
สรุปขาวประจําในวันท่ี  17 กันยายน 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- มิตซูบิชิ ครบ 60 ป จับมือกรมปาไม และ อบก. รวมปลูกปาฟนฟูปาชุมชนบานอางกระพงศ ชลบุรี  (สยามรัฐ  
18-24 ก.ย. 64  หนา 12) 
- ขึ้นทะเบียน ‘ดอยเชียงดาว’  (ไทยโพสต  17 ก.ย. 64  หนา 1,2) 
- เสียหายไมต่ํากวา 5 พันลาน   (ผูจัดการรายวัน  360°  16 ก.ย. 64  หนา 11) 
 
สื่อออนไลน 
-  ยูเนสโก ประกาศดอยหลวงเชียงดาว เปนพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแหงใหมของโลก  (มติชน  16 ก.ย. 64) 
- นอภ.ไทรโยค นํากําลังตรวจสอบขบวนการมอดไมลักลอบตัดไม แตไหวตัวทัน  (สยามรัฐ  16 ก.ย. 64) 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  



ปีที่: 68 ฉบับที่: 01
วันที่: เสาร์ 18 - ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: สยามรัฐมอเตอร์ริ่ง: มิตซูบิชิ ครบ 60 ปี จับมือกรมป่าไม้ และ อบก.ร่วมปลูกป่า...

รหัสข่าว: C-210918034017(17 ก.ย. 64/06:07) หน้า: 1/2

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 94.77 Ad Value: 37,908 PRValue : 113,724 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 68 ฉบับที่: 01
วันที่: เสาร์ 18 - ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: สยามรัฐมอเตอร์ริ่ง: มิตซูบิชิ ครบ 60 ปี จับมือกรมป่าไม้ และ อบก.ร่วมปลูกป่า...

รหัสข่าว: C-210918034017(17 ก.ย. 64/06:07) หน้า: 2/2

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 94.77 Ad Value: 37,908 PRValue : 113,724 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9075
วันที่: ศุกร์ 17 กันยายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ขึ้นทะเบียน'ดอยเชียงดาว'

รหัสข่าว: C-210917008003(17 ก.ย. 64/05:41) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 90.04 Ad Value: 85,538 PRValue : 256,614 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9075
วันที่: ศุกร์ 17 กันยายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ขึ้นทะเบียน'ดอยเชียงดาว'

รหัสข่าว: C-210917008003(17 ก.ย. 64/05:41) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 90.04 Ad Value: 85,538 PRValue : 256,614 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3520
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: เสียหายไม่ต่ำกว่า5พันล้าน เหี้ยมสุมไฟขโมยรังนก-ลูกนกตายนับล้านตัว

รหัสข่าว: C-210916040014(16 ก.ย. 64/05:24) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 60.97 Ad Value: 73,164 PRValue : 219,492 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3520
วันที่: พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: เสียหายไม่ต่ำกว่า5พันล้าน เหี้ยมสุมไฟขโมยรังนก-ลูกนกตายนับล้านตัว

รหัสข่าว: C-210916040014(16 ก.ย. 64/05:24) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 60.97 Ad Value: 73,164 PRValue : 219,492 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ยเูนสโก ประกาศดอยหลวงเชยีงดาว เป็นพนืทสีงวนชวีมณฑลแห่งใหม่ของโลก 

วนัน ี16 กนัยายน 2564 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) เปิดแถลงขา่ว 

แถลงผลการพิจารณาของสาํนกัเลขาธิการคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่

สหประชาชาติ (ยเูนสโก) หลงัทีประชมุมีมติใหข้นึพนืทดีอยเชียงดาวเป็นพืนทสีงวนชีวมณฑลแหง่ใหมข่องโลก ณ เมืองอาบจูา 

ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัไนจีเรยี เมอืวนัที 15 กนัยายน 2564 

นายวราวธุ เปิดเผยวา่ นบัเป็นเวลา 45 ปีทีประเทศไทยมีสว่นรว่มในโครงการมนษุยแ์ละชีวมณฑลของยเูนสโก พนืทสีงวนชวี

มณฑลไดพ้ฒันาคณุค่าของการเป็นพนืทเีพอืการศกึษาวจิยัสูพื่นทแีหง่การมีสว่นรว่มเพอืการ พฒันาทยีงัยืนตลอดเวลาทีผ่านมา

ประเทศไทยมีพนืทไีดร้บัการประกาศใหเ้ป็นพืนทสีงวนชีวมณฑล จาํนวน 4 แหง่ ต่างมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง เป็นความ

ภาคภมิูใจของประเทศไทยทมีีพนืททีไีดร้บัความสาํคญัในเชิงคณุค่าความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรมในระดบัสากล 

 

 

 

 

 

 



 
 
นายวราวธุ กลา่ววา่ ในการประชมุคณะกรรมการสภาประสานงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยโครงการดา้นมนษุยแ์ละชีวมณฑล ครงัที 

33 ณ เมืองอาบจูา สหพนัธส์าธารณรฐัไนจีเรยี เมอืวนัที 15 กนัยายน 2564 ทผี่านมา ยเูนสโก ไดร้บัรองพนืทสีงวนชวีมณฑลดอย

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นพนืทสีงวนชวีมณฑลแหง่ที 5 ของประเทศไทย และเป็นสว่นหนงึของเครอืขา่ยพืนทสีงวนชีวมณฑล

โลก พนืทสีงวนชวีมณฑลดอยเชียงดาวเป็นพนืททีมีีความมหศัจรรยไ์มเ่พียงแตใ่นดา้นของสงัคมพชืกงึอลัไพน ์และสตัวป่์า

เฉพาะถินและหายาก แตย่งัรวมถึงความผกูพนัทางจิตวิญญาณของผูค้นทอ้งถินทมีีต่อดอยเชียงดาว ปราชญ ์ศิลปิน ผูน้าํและ

ชมุชนทีเขม้แขง็ เต็มเปียมดว้ยจิตสาํนึกรกับา้นเกิดและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติทีจะสง่ตอ่ใหก้บัเยาวชนรุน่ใหม ่ดว้ย

ศกัยภาพของพนืทสีงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวในการเป็นตน้แบบของ การบรูณาการความรู ้ทงัดา้นหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (BCG Economy) การพฒันาการท่องเทยีวเชิงนิเวศและวฒันธรรมทียงัยืน และแนวคิด เทคโนโลยี นวตักรรมใหม ่ๆ ใน

ระดบัประเทศและสากล ทจีะเป็นประโยชนต์่อชาวเชียงดาวและจงัหวดัเชียงใหม ่

 
“ทส.จึง เสนอพนืทดีอยเชียงดาว เป็นพนืทสีงวนชวีมณฑลแหง่ใหม ่ภายใตโ้ครงการมนษุยแ์ละชีวมณฑลของยเูนสโก โดยหวงัวา่

สถานะของพืนทสีงวนชีวมณฑลทเีป็นสากลจะเป็นประโยชนต์่อชาวเชียงดาวในการสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และ

สงิแวดลอ้มทดีี ใหอ้ยูคู่่กบัชาวเชียงดาวอยา่งยงัยืน บนฐานของทรพัยากรธรรมชาติทมีนัคงในระยะยาว ในโอกาสนีขอขอบคณุทกุ

ภาคสว่นในพนืทอีาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่ทไีดร้ว่มสนบัสนนุขอ้มลูและสะทอ้นคณุค่าอนนัตข์องดอยเชียงดาวใหส้ากล

รบัทราบ การเสนอขนึทะเบียนพนืทสีงวนชวีมณฑลดอยเชียงดาวในครงันี ถือเป็นกา้วใหมข่องพนืทสีงวนชวีมณฑลในประเทศไทย 

ทจีะสง่เสรมิใหเ้กิดการบรูณาการในการบรหิารจดัการพนืทเีพอืประโยชนข์องประชาชนและสงัคมไทยตอ่ไป “นายวราวธุ กลา่ว 

 
 
 
 
 

 



 
สาํหรบัพนืทดีอยเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่มีความโดดเดน่ดา้นภมูิทศันด์ว้ยภเูขาหินปนูโดดเดน่ตระหง่าน มีดอยหลวงเชียงดาวซงึ

เป็นยอดเขาสงูเป็นอนัดบัสามของประเทศไทย ในภาพรวมพนืทนีาํเสนอนีเป็นสว่นหนงึของลุม่นาํปิงตอนบนโดยมีทงัระบบนิเวศ

ดงัเดิมทไีดร้บัการปกปักษ์รกัษามาอยา่งยาวนาน และพืนททีไีดร้บัการฟืนฟใูหค้ืนความสมบรูณข์องระบบนิเวศป่าไมม้าเป็นเวลา

ไมน่อ้ยกวา่ 40 ปี ธรรมชาติทีเป็นแกนกลางของพนืทดีอยเชียงดาวไดอ้าํนวยนเิวศบรกิารแก่ชมุชนโดยรอบ มีสงัคมพืชกงึอลัไพนท์ี

หาไดย้ากยงิในประเทศไทย พนืทนีาํเสนอนเีป็นถินอาศยัของพรรณไมม้ากกวา่ 2,000 ชนิด หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของพรรณไมใ้น

ประเทศไทย และมีพรรณไมท้ีเชือมโยงใหเ้ห็นวา่ภมูิประเทศนทีอดยาวลงมาจากตะวนัออกของเทือกเขาหมิาลยั ทรีาบสงู 

Quinhai-Tibet และจีนตอนใต ้นอกจากนี ยงัเป็นแหลง่อาศยัของสตัวป่์า จาํนวน 672 ชนิด จาก 358 สกลุ ใน 91 วงศ ์เขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าเชียงดาวซงึเป็นหวัใจของทรพัยากรธรรมชาต ิ

นอกจากนีพนืทเีป็นแหลง่อาศยัทีปลอดภยัของสตัวป่์าสงวน ไดแ้ก ่กวางผา และเลยีงผา รวมถงึสตัวป่์าคุม้ครองอกีหลายชนิด และ

มีความเป็นไปไดส้งูทีจะคน้พบพชืและสตัวช์นดิพนัธุใ์หมข่องโลกได ้ซงึเป็นความภาคภมูใิจของคนเชียงดาวถงึความสาํเรจ็ในการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในพนืทเีชียงดาวมีประวตัิการตงัถินฐานของผูค้นมาเป็นเวลามากกว่า 600 ปี ดอยเชียงดาวเป็น

พนืททีมีีความหลากหลายทางวฒันธรรม อาท ิวฒันธรรมของชาวไทยใหญ่ มง้ มเูซอ ลีซอ ปกากะญอ และวฒันธรรมลา้นนา ซงึแต่

ละกลุม่สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัต ิพนืทดีอยเชียงดาวยงัมีความสาํคญัตอ่จิตวิญญาณของผูค้นในลา้นนา ความเชือเกียวกบั 

เจา้หลวงคาํ แดงซงึสถิตอยูบ่นดอยหลวงเชียงดาว ตาํนานถาํเชียงดาว ทีปรากฏในหลายสาํนวนกระจายกนัอยูใ่นจงัหวดัตา่ง ๆ 

ทางภาคเหนือของไทย และเชือวา่เจา้หลวงคาํแดงเป็นสญัลกัษณร์ว่มของชนเผ่าไทในลุม่นาํโขงอกีดว้ย ตาํนานเจา้หลวงคาํแดง

ไดร้บัการขนึทะเบียนเป็นมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของชาต ิเมอืปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี ในพืนทยีงัมีคณุค่าทาง

ประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดีทีสามารถสง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาองคค์วามรูไ้ด ้

การจดัตงัพนืทสีงวนชีวมณฑลคาดวา่จะเกิดประโยชนต์อ่ชมุชนทอ้งถิน หลายดา้น อาทิ การถ่ายทอดความรูด้า้นธรรมชาติและ

วฒันธรรม การสง่เสรมิการพฒันาการใหบ้รกิารทเีป็นมืออาชีพทงัดา้นการท่องเทยีว และการศึกษาธรรมชาติ การเพมิช่องทาง

การตลาดของสนิคา้ ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารทีผลิตในพนืทนีาํเสนอ ดว้ยการควบคมุคณุภาพของสินคา้ภายใตก้ารเป็นแหลง่

สงวนชวีมณฑล การรกัษาสภาพแวดลอ้มทีดี และความอดุมสมบรูณไ์วใ้หป้ระชาชน เกิดการบรูณาการกิจกรรมของหนว่ยงานตา่ง 

ๆ ทีตอบสนองเป้าหมายรว่มให ้พนืทเีกิดการพฒันาทียงัยืน การอนรุกัษ์ระบบนิเวศ การพฒันาสงัคมเศรษฐกิจของชมุชน และการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละวิทยาการต่าง ๆ ไปยงัเครอืขา่ยพนืทสีงวน ชีวมณฑลอืน ๆ ทวัโลก และ เป็นความภาคภมิูใจในถินฐานบา้น

เกิดทไีดร้บัความสาํคญัในระดบัสากล 

 

 
 



 

ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 16 ก.ย.64 นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอําเภอไทรโยค จ.
กาญจนบุรี พรอมดวยนายสุชาย ไมแกนจันทร ปลัดอําเภอไทรโยค ร.ต.อ.มานพ สุทธิบุตริ หน.ชุด กก.5 บก.ปทส.นาย
ไพโรจน เขียวแกว หน.หนวยปองกันและพัฒนาปาไม อ.ไทรโยค(กจ.19) ร.อ.สําเริง พรพันธ กปร.105 ตชด.ที่ 136 
และนายจรรยา จันทรอราม ผูชวยผูใหญบานแกงระเบิด 

ไดบูรณาการกําลังลงพ้ืนที่เขาปาเขายายพูล หมู 4 บานแกงระเบิด ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยคฯ เนื่องจากไดรับการ
รายงานวา ในบริเวณปามีการแอบลักลอบตัดไมทําลายปาเปนจํานวนมาก ผลการตรวจสอบพบวา ที่บริเวณปาแหงนี้
ปามีการแอบลักลอบตัดโคนตนตะคึก ลําตนขนาดใหญ 1ตน เปนไมเนื้อแข็งนับวันจะเริ่มหายาก มีการแปรรูปไมเปน
แผนๆ เพ่ือเตรียมเคลื่อนยายออกจากปา ตรวจสอบไมพบผูกระทําผิด คาดวาแกงมอดไมคงจะไหวตัวทัน หลบหนีไป
กอนหนาที่เจาหนาที่จะเขาตรวจสอบ จึงทําการตรวจยึดไมแปรรูปดังกลาวไปลงประจําวันที่ สภ.ไทรโยค ไวเปน
หลักฐาน เพ่ือดําเนินการติดตามผูกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 



 

ผูสื่อขาวรายงานวา ที่ผานมาในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ อ.ไทรโยค มักมีขบวนการแอบลักลอบตัดไมทําลาย
ปาเปนจํานวนมาก ทําใหพื้นที่ปาที่สมบูรณ เกือบกลายเปนปาเสื่อมโทรม ภายหลังจากถูกเจาหนาที่ฝายปกครอง
รวมกับตํารวจเฝาติดตามจับกุมอยางเขมงวด จึงทําใหการแอบลักลอบตัดไมแผวถางปาหางหายไประยะหนึ่ง แต
ขบวนการมอดไมยังไมสูญพันธุ เริ่มหันกลับมาแอบลักลอบตัดไมในปาอีก 


