
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  4-7 ธันวาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ชี้ ส.ค. บินฮุบ “เกาะนุยนอก” ตะลึงทะเลอันดามันมีอีกอื้อ  (ไทยรัฐ  6 ธ.ค. 64  หนา 10) 

- ลอบตัดไมปาตนน้ําเหนือเข่ือนบางลาง  (มติชน  7 ธ.ค. 64  หนา 18) 

- ตั้ง “วราวุธ” ขับเคลื่อนการดูดกลับกาซเรือนกระจก  (ไทยรฐั  4 ธ.ค. 64  หนา 7)  

- ฝุนมาแลว! กทม.เจอ 1 เขต ‘ปอม’ สั่งใช กม. เขม  (ผูจัดการายวัน  7 ธ.ค. 64  หนา 1,4) 

สื่อออนไลน 
- รุกปา ‘สิริกิติ์’! ลักลอบตัดไมแผวถางกวา 2 งาน  (แนวหนา  7 ธ.ค. 64) 

https://www.naewna.com/local/620103 

- จนท.พบการลักลอบตัดไมในพ้ืนที่ปาสิริกิติ์ เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง อ.ธารโต จ.ยะลา  (ผูจัดการรายวัน  

4 ธ.ค. 64)  https://mgronline.com/south/detail/9640000120237  

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23330
วันที่: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ชี้ ส.ค.บินฮุบ "เกาะนุ้ยนอก" ตะลึงทะเลอันดามันมีอีกอื้อ

รหัสข่าว: C-211206039076(5 ธ.ค. 64/06:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.34 Ad Value: 32,274 PRValue : 96,822 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23328
วันที่: เสาร์ 4 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ตั้ง "วราวุธ" ขับเคลื่อนการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

รหัสข่าว: C-211204009083(4 ธ.ค. 64/04:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.45 Ad Value: 16,995 PRValue : 50,985 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3578
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: ฝุ่นมาแล้ว!กทม.เจอ1เขต'ป้อม'สั่งใช้กม.เข้ม

รหัสข่าว: C-211207040007(7 ธ.ค. 64/05:45) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 24.47 Ad Value: 36,705 PRValue : 110,115 คลิป: สี่สี(x3)



 

ยะลา - พลโท เกรียงไกร ศรรัีกษ ์ผอ.กอ.รมน.ภาค 4  ผบก.ตชด.ภาค 4 สงัการอาํนวยการโดย ผบ.ฉก.

ตชด.44 ให้เจ้าหน้าทเีข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทาํลายป่าและลักลอบทาํลายทรัพยากรธรรม ชาติ

ในพืนทป่ีาสงวนต้นนาํ ป่าสิริกิต ิในพนืทอีาํเภอธารโต จังหวัดยะลา  เหนือทะเลสาบเขอืนบางลาง  พบ

ถูกลักลอบทาํลายหลายจุด 

วนัที 4 ธนัวาคม 2564 ภายใตก้ารสงัการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรกัษ ์ผอ.กอ.รมน.ภาค 4  ผบก.ตชด.ภาค 4 

ภายใตก้ารสงัการอาํนวยการโดย พ.ต.ท.จารพิฒัน ์ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด. 44 ใหค้ณะเจา้หนา้ทีประกอบดว้ย 

จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงานกบั ฉก.ตชด.44 หน่วยทหาร ตร.ภธูรธารโต  จนท.รพศ. (จนท.โรงพยาบาล

ศนูยธ์ารโต)  จนท.ฝ่ายปกครอง ศปก.อ.ธารโต จ.ยะลา  จนท.นิคมกือลอง จนท.ป่าไม ้และ ผูน้าํทอ้งที  ผูใ้หญ่บา้น 

รว่มกนัพิสจูนท์ราบโดยเดินเทา้ เขา้ตรวจสอบการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าและลกัลอบทาํลายทรพัยากรธรรม ชาติ

ในพืนทีป่าสงวนตน้นาํ ทอ้งที บา้นจฬุาภรณพ์ฒันา 9 หมูที่ 9 ต.แมห่วาด อ.ธารโต จ.ยะลา เนืองจากไดร้บัแจง้

จาก แหลง่ขา่วในพืนทีว่า มีการลีกลอบตดัไมท้าํลายป่า คณะ จนท.ตรวจพบพืนทีป่าไมก้าํลงัถกูลกัลอบทาํลาย

ใหม่ จาํนวน 1 แปลง ตรวจสอบพบพืนทีป่าไมส้มบรูณ ์บนภเูขา เหนือทะเลสาบเขือนบางลาง ถกูลกัลอบทาํลาย 

โดยกลุม่บกุกรุกเหิมเกรมิโดยนาํรถแบค็โฮ ไถปรบัดนิเป็นถนนเขา้ไปในป่า เป็นขนั และตดัไมท้าํลายป่า แผว้ถาง

ป่าไมใ้หม่ เพือทาํการเกษตรในการปลูกตน้ทเุรียน 

 



ยะลา - ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สงัการให้เจ้าหน้าทเีข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทาํลายป่าในพืนทป่ีา

สงวนต้นนาํ ป่าสิริกิต ิในพนืทเีหนือทะเลสาบเขอืนบางลาง อ.ธารโต จ.ยะลา พบถูกลักลอบทาํลายเพอื

ทาํการปลูกต้นทุเรียน 

 

วนันี (4 ธ.ค.) ภายใตก้ารสงัการของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรกัษ ์ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ภายใตก้ารสงัการอาํนวยการโดย 

พ.ต.ท.จารพิฒัน ์ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด. 44 ใหเ้จา้หนา้ทีประกอบดว้ย จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประสานงานกบั 

ฉก.ตชด.44 หนว่ยทหาร ตร.ภธูรธารโต จนท.รพศ. (จนท.โรงพยาบาลศนูยธ์ารโต) จนท.ฝ่ายปกครอง ศปก.อ.ธาร

โต จ.ยะลา จนท.นิคมกือลอง จนท.ป่าไม ้และผูน้าํทอ้งที ผูใ้หญ่บา้น รว่มกนัพิสจูนท์ราบโดยเดินเทา้เขา้ตรวจสอบ

การลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าและลกัลอบทาํลายทรพัยากรธรรมชาติในพืนทีป่าสงวนตน้นาํ ทอ้งทีบา้นจฬุาภรณ์

พฒันา 9 หมู่ที 9 ต.แมห่วาด อ.ธารโต จ.ยะลา เนืองจากไดร้บัแจง้จากแหล่งข่าวในพืนทีว่า มีการลกัลอบตดัไม้

ทาํลายป่า 

 

เจา้หนา้ทีตรวจพบพืนทีป่าไมก้าํลงัถกูลกัลอบทาํลายใหม ่จาํนวน 1 แปลง ตรวจสอบพบพืนทีป่าไมส้มบรูณบ์น

ภเูขาเหนือทะเลสาบเขือนบางลาง ถกูลกัลอบทาํลาย โดยกลุม่บกุรุกเหิมเกริมโดยนาํรถแบ็กโฮไถปรบัดินเป็นถนน

เขา้ไปในป่าเป็นขนั และตดัไมท้าํลายป่า แผว้ถางป่าไมใ้หม ่เพือทาํการเกษตรในการปลกูตน้ทเุรียน 

 

 



 

 

 

 

โดยเจา้หนา้ทีเขา้ตรวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายเสียหาย จาํนวน 2 งาน 19 ตารางวา และตรวจพบตน้ไมข้นาดถกู

ตดัดว้ยเครืองเลือยโซย่นต ์จาํนวน 1 ตน้ ไมท่ราบชนิด ในพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายตรวจยึดวตัถพุยาน จาํนวน 1 

รายการ คือ จอบ จาํนวน 1 เล่ม ขณะทีเจา้หนา้ทีเขา้ตรวจสอบไมพ่บบคุคลใดในพืนทีเกิดเหต ุโดยเจา้หนา้ทีได้

กล่าวหาว่าผูที้ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า กระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.จดัทีดินเพือการ

ครองชีพ พ.ศ.2511 

 

เหตเุกิดทีพืนทีป่าไมถ้าวร พ.ศ.2484 เขตพืนทีป่าสงวนตน้นาํเพือกิจการนิคม เหนือทะเลสาบเขือนบางลาง ตน้

แม่นาํปัตตานี และอยูใ่นเขตโครงการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสตัวป่์า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต ้พนืที

ส่วนที 2 (ป่าสิรกิิต)ิ บ.จฬุาภรณพ์ฒันา 9 หมู่ที.9 ต.แมห่วาด อ.ธารโต จ.ยะลา 

 

จากนันได้มอบหมาย จนท.หน่วยป้องกันและรักษาป่าท ียล.3 (ลาํพะยา) และ นิคมสร้างตนเองพัฒนา

ภาคใต้ จัดทาํบันทกึรายละเอียด ตรวจสอบ ตรวจยึด แล้วนาํเรอืงร้องทกุขต์่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่

หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพอืดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

 

 

 

 


