
สรุปขาวประจําในวันท่ี  24 - 26 เมษายน 64   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

สื่อสิง่พิมพ 
- ภาพขาว ตรวจสอบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ปาบานพุองกะ  (แนวหนา  26 เม.ย. 64  หนา 8) 
- ‘วราวุธ’ ลุยไทยโยคตรวจไมถูกตัด  (มติชน  25 เม.ย. 64  หนา 15) 
- ‘แมธนาธร’ พบ ตร. ปาไมคดีรุกปา  (มติชน  64 เม.ย. 64  หนา 5) 
- ผูวาขึ้น ฮ.บินตรวจอ้ึงปาแมฮองสอนโดนมือบอนลอบเผาอื้อ  (แนวหนา  25 เม.ย. 64  หนา 1,2) 

สื่อออนไลน 
- นทพ. – กรมปาไม  พัฒนาพื้นที่ปาตนน้ํา โครงการหลวงเลอตอ (ขาวสด  24 เม.ย. 64) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6359703 
- ผบ.นทพ.บ๊ิกปาไม ตรวจคืบหนาโครงการพัฒนาพื้นท่ีปาตนน้ํา  (ไทยรัฐ  25 เม.ย. 64) 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2076965 
- กรมปาไม แนะผูคาไม ออกใบเบิกทางนําไมผานระบบดิจทิัล  (ขาวสด 26 เม.ย. 64) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/ 
- ‘วราวุธ’ ลุยบานพุองกะ  เรงแกลอบตัดไมหวงหามพื้นที่ทับซอน  (เดลินิวส  24 เม.ย. 64) 
https://www.dailynews.co.th/regional/839163 
- “วราวุธ” ตรวจยึดไมของกลางลับตัดจากปาไทยโยค 400 ทอน  (Thai PBS NEWS 24 เม.ย. 64) 
https://news.thaipbs.or.th/content/303650 
- กรมปาไม แนะผูคาไม ออกใบเบิกทางนําไมผานระบบดิจิทลั  (เนชั่น 22  26 เม.ย. 64) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378821891 
- กรมปาไม แนะผูคาไม ออกใบเบิกทางนําไมผานระบบดิจิทัล  (LINE TODAY 24 เม.ย. 64) 
https://today.line.me/th/v2/article/ZMnOKg 
- https://today.line.me/th/v2/article/ZMnOKg  (MSN ขาว  25-26 เม.ย. 64) 
https://www.msn.com/th-
th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%
B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8
%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-
%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8
%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0
%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8
%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5/ar-BB1fZsvd 
- ‘วราวุธ’ ตรวจสภาพพื้นท่ีและไมของกลางในพื้นที่อุทยานแหงชาติไทยโยค  (NNT สํานกันักขาว กรม
ประชาสัมพันธ 24 เม.ย. 64) 
https://www.puthainews.com/54696 
 
 
 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14607
วันที่: จันทร์ 26 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ซ้าย)

ภาพข่าว: ตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-210426005083(26 เม.ย. 64/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 13.94 Ad Value: 12,546 PRValue : 37,638 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15750
วันที่: อาทิตย์ 25 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 15(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ลุยไทรโยคตรวจไม้ถูกตัด

รหัสข่าว: C-210425020037(25 เม.ย. 64/03:27) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.28 Ad Value: 15,708 PRValue : 47,124 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15749
วันที่: เสาร์ 24 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'แม่ธนาธร'พบตร.ป่าไม้คดีรุกป่า

รหัสข่าว: C-210424038086(23 เม.ย. 64/07:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.01 Ad Value: 16,511 PRValue : 49,533 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15749
วันที่: เสาร์ 24 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'แม่ธนาธร'พบตร.ป่าไม้คดีรุกป่า

รหัสข่าว: C-210424038086(23 เม.ย. 64/07:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.01 Ad Value: 16,511 PRValue : 49,533 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14606
วันที่: อาทิตย์ 25 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯขึ้นฮ.บินตรวจ อึ้งป่าแม่ฮ่องสอน โดนมือบอนลอบเผาอื้อ

รหัสข่าว: C-210425005064(25 เม.ย. 64/06:48) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 43.45 Ad Value: 39,105 PRValue : 117,315 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
ท ีจ.ตาก พล.อ.นเรนทร ์สิรภิบูาล ผูบ้ญัชาการหนว่ยบญัชาการทหารพฒันา (ผบ.นทพ.) รว่มกบั นายอดิศร นชุดาํรงค ์อธิบดี

กรมป่าไม ้และคณะฯ เดินทางมาปฏิบตัิภารกิจสนบัสนนุโครงการพฒันาพนืทป่ีาตน้นาํตามแนวพระราชดาํร ิศนูยพ์ฒันา

โครงการหลวงเลอตอ ตาํบลแมต่นื อาํเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก   

 

โดยมี พล.ต.สาธร ศิรยิานนท ์เสนาธิการ กองทพัภาคที 3 และ พล.ต.ดาํรงค ์คงเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาภาค 3 

หนว่ยบญัชาการทหารพฒันา พรอ้มดว้ย หวัหนา้สว่นราชการในพนืทจีงัหวดัตากใหก้ารตอ้นรบั 

 
พ.อ.ยศศกัดิ บรรเทา ผูบ้งัคบัหนว่ยพฒันาการเคลือนที 33 สาํนกังานพฒันาภาค 3 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา นายบญั

ประชา ทองโชติ หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ, และนายชเูกียรติ พงศศ์ิรวิรรณ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากร

ป่าไมท้ ี4 (ตาก) บรรยายสรุปและนาํตรวจพนืทโีครงการพฒันาพนืทป่ีาตน้นาํตามแนวพระราชดาํร ิศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง

เลอตอ ทีพนืทโีครงการพฒันาพนืทป่ีาตน้นาํตามแนวพระราชดาํร ิศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ ตาํบลแมต่นื อาํเภอแม่

ระมาด. 



 

โครงการหลวงเลอตอ – “พล.อ.นเรนทร”์ ร่วมกับ อธิบดีกรมป่าไม ้ลงพท. สนับสนุนโครงการพัฒนา

พืนทีป่าตน้นาํตามแนวพระราชดาํริ ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จว.ตาก 

ทีศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ ตาํบลแม่ตืน อาํเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก พล.อ.นเรนทร ์สิรภิูบาล ผู้

บญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (ผบ.นทพ.) รว่มกบั นายอดิศร นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้และ

คณะฯ เดนิทางมาปฏิบตัภิารกิจ สนบัสนนุโครงการพฒันาพืนทีป่าตน้นาํตามแนวพระราชดาํริ ศนูยพ์ฒันา

โครงการหลวงเลอตอ ตาํบลแมต่นื อาํเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก 

โดยมี พล.ต.สาธร ศิริยานนท ์เสนาธิการ กองทัพภาคที 3 และ พล.ต.ดาํรงค ์คงเดช ผู้อาํนวยการ

สาํนักงานพัฒนาภาค 3 (สพภ.3) หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา พรอ้มดว้ย หัวหนา้ส่วนราชการใน

พืนที จังหวัดตาก ลงในพืนที 

พ.อ.ยศศกัดิ บรรเทา ผูบ้ังคบัหน่วยพัฒนาการเคลือนที 33 (นพค.) สาํนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา, นายบญัประชา ทองโชติ หัวหนา้ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงเลอตอ, และนาย

ชูเกียรติ พงศศ์ิริวรรณ ผู้อาํนวยการสาํนักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที 4 (ตาก) บรรยายสรุปและนาํตรวจ

พืนทีโครงการพัฒนาพืนทีป่าตน้นาํตามแนวพระราชดาํริ ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 

ทังนีไดไ้ดร้่วมกันหารือ ในการพัฒนาใหพื้นทีทางดา้นการเกษตร การกักเก็บนาํไวใ้ช้เพียงพอในช่วงฤดู

แล้ง การปลูกผัก ไมผ้ลบนทีสูงเป็นตน้ 

 



  



 

 

 

 



 

"วราวุธ" ตรวจไม้ของกลางกว่า 400 ท่อนในพนืททีับซ้อน ส.ป.ก.และอุทยานแห่งชาตไิทรโยค กาํชับ

เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้หวงหา้มในพนืททีับซ้อน 

วนันี (24 เม.ย.2564) นายวราวธุ ศิลปอาชารมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ลงพืนทีตรวจสภาพพืนที

เกิดเหตทีุมีการดาํเนินการตรวจยดึไมห้วงหา้ม และตรวจติดตามไมข้องกลางทียดึได ้ของหน่วยปอ้งกันและ

พฒันาป่าไมไ้ทรโยค บริเวณป่าบา้นพอุงกะ หมูท่ี 4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี หลงัจากไดร้บัแจง้มีการ

ลกัลอบตดัไมห้วงหา้มจาํนวนมาก บรเิวณพืนทีรอบเนินเขากว่า 45 ไร ่จากการตรวจยดึพบไมก้ว่า 400 ท่อน

เป็นไมแ้ดง ไมป้ระดู ่ไมเ้ตง็ ไมร้งั ไมก้ระบาก 
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นายวราวธุ กล่าวอีกว่า นอกจากนียงัพบพืนทีดงักล่าวเป็นพืนทีมีการทบัซอ้นกนัของหนว่ยราชการระหว่างเขต

พืนทีทหาร พืนที ส.ป.ก. และพืนทีอทุยานแหง่ชาติไทรโยค เนืองจากทีผ่านมาการประกาศแนวเขตพืนทีของ

ส่วนราชการมีกฎหมายหลายฉบบั และมีมติคณะรฐัมนตรี (ครม.) ในหลายชว่งเวลา ทาํใหเ้กิดการทบัซอ้นของ

พืนทีได ้ 

ทงันีมอบหมายใหก้รมอทุยานแหง่ชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช ส.ป.ก.ทีราชพสัด ุและกระทรวงกลาโหม ไดส้าํรวจ

พืนทีมีความทบัซอ้นระหว่างกนั และเรง่วางแนวทางแกปั้ญหารว่มกนัในอนาคต รวมทงัตอ้งประสานใหฝ่้าย

ปกครองทาํความเขา้ใจกบัประชาชนใหเ้กิดความเขา้ใจเกียวกบัการใชพื้นทีใหม้ากขนึ 
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กรมป่าไม้ แนะประโยชนผู้์ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนาํไม้ผ่านระบบดจิิทัล สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบ

ได้ ไม่ต้องเสียเวลาเพอืขอการออกใบเบิกทางฯ ทาํใหเ้กิดความล่าช้าในการนาํไม้หรอืของป่า

เคลือนทผ่ีานด่านป่าไม้ 

นายอดศิร นุชดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเปิดเผยว่า จากเดิม

ปัญหาเกียวกบัการออกใบเบิกทางนาํไม้หรือของป่าเคลอืนทนีนั ผูป้ระกอบการคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาเพือ

ขอการออกใบเบิกทางฯทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านด่านป่าไม ้แตปั่จจบุนั

ปัญหาดงักล่าวไดมี้ความคล่องตวัมากขนึโดยคณะรฐัมนตรีมีมตเิมือวนัที 2 เม.ย. 2562 เรือง การออก

เอกสารหลกัฐานของทางราชการผา่นระบบดจิิทลัเห็นชอบใหพ้ฒันางานบริการภาครฐัใหเ้ป็นระบบการ

ใหบ้รกิารผ่านอิเล็กทรอนิกส ์และการออกเอกสารของทางราชการผา่นระบบดจิิทลัใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 
 

นายอดิศร กล่าววา่ โดยกรมป่าไมไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากสาํนกังานก.พ.ร. สาํนกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั(องคก์ารมหาชน) กระทรวง

ดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม ในการใหค้าํปรกึษาและแนะนาํเพือจดัเตรียมความพรอ้มและพฒันางาน

บรกิารใหเ้ป็นระบบการใหบ้ริการอิเล็กทรอนิกสฯ์ เพือใหก้ารออกใบเบิกทางนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่าน

ระบบดจิิทลัมีรูปแบบของใบเบิกทางตามแบบทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัที 26 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน

พ.ร.บ.ป่าไมพ้.ศ.2484 ว่าดว้ยการนาํไมห้รอืของป่าเคลือนทีฯ ทาํใหผู้ป้ระกอบการคา้ไมป้ระหยดัเวลา

สะดวกรวดเรว็ ย่นเวลาการปฏิบตัขิองเจา้หนา้ที และสามารถตรวจสอบได ้

ถึงแลว้! วนันี วคัซีน"ซิโนแวค"เพมิอีก 5 แสนโดส จากจีน พยากรณอ์ากาศวนันี ทวัไทยกลางวนัรอ้น

ถึงรอ้นจดั มีฝนฟ้าคะนองกบัลมกระโชกแรงเกือบทวัทกุภาค 'ผูว้่าฯนนท'์ออกประกาศ งดออกจากบา้นหลงั

3ทุ่ม-ต4ี หา้มกินขา้วเป็นหมูค่ณะ 
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นายอดิศร อธิบายถึงขนัตอนการออกใบเบกิทางฯว่า ใหย้ืนคาํขอทางอินเตอรเ์น็ตไดที้เว็บไซด ์

กรมป่าไม ้https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php เมือเจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ เจา้หนา้ทีดา่นป่าไมจ้ะตรวจสอบชนิดจาํนวน ขนาด เครืองหมายไมห้รือของไม ้ว่า

ครบถว้นตรงตามหลกัฐานทีนาํมาแสดงหรือไม ่และประทบัตราประจาํตวัรบัรองการตรวจสอบไมจ้ากนนั

หวัหนา้ดา่นป่าไมห้รือผูที้ไดร้บัมอบหมายลงนามอนญุาตและแจง้ใหผู้ข้ออนญุาตทราบพรอ้มส่งมอบ

เอกสารเพือใชใ้นการกาํกบัไมห้รือของของป่าตอ่ไป ซงึขนัตอนทงัหมดนีจะใชเ้วลาไม่เกิน6 ชวัโมง 

นายอดิศร ระบวุา่ การออกใบเบิกทางนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านระบบดจิิตลัสามารถนาํ

หลกัฐานไปยืนทีดา่นป่าไม ้จาํนวน 20 ดา่น ซงึครอบคลมุบรเิวณจดุชายแดนสาํคญัของการนาํเขา้และ

ส่งออกไมเ้พือปอ้งกนัการลกัลอบคา้ไมที้ผิดกฎหมาย นบัตงัแตว่นัเปิดบรกิารในวนัที 1 มีนาคม2564 จนถึง 

20 เมษายน 2564 มีผูร้บับริการขอใบเบิกทางผ่านระบบดจิิทลั จาํนวน 4,400 รายซงึถือว่ามีการตอบรบั

จากผูป้ระกอบการคา้ไมไ้ดอ้ยา่งดี และสามารถดาํเนินการไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ยไมมี่ปัญหาประเดน็หลกั

ในการปฏิบตังิานใดๆ 

นายอดิศร กล่าวถึงแนวทางการพฒันาระบบว่าภายในปี 2564 เราจะพฒันาตอ่ใหส้าํนกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมแ้ละศนูยป่์าไม ้รวมทงัจงัหวดัหรือสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั

สามารถออกใบเบิกทางนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านระบบดจิิทลัไดเ้ป็นการพฒันาการออกใบเบิกทางผ่าน

ระบบดจิิทลัทงัระบบและทวัประเทศ ถือเป็นโครงการนาํรอ่งในการออกใบอนญุาตหรือหนงัสือรบัรองผ่าน

ระบบดจิิทลัของกรมป่าไมซ้งึโครงการอืนๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการไดต้อ่ไป 
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นายอดศิร นุชดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเปิดเผยว่า จากเดิม

ปัญหาเกียวกบัการออกใบเบิกทางนาํไม้หรือของป่าเคลอืนทนีนั ผูป้ระกอบการคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาเพือขอ

การออกใบเบิกทางฯทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านดา่นป่าไม ้แตปั่จจบุนัปัญหา

ดงักล่าวไดมี้ความคล่องตวัมากขนึโดยคณะรฐัมนตรีมีมติเมือวนัที 2 เม.ย. 2562 เรือง การออกเอกสาร

หลกัฐานของทางราชการผ่านระบบดจิิทลัเห็นชอบใหพ้ฒันางานบรกิารภาครฐัใหเ้ป็นระบบการใหบ้รกิารผ่าน

อิเล็กทรอนิกส ์และการออกเอกสารของทางราชการผา่นระบบดิจิทลัใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 

 

นายอดิศร กล่าววา่ โดยกรมป่าไมไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากสาํนกังานก.พ.ร. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั(องคก์ารมหาชน) กระทรวงดจิิทลัเพือ

เศรษฐกิจและสงัคม ในการใหค้าํปรกึษาและแนะนาํเพือจดัเตรียมความพรอ้มและพฒันางานบรกิารใหเ้ป็น

ระบบการใหบ้รกิารอิเล็กทรอนิกสฯ์  เพือใหก้ารออกใบเบิกทางนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านระบบดิจิทลัมี

รูปแบบของใบเบิกทางตามแบบทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัที 26 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ.ป่าไมพ้.ศ.

2484 ว่าดว้ยการนาํไมห้รอืของป่าเคลือนทีฯ ทาํใหผู้ป้ระกอบการคา้ไมป้ระหยดัเวลาสะดวกรวดเรว็ ยน่เวลา

การปฏิบตัิของเจา้หนา้ที และสามารถตรวจสอบได ้

นายอดิศร อธิบายถึงขนัตอนการออกใบเบกิทางฯว่า ใหย้ืนคาํขอทางอินเตอรเ์น็ตไดที้เว็บไซดก์รมป่า

ไม ้https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php เมือเจา้หนา้ทีตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น

แลว้ เจา้หนา้ทีดา่นป่าไมจ้ะตรวจสอบชนิดจาํนวน ขนาด เครืองหมายไมห้รือของไม ้ว่าครบถว้นตรงตาม

หลกัฐานทีนาํมาแสดงหรือไม ่และประทบัตราประจาํตวัรบัรองการตรวจสอบไมจ้ากนนัหวัหนา้ดา่นป่าไมห้รือผู้

ทีไดร้บัมอบหมายลงนามอนญุาตและแจง้ใหผู้ข้ออนญุาตทราบพรอ้มส่งมอบเอกสารเพือใชใ้นการกาํกบัไมห้รือ

ของของป่าตอ่ไป ซงึขนัตอนทงัหมดนีจะใชเ้วลาไมเ่กิน6 ชวัโมง 

นายอดิศร ระบวุา่ การออกใบเบิกทางนาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านระบบดจิิตลัสามารถนาํหลกัฐานไปยืนที

ดา่นป่าไม ้จาํนวน 20 ดา่น ซึงครอบคลมุบรเิวณจดุชายแดนสาํคญัของการนาํเขา้และสง่ออกไมเ้พือปอ้งกนั

การลกัลอบคา้ไมที้ผิดกฎหมาย นบัตงัแตว่นัเปิดบริการในวนัที 1 มีนาคม2564 จนถึง 20 เมษายน 2564 มี

ผูร้บับริการขอใบเบิกทางผ่านระบบดจิิทลั จาํนวน 4,400 รายซงึถือว่ามีการตอบรบัจากผูป้ระกอบการคา้ไมไ้ด้

อย่างดี และสามารถดาํเนินการไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ยไมมี่ปัญหาประเด็นหลกัในการปฏิบตังิานใดๆ 
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นายอดิศร กล่าวถึงแนวทางการพฒันาระบบว่าภายในปี 2564 เราจะพฒันาตอ่ใหส้าํนกัจดัการทรพัยากรป่าไม้

และศนูยป่์าไม ้รวมทงัจงัหวดัหรือสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มจงัหวดัสามารถออกใบเบิกทาง

นาํไมห้รือของป่าเคลือนทีผ่านระบบดจิิทลัไดเ้ป็นการพฒันาการออกใบเบิกทางผ่านระบบดิจิทลัทงัระบบและ

ทวัประเทศ ถือเป็นโครงการนาํรอ่งในการออกใบอนญุาตหรือหนงัสือรบัรองผ่านระบบดจิิทลัของกรมป่าไมซ้งึ

โครงการอืนๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการไดต้อ่ไป 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตรวจสภาพพืนทแีละไม้ของกลางในพนืทอีุทยาน

แห่งชาติไทรโยค พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการลกัลอบตัดไม้หวงห้ามในพืนททีับซ้อน 

 นายวราวธุ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดล้งพนืทีตรวจสภาพ

พนืทีเกิดเหตุทีมีการดาํเนินการตรวจยึดไมห้วงหา้ม และตรวจติดตามไมข้องกลางทียึดได ้ของหน่วยป้องกนัและพฒันา

ป่าไมไ้ทรโยค บริเวณป่าบา้นพุองกะ หมู่ที 4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนืองจากทีผา่นมาการประกาศแนวเขต

พนืทีของส่วนราชการมีกฎหมายหลายฉบบัและมีมติคณะรัฐมนตรีในหลายช่วงเวลา ทาํใหเ้กิดการทบัซอ้นของพืนที

ได ้หากเป็นพืนทีมีตน้ไมอ้ยู ่เป็นตน้ไมที้โตตามธรรมชาติ และเป็นป่าตามธรรมชาติทีไม่ใช่ป่าปลูกคณะรัฐมนตรีมีมติ

กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนวา่หา้มตดั ทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนัระหวา่งกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุ์

พืช สปก. ทีราชพสัดุ และกระทรวงกลาโหม ไดส้าํรวจพืนทีมีความทบัซอ้นระหวา่งกนัและเร่งวางแนวทางแกปั้ญหา

ร่วมกนัในอนาคต สิงสาํคญัความร่วมมือจากจงัหวดัและฝ่ายปกครองตอ้งเขา้มาร่วมทาํความเขา้ใจกบัประชาชนใหเ้กิด

ความเขา้ใจเกียวกบัการใชพื้นทีใหม้ากขึน 

 สาํหรับกรณีการตรวจยึดไมห้วงหา้มบริเวณป่าบา้นพุองกะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม กล่าวยาํวา่ เป็นการเขา้ตรวจสอบและตรวจยดึไมข้องกลาง หลงัจากไดรั้บแจง้มีการลกัลอบตดัไมห้วงหา้ม

จาํนวนมาก บริเวณพืนทีรอบเนินเขากวา่ 45 ไร่ จากการตรวจยึดพบไมเ้บญจพรรณหลายชนิด เช่น ไมแ้ดง ไม้

ประดู่ ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไมก้ระบากกวา่ 400 ท่อน ส่วนการตรวจสอบพืนทีเบืองตน้ พบเป็นพนืที สปก. ทีไดจ้ดัสรรให้

ชาวบา้น ซึงตามกฎหมายไมอ่นุญาตใหต้ดัฟันไมธ้รรมชาติ นอกจากไมที้ปลูกขึนมาใหม่เท่านนั แลว้ยงัพบพืนที

ดงักล่าวเป็นพืนทีมีการทบัซอ้นกนัของหน่วยราชการระหว่างเขตพืนทีทหาร พนืที สปก. และพืนทีอุทยานแห่งชาติ

ไทรโยคดว้ย 
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