
 สรุปขาวประจําในวันที่  18 มี.ค. 65 

ส่ือส่ิงพิมพ  

- คอลัมนขาวสดท่ัวไทย..เชียงใหม-เผาไมของกลาง  (ขาวสด  19 มี.ค. 65  หนา 11) 

- สางปมชายแดนเมียนมา  (ไทยรัฐ  18 มี.ค. 65  หนา 8) 

- CPF มอบเคร ื่องเปาลมทําแนวกันไฟ รวมปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ  (สยามรัฐ  18 มี.ค. 65  

หนา 11)  

ส่ือออนไลน 

- อุทยาน-ปาไม-ธรณี หารือ เตรียม พัฒนาแหลงไมกลายเปนหิน  (มติชนออนไลน  17 มี.ค. 65)  

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3237846 

- จับ “หนุมนาน” ครอบครองไมหวงหาม กวา 300 ทอน มูลคา 2 ลานบาท  (คมชัดลึกออนไลน  18 มี.ค. 65) 

https://www.komchadluek.net/news/508718 

- “ปทส.-จนท.ปาไม” จับหนุมพรอมไมสักกวา 300 ทอน สั่งดําเนินคดีฐานมีและครอบครองไมหวงหาม  

(สยามรัฐ  17 มี.ค. 65) https://siamrath.co.th/n/331888 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11434
วันที่: เสาร์ 19 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: เชียงใหม่-เผาไม้ของกลาง

รหัสข่าว: C-220319037096(18 มี.ค. 65/08:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.67 Ad Value: 10,637 PRValue : 31,911 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23432
วันที่: ศุกร์ 18 มีนาคม 2565
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: สางปมชายแดนเมียนมา

รหัสข่าว: C-220318009118(18 มี.ค. 65/04:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.88 Ad Value: 24,068 PRValue : 72,204 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

วนัท ี17 มี.ค.65 ภายใตก้ารอาํนวยการสงัการของ พล.ต.ต.มานะ กลบีสตับศุย ์ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อรยิพล สนิสอน รอง 

 ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานวุงษ์ คงคาอินทร ์ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติพนัธ ์

เจรญิชนกิานต ์รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ตฤณกร รสัยาปกรณ ์สว.กก.4 บก.ปทส. 

ใหชุ้ดปฏิบตักิารสบืสวนปราบปราม จว.นา่น รว่มกบั เจา้หนา้ทีตาํรวจ ศป.ปทส.ภ.5 เจา้หนา้ทีหนว่ยป้องกนัรกัษาป่าที 

นน.8 (แมจ่รมิ) เจา้หนา้ทีศนูยป์อ้งกนัปราบปรามท ี3 ภาคเหนือ เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตัิการพเิศษป่าไมภ้าคเหนือ 2 เจา้หนา้ทตีาํรวจ

รอ้ย ตชด.324 เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตัิการพเิศษป่าไม ้สจป.ท ี3 สาขาแพร ่เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไมน้า่น ผูใ้หญ่บา้นตอ๋ซอ้

หมูท่ี 6 



 

 
 
อทุยาน-ป่าไม-้ธรณี หารือ เตรยีม พฒันาแหลง่ไมก้ลายเป็นหิน 

นายรชัฎา สรุยิกลุ ณ อยธุยา อธิบดีกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช พรอ้มดว้ย นายสมศกัดิ สกลุวรรณรกัษ์ 

ผูอ้าํนวยการสว่นอทุยานแหง่ชาติ ไดป้ระชุมหารอื 3 หนว่ยงานไดแ้ก่ กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช กรมป่าไม ้และกรม

ทรพัยากรธรณี โดยมี นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มดว้ย นายพงศบ์ณุย ์ปองทอง อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี และผูท้ี

เกียวขอ้งเขา้รว่ม ณ หอ้งประชมุชนั 6 อาคาร ศนูย ์ปฏิบตัิการ กรมอทุยานแหง่ชาติฯ โดยการประชมุครงันีไดมี้การหารอืในประเด็น

การพฒันาแหลง่ไมก้ลายเป็นหิน อทุยานแหง่ชาติดอยสอยมาลยั-ไมก้ลายเป็นหิน จงัหวดัตาก เพอืเตรยีมความพรอ้มการจดังาน

การเฉลิมฉลอง Guinness World Record ในวนัท ี29 เมษายน 2565 รวมถงึการก่อสรา้งอาคารไมก้ลายเป็นหิน และสนบัสนนุการ

จดัตงัอทุยานธรณีไมก้ลายเป็นหนิ และอทุยานธรณีโลกสตลู 

นอกจากนียงัไดเ้รง่ดาํเนินการตามนโยบาย “ทส.ยกกาํลงัเอ๊กซ”์ ในแหลง่ท่องเทียวในพนืทขีองกรมอทุยานแหง่ชาติฯ และ

กรมป่าไม ้โดยการคดัเลอืกแหลง่ทอ่งเทียวทีสาํคญั ไดแ้ก่ แหลง่ทอ่งเทยีวทีตอ้งการองคค์วามรูว้ชิาการ และ แหลง่ท่องเทยีวที

ตอ้งการทราบเสถียรภาพความแข็งแรงหรอืความปลอดภยั จาํนวน 100 แหง่ เพอืใหก้รมทรพัยากรธรณี วางแผนเป็นแหลง่

ทอ่งเทยีวถาํและธรณีวิทยา พรอ้มทงัสง่เสรมิความรูท้างวิชาการตามแหลง่ทอ่งเทยีวถาํในพืนท ีและการพฒันาใชค้ลนืความถี

สาํหรบัระบบสอืสาร เพือเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัสถานการณแ์ละความปลอดภยัของนกัท่องเทยีวในถาํ และกาํหนดพนืทเีสยีงธรณี

พิบตัิภยัดินถลม่ หลมุยบุ แผ่นดินไหว ในเขตพนืทกีรมอทุยานแหง่ชาติฯ เพอืการวางแผนใชป้ระโยชนพ์นืทตีอ่ไป 



 
 
 

ภายใตก้ารอาํนวยการสงัการของ  พล.ต.ต.มานะ กลีบสตับศุย ์ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อรยิพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.  

พ.ต.อ.ศานวุงษ์ คงคาอินทร ์ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติพนัธ ์เจริญชนิกานต ์รอง 

ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ตฤณกร รสัยาปกรณ ์สว.กก.4 บก.ปทส.  

ใหชุ้ดปฏิบตักิารสบืสวนปราบปราม จว.นา่น รว่มกบั เจา้หนา้ที

ตาํรวจ ศป.ปทส.ภ.5 เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที นน.8 (แมจ่รมิ) 

เจา้หนา้ทศีนูยป์อ้งกนัปราบปรามท ี3 ภาคเหนือ เจา้หนา้ทีชดุปฏบิตัิการ

พิเศษป่าไมภ้าคเหนือ 2 เจา้หนา้ทตีาํรวจรอ้ย ตชด.324 เจา้หนา้ทีชดุ

ปฏิบตัิการพิเศษป่าไม ้สจป.ท ี3 สาขาแพร ่เจา้หนา้ทชีดุปฏิบตัิการพิเศษ

ป่าไมน้า่น ผูใ้หญ่บา้นตอ๋ซอ้หมู่ที 6 

ลา่สดุ รว่มกนัจบักมุตวั นายชวกร (สงวนนามสกลุ) อาย ุ27 ปี 

ชาว จ.น่าน พรอ้มดว้ยของกลาง ไมส้กัท่อนจาํนวน 310 ทอ่น ปรมิาตร 

38.16 ลกูบาศกเ์มตร คิดคา่เสียหายของรฐัเป็นจาํนวนเงิน 2,289,600 บาท โดยกลา่วหาวา่กระทาํความความผิดตาม

พระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 11,69 ขอ้หาฐาน "ทาํไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตฯ" และ "มีไมห้วงหา้มอนัยงัมิได้

แปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตฯ"จบักมุไดท้ีบรเิวณหว้ยตน้ยม บา้นตอ๋ซอ้ หมู6่ ต.นาํปาย อ.แมจ่รมิ จ.นา่น ก่อนจะ

ควบคมุตวัสง่ พงส.สภ.แมจ่รมิ จ.นา่น เพอืดาํเนินคดตีามกฎหมาย 


