
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 19-21 มิ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   
 

ข�าวหนังสือพิมพ, 

-  'บิ๊กตู
'สั่งทุกกระทรวงต้ังศูนย�ต�านเฟคนิวส� (มติชน วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

-  อดีต "พยัคฆ�ไพร" ข้ึน ทสจ.ป6ตตาน (ไทยรัฐ วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

-  ข
าวรอบอาณาจักร: จับรถบรรทุก 6 ล�อลอบขนไม�เรือนเก
า (ไทยรัฐ วันท่ี 19 มิถุนายน 2564 หน�า 10) 

-  สารพันป6ญหาสาระน
ารู�? (ไทยรัฐ วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 หน�า 6) 

-  หลวงพ
อโต�ถูกใส
ร�ายปมชาวบ�านร�องตัดต�นไม�สร�างกุฏิสำนักสงฆ� (โพสต�ทูเดย� วันท่ี 19 มิถุนายน 2564) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

เห็ดเผาะจากต�นยางนาปFาชุมชนบ�านเปาะ แหล
งอาหารของคนในชุมชน (สยามรัฐ 20 มิถุนายน 2564) 

https://siamrath.co.th/n/254375 

ส.ปชส.ยโสธรนำสื่อมวลชนพิสูจน�ผลผลิตเห็ดเผาะจากต�นยางนาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สยามรัฐ 20 มิถุนายน 2564) 

https://siamrath.co.th/n/254356 

อุทยานฯลำคลองงู ยึดคืนผืนปFานายทุนรุก 592 ไร
 เตรียมพัฒนาเปXนแหล
งดูสัตว� (ไทยโพสต� 18 มิถุนายน 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/106840 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15807
วันที่: จันทร์ 21 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งทุกกระทรวงตั้งศูนย์ต้านเฟคนิวส์

รหัสข่าว: C-210621020056(21 มิ.ย. 64/06:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.98 Ad Value: 18,678 PRValue : 56,034 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23162
วันที่: จันทร์ 21 มิถุนายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: อดีต "พยัคฆ์ไพร" ขึ้น ทสจ.ปัตตานี

รหัสข่าว: C-210621039057(20 มิ.ย. 64/05:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.33 Ad Value: 14,663 PRValue : 43,989 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23160
วันที่: เสาร์ 19 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: จับรถบรรทุก 6 ล้อลอบขนไม้เรือนเก่า

รหัสข่าว: C-210619039076(18 มิ.ย. 64/09:05) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 5.61 Ad Value: 6,171 PRValue : 18,513 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23163
วันที่: อังคาร 22 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-210622039160(21 มิ.ย. 64/08:35) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 67.99 Ad Value: 74,789 PRValue : 224,367 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23163
วันที่: อังคาร 22 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-210622039160(21 มิ.ย. 64/08:35) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 67.99 Ad Value: 74,789 PRValue : 224,367 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 22:59
หัวข้อข่าว: หลวงพ่อโต้ถูกใส่ร้ายปมชาวบ้านร้องตัดต้นไม้สร้างกุฏิสำนักสงฆ์

รหัสข่าว: I-I210619001642 หน้า: 1/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/local/655942
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 22:59
หัวข้อข่าว: หลวงพ่อโต้ถูกใส่ร้ายปมชาวบ้านร้องตัดต้นไม้สร้างกุฏิสำนักสงฆ์

รหัสข่าว: I-I210619001642 หน้า: 2/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/local/655942
https://www.posttoday.com


 

เห็ดเผาะจากต�นยางนาป�าชุมชนบ�านเปาะ แหล�งอาหารของคนในชุมชน 

 สยามรัฐออนไลน"  20 มิถุนายน 2564  

ศูนย"ส�งเสริมการปลูกป�า 6 ยโสธร สำนักงานส�งเสริมการปลูกป�า กรมป�าไม� โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดยโสธร ตลอดจน อำเภอค�อวัง ผู�นำชุมชน และชาวบ�าน ร�วมกันปลูก

ป�า ตามโครงการปลูกป�าเพ่ือการวิจัยการปลูกไม�ยางนาตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ประจำป:

งบประมาณ 2559 ท่ีบริเวณโนนทรายสาธารณประโยชน" บ�านเปาะ ตำบลค�อวัง อำเภอค�อวัง จังหวัดยโสธร บนพ้ืนท่ี

จำนวน 200 ไร� เพ่ือฟ=>นคืนสภาพผืนป�าและพ้ืนดินท่ีเสื่อมโทรม ท่ีเป?นดินทรายแห�งแล�ง ให�กลับมาอุดมสมบูรณ" เป?นแห�ง

อาหารของคนในชุมชน โดยต�นไม�ท่ีนำมาปลูกบนพ้ืนท่ี 200 ไร�นั้น เป?นไม�ยางนาท่ี โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ได�เพาะเชื้อเห็ดไมคอร"ไรซ�าในกล�าไม� เม่ือต�นไม�เติบโตข้ึนก็จะมีเห็ดเผาะ เห็ดระ

โงก เห็ดตะไค ให�ชาวบ�านได�มาเก็บไปประกอบอาหารหรือจำหน�ายเลี้ยงชีพ 

นายเฉลิม ศรีสอน กำนันตำบลค�อวัง อำเภอค�อวัง จังหวัดยโสธร กล�าวว�าตนเองรู�สึกดีใจมากไม�คิดว�าป�าไม�ยางนาท่ีเพ่ิง

ปลูกอายุประมาณ 6 ป: กลับมีเห็ดเผาะและเป?นแหล�งหาอยู�หากินของชาวบ�าน ช�วยลดรายจ�ายในครอบครัวได�เป?นอย�างดี 

โดยทางการได�มาล�อมรั้วให�เพ่ือปBองกันวัวควายของชาวบ�านเข�ามาทำลายต�นไม� ทำให�ต�นไม�ค�อยๆ เติมโตข้ึน และพ้ืนดินมี

ความอุดมสมบูรณ"มากข้ึน และท่ีสำคัญมีเห็ดเผาะท่ีโคนต�นยางนา ชาวบ�านหลายคนก็ไม�เชื่อเพราะป�าท่ีปลูกเป?นป�า

สาธารณะมีต�นยูคาลิปตัสและแห�งแล�งมาก แต�ตอนนี้ตนเองและชาวบ�านเชื่อแล�วว�าท่ีนี่เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ" มีมดแดง

และมีเห็ดเผาะนำทำอาหารรับประทานในครอบครัว หากเหลือก็แบ�งขายราคากิโลกรัมละ 300-400 บาท สร�างรายได�

เลี้ยงครอบครัวได�อีกทางหนึ่งด�วย โดยเฉพาะในปGจจุบันท่ีมีโรคโควิด-19 ทำให�ชาวบ�านต�างลดรายได�ในครอบครัว เพ่ือนำ

เงินไว�ใช�จ�ายยามท่ีจำเป?น ดังนั้นชาวบ�านจะช�วยกันดูแลป�าแห�งนี้ เพ่ือเป?นแหล�งอาหารและเพ่ือลูกหลานในอนาคตต�อไป 

https://siamrath.co.th/n/254375 

 



 

ส.ปชส.ยโสธรนำสื่อมวลชนพิสูจน"ผลผลิตเหด็เผาะจากต�นยางนาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 สยามรัฐออนไลน"  20 มิถุนายน 2564 https://siamrath.co.th/n/254356 

เม่ือเวลา 11.00 น. วันท่ี 19 มิ.ย. นายสมศักด์ิ ทวินันท" หัวหน�าโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดยโสธร พร�อมนางสาวนรีรัตน" เจริญศิริรัตนา ผู�ช�วยประชาสัมพันธ"จังหวัดยโสธร นำสื่อมวลชนจังหวัด

ยโสธร ลงพ้ืนท่ีพิสูจน"พิสูจน"ผลผลิตเห็ดเผาะจากต�นยางนา โดย ศูนย"ส�งเสริมการปลูกป�า 6 ยโสธร สำนักงานส�งเสริมการ

ปลูกป�า กรมป�าไม� โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ท่ีจังหวัดยโสธร 

ตลอดจน อำเภอค�อวัง ผู�นำชุมชน และชาวบ�าน ร�วมกันปลูกป�า ตามโครงการปลูกป�าเพ่ือการวิจัยการปลูกไม�ยางนาตาม

แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ประจำป:งบประมาณ 2559 ท่ีบริเวณโนนทรายสาธารณประโยชน" บ�าน

เปาะ ตำบลค�อวัง อำเภอค�อวัง จังหวัดยโสธร บนพ้ืนท่ีจำนวน 200 ไร� เพ่ือฟ=>นคืนสภาพผืนป�าและพ้ืนดินท่ีเสื่อมโทรม ท่ี

เป?นดินทรายแห�งแล�ง ให�กลับมาอุดมสมบูรณ" เป?นแห�งอาหารของคนในชุมชน โดยต�นไม�ท่ีนำมาปลูกบนพ้ืนท่ี 200 ไร�นั้น 

เป?นไม�ยางนาท่ี โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ได�เพาะเชื้อเห็ดไมคอร"ไร

ซ�าในกล�าไม� เม่ือต�นไม�เติบโตข้ึนก็จะมีเห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะไค ให�ชาวบ�านได�มาเก็บไปประกอบอาหารหรือจำหน�าย

เลี้ยงชีพต�อไป แต�ท่ีผ�านมาชาวบ�านยังไม�เชื่อว�าต�นไม�ท่ีนำมาปลูกบนพ้ืนท่ี 200 ไร�นั้นจะมีเห็ดจริงๆ จนกระท้ังเม่ือป:ท่ีผ�าน

มา ชาวบ�านได�เริ่มมาเก็บเห็ดเผาะท่ีใต�ต�นยางนา และบอกปากต�อปาก จนเด๋ียวนี้ชาวบ�านต�างเชื่อแล�วว�าต�นไม�ยางนาท่ี

นำมาปลูกนั้น สามารถเป?นแหล�งอาหารให�คนในชุมชนพ่ึงพิงได� 

นายสมศักด์ิ ทวินันท" หัวหน�าโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร กล�าวว�า 

ปGจจุบันป�าแห�งนี้กลายเป?นแห�งอาหารท่ีสำคัญของชุมชน ซ่ึงชาวบ�านได�ช�วยกันดูแลเป?นอย�างดี นับว�าการดำเนินการเพาะ

เชื้อเห็ดไมคอร"ไรซ�าในกล�าไม� ของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร นั้น

ประสบผลสำเร็จอย�างเป?นรูปธรรม วันนี้จึงได�เชิญทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ"จังหวัดยโสธร และสื่อมวลชนจังหวดั

ยโสธร ลงพ้ืนท่ีมาพิสูจน"ความสำเร็จของป�าชุมชนท่ีจากเดิมเป?นป�าเสื่อมโทรม แต�ปGจจุบันเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ"และเป?น

แห�งอาหารของชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนล�วนมีส�วนสำคัญในการดูแลรักษาป�าไม�เหล�านี้ 



 

อุทยานฯลำคลองงู ยึดคืนผืนป�านายทุนรุก 592 ไร� เตรียมพัฒนาเป?นแหล�งดูสัตว" 

18 มิ.ย.64 - นายนิพนธ" จำนงสิริศักด์ิ ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ"ท่ี 3 (บ�านโป�ง) เป_ดเผยว�า ตามนโยบายของ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายจตุพร บุรุษพัฒน" ปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว"ป�าและพันธุ"พืช  ให�

ปราบปรามการครอบครองท่ีดิน ท่ีผิดกฎหมายของนายทุนอย�างเด็ดขาด และให�นำพ้ืนท่ีท่ียึดคืนมาได�จากนายทุน มาฟ=>นฟู

ป�า ให�กลับคืนมามีสภาพป�าธรรมชาติดังเดิม 

ท้ังนี้ นายนิพนธ" จำนงสิริศักด์ิ ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ"ท่ี 3 (บ�านโป�ง) นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย" 

ผู�อำนวยการส�วนอุทยานฯ นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลำคลองงู นายศรัณย"วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน�า

หน�วยปBองกันรักษาป�าท่ีกจ.6 (พุเตย) นายบรรจง รสจันทร" นายกอบต.ชะแล นายคารใจ บุญเสริมถาวรนิจ สารวัตรกำนัน

ตำบลชะแล พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ี อุทยานแห�งชาติลำคลองงู และเจ�าหน�าท่ีสนับสนุนการปBองกัน และปราบปรามท่ี 1(ภาค

กลาง) จำนวน 20 นาย เดินทางไปติดปBายประกาศคำสั่งอุทยานแห�งชาติ ตามมาตรา35 (1) (2) พรบ.อุทยานแห�งชาติ 

พ.ศ. 2562 ขับไล�ทายาทโดยธรรมของนายทุนรายหนึ่งท่ีเสียชีวิตไปแล�ว และให�ทายาทโดยธรรมรื้อถอน สิ่งปลูกสร�าง 

พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใด ไปให�พ�นจากอุทยานแห�งชาติลำคลองงู ภายใน 30 วัน 

สืบเนื่องจาก เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลำคลองงู ได�ไปจับกุมดำเนินคดีนายทุนใหญ�รายหนึ่ง ใน

ข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห�งชาติลำคลองงู โดยมิได�รับอนุญาต บริเวณบ�านคลิตี้หมู�ท่ี 4 ตำบลชะเเล อำเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี และได�ตรวจยึดพ้ืนท่ีสวนยางพารา สวนไม�ไผ�ตง แปลงไร�มันสำปะหลัง และทุ�งหญ�า รวมจำนวนเนื้อท่ี 

592ไร� 2งาน58 ตารางวา พร�อมด�วยสิ่งปลูกสร�าง เป?นบ�านเรือนไม� จำนวน 5 หลัง โรงเรือนเก็บยางพารา จำนวน 1 หลัง 

โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง นำส�งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ดำเนินคดี 

ต�อมาเม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 2561 พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ได�มีคำสั่งไม�ฟBองคดีจำเลย เนื่องจากขาดเจตนากระทำ

ผิด แต�หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลำคลองงู เห็นว�าแม�พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งไม�ฟBอง เนื่องจากขาดเจตนา

กระทำผิดก็ตาม แต�เนื่องจากท่ีดินของจำเลย อยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติลำคลองงู หัวหน�าอุทยานฯ ยังมีอำนาจขับไล�และ

ให�รื้อถอน สิ่งปลูกสร�าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใด ไปให�พ�นในเขตอุทยานแห�งชาติลำคลองงูได� 

หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลำคลองงู จึงอาศัยอำนาจ มาตรา 35 (1)(2) พรบ. อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศคำสั่งขับ

ไล�ทายาทโดยธรรมของนายทุนคนดังกล�าว และให�ทายาทโดยธรรม รื้อถอน สิ่งปลูกสร�าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใด ไปให�

พ�น จากอุทยานแห�งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี ภายใน 30 วัน นับแต�วันประกาศคำสั่งนี้ เม่ือครบกำหนดเวลาตาม



ประกาศคำสั่งแล�ว หากทายาทโดยธรรม ยังด้ือแพ�งไม�ยินยอมออก และไม�ยอมรื้อถอน จะถูกดำเนินคดีฐาน ฝ�าฝ=นประกาศ

คำสั่ง ระวางโทษจำคุก ต้ังแต�1 ป: ถึง 3 ป: ปรับไม�เกิน 3 แสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และต�องระวางโทษปรับรายวันอีกวัน

ละ10,000บาท จนกว�าจะรื้อถอนเสร็จ 

นอกจากนี้ถ�าหากทางราชการเข�าไปรื้อถอนเองแล�ว จะต�องเสียค�าใช�จ�ายในการรื้อถอน ให�กับทางราชการ จำนวน 

1,640,000 บาท และอาจถูกดำเนินคดีตามพรบ.ปBองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ 2542 มาตรา 3 (15) อาจถูก

ยึดเงิน และทรัพย"สิน ท่ีได�มาจากการค�าเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในการปลูกยางพารา ในเขตอุทยานแห�งชาติ เพ่ือ

การค�าน้ำยางพาราต�อไปด�วย 

หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลำคลองงู กล�าวว�า หลังจากดำเนินรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง พืชผล อาสินในบริเวณดังกล�าวเรียบร�อย

แล�ว เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล�าว ติดกับเขตรักษาพันธุ"สัตว"ป�า ทุ�งใหญ�นเรศวรด�านตะวันตก ทางอุทยานแห�งชาติลำคลองงู จะ

ร�วมกับองค"การบริหารส�วนตำบลชะแล และชุมชนบ�านคลิตี้ จะร�วมกันฟ=>นฟูระบบนิเวศน" เป?นแหล�งอาหารสัตว"ป�า และ

เม่ือสัตว"ป�าหลากหลายเข�ามาหากิน ก็จะทำให�เป?นแหล�งส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ"สัตว"ป�า แบบอุทยานฯกุยบุรี หรือ

อุทยานฯเขาใหญ� โดยชุมชนมีส�วนร�วมตามนโยบายของกระทรวงทรัพย"ฯ และกรมอุทยานฯ ต�อไป 

https://www.thaipost.net/main/detail/106840 

 


