรรมาธิการฯ เข'ามาช�วยเหลือและผลักดันให'เป/นวัดต�อไป 

นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล�าวว�า จากท่ีมีชาวบ'านได'ร'องเรียนมาถึงตน จึงได'

ประสานงานให'นำเรื่องร'องเรียนสู�คณะกรรมาธิการฯ และได'ข'อสรุปว�าควรมาแสวงหาข'อเท็จจริงในพ้ืนท่ีเพ่ือนำข'อมูลเข'าสู�

คณะกรรมาธิการฯ และนำไปสู�การแก'ปBญหาให'กับประชาชนและคณะสงฆ#ในพ้ืนท่ี จากข'อมูลดังกล�าวทำให'รู'ทิศทางท่ี

ดำเนินการตามหลักกฎหมายได'อย�างถูกต'อง ตนต'องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ ท่ีสละเวลาเข'ามาร�วมแสวงหาข'อเท็จจริง 



 

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล�าวเพ่ิมเติมว�า การเข'าทำประโยชน#ในพ้ืนท่ีป%าไม' 

และขอผ�อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 นั้นได'มีมติให'พ้ืนท่ีสำนักสงฆ# ท่ีอยู�ในเขตป%าไม' ขอข้ึนทะเบียน

โดยให'สำนักงานพระพระพุทธศาสนาเป/นผู'ขออนุญาต ผ�านกรมป%าไม' ซ่ึงจากกรณีของท่ีพักสงฆ#บ'านหินดาด จะเข'าเง่ือนไขใน

กรณีเป/นท่ีป%าไม' จึงได'ประสานให'สำนักพระพุทธศาสนาเป/นผู'ประสานไปยังสำนักงานป%าไม'จังหวัดระนอง ตนขอขอบคุณทุก

ฝ%ายท่ีได'ให'ข'อกระจ�างแจ'งเพ่ือให'สำนักสงฆ#ท่ียืดเยื้อกว�า 40 ป<ได'สามารถปรับเปลี่ยนเป/นสถานะเป/นวัดในอนาคต 

จากการประชุม นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู'ว�าราชการจังหวัดระนอง กล�าวว�า ถือเป/นการดีท่ีได'ข'อสรุปจากทุกฝ%ายว�าด'วย

พ้ืนท่ีเป/นพ้ืนท่ีในการดูแลของกรมป%าไม' และสอดรับกับ การเข'าทำประโยชน#ในพ้ืนท่ีป%าไม' และขอผ�อนผันตามมติ

คณะรัฐมนตรี ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 นี้ และจะต'องใช'เงินในการชดเชยในการใช'พ้ืนท่ีป%า ประมาณ 1.3 แสน

บาท ซ่ึงทางวัดจะจัดต้ังเป/นผ'าป%าเพ่ือรวบรวมเงินมาชดเชยการใช'พ้ืนท่ีป%าจำนวน 15 ไร� ต�อไป 

ในวันเดียวกัน ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการศึกษาพิจารณาพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ กล�าวว�า ได'มีการร'องเรียน

เพ่ิมเติมเรื่องพ้ืนท่ีของสำนักสงฆ#มัชฌิมเจริญธรรม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เป/นกรณีพ้ืนท่ี นสล. โดย นายนติย# อุ�ย

เต็งเค�ง ได'ร'องเรียนมายังคณะกรรมาธิการฯ ว�าสำนักสงฆ#มัชฌิมเจริญธรรม หรือชาวบ'านในพ้ืนท่ีเรียกว�า “วัดมัชฌิมเจริญ

ธรรม” นั้นได'ก�อต้ังมากว�า 60 ป< แต�มีข'อถกเถียงว�าเป/นพ้ืนท่ี นสล. จึงไม�สามารถจัดต้ังเป/นวัดได'อย�างถูกต'อง ตนจึงขอให'

คณะกรรมาธิการฯ ได'พิจารณาข'อเท็จจริงและผลักดันให'เป/นสถานะวัดอย�างถูกต'อง ซ่ึงเป/นความหวังของชาวบ'านอย�างมาก 

เพราะจะเป/นสถานท่ีท่ีปลูกฝBงอบรมจิตใจ เป/นศูนย#กลางของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให'กับคนในพ้ืนท่ีได' 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/215914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ช�อง 7HD’ ยืนหยัดทีวีคุณภาพแห�งป< 2563 การันตีกว�า 50 รางวัลท้ังด'านสาธารณประโยชน# และบันเทิง 

ช�อง 7HD ตอกย้ำความสำเร็จแบบรอบด'าน ตลอดป< 2563 กวาดรางวัลครบเครื่อง ท้ังสาระ-บันเทิง เพ่ือสังคม ได'แก�รางวัล

ประเภทองค#กรดีเด�นและบุคคลยอดเยี่ยม รวมแล'วไม�น'อยกว�า 50 รางวัล จากหน�วยงานภาครัฐ และสถาบันชั้นนำในประเทศ

มากมาย เหมาะสมกับสโลแกน “ช�อง 7HD ทีวีเพ่ือคุณ” โดยรางวัลต�าง ๆ ท่ี ช�อง 7HD ได'รับ อาทิ 

รางวัลพระราชทานเทพทอง ครั้งท่ี 20  ในฐานะองค#กรดีเด�นของสื่อประเภทวิทยุโทรทัศน# และ บริษัท   บีบีทีวี นิวมีเดีย 

จำกัด บริษัทสื่อออนไลน#ในเครือ รับรางวัลในฐานะองค#กรดีเด�นของสื่อประเภทออนไลน#  อันเป/นแบบอย�างท่ีดีต�อสังคม ทำ

คุณประโยชน#ต�อสังคมและประเทศชาติด'วย 

รางวัลหน�วยงานท่ีมีผลงานพัฒนาสังคม หรือ CSR เป/นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย# ช�อง 

7HD เป/นสื่อกลางเผยแพร�ข'อมูลข�าวสาร และปลุกจิตสำนึกให'คนในสังคม ได'ตระหนักและร�วมมือช�วยเหลือดูแลซ่ึงกันและ

กันอย�างต�อเนื่อง และยังมีโครงการต�าง ๆ เช�น โครงการ 7สี ช�วยชาวบ'าน ร�วมพัฒนาให'สังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได'อย�างยั่งยืน 

และจากการทำหน'าท่ีองค#กรสื่อสารมวลชนท่ีสมบูรณ#แบบ ท่ีสามารถตอบสนองความต'องการของผู'ชมได'อย�างรวดเร็วและทัน

เหตุการณ# และพร'อมให'การสนับสนุนบรรเทาทุกข# สะท'อนปBญหา และมุมมองของประชาชน รวมถึงบุคคลด'อยโอกาส ผู'

พิการ   

รางวัลผู'สนับสนุนท้ังประเภทองค#กรและบุคคล ด'านช�วยเหลือ ส�งเสริม และสนับสนุนงานป%าไม' จาก กรมป%าไม' โดยช�อง 7HD 

รับรางวัลผู'ช�วยเหลือราชการกรมป%าไม' ประจำป< 2563 สาขาส�งเสริมและเผยแพร�ภารกิจด'าน ป%าไม'  ล�าสุดกับ โครงการ 7 สี

ปBนรักให'โลก โดยกิจกรรม “ปBนรัก คืนผืนป%า สู�ผืนดิน” ได'ร�วมกันดูแลฟHIนฟูป%าเสื่อมโทรมจำนวน 60 ไร� พ้ืนท่ีป%าสงวน

แห�งชาติ ป%าฝB~งซ'ายแม�น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี ให'กลับมาอุดมสมบูรณ#และได'ส�งกลับคืนแก�กรมป%าไม' จัดสรรการใช'ประโยชน#

กับชุมชนต�อไป 



อีกท้ังสถานียังได'ผลิตสื่อประชาสัมพันธ# เชิญชวนให'ประชาชนร�วมกันปลูกป%าไม' และดูแลทรัพยากร ธรรมชาติอีกด'วย พร'อม

กันนี้ นายธนพัต กิตติบดีสกุล ผู'ประกาศข�าวจากคอลัมน# กรีนรีพอร#ต ยังได'ร�วมรับรางวัล ประเภทบุคคล โดยคอลัมน#กรีนรี

พอร#ต เสนอเรื่องราวในด'านต�าง ๆ ท้ังการปราบปราม ตรวจยึด การบุกรุกป%าสู�สาธารณะ รวมถึงเป/นสื่อกลาง  เผยแพร�ให'

เห็นถึงความสำคัญของป%าไม' 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลช�อสะอาด ประจำป< 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการป̀องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ หรือ 

ป.ป.ช. ช�อง 7HD รับ 4 รางวัล ท้ังประเภทสารคดีเชิงข�าว และละคร รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน# ได'แก� สารคดีเชิง

ข�าว เรื่อง "เปbดเส'นทางทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนปอเนาะ" ผลงานของ นายเตชะวัฒน# สุขรักษ# ทีมข�าวภูมิภาค รางวัลชมเชย 

ได'แก� คอลัมน#หมายเลข 7 เรื่อง "รุกท่ีป%าชายเลนสร'างถนนและท�าเทียบเรือ จังหวัดตรัง"  เรียกว�ารับรางวัลช�อสะอาด

ต�อเนื่องเป/นป<ท่ี 9 แล'ว และประเภทรายการโทรทัศน# บริษัท ทรัพย# เอ็นเทอร#เทนเม'นท# จำกัด ผู'ผลิตละคร เรื่อง "ร'อยป%า" 

ในสาขาผู'ผลิตรายการโทรทัศน# และช�อง 7HD ได'รับรางวัลในฐานะผู'เผยแพร�ละคร 

และ  ช�อง 7HD ยังสนับสนุนส�งเสริมให'มีการใช'ภาษาไทยท่ีถูกต'องมาโดยตลอด โดย เอส กันตพงศ# บำรุงรักษ# จากละคร

สารวัตรใหญ� และ นาว ทิสานาฎ ศรศึก จากละครสายโลหิต ได'รับ รางวัล  “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” จากสำนักงาน ราช

บัณฑิตยสภา ในฐานะผู'ใช'ภาษาไทยดีเด�น อีกท้ัง  ช�อง 7HD ยังได'รับรางวัลในฐานะสถานีวิทยุโทรทัศน#ผู'เผยแพร�ละคร 

ด'านบุคลากร นักแสดงคุณภาพ และ รายการวาไรต้ี ต�างได'รับการยอมรับจากเวทีเอเชียน และ ระดับโลก  อาทิ  นาว ทิสา

นาฎ รับรางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ทับทิม อัญรินทร# รับรางวัล นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากเวที “เอเชียน 

เทเลวิชั่น อวอร#ด” ครั้งท่ี 24 ประจำป< 2019  เช�นเดียวกับพิธีกรคนดัง และรายการวาไรต้ี ได'แก� The Producer และ 

Master Chef Junior Thailand Season 1 เข'ารับรางวัลจากเวทีนี้ด'วย นอกจากนี้ Master Chef Thailand Season 3 ยัง

ได'รับรางวัลรายการเกมโชว#ยอดเยี่ยม จากการประกาศผล รางวัลนาฏราช ครั้งท่ี 11 รวมถึงนักแสดงมากฝ<มือ  พล พูลภัทร 

อัตถปBญญาพล ยังได'รับ รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากการประกาศรางวัลคมชัดลึก อวอร#ด ครั้งท่ี 16 ท่ีผ�านมา 

และป<นี้เรียกเสียงฮือฮาไม�น'อยเม่ือรายการ มาสเตอร#เชฟ ประเทศไทย ซีซัน 3 ท่ีผลิตโดย บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ�ป ได'รับ

การเสนอชื่อเข'าชิงรางวัลสุดอินเตอร# "International Emmy Awards 2020"  ในสาขา Non-Scripted Entertainment 

หรือรายการเรียลลิตี 

และในด'านของสื่อออนไลน# ช�อง7HD ยังได'รับการเชื่อถือยอมรับ และความนิยม ทำให' Facebook Fanpage : CH 7HD มี

ผู'ติดตามเพ่ิมข้ึนสูงอย�างรวดเร็วถึง 12 ล'านฟอลโลเวอร# และยังได'รับโล�รางวัล Diamond Play Button จาก Youtube 

แสดงความยินดีให'กับ ช�อง 7HD ท่ีมียอด Subscribes บน Channel Ch7HD บน Youtube ถึง 10 ล'าน Subs  อีกด'วย 

รางวัลต�าง ๆ เหล�านี้ถือเป/นกำลังใจ ให'กับคนทำงานท้ังเบ้ืองหน'าและเบ้ืองหลัง สำหรับในป< 2564 นี้ ช�อง 7HD ยังคงยืนหยัด

พร'อมเสิร#ฟความสุข ครบท้ังสาระบันเทิง อัดแน�นด'วยคุณภาพ เพ่ือผู'ชมทุกท�านต�อไป 

https://www.banmuang.co.th/news/entertain/215919 

 


