
สรุปขาวประจําในวันท่ี  17 มิถุนายน 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ภาพขาว..รุกปา จ.สุราษฎรธานี  (มติชน 17 มิ.ย. 64  หนา 11) 
คอลัมนขาวสั้นทันโลก  ฟองลุงพลรุกปา  (ไทยรัฐ  17 ม.ิย. 64  หนา 12) 
- แจงจับนายทุนบุกรุกปาสงวน  (มติชน  17 มิ.ย. 64  หนา 11) 
- สั่งฟองลุงพล 5 ขอหาหนักรุกปา  (เดลินิวส  17 มิ.ย. 64  หนา 12) 
 

สื่อออนไลน 
- อินทนิล หนุน กรมปาไม “แกวเพาะกลา”ยอยสลาย รักษาสิ่งแวดลอม  (ฐานเศรษฐกิจ  16 ม.ิย. 64) 
https://www.thansettakij.com/content/business/484181 
- อินทนิล- กรมปาไม หนุนโครงการ “แกวเพาะกลา” ปที่ 3  (บานเมือง  16 มิ.ย. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/economy/238324 
- พยัคฆไพร กอ.รมน. แจงดาํเนินคดีหาตัวผูบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ‘ปาน้ําตกหินลาด’  (มติชน  16 ม.ิย. 64) 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2779981 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15803
วันที่: พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

ภาพข่าว: รุกป่า

รหัสข่าว: C-210617020029(17 มิ.ย. 64/05:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.51 Ad Value: 22,490.50 PRValue : 67,471.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23158
วันที่: พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ฟ้องลุงพลรุกป่า

รหัสข่าว: C-210617009164(17 มิ.ย. 64/04:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.14 Ad Value: 7,854 PRValue : 23,562 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15803
วันที่: พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: แจ้งจับนายทุนบุกรุกป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210617020021(17 มิ.ย. 64/05:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.30 Ad Value: 14,630 PRValue : 43,890 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26180
วันที่: พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: สั่งฟ้องลุงพล5ข้อหาหนักรุกป่า

รหัสข่าว: C-210617004011(17 มิ.ย. 64/03:29) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.05 Ad Value: 31,605 PRValue : 94,815 คลิป: สี่สี(x3)



 รายงานขา่วจากบรษัิท บางจาก รเีทล จาํกดั  เผยวา่ รา้นอินทนิลเชิญชวนลกูคา้สง่มอบแกว้ย่อยสลายใหก้รมป่าไมน้าํไป

เพาะกลา้ตามนโยบายนายกรฐัมนตร ีลดการใชถ้งุดาํเปลยีนเป็นวสัดทุเีป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้มและยอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาติ ตงั

เปา้ 5 แสนใบถึงสนิปีนี ผา่นโครงการ “แกว้เพาะกลา้” ดว้ยการมอบสว่นลดใบละ 1 บาท สาํหรบัแกว้พลาสติกชีวภาพทใีชแ้ลว้ทกุ

ใบของอินทนิล 

 นายเสร ีอนพุนัธนนัท ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บางจาก รเีทล จาํกดั กลา่ววา่ อนิทนิลมีความยินดีอยา่งยิงในการ

สนบัสนนุโครงการลดใชถ้งุดาํและเปลียนมาใชว้สัดยุอ่ยสลาย ในสว่นงานผลิตกลา้ไมข้องสาํนกัสง่เสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม ้ซงึ

แมว้า่แกว้ยอ่ยสลายของอินทนิลจะเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มอยูแ่ลว้ แตถ่า้สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พอืลดขยะตอ่ไดอี้กก็เป็นเรอืง

ทดีีมาก และถือเป็นการจดัการทีสมบรูณ ์โดยทีผ่านมาบรษัิทสนบัสนนุใหเ้กิดการนาํแกว้ใชแ้ลว้ สง่มอบใหก้รมป่าไมผ้า่นโครงการ

แกว้เพาะกลา้สาํหรบัในปีแรกไดม้อบสว่นลด 5 บาท สาํหรบัการสง่มอบแกว้ใชแ้ลว้ 10 ใบ ในปีนีไดป้รบัเงือนไขใหน้า่สนใจขนึ ดว้ย

การมอบสว่นลด 5 บาท สาํหรบัการสง่มอบแกว้ใชแ้ลว้ 5 ใบ และพิเศษ เนอืงในวนัสิงแวดลอ้มโลก 5 มิถนุายน ลกูคา้สามารถ

สะสมแกว้ไดส้งูสดุถึง 50 ใบ เพือใชแ้ทนสว่นลด 50 บาท สาํหรบัการซอืเครอืงดืม 1 แกว้ ทรีา้นอินทนิลทกุสาขาทวัประเทศ ตลอด

เดือนมิถนุายนน ี
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 ดา้นนายอดิศร นชุดาํรงค ์อธิบดกีรมป่าไม ้กลา่ววา่ ปัจจบุนักรมป่าไมใ้ชถ้งุดาํพลาสติกสาํหรบัเพาะกลา้ไม ้ปีละ 100 

ลา้นใบ ซงึนายกรฐัมนตรเีองก็ไดม้ีคาํสงัใหก้รมป่าไมห้าแนวทางในการใชว้สัดยุอ่ยสลายมาโดยตลอด แตพ่ลาสติกชีวภาพก็มี

ตน้ทนุและเงือนไขการใชง้านทีคอ่นขา้งจาํกดั ทีผ่านมาอินทนิลผลิตแกว้ย่อยสลายปีละ 20 กวา่ลา้นใบ ถา้ลกูคา้ทกุคนของอินทนลิ

ช่วยกนัรวบรวมแกว้ใชแ้ลว้สง่มอบใหก้รมป่าไมผ้า่นโครงการแกว้เพาะกลา้ จะสามารถลดการใชถ้งุดาํไปไดถ้ึง 20%“กรมป่าไม้

ยินดีใหก้ารสนบัสนนุและช่วยประชาสมัพนัธอ์ยา่งเตม็ท ีและหวงัวา่หลงัจากนี เราจะสามารถรวบรวมแกว้จากโครงการไดม้ากขนึ

เรอืยๆ ซงึตอ้งขอขอบคณุอินทนิล รา้นกาแฟสเีขียวภาคเอกชนทีชว่ยขบัเคลอืนเรอืงสงิแวดลอ้มมาอยา่งต่อเนอืง เพราะนอกจาก

การแบกรบัตน้ทนุของการใชแ้กว้ย่อยสลายซงึสงูกวา่แกว้พลาสติกโดยทวัไปถงึ 3 เท่าแลว้ อนิทนิลยงัยินดมีอบสว่นลดใหอ้ีกใบละ 

1 บาท สาํหรบัลกูคา้ทนีาํแกว้ใชแ้ลว้มามอบใหก้รมป่าไมอี้กดว้ย” 

 นางกลอยตา ณ ถลาง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารความยงัยืนและสือสารองคก์ร บรษัิท บางจาก คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) กลา่วเสรมิว่า การดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สิงแวดลอ้ม ถือเป็นนโยบายหลกัของกลม่ธุรกิจ

บางจากฯ เป็นพนัธกิจทีเราใหค้วามสาํคญัมาตลอดระยะเวลา 15 ปีของอินทนิล ผ่านโครงการทอีินทนิลรเิรมิเป็นรายแรก ๆ ดว้ย

ความมุง่มนัและจรงิจงัอยา่งต่อเนอืง ตงัแตก่ารสนบัสนนุใหล้กูคา้ใชแ้กว้สว่นตวั การเปลยีนแกว้ทกุใบเป็นแกว้ยอ่ยสลายทีผลิตจาก

พืช 100% เปลยีนเป็นถงุกระดาษ เปลยีนเป็นหลอดยอ่ยสลาย เปลยีนเป็นฝายกดมื เหลา่นีมีตน้ทนุทีสงูกวา่บรรจภุณัฑท์วัไป และ

อินทนิลไมไ่ดท้าํเพราะเป็น CSR แตเ่ราทาํมาจากแนวความคิดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งแทจ้รงิปัจจบุนั รา้นอินทนิล บรหิารโดย 

บรษัิท บางจาก รเีทล จาํกดั ภายใตบ้รษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) มีสาขารวม 700 สาขาทวัประเทศ แบง่เป็นใน

สถานีบรกิารนาํมนับางจากประมาณ 450 สาขา และนอกสถานบีรกิารนาํมนับางจากอีกประมาณ 250 สาขา โดยในปี 2563 ที

ผ่านมา อินทนิลไดร้บัรางวลัรางวลับรรจภุณัฑท์เีป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards 

ซงึขอ้มลู ณ ปี 2563 บรษัิท บางจาก รเีทล จาํกดั คือผูใ้ชแ้กว้พลาสติกชีวภาพ ทียอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาติ มากทีสดุเป็นอนัดบั 1 

ในอาเซียน 
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อนิทนลิ ชวนคณุสง่มอบแกว้ยอ่ยสลายใหก้รมป่าไมนํ้าไปเพาะกลา้ตามนโยบายนายกรัฐมนตร ีลดการใชถ้งุดําเปลยีนเป็นวสัดทุเีป็นมติร
กับสงิแวดลอ้มและยอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาต ิตังเป้า 5 แสนใบถงึสนิปีน ีผา่นโครงการ “แกว้เพาะกลา้” ดว้ยการมอบสว่นลดใบละ 1 
บาท สําหรับแกว้พลาสตกิชวีภาพทใีชแ้ลว้ทกุใบของอนิทนลิ 
  
นายเสร ีอนุพันธนันท ์กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท บางจาก รเีทล จํากัด กลา่วว่า “อนิทนลิมคีวามยนิดอียา่งยงิในการสนับสนุนโครงการลด
ใชถ้งุดําและเปลยีนมาใชวั้สดยุอ่ยสลาย ในสว่นงานผลติกลา้ไม ้ของสํานักสง่เสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม ้ซงึแมว้า่แกว้ยอ่ยสลายของ
อนิทนลิจะเป็นมติรกับสงิแวดลอ้มอยูแ่ลว้ แตถ่า้สามารถนําไปใชป้ระโยชนเ์พอืลดขยะต่อไดอ้กีก็เป็นเรอืงทดีมีาก และถอืเป็นการจัดการ
ทสีมบรูณ์ โดยทผีา่นมาเราสนับสนุนใหเ้กดิการนําแกว้ใชแ้ลว้ สง่มอบใหก้รมป่าไมผ้า่นโครงการแกว้เพาะกลา้ ซงึในปีแรกเรามอบ
สว่นลด 5 บาท สําหรับการสง่มอบแกว้ใชแ้ลว้ 10 ใบ ในปีนเีราปรับเงอืนไขใหน่้าสนใจขนึ ดว้ยการมอบสว่นลด 5 บาท สําหรับการสง่
มอบแกว้ใชแ้ลว้ 5 ใบ และพเิศษ เนอืงในวันสงิแวดลอ้มโลก 5 มถินุายน ลกูคา้สามารถสะสมแกว้ไดส้งูสดุถงึ 50 ใบ เพอืใชแ้ทนสว่นลด 
50 บาท สําหรับการซอืเครอืงดมื 1 แกว้ ทรีา้นอนิทนลิทกุสาขาทัวประเทศ ตลอดเดอืนมถินุายนน”ี 
  
นายอดศิร นุชดํารงค ์อธบิดกีรมป่าไม ้เปิดเผยวา่ “ปัจจุบันกรมป่าไมใ้ชถ้งุดําพลาสตกิสําหรับเพาะกลา้ไม ้ปีละ 100 ลา้นใบ ซงึทา่น
นายกรัฐมนตรเีองก็ไดม้คํีาสังใหก้รมป่าไมห้าแนวทางในการใชวั้สดุย่อยสลายมาโดยตลอด แต่พลาสตกิชวีภาพก็มตีน้ทนุและเงอืนไข
การใชง้านทคีอ่นขา้งจํากัด ทผีา่นมาอนิทนลิผลติแกว้ยอ่ยสลายปีละ 20 กวา่ลา้นใบ ถา้ลกูคา้ทกุคนของอนิทนลิชว่ยกันรวบรวมแกว้ใช ้
แลว้สง่มอบใหก้รมป่าไมผ้า่นโครงการแกว้เพาะกลา้ เราจะสามารถลดการใชถ้งุดําไปไดถ้งึ 20% ซงึกรมป่าไมย้นิดใีหก้ารสนับสนุนและ
ชว่ยประชาสัมพันธอ์ยา่งเต็มท ีและหวงัวา่หลังจากน ีเราจะสามารถรวบรวมแกว้จากโครงการไดม้ากขนึเรอืยๆ สดุทา้ยนี ตอ้งขอขอบคณุ
อนิทนลิ รา้นกาแฟสเีขยีวภาคเอกชนทชีว่ยขับเคลอืนเรอืงสงิแวดลอ้มมาอยา่งตอ่เนอืง เพราะนอกจากการแบกรับตน้ทนุของการใชแ้กว้
ยอ่ยสลายซงึสงูกวา่แกว้พลาสตกิโดยทัวไปถงึ 3 เทา่แลว้ อนิทนลิยังยนิดมีอบสว่นลดใหอ้กีใบละ 1 บาท สําหรับลกูคา้ทนํีาแกว้ใชแ้ลว้
มามอบใหก้รมป่าไมอ้กีดว้ย” 
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นางกลอยตา ณ ถลาง ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายงานบรหิารความยังยนืและสอืสารองคก์ร บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากัด 
(มหาชน) เสรมิวา่ “การดําเนนิธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงิแวดลอ้ม ถอืเป็นนโยบายหลักของกลม่ธุรกจิบางจากฯ เป็นพันธกจิทเีราให ้
ความสําคัญมาตลอดระยะเวลา 15 ปีของอนิทนลิ ผา่นโครงการทอีนิทนลิรเิรมิเป็นรายแรกๆ ดว้ยความมุง่มันและจรงิจังอยา่งตอ่เนอืง 
ตังแตก่ารสนับสนุนใหล้กูคา้ใชแ้กว้สว่นตัว การเปลยีนแกว้ทกุใบเป็นแกว้ยอ่ยสลายทผีลติจากพชื 100% เปลยีนเป็นถงุกระดาษ 
เปลยีนเป็นหลอดยอ่ยสลาย เปลยีนเป็นฝายกดมื เหลา่นมีตีน้ทนุทสีงูกวา่บรรจุภัณฑท์วัไป และอนิทนลิไมไ่ดทํ้าเพราะเป็น CSR แตเ่รา
ทํามาจากแนวความคดิในการดําเนนิธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ” 
  
ปัจจุบัน รา้นอนิทนลิ บรหิารโดย บรษัิท บางจาก รเีทล จํากัด ภายใตบ้รษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) มสีาขารวม 700 
สาขาทัวประเทศ แบง่เป็นในสถานีบรกิารนํามันบางจากประมาณ 450 สาขา และนอกสถานบีรกิารนํามันบางจากอกีประมาณ 250 สาขา 
โดยในปี 2563 ทผีา่นมา อนิทนลิไดร้ับรางวัลรางวลับรรจุภัณฑท์เีป็นมติรกับสงิแวดลอ้ม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging 
Awards ซงึขอ้มลู ณ ปี 2563 บรษัิท บางจาก รเีทล จํากัด คอืผูใ้ชแ้กว้พลาสตกิชวีภาพ ทยีอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาต ิมากทสีดุเป็น
อันดับ 1 ในอาเซยีน ดว้ยแนวความคดิทวีา่ “เพราะ 1 แกว้ของอนิทนลิ ไมใ่ชแ่คก่ารดมืกาแฟ แตค่อืการบรโิภคดว้ยจติสํานกึทดี ีและรว่ม
รับผดิชอบโลกใบนไีปพรอ้มกัน Inthanin Natural Cup อนิทนลิทกุแกว้ของคณุ เพอืโลกของเราทุกคน” 
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พยัคฆไพร กอ.รมน. แจงดําเนินคดีหาตัวผูบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ‘ปาน้ําตกหินลาด’ (คลิป) 
เมื่อเวลา 08.30 น. วันท่ี 16 ม.ิย. เจาหนาที่ชุดพยัคฆไพร กรมปาไม รวมกับ เจาหนาที่หนวยปองกันรกัษาปาที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) 
และ เจาหนาที่ กอ.รมน. ภาค 4 พื้นที่เกาะสมยุ เขาตรวจสอบการบุกรุกแผวถาง บริเวณพื้นท่ี ม.2 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร
ธานี ซึ่งเปนพ้ืนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําตกหินลาด หลังจากที่ไดรับการรองเรียนจากชาวบานวามีกลุมนายทุนจากนอกพื้นที่
ไดนําเครื่องจักรขนาดใหญเขามาบุกรุกแผวถางปา และขุดบอน้ําในบริเวณดังกลาว 

จากการเขาตรวจสอบในพ้ืนที่ของชุดเจาหนาที่ พบรองรอยการแผวถางไมพ้ืนลาง ตัดฟนตนไมขนาดเล็กเปนบรเิวณกวาง อีกทั้งยังพบ
รองรอยการใชรถแบกโฮเขามาปรบัพ้ืนที่และขุดบอน้ํา คาดวาทํามาประมาณ 1-2 เดือน ขณะตรวจสอบไมพบบุคคลใดในพื้นที่ดังกลาว
และบรเิวณใกลเคียงจึงไมทราบวาเปนผูใด จึงไดทําการตรวจวัดพ้ืนที่จับคาพิกัดรอบแปลง โดยใชเครือ่งมือหาคาพิกัดดาวเทียม GPS 

พบวาพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําตกหินลาด จึงตรวจยึดพ้ืนที่ปาที่บุกรุก จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร 77 
ตารางวา 

 

เบ้ืองตน เจาหนาที่ชุดพยัคฆไพร กรมปาไม เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) และ เจาหนาที่ กอ.รมน. ภาค 4 
พ้ืนที่เกาะสมยุ ไดนําหลักฐานเขาแจงความดําเนินคดีตอพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 
2484 มาตรา 54 , 55 และมาตรา 72 ตรี ฐานบุกรุก แผวถาง หรือกระทําดวยการใด ๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือ
ครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอาศัยเพ่ือตนเอง หรือผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่และพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครอง ทําประโยชนอยูอาศัยในที่ดินกอสราง แผวถาง หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการ
เสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ โดยมไิดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ จึงขอใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนหาตัว
ผูกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 
 


