
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 5-7 มิ.ย. 64
ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง  

ข�าวหนังสือพิมพ+

- ภาพข�าว: แวดวงสังคมข�าว: ฟ��นฟูป�า (ไทยรัฐ วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 หน(า 10)

- ภาพข�าว: สังคมข�าว: ส�งมอบกล(าไม(พันธุ1ดี (เดลินิวส1 วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 หน(า 5)

- ภาพข�าว: เรียงคนมาเป4นข�าว: มอบกล(าไม( (มติชน วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 หน(า 4)

- ภาพข�าว: สังคมข�าวหุ(น: กรุงศรี จับมือกรมป�าไม(และตลาดหลักทรัพย1ฯ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน 

  (ข�าวหุ(น วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 หน(า 4)

- ภาพข�าว: สังคมธุรกิจทันหุ(น: จับมือ (ทันหุ(น วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 หน(า 11)

- ภาพข�าว: นายพูนสิทธิ์ ว�องธวัชชัย (ผู(จัดการรายวัน 360 วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 หน(า 7)

- ภาพข�าว: ปลูกป�า (กรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 หน(า 15)

- รายงาน: ทสจ.กางแผนพัฒนา 'ถํ้าเขาหัวคน' ราชบุรี อันซีน'หินมีชีวิต'วิจิตรงดงาม 

  (มติชน วันท่ี 6 มิถุนายน 2564 หน(า 7)

- ท่ัวปท.บําเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา'ราชินี' (มติชน วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 หน(า 6)

- ฉะรัฐบาลจัดงบฯเมินแก(ฝุ�นพิษ (ข�าวสด วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 หน(า 7)

- ผู(ว�าฯเพชรบูรณ1สั่งตรวจสอบสิ่งปลูกสร(างกลางภูทับเบิก (โพสต1ทูเดย1 วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 )

ข�าวเว็บไซต+

กรุงศรีจับ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน (บ(านเมือง 4 มิถุนายน 2564)

https://www.banmuang.co.th/news/finance/236854

กรุงศรีจับมือกรมป�าไม(-ตลาดหลักทรัพย1ฯ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชนฉลองวันส่ิงแวดล(อมโลก 5 มิ.ย. 

(แนวหน(า 4 มิถุนายน 2564)

https://www.naewna.com/relation/577955
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กรุงศรีจับมือกรมป�าไม(และตลาดหลักทรัพย1ฯ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน ฉลองวันส่ิงแวดล(อมโลก 5 มิถุนายน 

(บางกอกทูเดย1 6 มิถุนายน 2564)

https://bangkok-today.com/กรุงศรีจับมือกรมป�าไม(/

ป�าไม(บุกยึดสวนปาล1มบุกรุกป�าสงวนท�าชนะ พบลักลอบโค�นต(นไม(กว�า 26 ไร� (บ(านเมือง 4 มิถุนายน 2564)

https://www.banmuang.co.th/news/crime/236814

ป�าไม(-ปกครอง-ปทส. ตรวจยึดไม(ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�สลิด –ป�าโป�งแดง (สยามรัฐ 4 มิถุนายน 2564)

https://siamrath.co.th/n/250171

ปูพรมซิวต�างด(าวลอบตัดไม( นอภ.ล่ัน!ใครมีเอ่ียวจับหมด (เดลินิวส1 4 มิถุนายน 2564)

https://www.dailynews.co.th/crime/847650

รวบ 18 ต�างด(าว ลอบเข(าไทย มารับจ(างตัดไม(ไผ� ในเขตป�าสงวน (ข�าวสด 4 มิถุนายน 2564)

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6435369

ผงะ! พบไม(พยุงซุกคาท่ีนอนเกล่ือนกลางบ(าน หลังเจ(าหน(าท่ีผนึกกําลังบุกตรวจยึด (มติชน 4 มิถุนายน 2564)

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2759835

กอ.รมน.ยโสธร ลุย 2 อําเภอ ปiองกันปราบปรามการบุกรุกทําลายป�า (สยามรัฐ 6 มิถุนายน 2564)

https://siamrath.co.th/n/250507
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23146
วันที่: เสาร์ 5 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

ภาพข่าว: แวดวงสังคมข่าว: ฟื้นฟูป่า

รหัสข่าว: C-210605009149(5 มิ.ย. 64/04:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.42 Ad Value: 11,462 PRValue : 34,386 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26170
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่างขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าว: ส่งมอบกล้าไม้พันธุ์ดี

รหัสข่าว: C-210607004007(7 มิ.ย. 64/02:05) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.92 Ad Value: 43,932 PRValue : 131,796 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15793
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบกล้าไม้

รหัสข่าว: C-210607020044(7 มิ.ย. 64/03:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.72 Ad Value: 32,116 PRValue : 96,348 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 6710
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: กรุงศรี จับมือกรมป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-210607013037(7 มิ.ย. 64/05:31) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 17.63 Ad Value: 14,985.50 PRValue : 44,956.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 18 ฉบับที่: 4244
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจทันหุ้น: จับมือ

รหัสข่าว: C-210607016019(7 มิ.ย. 64/05:36) หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Col.Inch: 14.73 Ad Value: 8,101.50 PRValue : 24,304.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3447
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/กองทุนรวม

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย

รหัสข่าว: C-210607040018(7 มิ.ย. 64/04:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.92 Ad Value: 26,880 PRValue : 80,640 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11874
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/Money Wise

หน้า: 15(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ปลูกป่า

รหัสข่าว: C-210607011051(7 มิ.ย. 64/05:05) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 18.95 Ad Value: 26,530 PRValue : 79,590 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15792
วันที่: อาทิตย์ 6 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ทสจ.กางแผนพัฒนา 'ถ้ำเขาหัวคน' ราชบุรี อันซีน'หินมีชีวิต'วิจิตรงดงาม

รหัสข่าว: C-210606020008(6 มิ.ย. 64/02:48) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 116.05 Ad Value: 127,655 PRValue : 382,965 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15792
วันที่: อาทิตย์ 6 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ทสจ.กางแผนพัฒนา 'ถ้ำเขาหัวคน' ราชบุรี อันซีน'หินมีชีวิต'วิจิตรงดงาม

รหัสข่าว: C-210606020008(6 มิ.ย. 64/02:48) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 116.05 Ad Value: 127,655 PRValue : 382,965 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15791
วันที่: เสาร์ 5 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.บำเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา'ราชินี'

รหัสข่าว: C-210605038077(4 มิ.ย. 64/07:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 35.02 Ad Value: 38,522 PRValue : 115,566 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11147
วันที่: เสาร์ 5 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ฉะรัฐบาลจัดงบฯเมินแก้ฝุ่นพิษ

รหัสข่าว: C-210605037024(4 มิ.ย. 64/08:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.20 Ad Value: 18,920 PRValue : 56,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างกลางภูทับเบิก

รหัสข่าว: I-I210605002780 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/654761
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างกลางภูทับเบิก

รหัสข่าว: I-I210605002780 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/654761
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างกลางภูทับเบิก

รหัสข่าว: I-I210605002780 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/654761
https://www.posttoday.com


 

 

 
กรุงศรีจับมือกรมป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชุมชน ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 

นายพูนสิทธ์ิ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความย่ังยืน ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ส่งมอบกล้าไม้พันธ์ุดี พร้อมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพท่ีผลิตจากขยะเศษอาหาร แก่กรมป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากการผนึกพลังความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี จํานวน 10 ไร่ ภายใต้โครงการ 
“Care the Wild” ปลูกป้อง Plan & Protect ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 โดยมีนายจิระศักด์ิ ชูความดี  รองอธิบดี กรมป่าไม้ และ
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับ
มอบ ณ กรมป่าไม้ เม่ือเร็ว ๆ นี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรุงศรีจับมือกรมป่าไม้-ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชนฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 

วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 18.45 น. 

4 มิถุนายน 2564 นายพูนสิทธ์ิ ว่องธวัชชัย (ท่ี 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลสู่ความย่ังยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ส่งมอบกล้าไม้พันธ์ุดี พร้อมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพท่ีผลิตจากขยะเศษอาหาร แก่กรม
ป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการผนึกพลังความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี 
จํานวน 10 ไร่ ภายใต้โครงการ “Care the Wild” ปลูกป้อง Plan & Protect ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 โดยมีนายจิระศักด์ิ ชู
ความดี (ท่ี 3 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมป่าไม้ และนางสาวนพเก้า สุจริตกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพ่ือ
สังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปน็ผู้รับมอบ ณ กรมป่าไม้ เม่ือเร็ว ๆ นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรุงศรีจับมือกรมป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 

 
กรุงเทพฯ (4 มิถุนายน 2564) – นายพูนสิทธ์ิ ว่องธวัชชัย (ท่ี 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความย่ังยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ส่งมอบกล้าไม้พันธ์ุดี พร้อมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพท่ีผลิตจากขยะเศษ
อาหาร แก่กรมป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการผนึกพลังความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิมและฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านพุตูม  
จ. เพชรบุรี จํานวน 10 ไร่ ภายใต้โครงการ “Care the Wild” ปลูกป้อง Plan & Protect ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 โดยมีนายจิ
ระศักด์ิ ชูความดี (ท่ี 3 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมป่าไม้ และนางสาวนพเก้า สุจริตกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ
พัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ กรมป่าไม้ เม่ือเร็ว ๆ น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
นายศุภชัย สุกใส ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต้) กรมป่าไม้ ร่วมกับนายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) สนธิกําลังหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.4 (ท่าชนะ) และหน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 42 ลงพ้ืนท่ีบ้านห้วยเคี่ยม หมู่ 
22 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับร้องเรียนว่า มีการลักลอบปลูกสวนปาล์มในพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ท่าชนะ  จากการตรวจสอบ พบมีการปลูกสวนปาล์ม เนื้อท่ีกว่า 26 ไร่ และบริเวณโดยรอบพบไม้ใหญถู่กบากบริเวณลําต้นล้มแซมในพ้ืนท่ีสวนปาล์ม
เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ไม้ใหญ่บางพันธ์ุถูกโค่นเป็นไม้ซุงพร้อมนําส่งโรงไม้ 

นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)  เปิดเผยว่า การลงพ้ืนท่ีตรวจคร้ังนี้พบการลักลอบตัดไม้
ท้ังหมด 3 แปลง ซ่ึงผู้บุกรุกใช้วิธีปลูกต้นปาล์มน้ํามันแซมในป่าสงวน เพ่ือหลบเล่ียงการตรวจพบของเจ้าหน้าท่ี เม่ือต้นปาล์มอายุประมาณ 2-3 ปี 
จะใช้เลื่อยไฟฟ้าบากบริเวณลําต้นของไม้ใหญ่ เพ่ือให้ลมพัดโค่นล้มในแปลงสวนปาล์ม ซ่ึงการบุกรุกป่าสงวนคร้ังนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นนายทุน
หรือไม่ เนื่องจากในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ จะมีการบุกรุกโดยชาวบ้านในลักษณะนี้ 

“ แต่การจะบุกรุกแบบนี้ได้ต้องมีเงินทุนมากพอสมควร เนื่องจากลักษณะการบากต้นไม้ และการโค่นไม้ใหญ่ให้ไม่กระทบต้นปาล์มต้องใช้ทักษะ
ชํานาญสูง เบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตรวจยึดพ้ืนท่ีสวนปาล์มทุกแปลง และร้ือถอนต้นปาล์ม ตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 พร้อมต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาผู้กระทําผิดดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ” นายจงรัก กล่าว 

 
 

 

 

 

 



 

 
นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้สั่งการให้ ฝ่ายความม่ันคงอําเภอเมืองตาก พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองตากท่ี 
2 ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์) เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ตาก 1 ศูนย์ป่าไม้ตาก เจ้าหน้าท่ีชุดปฏฺบัติ
การพิเศษป่าไม้ สจป. ท่ี 4 (ตาก)1 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กองกํากับการ 4 กองบังคับการป้องกันปราบปราบ การกระทําความผิด เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( กก.4 บก.ปทส.) = ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก ร่วมกันตรวจยึดไม้กระยาเลยหวงห้ามท่อน 
(แดง,เต็ง) จํานวน 49 ท่อน ปริมาตร 1.59 ลบ.ม. หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีผู้ลักลอบเข้าไปทําการตัดไม้ผิดกฎหมายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สลดิ - ป่าโป่งแดง บริเวณป่าบ้านบ่อไม้หว้า หมู่ท่ี 3 ต.น้ํารึม พิกัด 47 Q 523698 UTM 1871190 

จากนั้นชุดจับกุมได้นําของกลางท่ีทําการตรวจยึด นําส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตาก เพ่ือสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําผิดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมา
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย. นายสิทธ์ิศักด์ิ แย้มพรายภิรมย์ นายอําเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับปลัดอําเภอ กํานัน ต.องค์พระ ผู้ใหญ่บ้าน 
ชุดเฉพาะกิจอําเภอด่านช้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า สพ.1 ตํารวจ สภ.องค์พระ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง และ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพ้ืนท่ี
เขตป่าชุมชน หมู่ 6 หมู่บ้านวังจรเข้ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี หลังได้รับทราบว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอาจจะกําลังทําผิดกฎหมาย จึงรุด
ไปตรวจสอบ 

ท่ีเกิดเหตุพบผู้ต้องสงสัย 20 คน กําลังลักลอบตัดไม้ไผ่ในป่าชุมชนเขตป่าสงวนฯ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ตรวจสอบเอกสารบัตรประชาชน พบว่าไม่มีเอกสารแสดง 
ซ่ึงท้ังหมดเป็นต่างด้าว 18 ราย คนไทย 2 ราย จึงได้ทําการจับกุมเบื้องต้นแจ้งข้อหา ผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ และหลบหนีเข้าเมือง 

ท้ังนี้ทางชุดจับกุมได้สืบทราบจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีว่า กลุ่มคนดังกล่าวได้อาศัยอยู่ในป่าชุมชนมาประมาณ 2-3 เดือนแล้ว บางคนพูดภาษาไทยได้ 
ชาวบ้านจึงคิดว่าเป็นแรงงานจากต่างจังหวัดและมีการแอบอ้างว่าเคลียร์กับทางผู้ใหญ่แล้ว ซ่ึงทางนายอําเภอด่านช้างยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับ
ผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทุกรายไม่มีละเว้นเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รวบ 18 ต่างด้าว ลอบเข้าไทย มารับจ้างตัดไม้ไผ่ ในเขตป่าสงวน 

 
เจ้าหน้าท่ี จับกุมแรงงานต่างด้าว 18 ราย หลบหนีเข้าเมือง พร้อมคนไทย 2 ราย ลักลอบตัดไม้ไผ่ ในป่าชุมชน เขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี 

เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย. 2564 นายสิทธิศักด์ิ แย้มพรายภิรมย์ นายอําเภอด่านช้าง มอบหมายให้ปลัดอําเภอ กํานัน ต.องค์พระ ผู้ใหญ่บ้าน ชุดเฉพาะกิจ
อําเภอด่านช้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า สพ.1 สภ.องค์พระ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ตํารวจป่าไม้ กก.5บก.ปทส และกอ.รมน. จ.สุพรรณบุรี 

ลงพ้ืนท่ี เขตป่าชุมชน ม.5 ม.6 บ้านวังจรเข้ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี หลังทราบว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอาจจะกําลังทําผิดกฎหมาย
ลักลอบตัดไม้จึงได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบกลุ่มคน 20 คน ลักลอบตัดไม้ไผ่ในป่าชุมชน เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้ตรวจสอบเอกสารบัตรประชาชน พบว่าไม่มีเอกสารแสดงตน 18 ราย คนไทย 2 ราย จึงได้ทําการจับกุมกลุ่มคนท้ังหมด เบื้องต้นใน
ข้อกล่าวหากระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ และข้อหาพ.ร.บ.คนเข้าเมือง 

ท้ังนี้ทางชุดจับกุมได้สืบทราบจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีว่า กลุ่มคนดังกล่าวได้อาศัยอยู่ในป่าชุมชน มาประมาณ 2-3 เดือนแล้ว บางคนพูดภาษาไทยได้ 
ชาวบ้านจึงคิดว่าเป็นแรงงานจากต่างจังหวัด และมีการแอบอ้างว่าเคลียร์กับทางผู้ใหญ่แล้ว ซ่ึงทางนายอําเภอด่านช้างยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับ
ผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทุกรายไม่มีละเว้นเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน ภายใต้การอํานวยการของนางสาวรัศมินท์ พฤษาทร นายอําเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายสุริยกมล ไวยหงษ์ 
ปลัดฝ่ายความม่ันคง ร่วมกับนายอาคม ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ กองร้อยทหารพราน ท่ี 1306 หน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ ตํารวจ สภ.ท่าตะเกียบ กํานันตําบลคลองตะเกรา ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจสอบ บ้านเลขที่ 266 หมู่ 9 ต.คลองตะเกรา 
ถึงกับผงะ ด้วยพบเศษไม้พยูง และพบการแปรรูปไม้พยูง ซุกคาท่ีนอนเกลื่อนกลางบ้าน ท้ังบ้านหลังใหญ่ และหลังเล็ก หลังปฏิบัติการจู่โจมสายฟ้าแร็ป 
และนอกจากนั้น ได้ตรวจยึดไม้พยุงแปรรูป ไม้พยุงท่อนมากมายหลายขนาดซุกซ่อนเกลื่อนท่ัวบ้าน ท้ังฝังดิน ในป่า ในบ้าน และข้างบ้าน 

นายอาคม ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ กล่าวว่า มีแหล่งข่าวแจ้งว่ากําลังมีการขนไม้พยุง จึงได้แจ้งท่าน
นายอําเภอ พร้อมวางแผนร่วมรุดปฏิบัติการจู่โจม โดยก่อนมาถึงเพียงไม่ถึง 3 นาที เห็นรถยนต์กระบะสี่ประตู โตโยต้า นีโว่ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน 
ขับหนีออกจากบ้านไปด้านหลังด้วยความเร็วสูง ก่อนทําการขอตรวจค้น ด้วยแหงะไปเห็นมีไม้พยุงท่อนภายในบ้านหลังเล็ก จากนั้นต้องพากันผงะ 
ด้วยพบไม้พยุงแปรรูปกลางบ้านหลังใหญ่ มีท่ีนอนทับตบตา 

จากนั้น เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันตรวจสอบท้ังบ้านหลังเล็ก บ้านหลังใหญ่ และทั่วบริเวณบ้าน ชายป่าข้างบ้าน พบว่ามีเศษไม้พยูง พบการแปรรูปไม้พยูง 
และแบบท่อน ซุกซ่อนเกลื่อนไปหมด ท้ังในบ้านและรอบบริเวณบ้าน จําแนกเบื้องต้นได้ 1. ไม้พยูงท่อน 5 ท่อนปริมาตร 0.37 ลบ.ม. มูลค่า 92,500 บาท 
2. ไม้พยูงแปรรูป(ไม้ถากซ้อม) 6.ท่อน ปริมาตร 0.19 ลบ.ม. มูลค่า 95,000 บาท 3. ไม้พยูง 1 เหลี่ยม ปริมาตร 0.02 ลบ.ม. มูลค่า 11,000 บาท 
รวมไม้พยูง 12 ท่อน ปริมาตร 0.58 ลบ.ม. มูลค่า 197,500 บาท และยังพบมีด ขวาน สายลัด พร้อมนําตัวผู้อยู่อาศัยในบ้านมาสอบสวนหาผู้กระทํา
ผิดเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย จํานวน 3 ราย 

มีนางสาวมณี เสียงเสนาะ อายุ 30 ปี ทราบว่าเป็นภรรยาของผู้ต้องหาท่ีหลบหนีไปได้ ไปสอบปากคํา ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าไม่รู้เห็น และนายชนก อุทโธ 
อายุ 23 ปี ท่ีรับสารภาพว่ารู้จักกับผู้ต้องหาท่ีเป็นเครือญาติกัน และมาเตรียมขนไม้ให้นายทุน และยังได้ควบคุมตัว นส.ภาพร แสงมา อายุ 18 ปี 
ขณะท่ีตรวจค้นของกลางพบว่าอยู่กับไม้พยุงแปรรูปภายในบ้าน โดยได้ทําการบันทึกการตรวจค้นจับกุมเบื้องต้น พร้อมนําตัวส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.ท่าตะเกียบดําเนินการคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย.64 ท่ีผ่านมา พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต วามะลุน 
รอง หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ยโสโสธรพร้อมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด ยโสธรร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
ยโสธร.3 สปก.ยโสธร ลงพ้ืนท่ีลาดตระเวนโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทําลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ี จํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

1. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าผือฮี บ้านหัวดอน หมู่ท่ี 1 ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พิกัด 420850,1707923 (Zone 48P) ไม่พบ
ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการบุกรุกป่า 

2.พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี บ้านร่มโพธ์ิ หมู่ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร พิกัด 435064,1752916 (Zone 48P) 

พบการบุกรุกป่าสงวนในเขตข้อพิพาท เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ย.ส.3 ได้แจ้งให้ผู้นําหมู่บ้านทราบปัญหาและรอให้เจ้าหน้าท่ี สปก.จังหวัด
ยโสธรลงมาตรวจสอบพ้ืนท่ีต่อไปว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรือพ้ืนที สปก.เพ่ือป้องปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่เดิมลดปัญหาการ
กระทําความผดิกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 


