
สรุปขาวประจําในวันท่ี  8 มิถุนายน 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ภาพขาว  โรงไมเถ่ือน  (มติชน  8 มิ.ย. 64  หนา 5) 
- สรางคอนโดคลัสเตอรใหม กทม.  (ผูจัดการรายวัน 360°  8 ม.ิย. 64  หนา 1,4) 
 

สื่อออนไลน 
-  โครงการ Care the Wild จับ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” รวมเพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชนตอเนื่อง  (มิติหุน 7 ม.ิย. 64) 
https://www.mitihoon.com/2021/06/07/241825/ 
-  ตรวจสอบโรงงานสรางบานน็อกดาวนเมืองกาญจนใชไมเถ่ือน เตรียมดําเนินคด ี(ผูจัดการออนไลน  7 ม.ิย. 
64)  https://mgronline.com/local/detail/9640000054964 
- ตรวจสอบ รง.ไมแปรรูปสรางบานน็อคดาวนกาญจนพบเปนโรงงานเถื่อนไมไดรับอนุญาต (แนวหนา 8 มิ.ย. 
64)  https://www.naewna.com/local/578516 
- กรุงศรีจับมือกรมปาไมและตลาดหลักทรัพยฯ เพิ่มพ้ืนที่ปาชุมชน ฉลองวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน   
(7 มิ.ย. 64) https://thaitabloid.com/archives/91710 
- เพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชน...จิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม  (สยามรัฐ 8 มิ.ย. 64) 
https://siamrath.co.th/n/250847 
- มอบกลาไม –  พูนสิทธิ์ วองธวัชชัย ผูบริหารสายงานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลสูความ
ยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สงมอบกลาไมพรอมปุยอินทรียแกกรมปาไม (มติชน 8 มิ.ย. 64) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2760984 
- โครงการ Care the Wild จบัมือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” รวมเพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชนตอเนื่อง (wealthy thai  
8 มิ.ย. 64)  https://www.wealthythai.com/en/updates/sustainability/2923 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(บนขวา)

ภาพข่าว: โรงไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210608020080(8 มิ.ย. 64/04:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.63 Ad Value: 16,093 PRValue : 48,279 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3448
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 4

หัวข้อข่าว: สร้างคอนโดคลัสเตอร์ใหม่กทม. ราชบุรีสั่งปิดโรงงานมาม่า14วัน

รหัสข่าว: C-210608040000(8 มิ.ย. 64/03:22) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 46.74 Ad Value: 70,110 PRValue : 210,330 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3448
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 4

หัวข้อข่าว: สร้างคอนโดคลัสเตอร์ใหม่กทม. ราชบุรีสั่งปิดโรงงานมาม่า14วัน

รหัสข่าว: C-210608040000(8 มิ.ย. 64/03:22) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 46.74 Ad Value: 70,110 PRValue : 210,330 คลิป: สี่สี(x3)



 



 

กาญจนบุรี - ผกก.ตร.ปทส.นําตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปสร้างบ้านน็อกดาวน์ พบเป็นโรงงานไม้เถือน 

ไม่ได้รับอนุญาตจาก ทสจ.กาญจน์ เตรียมดําเนินคดีเจ้าของ 

 

วนันี (7 มิ.ย.) พ.ต.อ.ศราณุ โสมทตั ผูก้าํกบักองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกียวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ผกก.5 บก.ปทส.) พร้อมดว้ย พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย ผกก.สภ.เมือง

กาญจนบุรี พ.ต.ท.ปริญญา เอียมกมล รอง ผกก.5 ปทส. พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ ์พ.ต.ท.คาํนวณ จนัทร์อนนัต ์รอง 

ผกก.5 บก.ปทส. ร่วมกบันายไพโรจน์ เขียวแกว้ หวัหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าที กจ.1 (ท่าเสา) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี เจา้หนา้ทีชุดปฏิบติัการพิเศษป่าไมก้าญจนบุรี เจา้หนา้ทีชุดปฏิบติัการพิเศษสาํนกัจดัการทรัพยากรป่า

ไมที้ 10 (ราชบุรี) เจา้หนา้ทีศูนยป้์องกนัและปราบปรามที 1 (ภาคกลาง) นาํกาํลงัเขา้ร่วมกนัตรวจสอบโรงงานแปร

รูปไม ้ชือร้านทวทีรัพยค์า้ไม ้ตงัอยูริ่มถนนสายเลียงเมือง (บายพาส) หมู่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ก่อน

เขา้ตรวจคน้เจา้หนา้ทีทุกคนตอ้งตรวจวดัอาการไข ้พร้อมลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ เพือป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัสโควิด-19 ซึงเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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จากการตรวจสอบภายในโรงงานแปรรูปไม ้เบืองตน้ พบเครืองจกัรทีใชแ้ปรรูปไม ้รวมทงั ไมท้่อน และไม้

แปรรูปอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึงขณะนีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของเจา้หนา้ที และจากการตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทสจ.) กาญจนบุรี พบวา่ สถานทีดงักล่าวไม่ไดรั้บอนุญาตให้ตงัโรงงานแปร

รูปไมแ้ต่อยา่งใด 

 

จึงถือวา่การกระทาํดงักล่าวเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2444 มาตรา 44, 73 ฐาน "ตงัโรงงานแปรรูป

ไมโ้ดยใชเ้ครืองจกัรไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานเจา้หนา้ที" สาํหรับผูก้ระทาํผิดอยูร่ะหวา่งการสอบสวน 

หลงัจากนนัจะคุมตวัผูต้อ้งหา พร้อมนาํของกลางส่งพนกังานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพือดาํเนินคดีตาม

กฎหมาย ส่วนขอ้มูลรายละเอียดจะรายงานใหท้ราบตอ่ไป 

 

โดย พ.ต.อ.ศราณุ โสมทตั ผกก.5 บก.ปทส.เปิดเผยในเบืองตน้วา่ ทีมาทีของการเขา้มาตรวจสอบในครังนี

เป็นหนา้ทีของตาํรวจ ปทส.ทีเขา้มาตรวจเป็นวงรอบตามปกติ ซึงวนันีไดเ้ขา้มาตรวนสอบโรงไมท้วทีรัพยค์า้ไม ้

 

จากการตรวจสอบโรงไมด้งักล่าวพบวา่ ครังแรกโรงไมแ้ห่งนีตงัอยูใ่นพนืที ต.ปากแพรก แต่มาในวนันีพบวา่ยา้ยมา

อยูท่อ้งที ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี การเขา้มาตรวจครังนีเจา้หนา้ทีไดป้ระสานไปยงัทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี ใหส่้งเจา้หนา้ทีมาร่วมตรวจสอบดว้ย ปรากฏวา่ โรงงานแห่งนีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 

ทสจ.กาญจนบุรี ใหต้งัโรงงาน จึงมีความผดิฐานตงัโรงงานแปรรูปไมโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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ผกก.ตร.ปทส.นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีเขา้ตรวจสอบโรงงานไมแ้ปรรูปสรา้งบา้นน็อคดาวน ์พบเป็นโรงงานเถือน

ไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก ทสจ.กาญจน ์เตรียมดาํเนินคดีกบัเจา้ของ 

เมือเวลา 10.00 น.วนันี 7 ม.ิย.64 พ.ต.อ.ศราณ ุโสมทตั ผูก้าํกบักองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํ

ความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ผกก.5บก.ปทส.) พรอ้มดว้ย พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย 

ผกก.สภ.เมืองกาญจนบรีุ พ.ต.ท.ปรญิญา เอียมกมล รอง ผกก.5 ปทส., พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ ์, พ.ต.ท.คาํนวณ 

จนัทรอ์นนัต ์รอง ผกก.5 บก.ปทส. รว่มกบันายไพโรจน ์เขียวแกว้ หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ทา่เสา) 

ต.ทา่เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไมก้าญจนบรีุ เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตัิการพิเศษ

สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 10 (ราชบรีุ) เจา้หนา้ทีศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามที 1 (ภาคกลาง) 

นาํกาํลงัเขา้รว่มกนัตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมแ้หง่หนงึในพืนที ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ ก่อน

เขา้ตรวจคน้เจา้หนา้ทีทุกคนตอ้งตรวจวดัอาการไขพ้รอ้มลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลล ์เพือปอ้งกนัการแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 ซงึเป็นไปตามมาตรการณข์องกระทรวงสาธารณสขุ  

 



 

จากการตรวจสอบภายในโรงงานแปรรูปไม ้เบืองตน้พบเครอืงจกัรทีใชแ้ปรรูปไม ้รวมทงัไมท้อ่นและไมแ้ปร

รูปอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทงันี จากการตรวจสอบเบืองตน้ของเจา้หนา้ทีทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ทสจ.) 

กาญจนบรีุ พบว่าสถานทีดงักล่าวไมไ่ดร้บัอนญุาตใหต้งัโรงงานแปรรูปไมแ้ตอ่ยา่งใด จึงถือวา่การกระทาํดงักล่าว

เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2444 มาตรา 44,73 ฐาน "ตงัโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครืองจกัรไมไ่ดร้บั

อนญุาตจากเจา้พนกังานเจา้หนา้ที" สาํหรบัผูก้ระทาํผิดอยูร่ะหวา่งการสอบสวน 

พ.ต.อ.ศราณ ุโสมทตั ผกก.5 บก.ปทส.เปิดเผยในเบืองตน้ว่า ทีมาทีของการเขา้มาตรวจสอบในครงันีเป็น

หนา้ทีของตาํรวจ ปทส.ทีเขา้มาตรวจเป็นวงรอบตามปกติ ซงึวนันีไดเ้ขา้มาตรวนสอบโรงไมแ้หง่นี 

จากการตรวจสอบโรงไมด้งักล่าวพบวา่ครงัแรกโรงไมแ้หง่นีตงัอยูใ่นพนืที ต.ปากแพรก แตม่าในวนันีพบ

ยา้ยมาอยูท่อ้งที ต.ทา่มะขาม อ.เมืองกาญจนบรีุ การเขา้มาตรวจครงันีเจา้หนา้ทีไดป้ระสานไปยงั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบรีุใหส้ง่เจา้หนา้ทีมารว่มตรวจสอบดว้ย ปรากฎวา่โรงงานแหง่

นีไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก ทสจ.กาญจนบรีุ ใหต้งัโรงงาน จงึมีความผิดฐานตงัโรงงานแปรรูปไมโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาตฯ 

ส่วนกรณีการพบเครอืงจกัรทีใชส้าํหรบัแปรรูปไมจ้าํนวน 15 เครอืง ขณะทีเจา้หนา้ทีนาํกาํลงัเขา้มา

ตรวจสอบในครงัแรกปรากฎว่าเครืองจกัรไมไ่ดท้าํงานและคนงานก็ไมไ่ดอ้ยูป่ระจาํกบัเครืองจกัร แต่โดยรอบ

เครอืงจกัรมีรอ่งรอยของขีเลือยจากการแปรรูปไมก้องอยู ่จงึตอ้งยดึเครืองจกัรเอาไวเ้ป็นของกลางขณะทีไมร้วมทงั

โรงงานถือว่าเป็นโรงงานเถือน ส่วนบา้นน็อกดาวทีทาํจากไมที้ตงัเรียงรายอยูร่ิมถนน ตอ้งตรวจยึดทงัหมดเชน่กนั 

สาํหรบัเจา้ของผูป้ระกอบการกาํลงัใหป้ากคาํกบัเจา้หนา้ทีป่าไมอ้ยู่ ตนยงัไมไ่ดพ้ดูคยุดว้ยจงึยงัไมท่ราบว่าเป็นใคร 

 
 

 



 

 

 

 



 

 นายพนูสิทธิ ว่องธวชัชยั (ที 2 จากซา้ย) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงานการพฒันาดา้น

สิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลสูค่วามยงัยืน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สง่มอบกลา้ไมพ้นัธุดี์ 

พรอ้มปุ๋ ยอินทรียค์ณุภาพทีผลิตจากขยะเศษอาหาร แก่กรมป่าไมแ้ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จากการ

ผนกึพลงัความรว่มมือภาครฐัและเอกชนเพือเพิมและฟืนฟพืูนทีป่าชมุชนบา้นพุตมู จ. เพชรบรุี จาํนวน 10 ไร ่

ภายใตโ้ครงการ “Care the Wild” ปลกูป้อง Plan & Protect ฉลองวนัสิงแวดลอ้มโลก 5 มิถนุายน 2564 โดยมีนาย

จิระศกัด ิชคูวามดี (ที 3 จากซา้ย) รองอธิบดี กรมป่าไม ้และนางสาวนพเกา้ สจุริตกลุ (ซา้ยสดุ) ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 

หวัหนา้กลุม่งานสือสารองคก์รและพฒันาเพือสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูร้บัมอบ ณ กรมป่าไม ้

เมือเรว็ ๆ นี 



 

 
เพมิพนืทป่ีาชุมชน...จิระศักด ิชูความด ีรองอธิบดีกรมป่าไม ้และ นพเก้า สุจริตกุล ผูช้ว่ยผจก.หวัหนา้กลุ่ม

งานสือสารองคก์รและพฒันาเพือสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูร้บัมอบกลา้ไมพ้นัธุดี์ พรอ้มปุ๋ ย

อินทรียค์ณุภาพทีผลิตจากขยะเศษอาหาร จากพูนสทิธิ ว่องธวัชชัย ผูช้ว่ย กก.ผจก.ใหญ่ ผูบ้รหิารสายงานการ

พฒันาดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลสูค่วามยงัยืน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทีกรมป่าไม ้



 

 

 

 

  



 

นพเกา้ สุจริตกุล ผูช่้วยผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ พูนสิทธิ วอ่งธวชัชยั ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงานการพฒันาดา้นสิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยงัยนื ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน)  ร่วมสนบัสนุนการปลูกตน้ไมข้ยายพนืทีป่าชุมชนในโครงการ Care the 
Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เนืองในวนัสิงแวดลอ้มโลก 5 มิถุนายน โดยมี จิระศกัดิ ชูความ

ดี รองอธิบดี กรมป่าไม ้และคณะทาํงานร่วมรับมอบการสนบัสนุน  ทงันี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ถือเป็นพนัธมิตรสาํคญัทีบุกเบิกและร่วมขบัเคลือนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & 
Protect” สร้างพืนทีป่าชุมชนบา้นเขาหวัคน จ.ราชบุรี สําเร็จแลว้ 10 ไร่ และในปีนีอยูร่ะหวา่งการปลูกพนืที

ป่าชุมชนบา้นพุตูม จ.เพชรบุรี อีก 10 ไร่ เดินหนา้เป็นสถาบนัการเงินตน้แบบทีส่งเสริมและดาํเนินการดา้นระบบ

นิเวศและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 
 
โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหวา่ง ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ กรมป่าไม ้และพนัธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากตน้ทางเพือลดภาวะโลกร้อนอยา่งยงัยนื ดว้ย

การส่งเสริมการสร้างพืนทีป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไมที้ปลูกดว้ยหลกัธรรมาภิบาลการเปิดเผยขอ้มูล 

ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผา่นแอปพลิเคชนั Care the Wild องคก์รทีสนใจร่วมปลูกไมใ้ห้ไดป่้าดูรายละเอียด

เพมิเติมที www.setsocialimpact.com 


