
สรุปขาวประจําในวันท่ี  10 กันยายน 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ทส.เตรียมเสนอกฎหมายลูก จํานวน 7 ฉบับ  (ไทยรัฐ  10 ก.ย. 64  หนา 7) 
- ทส.จอเสนอกฎหมายลูก  4 ฉบับ  (ขาวสด  10 ก.ย. 64  หนา 12) 
- คอลัมน..ขาวรอบอาณาจักร มทภ.4 สั่งสอบลอบตัดไมชายแดน  (ไทยรัฐ  11 ก.ย. 64  หนา 10) 
- ’13 ปสภาองคกรชุมชนตําบล’ เปดประชุมสภาประชาชน  (ไทโพสต  10 ก.ย. 64  หนา 3)  
 
สื่อออนไลน 
- จนท.ยะลา ตรวจสอบผืนปาสงวนตนน้ํา พบลักลอบตัดไมมีคากวา 1 ไร  (บานเมือง  9 ก.ย. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/249653 
- จนท. เรงตรวจสอบผืนปา หลังไดรับแจงมีการลักลอบตัดไมทําลายปาพื้นที่ ธารโต ยะลา                 
(สยามรัฐ  10 ก.ย. 64)  https://siamrath.co.th/n/279051 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23243
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.เตรียมเสนอกฎหมายลูก จำนวน 7 ฉบับ

รหัสข่าว: C-210910039020(9 ก.ย. 64/07:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.42 Ad Value: 36,762 PRValue : 110,286 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11244
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.จ่อเสนอกฎหมายลูก4ฉบับ

รหัสข่าว: C-210910037036(9 ก.ย. 64/09:02) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 24.04 Ad Value: 26,444 PRValue : 79,332 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23244
วันที่: เสาร์ 11 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: มทภ.4 สั่งสอบลอบตัดไม้ชายแดน

รหัสข่าว: C-210911039070(10 ก.ย. 64/08:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.38 Ad Value: 7,018 PRValue : 21,054 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9068
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: เรื่องเล่าจากชาวชุมชน: '13 ปีสภาองค์กรชุมชนตำบล' เปิดประชุมสภาประชาชน

รหัสข่าว: C-210910008031(10 ก.ย. 64/05:48) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 111.30 Ad Value: 83,475 PRValue : 250,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9068
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: เรื่องเล่าจากชาวชุมชน: '13 ปีสภาองค์กรชุมชนตำบล' เปิดประชุมสภาประชาชน

รหัสข่าว: C-210910008031(10 ก.ย. 64/05:48) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 111.30 Ad Value: 83,475 PRValue : 250,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9068
วันที่: ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: เรื่องเล่าจากชาวชุมชน: '13 ปีสภาองค์กรชุมชนตำบล' เปิดประชุมสภาประชาชน

รหัสข่าว: C-210910008031(10 ก.ย. 64/05:48) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 111.30 Ad Value: 83,475 PRValue : 250,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 วนัที 9 ก.ย.64 จากการที พลโท เกรียงไกร ศรีรกัษ ์แม่ทพัภาคที 4 ไดส้งัการใหเ้จา้หนา้ทีคณะทาํงาน

พิเศษ กองอาํนวยการรกัษาความมนัคงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ สนธิกาํลงัหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง รว่มกนัออก

ตรวจสอบผืนป่า ในพืนทีป่าสงวนตน้นาํเพือกิจการนิคม เทือกเขาสนักาลาคีรี ซงึเป็นพืนทีตน้นาํแมน่าํปัตตานี 

เหนือทะเลสาบเขือนบางลาง  โดยเมือวนัที 8 ก.ย.64 ไดร้บัแจง้ว่ามีกลุ่มบคุคล ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าจาํนวน

หลายแปลง ในพืนทีบา้นปาโจแมเราะ หมูที่ 8 ตาํบลแม่หวาด อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา  จากการเดินเทา้เขา้

ตรวจสอบพบพืนทีป่าไมใ้กลเ้ขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจพบพืนทีป่าไมส้มบรูณก์าํลงัถกูทาํลายใหม ่

จาํนวน 2 แปลง โดยแปลงแรก ทีความสงูจากรระดบันาํทะเลปานกลาง 649 เมตร ตรวจพบพืนทีป่าไมถ้กูลกัลอบ

ทาํลายใหม ่ตน้ไมมี้คา่ยืนตน้ขนาดเล็ก ถกูตดัโคน่ดว้ยเครืองเลือยโซ่ยนต ์ไมข้นาดเล็ก ไมพื้นล่าง วชัพืช ถกูตดัฟัน

ดว้ยมีดพรา้ ลกัษณะยงัตดัโคน่ไมเ่สรจ็ และตรวจพบมีการ กานไม ้กบัตน้ไมก้าลอ และไมส้ยา ขนาดกลาง จาํนวน 

5 ตน้ ใหยื้นตน้ตาย ยงัไมถ่กูตดัโคน่ ไมก้าลอ เป็นไมห้วงหา้มประเภท ก. ลาํดบัที 18 และ ไมส้ยา เป็นไมห้วงหา้ม

ประเภท ก. ลาํดบัที 138 โดยเจา้หนา้ทีไดต้รวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายเสียหายได ้จาํนวน 1 ไร ่1 งาน 11 ตาราง

วา เพือทาํการเกษตรปลกูตน้ทีเรียนขนาดเล็ก  แปลงที 2 ทีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง 767 เมตร ตรวจ

พบพืนทีป่าไมถ้กูลกัลอบทาํลายใหม่ ลกัษณะใชร้ถแบ็คโฮ ตกัเป็นแนวคนัดนิ และตรวจพบตน้ไมมี้คา่ยืนตน้ขนาด

ตา่งๆ ถูกตดัโคน่ 



 

 

ดว้ยเครืองเลือยโซ่ยนตจ์าํนวนมาก แลว้บนัเป็นทอ่นจาํนวนมาก เจา้หนา้ทีป่าไมต้รวจวดั ตรวจยึดไมก้่อ เป็นท่อน

ขนาดตา่งๆ จาํนวน 11 ทอ่น ยงัทิงอยูใ่นทีเกิดเหต ุ(ไมก้่อ เป็นไมห้วงหา้มประเภท ก. ลาํดบัที 11) 

  

 จากการตรวจสอบ ครงันี ผูที้ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ไดอ้าศยัพืนทีป่าทีชาํนาญ หลบหนีไปได ้ และใน

พืนทีป่าถกูทาํลาย เจา้หนา้ทีจงึไดน้าํปา้ย “หยดุ ตดัตน้ไม”้ มาติดไว ้พรอ้มมอบหมายให ้เจา้หนา้ทีนิคมสรา้ง

ตนเองธารโต และ หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที ยล.3 (ลาํพะยา-บนันงัสตา-ฮาลา) จดัทาํบนัทกึรายละเอียด แลว้นาํ

เรืองรอ้งทกุขต์อ่สถานีตาํรวจภูธรแมห่วาด อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลาพรอ้มทงัจะติดตามตวัผูก้ระทาํผิดมา

ดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 

  

 กองอาํนวยการรกัษาความมนัคงภายในภาคที 4 ส่วนหนา้  ขอให ้ประชาชนทีพบเห็นการกระทาํผิด

พระราชบญัญตัิป่าไม ้มีการแผว้ถางป่าสงวนเพือการเกษตร หรือนาํไมอ้อกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย 

สามารถแจง้ไปไดที้ ศนูยส์ายดว่นพิทกัษป่์า หมายเลขโทรศพัท ์1362 หรือสายดว่นกองอาํนวยการรกัษาความ

มนัคงภายในภาค 4 สว่นหนา้ หมายเลข 1341 เพือประสานงานกบัเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้งในการเขา้ตรวจสอบต่อไป 



 วนันี (9 ก.ย.64) จากการที พลโท เกรียงไกร ศรีรกัษ ์แม่ทพัภาคที 4 ไดส้งัการใหเ้จา้หนา้ทีคณะทาํงาน

พิเศษ กองอาํนวยการรกัษาความมนัคงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ สนธิกาํลงัหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง รว่มกนัออก

ตรวจสอบผืนป่า ในพืนทีป่าสงวนตน้นาํเพือกิจการนิคม เทือกเขาสนักาลาคีร ีซงึเป็นพืนทีตน้นาํแมน่าํปัตตานี 
เหนือทะเลสาบเขือนบางลาง โดยเมือวนัที 8 ก.ย.64 ไดร้บัแจง้ว่ามีกลุม่บคุคล ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าจาํนวน

หลายแปลง ในพืนทีบา้นปาโจแมเราะ หมู่ที 8 ตาํบลแมห่วาด อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา จากการเดนิเทา้เขา้

ตรวจสอบพบพืนทีป่าไมใ้กลเ้ขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจพบพืนทีป่าไมส้มบรูณก์าํลงัถกูทาํลายใหม ่
จาํนวน 2 แปลง โดยแปลงแรก ทีความสงูจากรระดบันาํทะเลปานกลาง 649 เมตร ตรวจพบพืนทีป่าไมถ้กู

ลกัลอบทาํลายใหม ่ตน้ไมมี้คา่ยืนตน้ขนาดเล็ก ถกูตดัโคน่ดว้ยเครืองเลือยโซย่นต ์ไมข้นาดเล็ก ไมพื้นล่าง วชัพืช 
ถกูตดัฟันดว้ยมีดพรา้ ลกัษณะยงัตดัโคน่ไมเ่สรจ็ และตรวจพบมีการ กานไม ้กบัตน้ไมก้าลอ และไมส้ยา ขนาด

กลาง จาํนวน 5 ตน้ ใหย้ืนตน้ตาย ยงัไมถ่กูตดัโคน่ ไมก้าลอ เป็นไมห้วงหา้มประเภท ก. ลาํดบัที 18 และ ไมส้ยา 
เป็นไมห้วงหา้มประเภท ก. ลาํดบัที 138 โดยเจา้หนา้ทีไดต้รวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายเสียหายได ้จาํนวน 1 ไร ่1 
งาน 11 ตารางวา เพือทาํการเกษตรปลกูตน้ทีเรียนขนาดเล็ก แปลงที 2 ทีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง 
767 เมตร ตรวจพบพืนทีป่าไมถ้กูลกัลอบทาํลายใหม ่ลกัษณะใชร้ถแบ็คโฮ ตกัเป็นแนวคนัดิน และตรวจพบตน้ไม้

มีคา่ยืนตน้ขนาดตา่งๆ ถูกตดัโคน่ดว้ยเครอืงเลือยโซย่นตจ์าํนวนมาก แลว้บนัเป็นท่อนจาํนวนมาก เจา้หนา้ทีป่าไม้

ตรวจวดั ตรวจยึดไมก้่อ เป็นทอ่นขนาดตา่งๆ จาํนวน 11 ทอ่น ยงัทิงอยูใ่นทีเกิดเหต ุ(ไมก้่อ เป็นไมห้วงหา้ม

ประเภท ก. ลาํดบัที 11) 

 จากการตรวจสอบ ครงันี ผูที้ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ไดอ้าศยัพืนทีป่าทีชาํนาญ หลบหนีไปได ้และใน

พืนทีป่าถกูทาํลาย เจา้หนา้ทีจงึไดน้าํปา้ย “หยุด ตดัตน้ไม”้ มาติดไว ้พรอ้มมอบหมายให ้เจา้หนา้ทีนิคมสรา้ง

ตนเองธารโต และ หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที ยล.3 (ลาํพะยา-บนันงัสตา-ฮาลา) จดัทาํบนัทึกรายละเอียด แลว้นาํ

เรืองรอ้งทกุขต์อ่สถานีตาํรวจภูธรแมห่วาด อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลาพรอ้มทงัจะติดตามตวัผูก้ระทาํผิดมา

ดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไปกองอาํนวยการรกัษาความมนัคงภายในภาคที 4 ส่วนหนา้ ขอให ้ประชาชนทีพบเห็น

การกระทาํผิดพระราชบญัญัตป่ิาไม ้มีการแผว้ถางป่าสงวนเพือการเกษตร หรือนาํไมอ้อกจากเขตป่าสงวนโดยผิด

กฎหมาย สามารถแจง้ไปไดที้ ศนูยส์ายดว่นพิทกัษป่์า หมายเลขโทรศพัท ์1362 หรือสายดว่นกองอาํนวยการรกัษา

ความมนัคงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ หมายเลข 1341 เพือประสานงานกบัเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้งในการเขา้ตรวจสอบ

ตอ่ไป 


