
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 2 ก.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ป�าไม�ยกระดับบริการเป�น'อี-เซอร�วิส' (มติชน 2 กันยายน 2564 หน�า 12) 

- เดลินิวส�ก�อนข้ึนแท�น: 31ป% 'สืบ นาคะเสถียร' (เดลินิวส� 3 กันยายน 2564 หน�า 11) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

จนท.ป าไม�บุกตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม� พบไม+มีใบอนุญาตต้ังโรงงาน (บ�านเมือง 1 กันยายน 2564)  
https://www.banmuang.co.th/news/region/248625 

ชาวบ�านข�องใจ เจ�าหน�าท่ี ยึดป าสงวน300ไร+ โค+นปาล�ม-ยางพารา ไม+ไถท้ิงท้ังแปลง (ข+าวสด 1 ก.ย. 2564)  
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6596154 

ครบรอบ 31 ปO สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร (มติชน 1 กันยายน 2564)   
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2916467 
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วันที่: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
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หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ยกระดับบริการเป็น'อี-เซอร์วิส'

รหัสข่าว: C-210902020024(2 ก.ย. 64/02:49) หน้า: 1/2
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Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 62.10 Ad Value: 68,310 PRValue : 204,930 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: 31ปี 'สืบ นาคะเสถียร'

รหัสข่าว: C-210903035104(2 ก.ย. 64/08:59) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100
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จนท.ป�าไม�บุกตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม� พบไม�มีใบอนุญาตต้ังโรงงาน 
วันพุธ ท่ี 01 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/248625 
ผู�สื่อข�าวรายงานว�า  นายสมบูรณ@ ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักปEองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สั่งการให�
นายศักรินทร@ ปKญญาใจ ผู�อำนวยการศูนย@ปEองกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ นำกำลังเจ�าศูนย@ปEองกันและ
ปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ เข�าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม�แห�งหนึ่งพ้ืนท่ี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังจากมี
พลเมืองดีร�องเรียน ขอให�ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม� ดำเนินกิจการไม�ถูกต�องตามกฎหมาย  
ล�าสุดวันนี้ เจ�าหน�าท่ีศูนย@ปEองกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ  นำโดยนายศักรินทร@ ปKญญาใจ ผู�อำนวยการ
ศูนย@ปEองกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ พร�อมด�วยหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี เข�าทำการตรวจสอบ
ปรากฏว�าโรงงานดังกล�าวมีใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม� แต�ได�มีการต�อเติม และเพ่ิมขยายเครื่องจักร 
นอกจากนี้ยังตรวจพบไม�มีการยื่นขอใบคู�มือคนงาน จึงเปTนการไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดฉบับท่ี 18 พ.ศ.2532 
ออกตาม มาตรา 57 และ มาตรา 58 แห�งพระราชบัญญัติป�าไม� 2484   
เจ�าหน�าท่ีจึงจัดทำบันทึกตรวจยึดจับกุม พร�อมเอกสารท่ีเก่ียวข�องนำส�งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
เมืองลำปาง เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวบ�านข�องใจ เจ�าหน�าท่ี ยึดป�าสงวน300ไร� โค�นปาล@ม-ยางพารา ไม�ไถท้ิงท้ังแปลง 

1 ก.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6596154 

ชาวบ�านบางสะพานข�องใจ เจ�าหน�าท่ี ยึดป�าสงวน300ไร� โค�นปาล@ม-ยางพารา ปKกปEายถ�ายรูปแล�วกลับ ไม�ไถท้ิง

ท้ังแปลง 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2564 นายฉัตรชัย ค�างาม ปลัดอำเภอฝ�ายความม่ันคง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ@ 

นายณรงค@ เลียบวัน หัวหน�าหน�วยปEองกันรักษาป�าท่ี ปข.2 เจ�าหน�าท่ีท่ีตำรวจ ตลด.ท่ี 147 สภ.บางสะพาน 

สภ.ธงชัย ตำรวจ ปทส. ผู�ใหญ�บ�าน หมู� 9 บ�านหนองบอน ต.ชัยเกษม พร�อมจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� 

ร�วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติป�าเขาไชยราชและป�าคลองกรูด เนื้อท่ี 335 ไร� 72 งาน ในพ้ืนท่ีบ�าน

หนองบอน มีการบุกรุกปลูกพืชอาสิน ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป�าสงวนแห�งชาติ 2507 โดยใช�

เครื่องจักรกลหนักทำการไถท้ิงยางพาราอายุเกิน 10 ปa ปาล@มน้ำมัน อายุมากกว�า 20 ปa สิ่งปลูกสร�างท่ีพัก

อาศัยพร�อมปKกปEายประกาศ 

สำหรับการดำเนินการในลักษณะดังกล�าว เจ�าหน�าท่ีได�บันทึกภาพไว�เปTนหลักฐานและลงบันทึกประจำวันท่ี 

สภ.ธงชัย ว�าได�ทำการรื้อถอนพืชอาสินแล�วส�วนหนึ่ง เพ่ือรายงานให�ผู�บังคับบัญชารับทราบ 

ขณะท่ีผู�นำท�องท่ีและประชาชนในตำบลชัยเกษม ต.ร�อนทอง อ.บางสะพาน ต้ังข�อสังเกตว�าการสนธิกำลัง

ดำเนินการดังกล�าวไม�มีผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากเจ�าหน�าท่ีไม�ได�รื้อถอนต�นยางพาราคา ปาล@มน้ำมันท้ังแปลง 

หลังจากเจ�าหน�าท่ีเดินทางกลับเจ�าของพ้ืนท่ีบางรายจะเข�าใช�ประโยชน@ในป�าสงวนฯได�ตามปกติ และหลายปaท่ี

ผ�านมาเจ�าหน�าท่ีจะทำการยึดพ้ืนท่ีเพ่ือทำลายพืชอาสินในลักษะนี้มากกว�า 2,000 ไร� โดยอ�างว�าหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องไม�มีงบประมาณสนับสนุน ไม�มีเจ�าหน�าท่ีเพียงพอสำหรับดำเนินการรื้อถอนพืชอาสินท้ังหมดตาม

กฎหมาย 

 



 

ครบรอบ 31 ปa สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร 

วันท่ี 1 กันยายน 2564   https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2916467 

วันท่ี 1 กันยายน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล�าวว�า วันท่ี 1 กันยายน 2564 เปTนวัน

ครบรอบการจากไปของหัวหน�าสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน�าเขตรักษาพันธุ@สัตว@ป�าห�วยขาแข�ง ผลของการส�ง

สัญญาณด�านการอนุรักษ@ทรัพยากรป�าไม�และสัตว@ป�า เม่ือ 31 ปaท่ีผ�านมา ทำให�การบริหารจัดการป�าไม�และ

สัตว@ป�าดีข้ึนมากทุกมิติในปKจจุบัน ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. เขตรักษาพันธุ@สัตว@ป�าห�วยขาแข�งและทุ�งใหญ�นเรศวร ได�รับการยกระดับประกาศเปTนมรดกทางธรรมชาติ

ของโลก รวมท้ังกลุ�มป�าดงพญาเย็น-เขาใหญ� ได�รับการประกาศตามมา จนล�าสุดกลุ�มป�าแก�งกระจานได�รับการ

รับรองเปTนมรดกทางธรรมชาติของโลกเช�นเดียวกัน ทำให�เปTนต�นแบบการจัดการกลุ�มป�าท่ีสำคัญของประเทศ

ไทย 

2. มีการปรับปรุงกฏหมายท่ีเก่ียวข�องให�ทันสมัยหลายฉบับ เช�น พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว@ป�า พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติและพระราชบัญญัติป�าชุมชน ทำ

ให�การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. มีการดูแลสวัสดิการเจ�าหน�าท่ีพิทักษ@ป�าอย�างเปTนระบบและครอบคลุมท่ัวประเทศ 



4. มีการพัฒนาระบบลาดตระเวนแผนใหม� ทำให�ประสิทธิภาพการดูแลรักษาป�าและสัตว@ป�าดีข้ึน สัตว@ป�าหลาย

ชนิดมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนในปKจจุบัน เช�น เสือโคร�ง ช�าง วัวแดง กระทิง ควายป�า รวมท้ังมีการศึกษาวิจัยอย�าง

เปTนระบบและต�อเนื่อง 

5. มีการจัดการพ้ืนท่ีกันชน จัดการน้ำชุมชน ทำการเกษตรผสมผสาน เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนรอบป�าห�วยขาแข�งและผืนป�าอีกหลายแห�ง เปTนการสร�างเศรษฐกิจชุมชนให�หมุนเวียนและส�งผลต�อ

เศรษฐกิจระดับชาติ 

6. มีการทำงานร�วมกับทุกภาคส�วน โดยเฉพาะภาคประชาชนมากข้ึนในการร�วมกันดูแลรักษาป�า ทำให�พ้ืนท่ีสี

เขียวเพ่ิมจำนวนมากข้ึน 

7. มีการแก�ไขปKญหาคนกับป�า โดยนำโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน หรือ คทช. มาดำเนินการ ทำให�การบุก

รุกป�าลดน�อยลง เพ่ิมความร�วมมือการดูแลป�าชุมชนมากข้ึน 

8. มีการส�งเสริมการปลูกไม�มีค�าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิดในท่ีดินกรรมสิทธิ์ เพ่ือไว�ใช�ประโยชน@ให�ลูกหลานใน

อนาคต 

นายธีรภัทร กล�าวว�า ท่ีสำคัญ พวกเราได�นำความสำเร็จระดับพ้ืนท่ีจากป�าห�วยขาแข�ง ในการสืบสานเจตนา

หัวหน�าสืบ นาคะเสถียร มารวมไว�ในยุทธศาสตร@ชาติ 20 ปa และแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือให�เกิดความยั่งยืนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรป�าไม�และสัตว@ป�าในระยะยาวต�อไป 

“ในโอกาสนี้ ต�องขอชื่นชม ขอขอบคุณและแสดงความห�วงใยให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ@ป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว@

ป�าและพันธุ@พืช กรมป�าไม�และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝKlง ท่ีเสียสละดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สมบัติของโลกและของคนไทย ทำงานในป�าลึกและหมู�เกาะท่ีห�างไกล เสี่ยงภัยต�ออันตรายนานัปการ ขอเปTน

กำลังใจให�ทุกท�านครับ”นายธีรภัทร กล�าว 

ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม   ระหว�างเวลา 19.00 – 19.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว@ป�า และพันธุ@พืช เปTนผู�แทน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว@ป�า และ

พันธุ@พืช นำข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีพิทักษ@ป�า องค@กรเอกชน และประชาชน ร�วมกันจุดเทียนรำลึกถึงคุณงาม

ความดี และเกียรติประวัติของสืบ นาคะเสถียร ณ บริเวณอนุสรณ@สถานสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ@สัตว@ป�า

ห�วยขาแข�ง 


