


ปีที่: - ฉบับที่: 26219
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

รหัสข่าว: C-210726035029(25 ก.ค. 64/04:47) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 12.63 Ad Value: 26,523 PRValue : 79,569 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26219
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 1(บน), 8

หัวข้อข่าว: ปี65ถนนทช.สวยด้วยต้นไม้68,000ต้น

รหัสข่าว: C-210726035068(25 ก.ค. 64/04:30) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 53.20 Ad Value: 111,720 PRValue : 335,160 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11198
วันที่: จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: เขาใหญ่-ยังมรดกโลก

รหัสข่าว: C-210726037091(25 ก.ค. 64/06:37) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 46.61 Ad Value: 51,271 PRValue : 153,813 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 11.30 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยการอํานวยการส่ังการของนาย
ประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่และนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลอง หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี
พร.11 (บ้านปิน) และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส. จ.แพร่ 

ได้ร่วมกันทําการตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน จํานวน 10 ท่อน ปริมาตร 1.47 ลูกบาศก์เมตร บริเวณป่าห้วยแม่ปะน้อย บ้านแม่ลานเหนือ หมู่ท่ี 11 ต.
ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลานและป่าแม่กาง และได้จัดทําบันทึกเร่ืองราวร้องทุกข์กล่าวโทษนําส่ง ร.ต.อ. สันติ ขุนชุ่ม พง
ส.สภ.ลอง ตาม ปจว.ข้อ 5 คดีท่ี 272/64 ยึดทรัพย์ท่ี 136/64 ลว.ท่ี 22 ก.ค. 64 เวลา 15.00 น. เพ่ือหาตัวผู้กระทําผิดรายนี้ มาดําเนินคดีตาม
กฎหมาย ต่อไป 

 
 



 

 

 
ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเอกชัย แสนดี หน.ศูนย์ป้องกันรักษาป่ า(เขายายดา) พร้อมด้วยนายสมยศ  นายสมยศ สุขถาวร หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้
ท่ี รย.2 (บ้านค่าย) พร้อมกําลังเจ้าหน้าท่ี เข้าตรวจสอบ หลังชาวบ้านร้องเรียนพบการลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่ และแผ้วถางป่าบริเวณจุดชมวิวเขายาย
ดา หมู่ 15 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง สูงกว่าระดับน้ําทะเล 429 ม.  

จากการตรวจสอบพบมีการตัดต้นไม้ใหญ่เป็นท่อนๆ ก่อนจะมีการท้ิงลงในหน้าผา และมีการแผ้วถางป่าบริเวณจุดชมวิวจนโล่ง 

นายเอกชัย กล่าวว่า จากสอบถามชาวบ้านในพ้ืนท่ีทราบว่า ช่วงเกิดเหตุ เม่ือวันท่ี 23 ก.ค.ท่ีผ่านมา มีรถกระบะนําคน 7 คน ลักษณะผมเกรียน 
แต่งตัวคร่ึงท่อนคล้ายเจ้าหน้าท่ีทางราชการ พร้อมเลื่อยยนต์ ข้ึนมา ก่อนจะลงมือตัดต้นไม้และแผ้วถางป่าบริเวณดังกล่าวจนโล่งเตียน หลังเกิดตนได้
แจ้งให้ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ฯ มาทําการปักป้ายห้ามเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าดังกล่าว และในวันนี้ก็ได้มาตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมหลักฐาน ภาพจาก
กล้องวงจรปิดช่วงจุดปากทางข้ึนเขาท่ีมีการระบุว่าพบรถกระบะนําคนขึ้นมาตัดไม้ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือดําเนินคดีต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบจุดประสงค์ของกลุ่มคนท่ีมาตัดไม้และแผ้วถางป่าบริเวณจุดชมวิวดังกล่าวว่าจะทําอะไร แต่จากการสอบถามชาวบ้าน 
บอกว่า คาดว่าน่าจะมีการเปิดเป็นจุดแคมป์ปิ้ง และจุดปล่อยตัวนักเล่นร่มบิน หรือเตรียมการขออนุญาตเปิดเป็นร้านกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลอบตัดไม้ใหญ่แผ้วถางป่า'เขายายดา' คาดทําจุดแคมป์ปิ้ง-เตรียมขอเปิดร้านกาแฟ 

วันจันทร์ ท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.44 น. 

26 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเอกชัย แสนดี หน.ศูนย์ป้องกันรักษาป่า(เขายายดา) และนายสมยศ นายสมยศ สุขถาวร หน.หน่วย
ป้องกันรักษาป่าไม้ท่ี รย.2(บ้านค่าย) พร้อมกําลังเจ้าหน้าท่ี เข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องเรียนพบการลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่และแผ้วถางป่า บริเวณ
จุดชมวิวเขายายดา ม.15 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง สูงกว่าระดับน้ําทะเล 429 ม. 

นายเอกชัย กล่าวว่า จากสอบถามชาวบ้านในพ้ืนท่ีทราบว่า ช่วงเกิดเหตุ เม่ือวันท่ี 23 ก.ค.ท่ีผ่านมา มีรถกระบะนําคนจํานวน 7 คน ลักษณะผม
เกรียน แต่งตัวคร่ึงท่อนคล้ายเจ้าหน้าท่ีทางราชการ พร้อมเล่ือยยนต์ ข้ึนมา ก่อนจะลงมือตัดต้นไม้และแผ้วถางป่าบริเวณดังกล่าวจนโล่งเตียน หลัง
เกิดตนได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ฯ มาทําการปักป้ายห้ามเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าดังกล่าว และในวันนี้ก็ได้มาตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมหลักฐาน 
และภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงจุดปากทางข้ึนเขาท่ีมีการระบุว่าพบรถกระบะนําคนข้ึนมาตัดไม้ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือดําเนินคดี
ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบจุดประสงค์ของกลุ่มคนท่ีมาตัดไม้และแผ้วถางป่า บริเวณจุดชมวิวดังกล่าวว่าจะทําอะไร แต่จากการสอบถามชาวบ้านบอก
ว่า คาดว่าน่าจะมีการเปิดเป็นจุดแคมป์ปิ้ง หรือเตรียมการขออนุญาตเปิดเป็นร้านกาแฟ. 

 
 



 

 

 

 
กลุ่มทุนไม่เกรงกลัวดีเอสไอหลังรับเป็นคดีพิเศษ! ส่งทีมบุกรุกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต ปลูกโกโก้อีกกว่า 200 ต้น หวังฮุบพ้ืนท่ีต่อ  ผอ.ป่าไม้ภาคใต้สั่ง 
จนท.แจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ เอาผิดแล้ว  

นายศุภชัย สุกใส ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 4 กรมป่าไม้ (ภาคใต้) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจป่าไม้ และ หน่วย
ป้องกันและรักษาป่าท่ี ภก.2 รายงานให้ทราบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด เขตปกครองตําบล
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เหนือเข่ือนบางวาด พ้ืนท่ี 108 ไร่ ได้ถูกบุกรุกซํ้าซ่ึงตนได้แจ้งให้กําลังในพ้ืนท่ีจับกุมอีกคร้ัง 

ผู้สื่อข่าวว่ารายงานว่า เม่ือวันท่ี 22 ก.ค. 2564 นี้ ร.ต.อ.นิพล เต็มรัตน์ รองสารวัตรกองกํากับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกําลังเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ป้องกันและรักษาป่า ท่ี ภก.2 จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ 
พ.ต.ต.วัฒนาทร บํารุงถ่ิน สว.สภ.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับคนร้ายในข้อกล่าวหาในการกระทําความผิดกฎหมาย
ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือ
ครอบครองป่า เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา 55 ผู้ใดครอบครองป่าท่ีถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง 
หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี พ้ืนท่ีเสียหาย 1ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 
ค่าเสียหายต่อรัฐประมาณ 214,500 บาท 

พร้อมได้ตรวจยึด ต้นโกโก้ จํานวน 30 ต้น สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณท้องท่ีหมู่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วันทราบเหตุ วันท่ี 22 ก.ค. 2564 โดยมี
พฤติการณ์ เม่ือวันท่ี 22 ก.ค. 2564 เวลาประมาณ 11.32น. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ บก.5 ปทส.และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ภก.2 จังหวัดภูเก็ต 
ได้รับแจ้งว่าได้มีบุคคลเข้าไปปลูกพืชผลอาสินในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุในขณะตรวจสอบไม่พบผู้ใดอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ แต่พบพืชผลอาสินท่ีเพ่ิงปลูกใหม่ 
คือ ต้นโกโก้ จํานวนประมาณ 200 กว่าต้น และพบต้นกล้าโกโกท่ี้วางกองไว้บริเวณใกล้เคียง อีกจํานวน 30 ต้น จึงได้ทําการตรวจยึดต้นกล้าดังกล่าว
เพ่ือนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ พนักสอบสวนได้รับไว้เป็นคดีเพ่ือทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเต่ิมมาอีกว่า พ้ืนท่ีดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีท่ีนายศุภชัย สุกใส และนายบุญลาภ สุกใส ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 
12 สาขากระบี่ ร่วมกันจับกุม และมีความเห็นเสนอต่อกรมป่าไม้ ผ่านนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้ร้องขอกรมสอบสวนคดี
พิเศษรับเป็นคดีพิเศษ ซ่ึงในเวลาต่อมานายชีวะภาพ ได้มีหนังสือถึง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งเร่ืองขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดี
พิเศษเนื่องจากเข้าข้อกฏหมายคดีพิเศษและพ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้มีการสืบสวนโดยมี ร.ต.อ.สมัคร 



จันทร ผู้อํานวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 สํานักคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยุติธรรม เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน 

หลังจากนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองคดีพิเศษได้เสนอ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้รับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากมีมูลความผิดท่ีเข้าพระราชบัญญัติ
คดีพิเศษ ซ่ึงหลังจากน้ัน พ.ต.ท.กรวัชร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ต้ังคณะพนักงานสอบสวน ท้ังหมด 28 รายซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีคดี
พิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนและสํานักท่ีเกี่ยวข้องโดยมี พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้า
คณะพนักงานสอบสวน 

แหล่งข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับคดีรุกป่าเหนือเข่ือนบางวาด จ.ภูเก็ต กล่าวว่า สําหรับการบุกรุกใหม่ของผู้บุกรุกซ่ึงถือว่าเป็นกระทําท่ีบ่งชี้ถึงความย่ิงใหญ่
ของขบวนการบุกรุกทําลายป่าไม้และท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดภูเก็ต โดยไม่เกรงกลัวว่าคดีท่ีเกิดข้ึนจะอยู่ในข้ันตอนของการดําเนินคดี
ของหน่วยงานใด มีโทษมากเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ทหารจากกองกําลังสุรนารี ร่วมกับตํารวจและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตรวจยึดไม้พะยูงจ่อข้ามโขง 31 ท่อนพร้อมรถ จยย. 4 คัน และรถ จยย.พวงข้าง 1 คัน จับ
ผู้ต้องหาได้ 2 ราย ค่าจ้าง 200 บาทต่อคน 

เม่ือเวลา 15.00 น.วันท่ี 23 กรกฎาคม ท่ีทําการทางยุทธวิธีกองกําลังสุรนารีอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รอง 
ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรัณย์ ผกก.สภ.นาตาล และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โพธ์ิไทรแถลงข่าว
การตรวจยึดของกลางไม้พะยูง จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 0.73 ลบ.ม. รถจักรยานยนต์ จํานวน 4 คัน และรถจักรยานยนต์พวงข้าง จํานวน 1 คัน 
โทรศัพท์มือถือ จํานวน 2 เคร่ือง ผู้ต้องหา 2 คน ท่ีบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขง บ.โนนบก ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลฯเม่ือวันท่ี 21 ก.ค. 64 ผ่านมา 

ท้ังนี้ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลําเลียงไม้พะยูงออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพ้ืนท่ี อ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
จึงสนธิกําลังร่วมทําการซุ่มสกัดจับ ท่ีบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขง บ.โนนบก ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลฯ จนกระทั่งเวลา 21.30 น. วันท่ี 21 ก.ค. 
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจพบไม้พะยูงกองรวมกันและวางกระจัดกระจาย ลงไปตามริมฝั่งแม่น้ําโขง พร้อมท่ีจะเคลื่อนย้ายลงเรือ จึงได้ทําการปิดล้อมตรวจ
ค้นพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีเกิดเหตุ พบผู้ต้องสงสัย จํานวน 2 คน ทราบชื่อคือ นายบุญเลิศ อุ่นหล้า อายุ 58 ปี และ นางรชยา เอติรัตน์ อายุ 49 ปี ท่าทางมี
พิรุธไม่สวมรองเท้าแจ้งว่าจะไปกรีดยางพารา แต่ไม่มีอุปกรณ์กรีดยางพาราจึงได้สอบถามเบื้องต้นและให้การยอมรับว่าเป็นเพียงคนรับจ้างขนไม้
พะยูงได้ค่าแรงวันละ 200 บาท เจ้าหน้าท่ีจึงทําการตรวจค้น สามารถตรวจของกลางไม้พะยูง จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 0.73 ลบ.ม., 
รถจักรยานยนต์ จํานวน 4 คัน, รถจักรยานยนต์พวงข้าง จํานวน 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ จํานวน 2 เคร่ือง ก่อนนําผู้ต้องหาพร้อมของส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.นาตาล ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 23 ก.ค.2564 ท่ีผ่านมา นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภอ
เด่นชัย,หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.12 (แม่จั๊วะ),ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ฯ ศปม.แพร่,เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชป.2 ศปทส.ภาค 5 ,เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา),เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส.,เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.เด่นชัย  ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจํานวน 3 ราย พร้อมของกลาง 
ดังนี้. 

1.ไม้ชิงชันแปรรูป จํานวน 10 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.266 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 79,800 บาท 2.รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ประตู ย่ีห้อ อีซูซุ สีเทา 
หมายเลขทะเบียน กง 2037 แพร่ (ใช้บรรทุกไม้) 3.รถยนต์ส่วนบุคคล PAJARO สีขาว หมายเลขทะเบียน ขง 1845 อุดรธานี (ใช้เป็นรถนํา) 4.ตรวจ
ปัสสาวะมีผลเป็นบวก ท้ัง 3 ราย 5.เหตุเกิดบริเวณบ้านร้างริมถนนในหมู่บ้านเด่นชุมพล หมู่ท่ี 4 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

ท้ังนี้ จึงได้นําไม้ของกลางไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.12(แม่จั๊วะ) และนําตัวผู้ต้องหาท้ัง 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เด่นชัย   
อ.เด่นชัย จ.แพร่  เพ่ือดําเนินตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เขานํ้าค้างในเขตอุทยานแห่งชาติ ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกตัดไม้อย่างหนักเพ่ือแปลงสภาพเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรปลูกยางพารา พบเนื้อท่ีป่าถูกบุกรุกกว่า 
4 ไร่ 

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง จังหวัดสงขลา ร่วมกับจ้าหน้าท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสงขลา
ส่วนหน้า เจ้าหน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 5 เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สงขลา 2 ได้สนธิ
กําลังตรวจสอบพ้ืนท่ีป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างท่ีถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกแผ้วทางตัดโค้นต้นไม้ใหญ่และแปลงสภาพเป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
หลังจากท่ีได้ข้ึนบินสํารวจชายแดนไทย-มาเลเซียของเจ้าหน้าท่ีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 5 และพบว่าในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขา
น้ําค้าง ถูกบุกรุก 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเขตอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา โดยพบว่ามีการตัดโค่นต้นไม้ท้ัง
เล็กใหญ่และมีการแปลงพ้ืนท่ีเตรียมทําเป็นสวนยางพาราจํานวน 4 ไร่ มีการตัดทางข้ึน โดยการใช้รถแมคโคร โดยบริเวณน้ีจากเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าสวน
ยางพาราเก่า แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง 

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง กล่าวว่า หลังจากนี้จะคืนผืนป่าให้กับอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้างและจะทําการสอบสวน
หาผู้กระทําผิดต่อไป 

 

 



 

 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 อุทยานแห่งชาติแม่วาง นําโดย นางดวงดาว เตชะวัฒนาบวร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วาง ร่วมกับ อําเภอดอยหล่อ 
โดยนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอําเภอดอยหล่อ และจิตอาสา เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรดอยหล่อ เทศบาลตําบลสันติสุข กํานันตําบลสันติ
สุข ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรหมู่ท่ี 7 บ้านโป่งจ้อ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรหมู่ท่ี 8 บ้านป่าตึง ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหล่อ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ีชม.2 (ปางเติม) นายเสาร์ ปูชูเด นายประคูณ พะละสู่ นางสาว ลัดดาวรรณ์ คําอ้ายราษฎร บ้านแม่หอย หมู่ท่ี 19 ตําบลแม่วิน อําเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า “โครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลนและ
ป้องกนัไฟป่า” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 11 ไร่ กล้าไม้ 1,100 กล้า ได้แก่ อโวคาโด พญาเสือโคร่ง พะยูง ประดู่ มะค่าโมง ยางนา ไผ่
หก ในแปลงควบคุม พ้ืนท่ีทํากินของราษฎรท่ีได้แจ้งสิทธ์ิทํากินตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ในพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติแม่วาง 
บ้านห้วยงู ม.8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เขียงใหม่ 

 

 



 

 

 
ประเด็นเด็ดข่าว 7 สี - เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และทหารพราน เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําในพ้ืนท่ี อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พบถูกคนร้ายบุกรุก
ตัดโค่นต้นไม้ 2 จุด รวมมีพ้ืนท่ีได้รับความเสียหาย มากกว่า 40 ไร่  

เป็นภาพขณะเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดนราธิวาส และทหารพรานจา กรมทหารพรานท่ี 49 เข้าตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ํา อําเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส หลังมีผู้แจ้งเบาะแสว่า มีการเข้าไปบุกรุกลักลอบตัดต้นไม้ โดยพบมีการบุกรุกพ้ืนท่ี 2 จุด จุดแรกอยู่ท่ีบริเวณต้นน้ํา แม่น้ํา
สายบุรี ในพ้ืนท่ีบ้านมูบาแรแน ตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ ถูกบุกรุกทําลายไปกว่า 10 ไร่ และจุดท่ี 2 อยู่ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําหอม หมู่ 7 ตําบล
ดุซงญอ อําเภอจะแนะ พบต้นไม้ถูกตัดโค่นด้วยเลื่อยยนต์ และมีต้นไม้ขนาดเล็กถูกตัดฟันด้วยมีด เพ่ือเตรียมปลูกสวนทุเรียน กว่า 32 ไร่  

ขณะเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบไม่พบผู้บุกรุก แต่คาดว่าผู้กระทําผิดน่าจะไหวตัวและหลบหนีไป ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างหาเบาะแสว่าเป็นกลุ่มใด เพ่ือ
ติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้สั่งให้สํานักบํารุงทาง และ หน่วยงานในสังกัดท่ัวประเทศดําเนินโครงการถนน
สวยงามอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 77 จังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แบ่งการดําเนินการเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1.ให้พิจารณาถนนท่ีมีเขตทางเพียงพอเพื่อดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีริมเขตทาง เพ่ือความปลอดภัยและไม่บดบังวิสัยทัศน์ของผู้ขับข่ี ซ่ึง
เร่ืองนี้ ทช. ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 61 จนถึงปี 63 ดําเนินการปลูกต้นไม้แล้ว 13,995 ต้น โดยมีเป้าหมายไว้ว่าจะปลูกให้ครบท้ังหมด 68,000 ต้น
ภายในปี 65 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ถนนมากข้ึน 

นายปฐม กล่าวต่อว่า สําหรับต้นไม้ท่ีนํามาปลูกนี้จะได้รับการสนับสนุนพันธ์ุไม้จากกรมป่าไม้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซ่ึงให้แต่ละพ้ืนท่ีไปเลือกพันธ์ุไม้ท่ี
เหมาะกับสภาพบนท้องถนน รวมท้ังให้เน้นต้นไม้ท่ีจะปลูกต้องเป็นไม้ยืนต้นและไม้มีค่า เช่น ต้นสัก รวมท้ังไม้ล้มลุกท่ีดูแลง่ายและทนทาน 

 
ตลอดจนพิจารณาต้นไม้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินหรือจังหวัดนั้นๆ หรืออาจจะเป็นต้นไม้ท่ีมีชื่อเหมือนกับถนน ทช. รับผิดชอบด้วย เช่น ถนนราช
พฤกษ์ ในปัจจุบันได้ปลูกราชพฤกษ์แล้ว และ ถนนกัลปพฤกษ์ มีแนวคิดจะปลูกต้นกัลปพฤกษ์เช่นกัน เพราะเม่ือต้นไม้เติบโต มีดอกบานสะพรั่งทํา
ให้ถนนสวยงามไปท้ังเส้นทาง 

นายปฐม กล่าวอีกว่า และ 2.ให้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม ถนนท่องเที่ยวของ ทช. ในหลายเส้นทาง ซ่ึง
บางเส้นทางมีถนนสวยท่ีเป็นซุ้มอุโมงค์ต้นไม้อยู่แล้ว เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีพักผ่อนตามแนวเส้นทางเป็นจุดชมวิว จุดพักผ่อน ถ่ายรูป อํานวยความสะดวกให้
ประชาชนท่ีผ่านแนวเส้นทางแล้วได้มีพ้ืนท่ีชื่นชมถนนดอกไม้ในช่วงท่ีมีการออกดอกจํานวนมาก เพ่ือความเพลิดเพลิน ไม่กีดขวางจราจรและเกิด
ความปลอดภัยด้วย 



 

เขาใหญ่-ยังมรดกโลก 
25 ก.ค. 2564 - 08:12 น. 

ประเทศไทยโล่งอก‘ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่’รอดถูกถอดพ้นมรดกโลก แต่ต้องดําเนินงานต่างๆ ตามมติ ไอยูซีเอ็นพร้อมส่งรายงานความคืบหน้า
ภายในวันท่ี 1 ก.พ. ปีหน้า ด้าน‘วราวุธ’รมว.ทส. ยํ้าไทย ดําเนินตามมติ ส่วนกรณีอ่างเก็บน้ําเป็นเพียงแผนการศึกษาบนกระดาษเท่านั้น รอลุ้นอีก
‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’จะได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติหรือไม่ ค่ําวันท่ี 26 ก.ค.นี้ 

เม่ือเวลา 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี 44 ณ เมืองฝูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
พร้อมด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการมรดกโลกได้หยิบยกการพิจารณาวาระ 7 บี รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจาก 5 ภูมิภาค รวม 65 แหล่ง  
ซ่ึงมีแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยท่ีได้รับการบรรจุไว้ในวาระนี้ด้วย คือ พ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
ของประเทศไทย แต่การประชุมคร้ังนี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในวาระแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จึงไม่ได้ให้ไทยเปิดการอภิปราย 

อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมได้ขอให้ไทยปฏิบัติตามข้อมติท่ีสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) หรือไอยูซีเอ็นเสนอ คือ ให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ แหล่งมรดกทางธรรมชาติของไทย ต้องดําเนินงานในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้แหล่งมรดกโลกแห่งนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและ
ย่ังยืน ด้วยการกําหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ี การติดตามการดําเนินงานภายหลังการสร้างเขื่อนห้วยโสมง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
304 พร้อมท้ังยังได้แนะนําให้ประเทศไทยประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) สําหรับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําและแหล่งมรดกโลก โดยขอให้ประเทศไทยจัดส่ง
รายงานฉบับนี้ภายในวันท่ี 1 ก.พ. 65 เพ่ือให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี 45 

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า กรณีท่ีไทยต้องปฏิบัติตามข้อมติของไอยูซีเอ็น เช่น ขอให้
ทบทวนหรือยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ําภายในพ้ืนท่ีอย่างถาวรนั้น ก็ต้องยืนยันว่าเป็นเพียงแผนการศึกษาระบบน้ําท้ังประเทศว่าถ้าจะ
แก้ไขระบบน้ําในแต่ละภาคต้องทําอย่างไรบ้าง ขณะนี้ยังไม่มีการทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม หรืออีไอเอ ยังไม่มีโครงการก่อสร้างใดๆ เป็น
เพียงแผนการศึกษาระบบนํ้าบนกระดาษเท่านั้น ขณะที่มาตรการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ี ตนได้กําชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
และกรมป่าไม้ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้น ส่วนมติอ่ืนๆ นั้นขอให้ม่ันใจว่าไทยได้ดําเนินการตามมติ ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วง 

นายวราวุธกล่าวอีกว่า ส่วนการพิจารณานําเสนอพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยคณะกรรมการมรดกโลกและ
ประเทศสมาชิกท่ีเข้าร่วมการประชุมจะหยิบยกมาพิจารณาและรับรองอย่างเป็นทางการในช่วงค่ําวันท่ี 26 ก.ค. นี้ เราไม่ประมาท ยันยันว่าการ
ดําเนินการตลอด 4-5 ปี ต้ังแต่คร้ังแรกท่ีไทยย่ืนเสนอขอให้กลุ่มป่าแก่งกระจานข้ึนเป็นมรดกโลกในปี 2559 ไทยเอามาปฏิบัติในทุกประเด็น บาง
ประเด็นก็ต้องใช้เวลาเร็วหรือช้า แต่ไม่มีประเด็นใดเลยท่ีประเทศไทยจะละเลย 

แม้ขณะนี้จะมีบางกลุ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเราท้ังท่ีไม่เคยลงพ้ืนท่ีเลย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไทยทํางานในทุกประเด็นไม่ใช่แค่
รายงานบนกระดาษ เราทุ่มเทที่จะให้กลุ่มป่าแก่งกระจานข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และดําเนินการตามมาตรการและมาตรฐานของ
คณะกรรมการมรดกโลกมาโดยตลอด เพ่ือให้เป็นกลไกลหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป 

 




