
สรุปขาวประจําในวันที่ 15 ต.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- โทรโขงขยายขาว: ต้ัง 5 ผูตรวจ ทส. (ไทยรัฐ 15 ตุลาคม 2564 หนา 7) 
- บุคคลในขาว (ไทยรัฐ 15 ตุลาคม 2564 หนา 4) 
- สัมภาษณพิเศษ: เอ็กซคลูซีฟ ! เปดใจ 'นพ.ไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ' อธิบดี DSI คนใหม  

(สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ 16-22 ตุลาคม 2564 หนา 1,8,9) 
- รูเก็บรูออม...รูใชรูลงทุน...สูความมั่งคั่ง...: ปลูกปองปา...เปล่ียนโลก!! (ไทยรัฐ 15 ตุลาคม 2564 หนา 8) 

ขาวเว็บไซต 
บุกตรวจยึดไมแปรรูป โยงขบวนการลักลอบตัดไม จังหวัดชายแดนภาคใต [เจาะเกาะติด] (ชอง7HD 14 ตุลาคม 2564) 
https://news.ch7.com/detail/522145 
"ดร.สาธิต" มอบปายแสดงความปลอดภยั ให "วัลยา จิราธิวัฒน" (ไทยรัฐ 15 ตุลาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2219282 
ปลูกปองปา...เปล่ียนโลก!! (ไทยรัฐ 15 ตุลาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/business/investment/2219230 
อําเภอหลมเกา ออกตรวจสถานประกอบการพื้นท่ีภูทับเบิก ชี้แจงและทําความเขาใจแกผูประกอบการรีสอรทและท่ีพัก 
ในการดําเนินการตามกฎหมายและคําส่ัง คสช. ท่ี 35/2559 (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 14 ตุลาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014164636945 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23278
วันที่: ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: ตั้ง 5 ผู้ตรวจ ทส.

รหัสข่าว: C-211015009138(15 ต.ค. 64/05:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.17 Ad Value: 7,887 PRValue : 23,661 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23278
วันที่: ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-211015009013(15 ต.ค. 64/02:00) หน้า: 1/4

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.30 Ad Value: 282,260 PRValue : 846,780 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23278
วันที่: ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-211015009013(15 ต.ค. 64/02:00) หน้า: 2/4

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.30 Ad Value: 282,260 PRValue : 846,780 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23278
วันที่: ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-211015009013(15 ต.ค. 64/02:00) หน้า: 3/4

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.30 Ad Value: 282,260 PRValue : 846,780 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23278
วันที่: ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-211015009013(15 ต.ค. 64/02:00) หน้า: 4/4

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 128.30 Ad Value: 282,260 PRValue : 846,780 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 69 ฉบับที่: 05
วันที่: เสาร์ 16 - ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(เต็มหน้า), 8, 9

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: เอ็กซ์คลูซีฟ ! เปิดใจ 'นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์' อธิบดี DSI คนใหม่

รหัสข่าว: C-211016034022(15 ต.ค. 64/05:43) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 191.91 Ad Value: 76,764 PRValue : 230,292 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 69 ฉบับที่: 05
วันที่: เสาร์ 16 - ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(เต็มหน้า), 8, 9

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: เอ็กซ์คลูซีฟ ! เปิดใจ 'นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์' อธิบดี DSI คนใหม่

รหัสข่าว: C-211016034022(15 ต.ค. 64/05:43) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 191.91 Ad Value: 76,764 PRValue : 230,292 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 69 ฉบับที่: 05
วันที่: เสาร์ 16 - ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(เต็มหน้า), 8, 9

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: เอ็กซ์คลูซีฟ ! เปิดใจ 'นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์' อธิบดี DSI คนใหม่

รหัสข่าว: C-211016034022(15 ต.ค. 64/05:43) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 191.91 Ad Value: 76,764 PRValue : 230,292 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 69 ฉบับที่: 05
วันที่: เสาร์ 16 - ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(เต็มหน้า), 8, 9

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: เอ็กซ์คลูซีฟ ! เปิดใจ 'นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์' อธิบดี DSI คนใหม่

รหัสข่าว: C-211016034022(15 ต.ค. 64/05:43) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 191.91 Ad Value: 76,764 PRValue : 230,292 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23278
วันที่: ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่างขวา)

คอลัมน์: รู้เก็บรู้ออม...รู้ใช้รู้ลงทุน...สู่ความมั่งคั่ง...: ปลูกป้องป่า...เปลี่ยนโลก!!

รหัสข่าว: C-211015009106(15 ต.ค. 64/03:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 39.74 Ad Value: 43,714 PRValue : 131,142 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
ประเด็นเด็ด 7 สี - รองอธิบดีกรมป่าไม้ สนธิกําลัง DSI และหน่วยงานความม่ันคง เข้าตรวจสอบโรงเลื่อยไม้ ในจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
พบท้ังไม้ตะเคียนชันตาแมว และไม้หลุมพอขนาดใหญ่ถูกแปรรูป มีความเชื่อมโยงจากการตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป จังหวัดนราธิวาส 
ติดตามจากคุณอรรถพล ดวงจินดา 

เป็นปฏิบัติการเข้าตรวจสอบ ขบวนการตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีกรมป่าไม้ สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานความมั่นคง เข้าตรวจสอบภายในโรงเล่ือยไม้จักร 418 ค้าไม้ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดยะลา หลังจาก
การสืบสวน พบมีความเชื่อมโยงกับไม้ท่ีลักลอบตัดมาจากไนเขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป ท้ัง ไม้ตะเคียนชันตาแมว และไม้หลุมพอ จํานวนมาก 
ก่อนสั่งไห้หยุดการเดินเคร่ืองยนต์เลื่อยไม้ขนาดใหญ่ลง 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ระบุว่า การลงพ้ืนท่ีคร้ังนี้ เป็นการหาแนวทางและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พ้ืนท่ีป่า ซ่ึงแหล่งของไม้ส่วนใหญ่มาจากเขตป่า
ต้นน้ํา ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพบสถิติการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า ต้ังแต่ปี 2563-2564 ในอําเภอศรีสาคร จะแนะ และ
อําเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส จํานวนถึง 95 คร้ัง และเป็นการนําไม้ขนาดใหญ่ออกมาจากพ้ืนท่ี โดยมีกลุ่มขบวนการท้ังนักการเมือง เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
รวมถึงผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง ทําให้ท่ีผ่านมายากต่อการตรวจสอบ จึงต้องบูรณาการ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด 

ด้าน เจ้าของโรงเลื่อย ท่ีเข้ามาพบเจ้าหน้าท่ี ระบุว่า ไม่รู้กับการบริหารจัดการภายในโรงเลื่อย เพราะท่ีผ่านมา ได้ปล่อยให้เช่าพ้ืนท่ีโรงเลื่อยมานานกว่า  
1 ปี ซ่ึงได้นําเอกสารเข้าแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

ขณะท่ีข้อมูลจาก DSI พบว่า การนําไม้ออกมาจากเขตป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มขบวนการท่ีฝังรากลึก และการแสดงเอกสารท่ีดินท่ี
ซับซ้อนกันหลายหน่วยงาน ซ่ึงการกระทําผิดมักใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย ท้ังการสวมตอไม้จากพื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ รวมไปถึงการครอบครองท่ีดินป่าสงวน 
ในพ้ืนท่ีป่ากว่า 500 แปลง ซ่ึงได้รับเป็นคดีพิเศษแล้ว 

เบื้องต้น พบว่าโรงงานนี้เป็นทะเบียนธุรกิจ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปข้ันต้น จึงตรวจสอบเอกสารท้ังหมดไว้ โดยอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ตรวจสอบใบอนุญาตโรงเลื่อย บัญชีไม้เข้า-ออก ตรวจสอบบัญชีไม้แปรรูป บัญชีรายได้ และการเสียภาษี ซ่ึงเตรียมท่ีจะ
ดําเนินคดีในส่วนเกี่ยวข้อง และสั่งปิดโรงงานเลื่อยไม้ทันที นอกจากนี้ยังได้ขยายผลไปอีกหลายจุดต้องสงสัยในจังหวัดนราธิวาสต่อไปด้วย 

 

 

 

 



 

 

 
ปลอดภัย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข มอบป้าย “COVID Free Setting” สถานประกอบการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มาตรฐาน 
ความปลอดภัยสูงสุด ให้ วัลยา จิราธิวัฒน์ โดยมี ธนิตพล ไชยนันท์ และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย มาร่วมงานด้วย ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน. 

ความร่วมมือร่วมใจทําให้ผ่านพ้นอุปสรรค.......หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จําหน่ายมากท่ีสุดของประเทศ ฉบับประจําวันศุกร์ท่ี 15 
ตุลาคม 2564 

“ธนูเทพ” ประจําการรับใช้ท่านผู้อ่าน...เม่ือวันท่ี 13 ต.ค.ท่ีผ่านมา ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...ทางรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นําคณะรัฐมนตรี และข้าราชการ
ระดับสูง ทําพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ท่ีทําเนียบรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 พร้อมเน้นยํ้า “ด้วยสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจักขอสืบสานพระราช
ปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดม่ันในการปฏิบัติดี เพ่ือรักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป”...
หากบรรดา คณะรัฐมนตรี และ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ ทุกกระทรวงยึดม่ันแนวทางการทํางาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความมุ่งม่ันจริงจัง  
ก็เชื่อได้ว่าประเทศไทยจะเจริญพัฒนาและทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้อย่างแน่นอน ขอให้ลงมือปฏิบัติจริง เหมือนอย่างท่ีพูดก็แล้วกัน 

ถือเป็นเซอร์ไพรส์ในห้วงท่ีสถานการณ์การเมืองอึมครึม เม่ือ นายกฯประยุทธ์ ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ประกาศ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ย. นี้ โดยส่ังการให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 และ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
การผ่อน คลายมาตรการป้องกันโควิด สําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดย ไม่ต้องกักตัว สําหรับ ผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบโดส แล้ว และเดินทาง 
เข้าประเทศไทย ทางอากาศยาน จาก ประเทศ ท่ีกําหนดให้เป็น ประเทศท่ีมีความเสี่ยงตํ่า โดยเม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทยจะต้องผ่านข้ันตอนการ
แสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ต้องมีหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และต้องมีการตรวจหา
เชื้อโควิดอีกครั้ง เม่ือเดินทางถึงประเทศไทย ก่อนเดินทางไปในพ้ืนท่ีต่างๆได้อย่างอิสระ โดยเบื้องต้นมีการกําหนด รายชื่อประเทศความเสี่ยงตํ่า  
ท่ีจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวอย่างน้อย10 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน และ สิงคโปร์ เป็นต้น  
โดยตั้งเป้าจะเพ่ิมจํานวนประเทศให้มากข้ึนอีก ภายในวันท่ี 1 ธ.ค. และจากนั้นภายในวันท่ี 1 ม.ค.2565 จะเพ่ิมจํานวนประเทศให้มากข้ึน 
อย่างกว้างขวาง 

ส่วนผู้เดินทางมาจากประเทศท่ีไม่ได้อยู่ใน รายชื่อประเทศความเสี่ยงตํ่า ก็ยังให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยได้ แต่ยังต้องมีการ กักตัวตามเงื่อนไข
และข้อกําหนด นอกจากน้ีภายใน วันท่ี 1 ธ.ค.นี้ จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ด่ืม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในร้านอาหาร และพิจารณาอนุญาตให้ 
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และ สถานบันเทิง เปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้น ภาคการ
ท่องเที่ยว พักผ่อนและบันเทิง โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีกําลังเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...ท้ังหมดท้ังปวง ถือเป็นข่าวดี
ท่ีประชาชนคนไทยตั้งตารอคอยกันมานาน เพราะการเริ่มต้นเปดิประเทศคร้ังนี้ เป็นสัญญาณว่าทุกคนกําลังจะได้กลับมาใช้ชีวิตทํามาหากินตามปกติ 
ภายใต้วิถีใหม่กันซะที 



ท่ีแน่ๆ หลังจาก นายกฯประยุทธ์ ประกาศไทม์ไลน์เปิดประเทศ บรรดารัฐมนตรีกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องต่างออกมาขานรับกันเต็มท่ี ไล่ต้ังแต่ “พ่ีใหญ่” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ถือเป็นเร่ืองดี เพราะจะได้ทํางาน โดยสั่งการให้ ฝ่ายความม่ันคง ดูแลหมดแล้ว ไม่ต้องห่วงใน
เร่ือง ความปลอดภัยของประชาชน และ นักท่องเท่ียว ท่ีเข้ามา...ทางด้าน อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ระบุ 
ได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งและหารือใน กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนองนโยบายเปิดประเทศของ นายกรัฐมนตรี ส่วนการจะให้ 10 ประเทศ 
เดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวต้องรอรายละเอียดในการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ท้ังนี้ ในการป้องกันโรค ทาง กระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติ 
ตามนโยบายด้วยความระมัดระวังและเตรียมการให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ือง ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และอาจมี โควิด–19 สายพันธ์ุใหม่  
หากสถานการณ์ไม่ดีก็ค่อยว่ากันพูดง่ายๆว่าเปิดได้ แต่ถ้าดูแล้วไม่ดีก็พร้อมจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป เพราะ รัฐบาล ต้องการจะ แก้ปัญหาใน
ทุกมิติ ส่วนการพิจารณาเปิด สถานบันเทิง และ ร้านเหล้า ภายในวันท่ี 1 ธ.ค. ทาง กรมควบคุมโรค คงต้องหามาตรการดูว่าเปิดแล้วมีความเสี่ยง
หรือไม่ ถ้าเสี่ยงก็ต้องหามาตรการมาดูแล เช่น โควิดฟรีเซตติง และสถานท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการของ กรมควบคุมโรค 

 
ขณะท่ี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา สําทับว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เตรียมความพร้อมการจะเปิดประเทศวันท่ี 1 พ.ย.
ไว้ในแผนอยู่แล้ว หลังเปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นําร่องไปก่อน โดยแผนระยะที่ 1 จะเปิดอีก 10 จังหวัด ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว 
และที่ นายก รัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศ 120 วัน ก่อนหน้านี้ คร้ังนี้ถือว่าเร็วข้ึน หลายประเทศประกาศเปิดประเทศ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ และ 
อเมริกา ตรงน้ี ถือเป็นการช่วงชิงนักท่องเท่ียว ถ้าเรายังกักตัว 7 วัน จะทําให้การต่อสู้ดึงนักท่องเท่ียวยาก ประกาศเปิดประเทศวันท่ี 1 พ.ย.นี้ เชื่อ
ว่าจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศใน ไตรมาสท่ี 4 และ ไตรมาสท่ี 1 ของปีหน้า ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งใน
ประเทศยอดนิยมสําหรับในช่วงฤดูหนาวของ ยุโรป อเมริกา รวมทั้ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน โดยทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อม ไว้
หมดแล้ว โดยมีต้นแบบท่ี ภูเก็ต จึงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะผ่านไปด้วย ความราบร่ืน 

เช่นเดียวกับ วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ออกมาแสดงความพร้อมกับแผนเปิดประเทศ วันท่ี 1 พ.ย. โดยยืนยัน 2 
ปีท่ีผ่านมาได้กําชับหน่วยงานของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยเฉพาะ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ดําเนินการปรับปรุงทําให้เป็นสถานที่ หรือพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป็นมิตรกับผู้คน เพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย และกําชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้
ดําเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะกิจกรรมดําน้ําหรือเดินป่า ต้องไม่ทําให้ทรัพยากรโดนทําลายจนเส่ือมโทรม ไม่ให้อุทยานกลับไปมี
สภาพสกปรกและเสื่อมโทรมเป็นอันขาด นอกจากนี้ยังออกมาตรการท่องเที่ยวแบบ ชีวิตวิถีใหม่ เช่น การจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยว การจราจร การ
ใช้ความเร็วภายในอุทยาน ความสะอาด การใช้พลาสติก หรือหลอดในเขตอุทยาน พร้อมกําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลทางทะเลเก่ียวกับกิจกรรมดําน้ําท่ีเข้า
ใกล้เขตแนวปะการัง โดยเบื้องต้นจะเปิดอุทยานท่ีเปิดได้ตามฤดูกาล โดยในช่วงเดือน พ.ย.นี้ การท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย ยังต้องปิดตัวอยู่เพราะ
จะมีมรสุมเข้า แต่วันท่ี 15 ต.ค. นี้ ทางฝ่ังสิมิลันจะสามารถเปิดได้ โดยจะพยายามเปิดทุกท่ีท่ีเปิดได้...เสียงขานรับ จากฝ่ายรับนโยบายไปปฏิบัติดัง
กระห่ึม แต่สิ่งสําคัญท่ีสุดก็อยู่ท่ี พ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน ท่ีต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อกําหนดทางด้านสาธารณสุขท่ีจะทยอย
ออกมาในช่วงก่อนเปิดประเทศ ให้ห่างไกลจากโควิด-19 เพ่ือเดินไปสู่การใช้ชีวิตตามปกติในอนาคตอันใกล้ 

สังคมท่ัวไป... ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดบุฟเฟต์ม้ือกลางวันราคาพิเศษ เพียง 345 บาท มีอาหารให้เลือก
มากมาย ได้มาตรฐานความอร่อย ความสะอาด และมาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือความอุ่นใจของลูกค้า สอบถามเพิ่มเติม 0-2575-5599 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2564 เพ่ือนําปัจจัยใช้ในการสร้างกุฏิพักสงฆ์ท่ีชํารุดทรุดโทรม วัดโค้งงาม ต.หางดง อ.ฮอด  
จ.เชียงใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินออนไลน์ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี พระดนัย ต่างใจรัก เลขท่ีบัญชี 505-0-45927-9 หรือ
สอบถามเพิ่มเติม 08-7173-8120 



 

 

 
สัปดาห์ท่ีแล้ว “คุณนายพารวย” พูดถึงการจัดทํา รายชื่อหุ้นย่ังยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนท่ีมี
การดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

เม่ือพูดถึงเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯเองมีโครงการดีๆ อยู่หลายโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงการใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซ่ึงเพ่ิงจะครบรอบ 1 ปี หลังเปิดตัวโครงการไปเม่ือเดือน
กันยายน พ.ศ.2563 

อีกบทบาทหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดภาวะ
สมดุลของโลก ผนึกกําลังทุกภาคส่วนเพื่อดําเนินการร่วมบนเป้าหมายร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

CARE THE WILD เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนเพ่ือการปลูกต้นไม้ให้ได้ป่า สร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางด้วยการปลูกป่าและดูแลปกป้องต้นไม้ท่ี
ปลูกให้รอด 100% เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีชุมชนเป็นผู้ดูแลต้นไม้ เพ่ือชุมชนได้รับประโยชน์จากป่า ท้ังในด้านอาหาร หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชพันธ์ุ 

และเม่ือเร็วๆนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดเสวนาหัวข้อ Climate Care Forum #2 “ปลูก ป้อง ป่าเปลี่ยนโลก” ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของ
โครงการ CARE THE WILD ร่วมค้นหาคําตอบพร้อมแลกเปล่ียนแนวคิด เพ่ือหาทางออกของปัญหาส่ิงแวดล้อม ป่าไม้สามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
ได้จริงหรือไม่ วิกฤติท่ีเราจะกา้วข้ามทําอย่างไรให้ได้ป่าจริง 

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยํ้าว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ทําแค่อีเวนต์ปลูกป่า แต่คาดหวังท่ีจะให้ต้นไม้รอด
และกลายเป็นป่าข้ึนจริง โดยจับมือกับสํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีจะไปปลูกไม้แต่ละแห่ง ต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังต้องได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจท่ีเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลป่า ตลอดจนนักวิชาการ คณะทํางานด้านการพัฒนา
ชุมชน และการใช้ เทคโนโลยีท่ีช่วยตรวจสอบความคืบหน้า และทําให้เห็นผลลัพธ์ของการปลูกป่า 

อาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน ์ศัลยกําธร ผู้ก่อต้ังมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง (โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย) 
ให้ความเห็นว่า การอยู่ร่วมกันของคนและป่าเป็นแนวทางช่วยฟ้ืนคืนพ้ืนท่ีป่า ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรกรรมท่ีอยู่ร่วมกับป่าได้
อย่างย่ังยืน 

ด้าน เข็มอัปสร สิริสุขะ ศิลปิน และนักขับเคล่ือนด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คนในชุมชนเป็นตัวแปรสําคัญท่ีจะทําให้การปลูกป่าประสบความสําเร็จ 
เพราะเขาคือคนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ถ้าเขาเห็นด้วยกับเรา เห็นความจริงใจจากเรา ก็จะทําให้โครงการไปต่อได้ ปัจจุบันโครงการ CARE THE WILD มี
พันธมิตรและเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เข้าร่วม 15 ราย เกิดการระดมทุนและปลูกป่าไปแล้ว 145 ไร่ (29,000 ต้น) บน 7 พ้ืนท่ี 
จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เท่ากับ 261,000 Kg CO2e 

อยากเชิญชวนภาคธุรกิจและผู้สนใจร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือให้ได้ป่าจริงกับโครงการ CARE THE WILD เพราะยังมีพ้ืนท่ีป่าอีกมากมายที่รอการสนับสนุน
จากทุกคนและทุกภาคส่วน  เ พ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในการแก้ ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่าง ย่ัง ยืน  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ท่ี 
SETSocialImpact.com สังคมย่ังยืน...เศรษฐกิจย่ังยืน. 
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วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวจุฑามณี บุตรเลื่อม 
ปลัดอําเภอ ร่วมกับ/จนท.ตํารวจ สภ.หล่มเก่า/จนท.สาธารณสุขอําเภอหล่มเก่า/จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พช.18 (น้ําชุน)จนท.ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง/จนท.องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเนิน/จนท.องค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล และฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี ดําเนินการออกตรวจ
สถานท่ีในเขตพ้ืนท่ีภูทับเบิก ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเกา่ โดยตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทําความผิดในการก่อสร้างอาคารโดย
ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนี้ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการท่ีพักท่ีถูกศาลจังหวัดหล่มสักพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 จํานวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบท้ัง 5 แห่ง ยังไม่มีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา โดยไม่ได้มีการเปิดให้บริการแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรมระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานประกอบการ
ท่ีย่ืนแจ้งเป็นสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรมเพ่ิมเติม จํานวน 20 แห่ง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.2551 เพ่ือจักได้เสนอให้นายทะเบียนโรงแรมพิจารณาต่อไป  

พร้อมกันนี้ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการท่ีพักให้นักท่องเที่ยวพัก 
ก่อนจะได้รับอนุญาตและ ประชาคมชี้แจงราษฎรในพ้ืนท่ีภูทับเบิก ในประเด็นดังต่อไปน้ี ชี้แจงและทําความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการรีสอร์ทและท่ีพัก 
ในการดําเนินการตามกฎหมายและคําสั่ง คสช. ท่ี 35/2559 โดยเน้นยํ้าการห้ามก่อสร้างใหม่ การต่อเติม ซ่ึงหากฝ่าฝืนจะดําเนินการตามกฎหมาย  

ท้ังนี้ คําสั่ง คสช. ท่ี 35/2559 มีสาระสําคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ของกลุ่มนายทุนท่ีเข้า
ไปดําเนินการก่อสร้างรีสอร์ท อาคารและร้านค้า โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชั้น คุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ ชั้นท่ี 1บี และชั้น 2 ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารท่ี



สําคัญของแม่น้ําป่าสัก โดยปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีภูทับเบิกนั้น เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ท้ังในประเด็นการควบคุม
สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านพัก ท่ีไม่ได้มาตรฐาน หากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและผู้พักอาศัยได้ ซ่ึงขณะนั้นยังมี
การก่อสร้างอาคารบ้านพักอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้าไปดําเนินการสั่งระงับยับย้ังและร้ือถอน สิ่งก่อสร้างท่ีทําเพ่ิมเติมได้ในทันที 
ต้องรอให้มีการดําเนินคดีจนศาลพิพากษาถึงท่ีสุด และต้องใช้อํานาจทางศาลในการบังคับคดีซ่ึงต้องใช้เวลานาน และอาจเป็นอันตรายกับ
นักท่องเท่ียว หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในฤดูกาลการท่องเท่ียว จึงกําหนด อํานาจหน้าท่ีให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนท่ีได้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ซ่ึงมีขอบเขตการมีผลบังคับใช้ในท้องท่ี หมู่ท่ี 14 บ้านทับเบิก, หมู่ท่ี 16 บ้านทับเบิกใหม่, หมู่ท่ี 17 บ้านนาสะอุ้ง ตําบลวังบาล, และหมู่ท่ี 
8 บ้านน้ําเพียงดิน ตําบลบา้นเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

 

 




