


ปีที่: 44 ฉบับที่: 15814
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: บุกยึดโพสต์ขายไม้เทียนทะเล ตร.เร่งควานหานายทุนชักใย

รหัสข่าว: C-210628020008(28 มิ.ย. 64/04:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.90 Ad Value: 29,590 PRValue : 88,770 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23167
วันที่: เสาร์ 26 มิถุนายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: เด้ง ผอ.ส่วนป้องกันฯกรมป่าไม้อุดรฯ

รหัสข่าว: C-210626039015(25 มิ.ย. 64/08:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.48 Ad Value: 24,728 PRValue : 74,184 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26189
วันที่: เสาร์ 26 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เด้งทันควันผอ.ป้องกันป่าไม้อุดร

รหัสข่าว: C-210626035101(25 มิ.ย. 64/08:48) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.44 Ad Value: 16,984 PRValue : 50,952 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23167
วันที่: เสาร์ 26 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: หวั่นพญานาคถล่ม

รหัสข่าว: C-210626039117(25 มิ.ย. 64/08:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.81 Ad Value: 7,491 PRValue : 22,473 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26190
วันที่: อาทิตย์ 27 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จับ3หนุ่มลอบขนไม้พะยูง

รหัสข่าว: C-210627035072(26 มิ.ย. 64/06:19) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.47 Ad Value: 9,317 PRValue : 27,951 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26191
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ไล่มอดไม้รุกป่า'แม่พวก'

รหัสข่าว: C-210628035085(27 มิ.ย. 64/05:02) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.34 Ad Value: 10,274 PRValue : 30,822 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23169
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: บุกทลายโรงงานแปรรูปไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210628039030(27 มิ.ย. 64/04:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.30 Ad Value: 6,930 PRValue : 20,790 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26190
วันที่: อาทิตย์ 27 มิถุนายน 2564
Section: โลกสีสวย/-

หน้า: 19(ขวา)

หัวข้อข่าว: วอนรัฐช่วยแก้ปัญหาช้างป่า

รหัสข่าว: C-210627004051(27 มิ.ย. 64/02:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.15 Ad Value: 40,215 PRValue : 120,645 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3462
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: iBusiness/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 3

หัวข้อข่าว: ไฮสปีดไทย-จีนสะดุด!มรดกโลกอยุธยา "ศักดิ์สยาม"ชง"นายกฯ"ผ่าทางตัน จ่อ...

รหัสข่าว: C-210628040069(28 มิ.ย. 64/05:35) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 224.30 Ad Value: 336,450 PRValue : 1,009,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3462
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: iBusiness/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 3

หัวข้อข่าว: ไฮสปีดไทย-จีนสะดุด!มรดกโลกอยุธยา "ศักดิ์สยาม"ชง"นายกฯ"ผ่าทางตัน จ่อ...

รหัสข่าว: C-210628040069(28 มิ.ย. 64/05:35) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 224.30 Ad Value: 336,450 PRValue : 1,009,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3462
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: iBusiness/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 3

หัวข้อข่าว: ไฮสปีดไทย-จีนสะดุด!มรดกโลกอยุธยา "ศักดิ์สยาม"ชง"นายกฯ"ผ่าทางตัน จ่อ...

รหัสข่าว: C-210628040069(28 มิ.ย. 64/05:35) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 224.30 Ad Value: 336,450 PRValue : 1,009,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3462
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: iBusiness/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 3

หัวข้อข่าว: ไฮสปีดไทย-จีนสะดุด!มรดกโลกอยุธยา "ศักดิ์สยาม"ชง"นายกฯ"ผ่าทางตัน จ่อ...

รหัสข่าว: C-210628040069(28 มิ.ย. 64/05:35) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 224.30 Ad Value: 336,450 PRValue : 1,009,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3462
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: iBusiness/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 3

หัวข้อข่าว: ไฮสปีดไทย-จีนสะดุด!มรดกโลกอยุธยา "ศักดิ์สยาม"ชง"นายกฯ"ผ่าทางตัน จ่อ...

รหัสข่าว: C-210628040069(28 มิ.ย. 64/05:35) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 224.30 Ad Value: 336,450 PRValue : 1,009,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11889
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เพื่อสังคมไทย

รหัสข่าว: C-210628011041(28 มิ.ย. 64/04:56) หน้า: 1/4

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 245.42 Ad Value: 392,672 PRValue : 1,178,016 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11889
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เพื่อสังคมไทย

รหัสข่าว: C-210628011041(28 มิ.ย. 64/04:56) หน้า: 2/4

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 245.42 Ad Value: 392,672 PRValue : 1,178,016 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11889
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เพื่อสังคมไทย

รหัสข่าว: C-210628011041(28 มิ.ย. 64/04:56) หน้า: 3/4

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 245.42 Ad Value: 392,672 PRValue : 1,178,016 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11889
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เพื่อสังคมไทย

รหัสข่าว: C-210628011041(28 มิ.ย. 64/04:56) หน้า: 4/4

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 245.42 Ad Value: 392,672 PRValue : 1,178,016 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

26 ม.ิย. 2564 | เขาชม : 165 

เจาหนาท่ีปาไมและตํารวจเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง รวมสนธิกําลังบุกตรวจสอบบานไมมีเลขท่ีในเขตอําเภอแมทะ รวบลูกจาง 2 พ่ีนองแอบลักลอบ

แปรรูปไมเถ่ือนพรอมของกลางครบครัน ขณะท่ีเจาของบานหลบหนีเขากลีบเมฆ ท้ิงใหลูกจางถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

หลังจากท่ีทางเจาหนาท่ีไดรับการรองเรียนถึงพฤติกรรมสรางความเดือนรอนรําคาญท้ังกลางวันกลางคืน เน่ืองจากมีกลุมคนแอบลักลอบตั้งโงงาน

แปรรูปไมอยูกลางพ้ืนท่ีชุมชน ท้ังยังแอบลักลอบตัดไมเถ่ือนจากปาสงวนนํามาแปรรูปอยูภายในหมูบาน ในเขตทองท่ีบานทาแหน หมูท่ี 2 ตําบลแมทะ 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งหลังรับแจงนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 ลําปาง และนายจิตกร ศรีจันทร 

ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ไดสั่งการใหนายดนุศักดิ์ หมื่นโฮง หัวหนาสายตรวจปราบปรามวาดวยการกระทําผิดปาไม และ

นายสินธพ เรือนมั่น หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมลําปาง ลงพ้ืนท่ีรวมประสานกําลังกับเจาหนาท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สายท่ี 1 ลําปาง บุกเขาตรวจสอบบานเปาหมายตามท่ีไดรับแจง 

โดยจากการเขาตรวจสอบพบวาบานหลังเปาหมายดังกลาว เปนบานไมมีเลขท่ี และจากการสอดสองของเจาหนาท่ีพบวาภายในบริเวณบาน ไดมีการ

แอบลักลอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณทําเปนโรงานแปรรูปไม และรอบ ๆ บริเวณยังมีข้ีเลื่อยพรอมเศษไมกองกระจัดกระจายอยูท่ัวบริเวณ ซึ่งในขณะ

เขาทําการตรวจสอบเจาหนาท่ีพบเห็นชายสองคนกําลังขนยายและแปรรูปไมอยูภายในบริเวณบาน เจาหนาท่ีจึงไดกระจายกําลังทําการปดลอมพ้ืนท่ีไว 

กอนจะใหเจาหนาท่ีอีกสวนหน่ึงเขาแสดงตัวเพ่ือขอเขาตรวจคนภายในบริเวณบาน โดยครั้งแรกท่ีพบเห็นเจาหนาท่ีชายท้ัง 2 คน ไดพยายามทําการ

หลบหนีแตไปไมรอดกอนยอมมอบตัวตอเจาหนาท่ี 

จากการสอบสวนทราบช่ือชายท้ัง 2 คน คือ นายอเนก พรหมวัง อายุ 39 ป และนายอานนท พรหมวัง อายุ 44 ป ท้ัง 2 เปนพ่ีนองกัน อาศัยอยูใน

หมูบานแหงหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมทะ อําเภอแมทะ ซึ่งท้ัง 2 ใหการอางวาพวกตนเปนเพียงลูกจางท่ีมารับจางแปรรูปไมอยูท่ีบานหลังดังกลาว

เทาน้ัน สวนเจาของบานไดหลบหนีไปกอนหนาน้ีแลว และในสวนของโรงงานแปรรูปไมเบ้ืองตนไมทราบใครเปนเจาของจึงไมมีเอกสารหลักฐานการ

ขออนุญาตจากทางราชการมายืนยัน โดยทางเจาหนาท่ีคาดวาโรงงานดังกลาวจะเปนโรงงานแปรูปไมเถ่ือนจริงตามท่ีไดรับแจง เพราะจากการ

ตรวจสอบไมท่ีอยูภายในบริเวณบาน พบวามีไมหวงหามจํานวนหน่ึงท่ีไมทราบท่ีมาท่ีไป และยังมีอุปกรณเถ่ือนท่ีใชในการแปรรูปไมหลายรายการ 

โดยทางเจาหนาท่ีจึงไดทําการตรวจยึดไมพรอมอุปกรณแปรรูปไมท้ังหมดไวเปนหลักฐาน ประกอบไปดวย เลื่อยโซยนตผิดกฎหมาย จํานวน 3 เครื่อง 

แทนเลื่อยวงเดือนพรอมมอเตอรไฟฟา จํานวน 2 ชุด ไมสักทอน 70 ทอน ไมสักแปรรูป 100 แผนเลี่ยม ไมยมหินแปรรูป 40 แผนเลี่ยม และไมยม

หินทอนอีกจํานวนหน่ึง กอนจะนําของกลางท้ังหมดพรอมผูตองหาท้ัง 2 คน สงพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแมทะ เพ่ือดําเนินคดีตาม

กฎหมายทันที 



 

 

เมื่อบายวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร  โดยการอํานวยการสั่งการของนายประสิทธ์ิ ทาชาง 

ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร นายชาตรี สัทธรรมนุวงค ผอ.สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาและนายเสนห แสนมูล ผอ.ศูนยปาไมแพร สั่งการให

เจาหนาท่ีชุดตรวจยึดไมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ท่ี 3 สาขาแพร 

รวมกับหนวยปองกันรักษาปาท่ีพร.5 (หวยแกต) ชุดปฎิบัติการพิเศษปาไมฯ ศูนยปาไมแพร ชป.1 และ ขป.2 และเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ี 

ฝายปกครองอําเภอรองกวางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันออกตรวจปราบปรามฯ พบการกระทําผิด 1 ราย ดังน้ี ไมไดตัวผูกระทําผิดหลบหนี

ไปได ตรวจยึดไมชิงชัน (เก็ดแดง) แปรรูปจํานวน 29 ผ/ล.ป. 2.47 ลบม. 

ทองท่ีเหตุเกิดปาสงวนแหงชาติ ปาแมคํามี ทองท่ีปาขุนหวยแมคํามี บานสวนปา หมู 6 ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร เจาหนาท่ีชุดจับกุมมอบหมาย

ใหนายอนุรักษ เอกภูมิ หน.หนวยปองกันรักษาปาท่ีพร.5 (หวยแก็ต) นําเรื่องราวสงพนักงานสอบสวน สภ.ไผโทน อ.รองกวาง จ.แพร ดําเนินคดีตาม

กฎหมายตอไปแลว 

 

 



 

 

ปาไมติดปายสั่งรื้อสิ่งปลูกสรางลั่นรวมหลักฐานเอาผิดผูบุกรุก หลังชาวบานสงคลิปรอง แกงออฟโรดตั้งแคมปยางหมูสุดชิลยอดเขา 

กรมปาไมข้ึนตรวจสอบติดปายสั่งผูบุกรุก รื้อสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีปาไม ภายใน 7 วัน ลั่นเตรียมหลักฐานดําเนินคดี ชาวบานสงคลิปออฟโรดว่ิงข้ึน  

ตั้งแคมป ยางหมูกระทะสุดชิล บนยอดเนินเกือกมา ยอดเขาไผ 

จากกรณีท่ีพบมีการสรางหองนํ้าแบบถาวร มีถังนํ้าขนาดใหญ มีถุงทรายเตรียมไวผสมปูน นอกจากน้ันยังพบเตาอังโล 1 ใบ และจุดท่ีมีการกอกองไฟ 

และ ติดปายบนเขาไผโดยนํายางรถยนตมาเทปูนเปนฐานปาย โดยปายระบุ "ถึงแลวนะเนินเกือกมา เขาไผ" และ "เขาไผเปนสมบัติของทุกทาน 

กรุณารักษาความสะอาดสนับสนุนโดย อูพิทักชัยและกลุม East Zone" และมีสติ๊กเกอรกลุมตางๆบนปายน้ันดวย บนบริเวณเขาไผ ต.โปง อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 

ลาสุดเมื่อเวลา 13.30 น.วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 นายจักรกฤษณ แสงกุหลาบ หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ีชลบุรี 1 ( เขาพริก ) กรมปาไม ได

นํากําลังเจาหนาท่ีกรมปาไม ข้ึนตรวจสอบอีกครั้ง พรอมนําปายประกาศ ระบุ พ้ืนท่ีบริเวณน้ี เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาบางละมุง หามเขา

ดําเนินการใดๆ ฝาฝนมีความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตร 54 และมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

มาตรา 14 และปายสั่งรื้อถอน ระบุ พ้ืนท่ีบริเวณน้ี เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ การเขาไปทําการกอสราง หรือดําเนินการใดๆ ตองไดรับอนุญาติจาก

พนักงานเจาหนาท่ี ฝาฝนมีความผิดตามมาตรา 54 พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 มาตรา 54 และตามมาตรา 14 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 จึง

ใหผูบุกรุกรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากพ้ืนท่ีภายใน 7 วัน ไปติด ไวตามจุดตางๆท่ีเห็นไดชัด บนพ้ืนท่ีเขาไผ รวมไปถึงตรงจุดท่ีมีการสรางสิ่งปลูกสราง 

นายจักรกฤษณ แสงกุหลาบ หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ีชลบุรี 1 ( เขาพริก ) กรมปาไม กลาววา ไดทําการติดปายใหผูบุกรุกใหเขามาทําการรื้อ

ถอนภายใน 7 วัน หากครบกําหนดแลวยังพบวายังไมเขามารื้อถอนจะรวบรวมดําเนินหลักฐานดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งยังไมพบผูมาแสดงตัวเปน

เจาของสิ่งปลูกสราง แตไดมีการเคลื่อนยายถังนํ้าออกไปแลวโดยไมไดแจงเจาหนาท่ี สวนผูท่ีจะข้ึนมาบนพ้ืนท่ีเขาไผน้ัน สามารถข้ึนมาได แตข้ึนมา

เพ่ือทองเท่ียวชมวิวเทาน้ัน หามสรางสิ่งปลูกสราง หามตั้งแคมปคางแรม 



สวนในกรณีท่ีมีชาวบานนําคลิปกลุมออฟโรดหลายคันข้ึนลงเนินเกือกมาพ้ืนท่ีเขาไผ และปรากฏภาพกําลังทําการกอสราง สิ่งปลูกสราง รวมไปถึง 

ตั้งแคมป กอกองไฟ ประกอบอาหาร หมูกระทะน่ังกิน และนอนคางแรม บนยอดเขา ซึ่งเจาหนาท่ีไดช้ีแจงวาหากมีหลักฐานชัดเจน จะดําเนินคดี

ตามกฎหมายอยางถึงท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชุดพยัคฆไพร-กอ.รมน ตรวจพบการลักลอบตัดไมเทียนทะเล เกาะสมุย 

เมื่อเวลา 10.00น. วันท่ี 26 มิ.ย. นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆไพร) สงเจาหนาท่ีชุดพยัคฆไพร 

บูรณาการกําลังรวมกับ หนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 เกาะสมุย และชุดปฏิบติการ กอ.รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย รวมกันตรวจสอบติดตามขยาย

ผลกลุมขบวนการทําไมมีคา ลักลอบขุดลอมไมเทียนทะเลเพ่ือการคา ซึ่งนิยมนําไปทําบอนไซเปนไมประดับ ในทองท่ี ต.มะเร็ต และ ต.หนาเมือง อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี หลับพบเบาะแสมีการลักลอบตัดขุดลอมไมเทียนทะเลเพ่ือทําการคาบอนไซ โดยลาสุดไดมีผูใชเฟซบุกช่ือวา Maleerat 

Pakjidee ท่ีโพสตลงในกลุมรวมพลคนสมุย วา “ในท่ีสุดก็หมดเทียนทะเล 2 ตนสุดทาย บนหาดแหลมทราย ” พรอมกับภาพตนเทียนทะเลท่ีไดเคย

ถายเอาไว และกับภาพลาสุดท่ีเหลือแตตอไม 

ขณะตรวจสอบยังพบวามีกลุมขบวนการเขามาลักลอบตัดฟน เพ่ือเตรียมลักลอบขุดลอมไมเทียนทะเลออกจากพ้ืนท่ี คณะเจาหนาท่ีจึงไดขยายผลสืบ

หาขอมูลในเชิงลึก เพ่ือเช่ือมโยงกลุมขบวนการลักลอบทําใหมีคา ซึ่งสืบทราบวาเปนกลุมกระบวนการท่ีมาจากนอกพ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุย เขามา

กระทําผิดอยูอยางตอเน่ือง จึงไดรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําผิด และจะไดนําเรื่องราวแจงความกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจภูธรเกาะสมุยตอไป 

ท้ังน้ี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงออกคําสั่ง ออกคําสั่งท่ี 977 /2563 เรื่องมาตรการคุมครองทรัพยากรไมเทียนทะเล เมื่อวันท่ี 21ก.ค. 63 ท่ี

ผานมา ในสวนของกรมปาไมไดพิจารณากําหนดใหไมเทียนทะเลเปนไมหวงหาม ตอนน้ีอยูในข้ันตอนดําเนินการตามกฏหมายเพ่ือจะออกพระราช

กฤษฎีกากําหนดเปนไมหวงหาม ซึ่งเปนการออกตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ฉบับใหม 

 

 

 

 

 

 



 

วันน้ี (26 มิ.ย.) นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) สงเจาหนาท่ีชุดพยัคฆไพร บูรณาการกําลังรวมกับ 

หนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ.16 เกาะสมุย และชุดปฏิบติการ กอ.รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย รวมกันตรวจสอบติดตามขยายผลกลุมขบวนการ

ลักลอบขุดลอมไมเทียนทะเลเพ่ือการคา ซึ่งนิยมนําไปทําบอนไซเปนไมประดับ ในทองท่ี ต.มะเร็ต และ ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

หลับพบเบาะแสมีการลักลอบตัดขุดลอมไมเทียนทะเลเพ่ือทําการคาบอนไซ 

ท้ังน้ี ขณะตรวจสอบยังพบวามีกลุมขบวนการเขามาลักลอบตัดฟน เพ่ือเตรียมลักลอบขุดลอมไมเทียนทะเลออกจากพ้ืนท่ี คณะเจาหนาท่ีจึงไดขยาย

ผลสืบหาขอมูลในเชิงลึก เพ่ือเช่ือมโยงกลุมขบวนการลักลอบทําใหมีคา ซึ่งสืบทราบวาเปนกลุมกระบวนการท่ีมาจากนอกพ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุย เขา

มากระทําผิดอยูอยางตอเน่ือง จึงไดรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําผิด และจะไดนําเรื่องราวแจงความกลาวโทษตอพนักงาน

สอบสวนสถานีตํารวจภูธรเกาะสมุยตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) โดย อุทยานแหงชาติศรีลานนา นําโดย นายภูพิชิต ชวยบํารุง 

หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา หนวยจัดการตนนํ้าดอยผาแดง หนวยจัดการตนนํ้าพราว หนวยจัดการตนนํ้าแมสะลวม โครงการสถานีพัฒนาการ

เกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน หนวยปองกันรักษาปา ท่ี ชม.5 (ปงโคง) สถานีควบคุมไฟปาศรีลานนา บูรณาการภาคีเครือขาย 

ประกอบดวย ฝายปกครอง อ.เชียงดาว นําโดย นายณรงคพัชญ นาคทรัพย ปลัดอาวุโส อ.เชียงดาว หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 32 สภ.เชียงดาว 

อบต.เชียงดาว ทต.ปงโคง ผูใหญบาน และราษฎรจิตอาสา บานทุงหลุก บานแมเตาะ หยอมบานแมจอน และบานผาลาย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ รวมประมาณ 150 คน 

รวมกันจัดกิจกรรมปลูกปา ภายใต “โครงการปลูกปา และปองกันไฟปา พ.ศ.2564” ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา ท่ีบริเวณปาบานทุงหลุก หมู 9 

ต.เชียงดาว  ดําเนินการปลูกตนไมฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี ท่ีไดรับการเจรจาขอคืนจากราษฎร จํานวน 1 แปลง ในพ้ืนท่ีประมาณ 12 ไร ปลูกไมปา รวม

จํานวน 2,400 กลา ไดแก ไมสัก ไมประดู ไมพะยูง เสี้ยว มะคาโมง และมะขามปอม รวมถึงแจกจายกลาไมเพ่ือใหราษฎรนําไปปลูกเสริมในพ้ืนท่ีทํากิน 

ท่ีไดแจงการครอบครอง ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 ไดแก บานทุงหลุก จํานวน 100.5 ไร บานแมเตาะ หยอมบานแมจอน 

จํานวน 31.58 ไร และบานผาลาย จํานวน 95 ไร รวมประมาณ 227 ไร 

ในโอกาสน้ี ไดรับการสนับสนุนจาก ศูนยวิจัยไฟปาหวยขาแขง นําโดย นายรณรัตน ศิริมากร หัวหนาศูนยฯ พรอมเจาหนาท่ี รวมจัดนิทรรศการ การ

จัดการเช้ือเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา ” และสาธิตการทําภาชนะใบไมจากใบรัง โดยศูนยวิจัยไฟปาหวยขาแขง รวมกับ ศูนยวิศวกรรมพลังงานและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิม

มูลคาจากวัสดุธรรมชาติ สูผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางการรับรูความเขาใจและประชาสัมพันธแนวทางการบริหารจัดการ

เช้ือเพลิงตามนโยบาย “ชิงเก็บ ลดเผา” 

ท้ังน้ี การจัดกิจกรรมไดดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดวยการวัดอุณหภูมิ บริการ

เจลแอลกอฮอลลางมือ พรอมลงทะเบียนผูเขารวมงาน โดยไดรับความรวมมือจากราษฎร ภาครัฐและเอกชน 

 

 

 



 

 

กรมชลฯ รับคําแนะนํา กก.วล. เดินหนาอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด เผยแผนฟนฟูสิ่งแวดลอม 15 ป พรอมจัดงบประมาณหนุน ทส.คุมครองชางปา 

เมื่อวันท่ี 25 มิ.ย. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน รองอธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา กรมชลประทานขอบคุณคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ (กก.วล.) ท่ีไดพิจารณาและไดตั้งขอสังเกตพรอมความเห็นตอโครงการอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด จ.จันทบุรี ในการประชุมเมื่อ 21 มิ.ย.64 ท่ี

ผานมา เพ่ือใหกรมชลฯ รับมาพิจารณาและดําเนินการอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประชาชนและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด 

ภายหลังท่ีกรมฯ ไดนําเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการกิจการหรือการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางรุนแรง (EHIA) และกรมฯ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ กก.วล. ซึ่งแผนติดตามท้ังหมดกําหนดกรอบปฏิบัติการไว 

15 ป รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือใหการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรอบดานและเปนไปตามท่ีกรมชลฯ ใหไว

กับ กก.วล. 

ท้ังน้ี การสรางอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอคือ อ.ทาใหม อ.นายยายอาม และอ.แกงหางแมว ความจุ 99.5 ลานลูกบาศกเมตร 

(ลบ.ม.) จากปริมาณนํ้าทาปละกวา 1,200 ลานลบ.ม. ซึ่งปจจุบันมี 3 อางในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสรางแลวมีปริมาณนํ้ากักเก็บรวม 209 ลานลบ.ม. แต

ปริมาณยังไมเพียงพอตอการทําการเกษตรในฤดูแลง ซึ่งพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีสวนมากเปนพืชมูลคาสูงเชนทุเรียน มังคุด ยางพารา พืชเหลาน้ีจะขาด

แคลนนํ้าอยางยิ่งในชวงฤดูแลง นอกจากน้ันนํ้าจากอางคลองวังโตนดจะปอนระบบประปาจังหวัดจันทบุรีปละ 15 ลานลบ.ม. และในอนาคตนํ้าจาก 

4 อางจะสามารถผันไปชวยเหลืออางเก็บนํ้าประแสร จ.ระยองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในจังหวัดอีอีซีไดอีกดวย ท้ังน้ีปริมาณนํ้าในอางจะผันมาเข่ือนประ

แสรปละ 70 ลานลบ.ม. เฉพาะในชวงฤดูฝน 

สวนดานชางปาน้ัน กรมชลฯ จะสนับสนุนงบประมาณใหกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ท้ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช กรมปาไม ในการจัดทําแหลงอาหารชาง 1,050 ไร และสรางแหลงนํ้าเดิม ปรับปรุงแหลงนํ้าใหม การทําฝายชะลอนํ้าเพ่ือกักตะกอนดิน 

การทําโปงเทียม แปลงหญา และการปรับเปลี่ยนพืชไรในพ้ืนท่ีรอยตอกับปาเพ่ือปองกันชางลงมากินพืชไรอีกดวย ซึ่งท้ังหมดกรมชลฯ จะจัด

งบประมาณดําเนินการให ทส. และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมใชเพียงการประสานงานเทาน้ันเพ่ือเปนการยืนยันวาทุก

หนวยงานจะมีงบประมาณดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานเพ่ือรักษาและคุมครองชางปา ฟนฟูสิ่งแวดลอม ขณะท่ีเสนทางไปนํ้าตกแหลงทองเท่ียว

สําคัญคือนํ้าตกเขาสิบหาช้ัน กรมจะจัดสรางถนนใหใหมเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว 



ดานปาไม กรมฯ ขอใชพ้ืนท่ีปาสงวน 7 พันไร และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 7 พันไร กรมฯ จะใชพ้ืนท่ีใหนอยท่ีสุด นอกจากน้ันเมื่อมีการกักเก็บนํ้าแลว

พ้ืนท่ีท่ีเหลือรอบอางจะคืนใหตนสังกัดท้ังหมด ขณะท่ีพ้ืนท่ีเข่ือนหัวงาน เดิมจะขอใช 1,800 ไร จะลดลงมาเหลือไมเกิน 1 พันไร 

 

สําหรับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบประมาณ 580 ครัวเรือน สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีปา กรมญ จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาชดเชยราคาท่ีดินท่ีมี

ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาใหเปนธรรม รวมท้ังการชดเชยสินไหมตามอายุของพืชแตละชนิด 

นอกจากน้ันจะรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ในการชวยเหลือทําโครงการบานมั่นคง และการพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะ

กับพ้ืนท่ี เชนกรณีเข่ือนนฤบดินทรจินดา ท่ีกรมประมงสนับสนุนพันธุปลา โดยใหทําการประมงภายในขอบเขตท่ีกําหนด ปจจุบันประชาชนหันมาทํา

ประมงนํ้าจืดและแปรรูปผลผลิตมีรายไดมากกวาอดีตท่ีทําการเกษตรอยางเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mrs. Natalia Beshta ภริยา นายอันดรีย เบซตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจําประเทศไทย พรอมดวยบุตรชายท้ังสอง ไดนําเถากระดูก ของสามี 

เอกอัครราชทูตยูเครน ท่ีเสียชีวิตไป เมื่อ วันท่ี 30 พฤษภาคม ท่ีผานมา มาไวกับตนอาโวคาโด เพ่ือเปนอนุสรณแกครอบครัว ณ บริเวณเขาบันไดกฤษ ริม

อางเก็บนํ้าหวยตู ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย มีนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ใหการตอนรับและนําคณะไปยังสถานท่ี

ปลูกตนอโวคาโด 

ตามท่ีนายอันดรีย เบซตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจําประเทศไทย ไดเดินทางมาปลูกอโวคาโดไว เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ซึ่งทานอกอัคร

ราชทูตฯ เปนคนรักตนไมมาก ทานใหความสําคัญกับการปลูกตนไม และทานไดนําตนอโวกาโด ท่ีเพาะจากเมล็ดดวยตัวทานเอง มาปลูก 

ตามโครงการปลูกปา เพ่ืออนุรักษพันธุไมและสวนพฤกษศาสตร โดย สวนนงนุชพัทยา ไดรับอนุญาต จากกรมปาไม ใหเขาทําประโยชนในเขตปา 

ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 (ป54-5) ตามใบอนุญาต เลมท่ี 017 ฉบับท่ี 30 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 โดยทําการปลูก

ไมยืนตนชนิดตางๆ ท่ีหายากและมีคา มารวมไว ในสถานท่ีแหงน้ี เพ่ือเปนการอนุรักษและเปนแหลงเรียนรูดานพฤกษศาสตรแกเยาวชนและบุคคล

ท่ัวไป ดูแลโดย สวนนงนุชพัทยา 

 




