
สรุปขาวประจําในวันท่ี  16 พ.ย. 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว..ธเนศพล ธนบุณยวัฒน เลขานุการ รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ลําปาง  (ไทยรัฐ  17 พ.ย. 64  

หนา 10) 

- คอลัมน Special Report ยึด! ปาลมใหชาวบานตนแบบ ‘คทช.หงษเจริญ’  (เดลินิวส  17 พ.ย. 64  หนา 

1,11)  

 
สื่อออนไลน 
-  บุกลักลอบตัดไมพะยูงในวัด  (บานเมือง  15 พ.ย. 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/crime/258664 

- มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย และมูลนิธิฯ รับใบกระกาศเกียรติคุณ  (ประชาชาติธุรกิจ  15 พ.ย. 64) 

https://www.prachachat.net/public-relations/news-801811 
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ตามทไีดม้คีนรา้ยประมาณ 5-6 คน ไดก้อ่เหตลุักลอบตดัไมพ้ะยงู จํานวน 1 ตน้ ภายในบรเิวณวดับา้น

โนนยาง หมูท่ ี1 ต.สระสมงิ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธาน ี ในเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันท ี13 

พ.ย. 64 ทผีา่นมา  โดยคนรา้ยสามารถนําไมพ้ะยงูทโีคน่ลงแลว้ตัดเป็นทอ่นๆ ความยาวท่อนละ

ประมาณ 2 เมตร ซงึคนรา้ยเอาขนึรถกระบะไมท่ราบยหีอ้และทะเบยีนหลบหนไีปได ้จํานวน 2 ทอ่น 

สว่นอกี 1 ทอ่นทเีหลอืไวนั้น  มชีาวบา้นไดย้นิเสยีงและตนืมาพบเสยีกอ่น  คนรา้ยจงึรบีขบัรถหน ีและ

ทงิไมไ้วใ้หด้ตูา่งหนา้ จํานวน 1 ทอ่น ดังกลา่ว ซงึหลังเกดิเหต ุร.ต.อ.สายชล โตเรอืง รองสว.

(สอบสวน) สภ.วารนิชําราบ ไดรั้บแจง้เหต ุและรบีรดุไปตรวจสอบ ในทันท ีและพบเพยีงตอไมข้องตน้

พะยงู และ ทอ่นไมพ้ะยงูทคีนรา้ยขนไปไมห่มด และ หลังเกดิเหต ุชาวบา้นทังในและนอกพนืทไีดใ้ห ้

ความสนใจในเรอืงนกีันเป็นจํานวนมาก  
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ตอ่มา  วนัท ี15 พ.ย.64  เวลา 09.30 น. เจา้หนา้ทฝ่ีายปกครองอําเภอวารนิชําราบ จ.อบุลฯ ไดล้ง

พนืท ีเพอื ตรวจทเีกดิเหต ุคนรา้ยลักทรัพย ์(ไมพ้ะยงู) ทวีดับา้นโนนยาง หมูท่ ี1 ต.สระสมงิ อ.วารนิ

ชําราบ จ.อบุลฯ  โดยม ีร.ต.อ.สายชล โตเรอืง รองสว.(สอบสวน) สภ.วารนิชําราบ รอ้ยเวรสถานยีอ่ย

ศรไีคร หนา้มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีพรอ้มดว้ยสายตรวจศรไีค และชดุสบืสวน รว่มกันลงพนืท ีเพอื 

ตรวจสอบทเีกดิเหตอุกีครัง  และใน เบอืงตน้น ียังไมท่ราบผูก้อ่เหต ุ และเรอืงนอียูร่ะหวา่งสบืสวน

ตดิตามผูก้ระทําผดิ  มาลงโทษตามกฎหมาย  

 

ในวนัเดยีวกัน เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.อดเิทพ พชิาดลุย ์รองผบก.ภ.จ.อบุลราชธาน ี พรอ้มดว้ย 

พ.ต.ท.บวรศักด ิคํารังษี รองผกก.สส.สภ.วารนิชําราบ  พ.ต.ต.พศิาล ศภุโกศล  สว.สส. สภ.วารนิชํา

ราบ ไดล้งพนืท ีตรวจทเีกดิเหตลุกัทรัพย ์(ไมพ้ะยงู) ทวีดับา้นโนนยาง หมูท่ ี1 ต.สระสมงิ อ.วารนิชํา

ราบ จ.อบุลราชธาน ีพรอ้มทังไดกํ้าชบัการปฏบิัต ิ ใหเ้จา้หนา้ทตํีารวจเรง่ตดิตามจับกมุตัวผูก้อ่เหต ุ มา

ลงโทษและดําเนนิการตามกฎหมายตอ่ไป   
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กรงุเทพฯ – 27 ตลุาคม 2564 : บรษัิท มติซบูชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด นําโดย มร. โมะริ

คาซ ุชกก ิประธานคณะกรรมการ บรษัิท มติซบูชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ ประธาน มลูนธิ ิ

มติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย พรอ้มดว้ย มร. เอออิชิ ิโคอโิตะ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท มติซบูิ

ช ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด รับใบประกาศเกยีรตคิณุ ผูช้ว่ยเหลอืราชการกรมป่าไม ้สาขา

สง่เสรมิและพัฒนาป่าชมุชน ประจําปี พ.ศ. 2564 จากกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สงิแวดลอ้ม เนอืงในงานวันสถาปนากรมป่าไม ้ครบรอบ 125 ปี “รัฐมป่ีา ประชามสีขุ ยคุวถิใีหม”่ 

โดยรางวลัดังกลา่วมอบใหเ้พอืเชดิชเูกยีรตขิอง มติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย และมลูนธิฯิ ที

สนับสนุนการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้สรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจในดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสงิแวดลอ้มในชมุชน ตลอดจนพัฒนาพนืทสีาธารณะ

ประโยชนใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นป่าไมแ้ละนันทนาการ ซงึบรษัิทฯ และมลูนธิฯิ ไดผ้า่นหลักเกณฑก์าร

คัดเลอืกจากประกาศและความเห็นชอบของคณะกรรมการการคัดเลอืก นําโดย นายวราวธุ ศลิปอาชา 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

มร.โมะรคิาซ ุชกก ิประธานคณะกรรมการ บรษัิท มติซบูชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ 

ประธาน มลูนธิ ิมติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย กลา่ววา่ “เรารูส้กึภาคภมูใิจและเป็นเกยีรตทิไีดเ้ป็น

สว่นสําคัญของสงัคมในการอนุรักษ์สงิแวดลอ้มของประเท ศ โดยเราไดจั้ดตงั “มลูนธิ ิมติซบูชิ ิ

มอเตอรส์ ประเทศไทย” ขนึ เพอืเป็นสว่นหนงึในพันธสญัญาระยะยาวทเีราจะขบัเคลอืนสงัคมไทยให ้

เตบิโตไปขา้งหนา้ ซงึความทุม่เทของเราตอ่การใสใ่จสงิแวดลอ้มนัน สอดคลอ้งกับหนงึใน 3 แกนหลัก

สําคัญของมลูนธิ ิมติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย ไดแ้ก ่1) ดา้นสงิแวดลอ้ม 2) ดา้นสขุภาพและชวีอ

นามัย และ 3) ดา้นการศกึษาและจรยิธรรม ซงึรางวัลทเีราไดรั้บในครังน ีแสดงใหเ้ห็นถงึความตังใจ

ของเราทจีะขบัเคลอืนอตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยเพอืความเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่ง

ยังยนื”  
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มติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย ยังคงเดนิหนา้สนับสนุนการใชพ้ลังงานสะอาดอยา่งเต็มท ีโดย

โครงการปลกูป่าดังกลา่วถอืเป็นหนงึในโครงการความรเิรมิของบรษัิทฯ ทจีะชว่ยดดูซบักา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในอากาศ ควบคูไ่ปกับการตดิตังแผงโซลารเ์ซลลบ์นหลังคาของศนูยก์าร

ผลติรถยนตม์ติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย ทแีหลมฉบัง จังหวดัชลบรุ ีรวมถงึเปิดตัวรถยนต ์มติซูบ ิ

ช ิเอาทแ์ลนเดอร ์พเีอชอวี ีรถยนตป์ลักอนิไฮบรดิสญัชาตญิปีุ่ นรุน่แรกทผีลติขนึในประเทศไทย ในปี 

พ.ศ. 2563 ซงึจากการศกึษาการประเมนิการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ตามวฏัจักรชวีติของ

ผลติภัณฑ ์(Life Cycle Assessment – LCA) ของมติซบูชิ ิมอเตอรส์ คอรป์อเรชนั พบวา่ ตราบจน

ปัจจบุัน รถยนตป์ระเภทปลักอนิไฮบรดิเป็นหนงึในทางเลอืกทดีทีสีดุเพอืการอนุรักษ์สงิแวดลอ้ม เมอื

พจิารณาปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ไมเ่ฉพาะจากปลายทอ่ไอเสยีรถยนต ์แตห่มาย

รวมถงึทังกระบวนการการผลติทังหมด ทังจากการผลติกระแสไฟฟ้า และจากกระบวนการการผลติ

รถยนตอ์กีดว้ย 
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