
สรุปขาวประจําในวันท่ี  28 ตุลาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาวบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  (ผูจัดการรายวนั 360°  28 ต.ค. 64  หนา 7) 

- ทส. รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (เดลินิวส  29 ต.ค. 64  หนา 10) 

 
สื่อออนไลน 
- สุพรรณบุรี เปดโครงการแผนดินไทยฯ ชวยชาวบานฝาวิกฤติโควิด  (เดลินิวส  27 ต.ค. 64) 

 https://www.dailynews.co.th/news/416386/ 

- ปาไม – ตชด. สนธิกําลังลาขบวนการไมเถ่ือนขามชาติ  (ผูจัดการออนไลน  27 ต.ค. 64) 

https://mgronline.com/local/detail/9640000106238 

- เปดยุทธการ ไลลา ขบวนการ ตัดไม “ประดู ชิงชัง” สงขายประเทศเพ่ือนบาน  (สยามรัฐ  28 ต.ค. 64) 

https://mgronline.com/local/detail/9640000106238 
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ทีสระนาํหมูท่ี 2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจนัต ์จ.สพุรรณบรีุ นายเดชา รอดระวงั ประมงจงัหวดัสพุรรณบุรี เป็นประธาน

เปิด “โครงการแผ่นดินไทย มนัคง มงัคงั และยงัยืน” ซงึนายนิพนธ ์พลเสน ประธานวิสาหกิจชมุชน ไดจ้ดัตงัขนึโดย

มีนายวีระพงศ ์ปัตแวว หวัหนา้สถานีเพาะชาํกลา้ไมจ้งัหวดัสพุรรณบรีุ ตวัแทนหนว่ยราชการทีเกียวขอ้งเขา้รว่ม  

สาํหรบั “โครงการแผ่นดินไทย มนัคง มงัคงั และยงัยืน” ไดก้่อกาํเนิดขึน หลงัจากทีประเทศไทย ประสบปัญหาการ

แพรร่ะบาดเชือไวรสัโควิด-19 ประชาชนตอ้งอยูบ่า้น หยดุเชือเพือชาติ จงึมีความจาํเป็นและตอ้งการปลกูฟ้า

ทะลายโจร รวมถึงพืช สมนุไพร อืนๆ เป็นทางเลือกในการยบัยงั รกัษาโรครวมถึงการปลกูพืชผกัสวนครวั พืชไร ่

เลียงสตัว ์เพือการดาํรงชีพของชาวบา้น แตข่าดแหล่งนาํและองคค์วามรูอื้นๆ โดยไดร้บัการสนบัสนนุ จากนาย

วราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม มอบหน่วยงานในสงักดัทุกหนว่ยทีเกียวขอ้งใหก้าร 
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สนบัสนนุ ทงักรมทรพัยากรนาํบาดาล ใหก้ารสนบัสนนุเจาะบอ่พรอ้มระบบกระจายนาํบาดาลในพืนที ช่วยเหลือ

ชาวบา้น ชาวนา ชาวไร ่ในพืนทีใกลเ้คียงไดมี้นาํใชใ้นหนา้แลง้ และ กรมป่าไม ้กรมอทุยาน สตัวป่์า และพนัธุพื์ช 

สนบัสนนุกลา้ไม ้ขณะที นายประภตัร โพธสธุน รมช.เกษตรและสหกรณ ์มอบหนว่ยงานในสงักดั อาทิ กรมประมง 

กรมปศสุตัว ์องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) ใหก้ารสนบัสนุน นาํพนัธุป์ลา พนัธุส์ตัว ์มา

ขยายพนัธุ ์กรมพฒันาทีดิน กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สาํนกังานการปฏิรูป ทีดินเพือเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ใหก้ารสนบัสนนุตน้กลา้ฟ้าทะลายโจร กลา้ไม ้พืชสมุนไพร พืชผกัสวน

ครวั ปุ๋ ย และอืนๆ  นอกจาก นายนิพนธ ์ยงัไดร้ว่มกบั นายกอบชยั พลเสน อดีต ส.อบจ.สพุรรณบรีุ นายชยัยทุธ ์

พลเสน ทีปรกึษานาย อบจ.สพุรรณบรีุ หน่วยงานราชการ ประชาชนในพืนทีและใกลเ้คียง ปลกูฟ้าทะลายโจร พืช

สมนุไพร ปลอ่ยพนัธุป์ลา เนือทีประมาณ 10 ไรเ่ศษ (เป็นพืนทีเขตติดตอ่กนั 2 จงัหวดั) บรเิวณหมูที่ 2 ต.ดอนปรู อ.

ศรีประจนัต ์และหมูที่ 1 ต.ราํมะสกั อ.โพธิทอง จ.อา่งทอง เพือใหป้ระชาชนในพืนทีไดใ้ชป้ระโยชน ์สามารถนาํไป

ทาํอาหาร หรือใชใ้นการรกัษาตามหลกัสตูรสมนุไพร และการขยายพนัธุส์ตัวน์าํ เชน่ ปลานิล ปลาบกึ ตอ่ไป 
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พิษณโุลก/อตุรดิตถ ์- สาํนกัอนรุกัษท์ี 11 นาํสนธิกาํลงัป่าไม-้ตชด.เปิดยทุธการล่าขบวนการคา้ไมข้า้มชาต.ิ.พบตดั

ประดู ่ชิงชนับนภสูอยดาว รอยตอ่พิษณุโลก-อตุรดติถ ์วดัขนาด-แปรรูปตามออเดอรน์ายทนุ ขนขา้มแดนเขา้ลาว 

ก่อนชงัขายเป็นกิโลฯ วนันี (27 ต.ค. 64) นายโกเมศ พทุธสอน ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพืนทีอนรุกัษที์ 11 นาย

บญุช ูไกรคง ผอ.ส่วนอนรุกัษ์และปอ้งกนัฯ นายวชิรศกัด ินาควฒันเศรษฐ์ ผอ.ส่วนอทุยานแหง่ชาติ นายศกัดปิริ

นทร ์สรุารกัษ ์หน.ชุดปฏิบตัิการพิเศษสาํนกัอนรุกัษ ์11 นายวชัรพล แซเ่จีย หวัหนา้อทุยานแหง่ชาตภิสูอยดาว 

รว่มกนัปล่อยแถว จนท.พิทกัษป่์าและ ตชด.31 เกือบ 100 นาย 

ตามแผนบรูณาการปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมป้ระดู-่ชิงชนับรเิวณอทุยานแหง่ชาติภสูอยดาว และ

เขตหา้มล่าสตัวป่์าภูสนัเขียว พืนทีชายแดนประเทศไทย-สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตรอยตอ่ อ.บ่อ

ภาค จ.พิษณโุลก-อ.บา้นโคก อ.นาํปาด จ.อุตรดิตถ ์
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นายโมเมน พทุธสอน ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารพืนทีอนรุกัษที์ 11 กล่าววา่ สาํนกับรหิารพืนทีอนรุกัษที์ 11 

จาํเป็นตอ้งสกดักนั ยบัยงั วางแผนเปิดยุทธการปราบปรามในพืนทีล่อแหลม เนืองจากชว่งทีผ่านมาพบขบวน

การคา้ไมเ้ถือนเขา้มาลกัลอบตดัและแปรรูปไมมี้คา่ในฝังประเทศไทย แลว้ชกัลากไปฝัง สปป.ลาว ลกัษณะกระทาํ

เป็นรูปแบบของนายทนุโดยเลือกไมป้ระดูแ่ละชิงชนั วดัขนาดแลว้สงัตดัแปรรูปไมต้ามความตอ้งการของตลาด ซงึ

ดไูดจ้ากไมส้่วนใหญ่ทียึดไดจ้ะเป็นลกัษณะไมท้อ่นยาว 1.5 เมตร หนา้ 3 นวิเศษ ราคาซือขายประมาณ 2 หมืน

บาท หากไมถ้กูสง่ไปขายยงัตา่งประเทศจะมีการชงัขายเป็นกิโลกรมั สามารถจาํหน่ายเพมิอีกหลายเท่าตวั เรียกว่า

ไมมี้มลูคา่สงูมาก ทาํใหผู้ล้กัลอบกระทาํผิดกฎหมายเพมิขนึ 

“ล่าสดุพบว่าไมเ้ถือนดงักลา่วถกูตดัในเขตรอยตอ่พิษณุโลก-อตุรดิตถ ์ตามแนวตะเข็บชายแดนในเขตไทยและส่ง

ขายไปยงัประเทศเพือนบา้น ฉะนนัจาํเป็นตอ้งสกัดกนั หยดุยงัขบวนการนอกกฎหมายเหล่านีใหไ้ดต้ามนโยบาย

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ และอธิบดีกรมอทุยานแหง่ชาติฯ” 

ทงันี นายบญุช ูไกรคง ผอ.ส่วนปอ้งกนั ไดม้อบแนวทางปฏิบตัแิก่เจา้หนา้ทีพิทกัษป่์าว่า การลาดตระเวนครงันีเพือ

ปกปอ้งทรพัยากรป่าไม ้อาวุธปืนตอ้งใชเ้ฉพาะทีจาํเป็น ปอ้งกนัตวัเทา่นนั และยาํใหร้ะมดัระวงัในการลาดตระเวน

และการใชช้ีวิตกินนอนอยู่ในป่า ทาํประโยชนแ์ก่คนรุน่หลงั 

ผูสื้อข่าวรายงานว่า การปล่อยกาํลงัพลตามแผนบรูณาการการปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมป้ระดู-่

ชิงชนั ในพืนทีป่าอนรุกัษแ์ละป่าสงวนแหง่ชาติ เจา้หนา้ทีจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ เนืองจากพืนที

ดงักล่าวเป็น “โนแมนแลนด”์ ทียงัมีปัญหาเขตแดน 

โดยการปักปันเขตแดนไทย-สปป.ลาวถกูเวน้ไวต้งัแตพื่นที 3 หมู่บา้นของ อ.บา้นโคก จ.อตุรดิตถ ์คือ บา้นใหม ่

บา้นกลาง บา้นสวา่ง มาถึง (หมดุ) ที 36 บรเิวณเนินเขาภูสอยดาว จ.อตุรดิตถ ์ตอ่เนืองบา้นรม่เกลา้ จ.พิษณโุลก 

ระยะทาง 40 กิโลเมตร กระทงัถึง อ.นาแหว้ จ.เลย ทีมีแม่นาํเหืองแสดงแนวเขตแดนชดัเจน 
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วนัที 27 ต.ค. 64 ที ที อช.ภสูอยดาว นายโกเมศ พทุธสอน ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารพืนทีอนรุกัษที์ 11 นายบญุช ู

ไกรคง ผอ.ส่วนอนรุกัษแ์ละป้องกนัฯ นายวชิรศกัด ินาควฒันเศรษฐ์ ผอ.ส่วนอทุยานแห่งชาติ นายศกัดปิรนิทร ์

สรุารกัษ ์หน.ชดุปฏิบตักิารพิเศษสาํนกัอนรุกัษ ์11 นายวชัรพล แซเ่จีย หวัหนา้อทุยานแห่งชาติภสูอยดาวรว่มกนั

ปลอ่ยแถวกาํลงัพล จนท.พิทกัษป่์าและตชด.31 จาํนวน 100 นาย 

ตามแผนบรูณาการปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมป้ระดู ่ชิงชนั บรเิวณอทุยานแหง่ชาติภสูอยดาว และ

เขตหา้มล่าสตัวป่์าภูป่าภสูนัเขียว บรเิวณพืนทีชายแดน ประเทศไทย-สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน

เขตรอยตอ่ อ.บ่อภาค จ.พิษณโุลกและ อ.บา้นโคก อ.นาํปาด จ.อุตรดิตถ ์หลงัจากสืบทราบว่า มีการลกัลอบตดัไม ้

ซาํซากบรเิวณพืนทีเดิมๆในเขตป่าดิบทีมีความอุดมสมบรูณ ์

นายโมเมน กล่าวว่า พฤติกรรมของผูล้กัลอบตดัไมจ้ะมีการตดัเสน้ทาง เพือเขา้มาลกัลอบตดัและแปรรูปไมมี้คา่ใน

ฝังประเทศไทย และชกัลากไมก้ลบัไปยงัฝังประเทศเพือนบา้น และพบวา่ เลือกไมป้ระดู ่
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และไมช้ิงชนัแปรรูป วดัขนาดไม ้แลว้เป็นการสงัตดัแปรรูปไมต้ามความตอ้งการของตลาด ลกัษณะของการกระทาํ

เป็นรูปแบบของนายทนุ ลกัษณะเป็นไมท้อ่นยาวขนาด 1.5 เมตร หนา 3 นวิ ราคาซือขายประมาณ 2 หมืนบาท 

หากไมถ้กูสง่ไปขายยงัตา่งประเทศ สามารถจาํหน่ายไดร้าคาเพมิอีกหลายเท่าตวั เรียกวา่ เป็นไมมี้มลูคา่สงูมาก 

จงึถกูชงันาํหนกัขายเป็นกิโลกรมัเชน่ไมป้ระดูแ่ละชิงซนั ทาํใหผู้ล้กัลอบกระทาํผิดกฎหมายเพมิขนึ แม ้จนท.จบักมุ

ไดบ้อ่ยครงั กระทงัสืบทราบพบวา่ ไมเ้ถือนดงักล่าว ถกูตดัในเขตรอยตอ่จงัหวดัพิษณุโลก-อตุรดิตถต์ามแนวเขต

ตะเข็บชายแดน ซงึยืนยนัว่า ไมด้งักล่าวถกูตดัในเขตประเทศไทยไทยและสง่ขายไปยงัประเทศเพือนบา้น ฉะนนั

ทางสาํนกั 11 จงึจาํเป็นตอ้งสกดักนัและหยดุยงัขบวนการตดัไมด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรฐัมนตรี

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและอธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ 

 

นายบญุช ูกล่าววา่ การลาดตะเวนครงันี เพือปกปอ้งทรพัยากรป่าไมแ้ละสาํหรบัอาวธุปืนของเจา้หนา้ทีจะใช้

เฉพาะทีจาํเป็นเพอืปอ้งกนัตวัเท่านนั และยาํว่า เจา้หนา้ทีป่าไมท้กุท่านคือผูเ้สียสละ อทุิศกายและใจอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตขิองคนไทยไว ้และขอใหร้ะมดัระวงัในการลาดตะเวนและการใชชี้วิตกินนอนอยูใ่นป่า ใหท้าํ

ประโยชนแ์ก่คนรุน่หลงัซงึเป็นลกูเป็นหลานและเป็นอนาคตของชาติไทยของเราสืบไป 
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