
สรุปขาวประจําในวันท่ี  10-12 กรกฎาคม 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ภาพขาว..ตรวจยึดรุกปาสงวนบนเกาะสมุย 5 ไร  (มติชน  11 ก.ค. 64  หนา 5) 
- คอลัมนขาวสดทั่วไทย  (ขาวสด 10 ก.ค. 64  หนา 11) 
- ลุยปราบปรามรุกปาเขาหมาแหงน  (เดลินิวส  10 ก.ค. 64  หนา 9) 
- หองรองทุกข...ทําไดดวย ชาวบานทุงยาว  (ไทยรัฐ  12 ก.ค. 64  หนา 10) 
- หองรองทุกข...ยังทํางาน  (ไทยรัฐ  12 ก.ค. 64  หนา 10) 

สื่อออนไลน 
- ปาไมอุตรดิตถ ขยายผลตามจับไมเถ่ือนที่โกดังตําบลนาขุม อําเภอบานโคก ติดชายแดนไทย-ลาว 
(สยามรัฐ  11 ก.ค. 64) https://siamrath.co.th/n/260849 
- ถางปา ชาวบานทุงยาว หมู 3 ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  (ไทยรัฐ  12 ก.ค. 64) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2137820 
- โครงการปาชุมชนบานหนองบัว เตรียมแผนปลูกปาเพ่ิมเติม รักษาปาแหลงตนน้ํา  (สยามรัฐ  11 ก.ค. 64) 
https://siamrath.co.th/n/260804 
- เช็ก เสนทางเลี่ยง "ม็อบคาร" นัดชุมนุมวันนี ้ (โพสตทูเดย  10 ก.ค. 64) 
https://www.posttoday.com/social/general/6576140 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15827
วันที่: อาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตรวจยึดรุกป่าสงวนบนเกาะสมุย5ไร่

รหัสข่าว: C-210711038055(10 ก.ค. 64/07:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 25.41 Ad Value: 27,951 PRValue : 83,853 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11182
วันที่: เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: สุราษฎร์-รุกเขาสมุย

รหัสข่าว: C-210710012069(10 ก.ค. 64/04:08) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.68 Ad Value: 9,548 PRValue : 28,644 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26203
วันที่: เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยปราบปรามรุกป่าเขาหมาแหงน

รหัสข่าว: C-210710004077(10 ก.ค. 64/03:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.86 Ad Value: 39,606 PRValue : 118,818 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23183
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ห้องร้องทุกข์

รหัสข่าว: C-210712009098(12 ก.ค. 64/03:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.86 Ad Value: 21,846 PRValue : 65,538 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23183
วันที่: จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนซ้าย)

คอลัมน์: ห้องร้องทุกข์

รหัสข่าว: C-210712039008(11 ก.ค. 64/04:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.85 Ad Value: 20,735 PRValue : 62,205 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เมือเวลา 13.00 น. วนัที 11 กรกฎคม 2564 ผูสื้อข่าวรายงานว่า นายสมศกัด ิสกลุวรรณรกัษ ์ผอ.สาํนกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมที้ 3 (ลาํปาง) กรมป่าไม ้มอบหมายใหศ้นูยป่์าไมอ้ตุรดิตถ ์โดย หน่วยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมบ้า้น

โคก หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที อต.8 (หว้ยนอ้ยกา) รว่มกบัชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไมช้ดุที 2 , ตาํรวจ กก.4 บก.ปทส. 

, ศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามภาคเหนือ , อาํเภอบา้นโคก , กาํนนัตาํบลนาขมุ รว่มกนัดาํเนินการตรวจคน้โกดงัไม่

ทราบชือ ตงัอยูที่ตาํบลนาขมุ อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอุตรดติถ ์ตามหมายคน้ของศาลจงัหวดัอตุรดติถ ์ที 

232/2564 ลงวนัที 11 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2564 
ทงันี สืบเนืองมาจากการขยายผลตรวจยดึ/จบักมุ ไมป้ระดู ่จาํนวน 29 แผน่ ปรมิาตร 2.248 ลบม. พรอ้มผูต้อ้งหา

จาํนวน 2 คน สถานทีเกิดเหตบุริเวณถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1048 เสน้ทางอาํเภอเถิน - ทุง่เสลียม 

ระหว่างหลกักิโลเมตรที 6-7 ทอ้งทีหมู่ที 6 ตาํบลแมเ่มาะ อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.40 น. ผลการตรวจคน้พบไมป้ระดูแ่ปรรูป จาํนวน 5 แผ่น/ เหลียม ปรมิาตร 0.44 ลบม. 

 
1/3 

 
 



จากนนัเจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไม ้จงึไดร้ว่มกนัตรวจยดึ จบักมุ และ นาํเรืองราวแจง้ความกล่าวโทษตอ่

พนกังานสอบสวนเพือดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป. 
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ถางป่า ชาวบา้นทุง่ยาว หมู ่3 ต.ทบัใต ้อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์เรียกรอ้งใหท้างจงัหวดัตรวจสอบ การ แผว้

ถางป่า ชมุชนโดยผูมี้ อทิธิพล ในพืนทีนาํรถ แบก็โฮ ขนึไปไถป่าเชิงเขาปรบัเป็นพืนทีทาํกิน ทาํกนัมานานแต่

ชาวบา้นไมก่ลา้ รอ้งเรียน ไดแ้ตแ่ปลกใจว่าทาํไมชาวบา้นทาํไม่ได ้แตค่นมี อาํนาจ ทาํได ้จงึอยากรูผิ้ดกฎหมาย

หรือไม.่.. 
 
ยงัทาํงาน คนพืนทีแจง้มา โรงงานผลิต วตัถเุคมี แหง่หนงึใน ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ ตงัอยูใ่กล้

คลองสาธารณะ มีการรอ้งเรียน อตุสาหกรรม จงัหวดัตรวจสอบเป็น พืนทีสีเขียว และไดส้งัใหห้ยุดดาํเนินการตงัแต่

เดือน มี.ค. แมจ้ะมีการนาํปา้ยชือออกไปแตช่าวบา้นยงั กงัวล บอกยงัมีการทาํงานอยู ่ขอใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง

ตรวจสอบดว้ย... 



 

"ผูใหญหมี ลีลาวด"ี ลงพ้ืนที่ตรวจโครงการปาชุมชนบานหนองบัว เตรียมแผนปลูกปาเพ่ิมเติม รักษาปาแหลงตนน้ํา 
เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา สอนแวว " ผูใหญหม"ี หรือหมี ลีลาวดี ผูใหญบานหนองบัวหมู 7 ต.แมปะ อ.
แมสอด จ.ตาก นํานายเอนก ตันคําแดง "นุยส เมืงฉอด" สมาชิกสภาเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตากและ ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)เดินทางลงพ้ืนท่ีไปตรวจโครงการปาชุมชนบานหนองบัว เพ่ือเตรียมแผนโครงการปลูก
ปาชุมชนบานหนองบัว รวมทั้งเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขุดสระ
จัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกลาว เปนแหลงตนน้ําที่ใชผลิตประปาหมูบานหนองบัว โดยมีนาย
เอนก ตันคําแดง "นุยส เมืงฉอด" เดินทางไปรวมดูงานและใหกําลังใจ "โครงการปลูปปาชุมชนบานหนองบัว" เพ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแหลงตนน้ําและรักษาระบบนิเวศ=รักษาสิ่งแวดลอม= อนุรักษธรรมชาติ
ตนน้ําลําธารที่สมบูรณแบบท่ี "ปาชุมชนบานหนองบัว" 
รายงานขาวแจงวา ปาชุมชนบานหนองบัว ในอนาคตจะมีการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ "ชม
ปา ชมนก ชมไม ชมไพรสีเขียว" ดูแหลงตนน้ําอาบน้ําธรรมชาติท่ีเย็นชุมฉ่ํา เปนโครงการอีกโครงการท่ีนาสนับสนุน 
รักษปา รักษธรรมชาต ิ
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บช.น.แนะประชาชนหลีกเลียงเสน้ทาง การชมุนมุจดักิจกรรม "คารม็์อบ" วนันี คาดหลายเสน้ทางไดร้บัผลกระทบ 

ตาํรวจ เตือนฝืนชมุนมุอีกระวงัเป็นคลสัเตอรใ์หม่ เตรียมเอาผิดคารม็์อบ 47 คนั มีผูก้ระทาํความผิดกว่า 70 คน 

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชยั รองผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล เปิดเผยว่า กรณีทีมีการนดัหมายชมุนมุผ่านชอ่งทาง

ออนไลนข์องกลุม่เคลือนไหวทางการเมืองวนัที 10 ก.ค. ตงัแตเ่วลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย 1.กลุม่

ประชาชนคนไทย โดยนายนิติธร ลาํเหลือ นดัรวมกลุม่ทีแยกอรุุพงษ ์เดนิไปหนา้ทาํเนียบรฐับาล เพือจดักิจกรรม

ปราศรยัใหน้ายกรฐัมนตรีลาออก 2.กลุม่ไทยไมท่น โดยนายอดลุย ์เขียวบรบิรูณ ์นดัรวมกลุม่ทีแยกผ่านฟ้าฯแลว้

เดินไปหนา้ทาํเนียบรฐับาล เพือจดักิจกรรมปราศรยัขบัไล่นายกรฐัมนตรี หรืออาจมีการเปลียนแปลงเขา้รว่มกบั

กลุม่คารม์็อบ และ 3.กลุม่นายสมบตัิ บญุงามอนงค ์นดัรวมกลุม่ทาํกิจกรรมคาร ์ม็อบ ทีอนสุาวรียป์ระชาธิปไตย 

โดยใชร้ถยนต ์หรือรถจกัรยานยนตแ์รลลีไปตามทอ้งถนนบีบแตรเพือขบัไล่รฐับาล มีเสน้ทาง 5 เปา้หมายหลกั 

ไดแ้ก่ 1.พรรคประชาธิปัตย ์2.พรรคภูมิใจไทย 3.พรรคพลงัประชารฐั 4.พรรครวมพลงัประชาชาติไทย และ5.แยก

ราชประสงค ์
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โฆษกบช.น. กล่าววา่ การกระทาํของกลุ่มดงักลา่วจะเขา้ข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉินฯ พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ฯ 

พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดฯ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และพ.ร.บ.ควบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครอืงขยายเสียงฯ 

อยากจะเตือนกลุม่ผูช้มุนมุใหมี้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมหลีกเลียงหรืองดเวน้การเขา้รว่มการชมุนมุ เพราะมี

โอกาสทีจะติดเชือโรคระบาดแลว้นาํไปแพรก่ระจายตอ่ไดโ้ดยง่าย 

สาํหรบัการชมุนมุวนัที 2-4 ก.ค.ทีผ่านมา พนกังานสอบสวนบช.น.รวบรวมพยานหลกัฐานปรากฏผูก้ระทาํความผิด

กว่า 70 ราย สามารถพิสจูนท์ราบตวับคุคลไดแ้ลว้ 59 ราย และพิสจูนท์ราบรถทีใชก้ารชมุนมุแลว้ทงัหมด 47 คนั 

พนกังานสอบสวนจะดาํเนินการเอาผิดผูก้ระทาํผิดทกุราย สว่นบช.น.ไดป้ระชมุเตรียมความพรอ้มปฏิบตัิหนา้ที

กรณีทีรฐับาลมีคาํสงัล็อคดาวนเ์รียบรอ้ยแลว้ 

. เป็นเสน้ทางทีอาจไดร้บัผลกระทบจากการชมุนมุฯ 

 

1) เสน้ทาง อนสุาวรียป์ระชาธิปไตย - แยกอรุณอมัรนิทร ์- แยกผ่านฟ้าถนนราชดาํเนินกลาง - สะพานสมเด็จพระ

ปันเกลา้ - แยกอรุณอมัรินทร ์- กลบัรถ - สะพานสมเด็จพระปินเกลา้ - อนสุาวรียป์ระชาธิปไตย - แยกผ่านฟ้า 

2) เสน้ทาง แยกผ่านฟ้า - พรรคประชาธิปัตย ์(ซอยเศรษฐศิร ิ2) - แยกผ่านฟ้า - ถนนหลานหลวง (ใชท้างบสัเลน) - 

แยกสะพานขาว - แยกอุรุพงษ ์-เลียวซา้ย ถนนพระราม 6 - พรรคประชาธิปัตย ์

3) เสน้ทาง พรรคประชาธิปัตย ์- พรรคภูมิใจไทย (ถ.พหลโยธิน) - ถนนพระราม 6 - เลียวขวา ถนนกาํแพงเพชร - 

ถนนพหลโยธิน - หา้แยกลาดพรา้ว 

4) เสน้ทาง พรรคภูมิใจไทย - พรรคพลงัประชารฐั (ถนนรชัดาฯ) กลบัรถหนา้กรมป่าไม ้- เลียวซา้ยแยกรชัโยธิน - 

ถนนรชัดาฯ 

5) เสน้ทาง พรรคพลงัประชารฐั - พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย (ถนนรชัดาฯ) - ถนนรชัดาฯ - ผ่านแยกรชัดา

ลาดพรา้ว - พรรครวมพลงัประชาชาติไทย 

6) พรรครวมพลงัประชาชาติไทย - แยกราชประสงค ์- ถ.รชัดาฯ (ตลอดสาย)-ถนนอโศกมนตรี - แยกอโศกมนตรี - 

เลียวขวา ถนนสขุมุวิท 

โดยพีนอ้งประชาชนสามารถหลีกเลียงไปใชเ้สน้ทางหลกั และทางดว่นทางพิเศษ ทีอยู่ใกลเ้คียงกบัเสน้ทางดงักลา่ว

จะเป็นการสะดวกกวา่ จงึขอแจง้ประชาสมัพนัธใ์หพี้นอ้งประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนไดร้บัทราบ เพือเตรียมความ

พรอ้มวางแผน การเดินทาง และขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ทงันี บช.น. ไดจ้ดัเตรียมกาํลงัตาํรวจ

จราจรคอยอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรใหแ้ก่พีนอ้งประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนในภาพรวม เพือใหป้ระชาชน

ไดร้บัผลกระทบนอ้ยทีสดุ หากตอ้งการทราบขอ้มลูสภาพการจราจร และสอบถามขอ้มลูเสน้ทางเพิมเตมิ สามารถ

สอบถามไดศ้นูยค์วบคมุและสงัการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศพัท ์1197WW.TRAFFICPO LICE.GO.TH 

และสามารถดาวนโ์หลดแผนทีจราจรเพือหลีกเลียงเสน้ทางไดที้ Facebook 1197และ Line Official ชือ "Police 

Traffic News" 
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