
สรุปข�าวประจําวันท่ี 30 มี.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ย�อยข�าวภูมิภาค: ลอบตัดไม�แปรรูปป�าสงวนลาบู-ถํ้าทะลุ (ไทยโพสต& วันท่ี 30 มี.ค. 65 หน�า 15) 

- เดลินิวส&ก�อนข้ึนแท�น: บุกจับยึดไม�กลางป�าเขา (เดลินิวส& วันท่ี 31 มี.ค. 65 หน�า 2) 

- ท่ีดินถอนโฉนด59ฉบับ2,111ไร�เอาผิด'ธนาธร-มารดา-พ่ี'รุกป�า  (กรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 30 มี.ค. 65 หน�า 1,12) 

- จ�อฟ=น'แม�ทอน'เพิกถอนท่ีรุกป�า กก.ผวาโดนยุบ (ไทยโพสต& วันท่ี 30 มี.ค. 65 หน�า 1,3) 

ข�าวเว็บไซต* 

หน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน นําทีม ทําแนวป>องกันไฟรอบบริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง 

สยามรัฐออนไลน&  29 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335479 

แม�ฮ�องสอนระดมกําลังทําแนวสกัดไฟป�าลามเข�าโรงเรียน 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/644438 

เจ�าหน�าท่ีจับกุมแกWงลักลอบตัดไม�แปรรูปพร�อมแอบตัดถนนป�าสงวนแห�งชาติ 

29 มีนาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/113660/ 

ยะลาสนธิกําบุกจับมอดไม�ลักลอบตัดไม�ตามใบสั่งนายทุน กลางป�าสงวนฯ ยึดของกลางอ้ือ 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/274711 

ยะลาสนธิกําลังบุกจับมอดไม�กลางป�าสงวนตามใบสั่งนายทุนยึดของกลางได�เพียบ 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/644300 

อินทนิล เดินหน�า “แก�วเพาะกล�า” ปaท่ี 3 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/economy/274713 

"อินทนิล" เดินหน�า “แก�วเพาะกล�า” ปa 3 ส�งมอบแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ ให�กรมป�าไม�นําไปเพาะกล�า 

ผู�จัดการออนไลน& 29 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000030635 

“อินทนิล” ส�งมอบแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ เปลี่ยนกาแฟเปeนต�นไม�สู�ผืนป�า 

ฐานเศรษฐกิจ 29 มี.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/business/519277 

สั่งเพิกถอนท่ีดิน จ.ราชบุรีกว�า 2 พันไร� ของแม�ธนาธรแล�ว ให�ยื่นอุทธรณ&ใน 15 วัน 

ไทยรัฐออนไลน& 29 มี.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2354174 

 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9268
วันที่: พุธ 30 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนซ้าย)

คอลัมน์: ย่อยข่าวภูมิภาค: ลอบตัดไม้แปรรูปป่าสงวนลาบู-ถ้ำทะลุ

รหัสข่าว: C-220330008059(30 มี.ค. 65/03:14) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 15.82 Ad Value: 11,865 PRValue : 35,595 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26467
วันที่: พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกจับยึดไม้กลางป่าเขา

รหัสข่าว: C-220331035117(30 มี.ค. 65/06:44) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.11 Ad Value: 15,521 PRValue : 46,563 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12086
วันที่: พุธ 30 มีนาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ที่ดินถอนโฉนด59ฉบับ2,111ไร่เอาผิด'ธนาธร-มารดา-พี่'รุกป่า

รหัสข่าว: C-220330011006(30 มี.ค. 65/04:51) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 99.03 Ad Value: 158,448 PRValue : 475,344 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12086
วันที่: พุธ 30 มีนาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ที่ดินถอนโฉนด59ฉบับ2,111ไร่เอาผิด'ธนาธร-มารดา-พี่'รุกป่า

รหัสข่าว: C-220330011006(30 มี.ค. 65/04:51) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 99.03 Ad Value: 158,448 PRValue : 475,344 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9268
วันที่: พุธ 30 มีนาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 3

หัวข้อข่าว: จ่อฟัน'แม่ทอน'เพิกถอนที่รุกป่า กก.ผวาโดนยุบ

รหัสข่าว: C-220330008031(30 มี.ค. 65/03:14) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 36.78 Ad Value: 27,585 PRValue : 82,755 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

หน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน นําทีม ทําแนวป>องกันไฟรอบบริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง 

สยามรัฐออนไลน&  29 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/335479 

หน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน นําหน�วยงานในสังกัด ร�วมกับศูนย&ส�งเสริมการควบคุมไฟป�าแม�ฮ�องสอน
(เหยี่ยวไฟ) , สถานีควบคุมไฟป�าท�าโป�งแดง และ ชุดปฏิบัติการเสือไฟนครศรีธรรมราช ทําแนวป>องกันไฟรอบบริเวณ
โรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง ป>องกันการเกิดไฟป�าและลามเข�าไหม�โรงเรียน 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 นายทวีชัย กันทใจ หน.หน�วยฯ นปพ.อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน และหัวหน�าหน�วยป>องกัน
และพัฒนาป�าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี มส.2 (อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน) ร�วมกับศูนย&ส�งเสริมการ
ควบคุมไฟป�าแม�ฮ�องสอน(เหยี่ยวไฟ) , สถานีควบคุมไฟป�าท�าโป�งแดง และ ชุดปฏิบัติการเสือไฟนครศรีธรรมราช ทําแนว
ป>องกันไฟรอบบริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง ต.ผาบ�อง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน เพ่ือป>องกันการเกิดไฟป�าและลามเข�า
ไหม�โรงเรียน 

ด�วยทางโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดงขอความอนุเคราะห&ทําแนวป>องกันไฟรอบบริเวณโรงเรียนประกอบกับโรงเรียนเปeนช�วง
ปjดภาคเรียนช�วงฤดูร�อน และภายในบริเวณโรงเรียนมีใบไม�แห�งท่ีเปeนเชื้อเพลิงอยู�รอบๆ เจ�าหน�าท่ีจึงร�วมกันทําแนว
ป>องกันไฟรอบๆ บริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง หมู�.5 ตําบลผาบ�อง อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน 

นายทวีชัน กันทใจ หน.หน�วยฯ นปพ.อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน และหัวหน�าหน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�เมือง
แม�ฮ�องสอน เปjดเผยว�า สําหรับท่ีตั้งของโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง บริเวณโดยรอบ จะเปeนป�าเบญพรรณ เม่ือเข�าสู�ฤดูแล�ง 
ต�นไม�จําพวกต�นพลวงและชนิดอ่ืน ๆ จะผลัดใบ ส�งผลให�มีใบไม�สะสมบนพ้ืนดินเปeนจํานวนมาก หากมีการลอบเผาป�า
และลุกลามเกิดข้ึนจะส�งผลกระทบต�ออาคารเรียน บ�านพักครู ของโรงเรียนท่ีอยู�ติดกับป�า จึงได�มีการดําเนินการเร�งทํา
แนวกันไฟเพ่ือป>องกันไว�ล�วงหน�า 

 



 

แม�ฮ�องสอนระดมกําลังทําแนวสกัดไฟป�าลามเข�าโรงเรียน 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/644438 

หน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน นําหน�วยงานในสังกัดร�วมกับศูนย&ส�งเสริมการควบคุมไฟป�าแม�ฮ�องสอน 
(เหยี่ยวไฟ) สถานีควบคุมไฟป�าท�าโป�งแดงและชุดปฏิบัติการเสือไฟฯ ทําแนวป>องกันไฟรอบบริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�ง
แดง ป>องกันการเกิดไฟป�าและลามเข�าไหม�โรงเรียน 

วันท่ี 29 มี.ค.65 นายทวีชัย กันทใจ หัวหน�าหน�วยฯ นปพ.อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน และหัวหน�าหน�วยป>องกันและ
พัฒนาป�าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี มส.2 (อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน) ร�วมกับศูนย&ส�งเสริมการควบคุม
ไฟป�าแม�ฮ�องสอน (เหยี่ยวไฟ), สถานีควบคุมไฟป�าท�าโป�งแดง และชุดปฏิบัติการเสือไฟนครศรีธรรมราช ทําแนวป>องกัน
ไฟรอบบริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง ต.ผาบ�อง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน เพ่ือป>องกันการเกิดไฟป�าและลามเข�าไหม�
โรงเรียน 

ด�วยทางโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดงขอความอนุเคราะห&ทําแนวป>องกันไฟรอบบริเวณโรงเรียนประกอบกับโรงเรียนเปeนช�วง
ปjดภาคเรียนช�วงฤดูร�อน และภายในบริเวณโรงเรียนมีใบไม�แห�งท่ีเปeนเชื้อเพลิงอยู�รอบๆ เจ�าหน�าท่ีจึงร�วมกันทําแนว
ป>องกันไฟรอบๆ บริเวณโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง หมู� 5 ตําบลผาบ�อง อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน 

นายทวีชัน กันทใจ หัวหน�าหน�วยฯ นปพ.อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน และหัวหน�าหน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�เมือง
แม�ฮ�องสอน เปjดเผยว�า สําหรับท่ีตั้งของโรงเรียนบ�านท�าโป�งแดง บริเวณโดยรอบจะเปeนป�าเบญพรรณ เม่ือเข�าสู�ฤดูแล�ง 
ต�นไม�จําพวกต�นพลวงและชนิดอ่ืนๆ จะผลัดใบส�งผลให�มีใบไม�สะสมบนพ้ืนดินเปeนจํานวนมากหากมีการลอบเผาป�าและ
ลุกลามเกิดข้ึนจะส�งผลกระทบต�ออาคารเรียน บ�านพักครูของโรงเรียนท่ีอยู�ติดกับป�า จึงได�มีการดําเนินการเร�งทําแนวกัน
ไฟเพ่ือป>องกันไว�ล�วงหน�า 

 

 



 

เจ�าหน�าท่ีจับกุมแกWงลักลอบตัดไม�แปรรูปพร�อมแอบตัดถนนป�าสงวนแห�งชาติ 

29 มีนาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/113660/ 

เจ�าหน�าท่ีจับกุมตัวพร�อมของกลางรถยนต&บรรทุกไม� และ ไม�หลุมพอแปรรูป หลังลักลอบตัดไม�ตามใบสั่งนายทุนนําไม�
แปรรูปไปขายนอกพ้ืนท่ี 

29 มี.ค.65 – พ.ต.ท.ธนพล เยาว&พักตร& สวญ.สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร�วมกับ จนท.ตร.สภ.บาตูตาโมง, จนท.ชดุ
สืบสวน สภ.ปะแต, จนท.ตชด.44, จนท.ผภม. กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ จนท.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 
(ปะแต) ได�ร�วมกันออกตรวจ เนื่องจากได�รับแจ�งจากคนให�ข�าวว�า มีการลักลอบตัดไม�แปรรูปไม� เพ่ือนําไปขายนอกพ้ืนท่ี 
บนภูเขาสูง ท�องท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และ ได�รับแจ�งจากคนให�
ข�าวเพ่ิมเติมว�า ท่ีมีการลักลอบตัดไม�แปรรูปไม� เพ่ือนําไปขายนอกพ้ืนท่ี บนภูเขาสูง ท�องท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบ�านเขาหัวช�าง 
บ�านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลาคณะ จนท.ได�ร�วมกันเข�าดําเนินการจับกุมตัว นายเจตน& เพ็ชรวิโรจน& 
ผู�ต�องหา อายุ 53 ปa บ�านเลขท่ี 29/1 หมู�ท่ี 3 ต.บ�านนอก อ.ปะนาเระ จ.ป=ตตานี พร�อมของกลาง รถยนต&บรรทุกไม� 
จํานวน 1 คัน และ ไม�หลุมพอแปรรูป จํานวน 82 แผ�น/ชิ้น 

คณะเจ�าหน�าท่ี ได�ร�วมกันเข�าร�วมตรวจพ้ืนท่ี กลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมือง ลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดย 
รยบ.โดยไปสุดถนนดิน จุดจอดรถ พบร�องรอยล�อตีนตะขาม รถแม็คโครขนาดเล็ก จึงเดินตามรอย ผ�านป�ายาง และตัด
ถนนเข�าไปในป�า สุดร�องรอยตัดถนนดินใหม� พบจุดแปรรูปไม� ร�องรอยตัดถนนเข�ามาขนย�ายไม�แปรรูป คณะเจ�าหน�าท่ี 
จึงทําการตรวจ จุดแปรรูปไม�ใหม� จุดท่ี 1 พบว�าเปeนไม�ชนิดไม�หลุมพอตัดโค�นเก�า แล�วแปรรูปใหม� ไม�แปรรูปขนาดเล็ก
ขนย�ายไปหมดแล�ว คงเหลือไม�ท�อนและไม�แปรรูปขนาดใหญ� (ไม�ทําโตWะ) คณะ จนท.ตรวจยึดและตรวจวัดไม�ได� ดังนี้ 

1.ไม�หลุมพอ ท�อน ขนาดโต 315 ซม.ยาว 272 ซม.จํานวน 1 ท�อน 

2.ไม�หลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กว�าง 80 ซม.ยาว 300 ซม.จํานวน 5 แผ�น/ชิน้ 

3.ไม�หลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กว�าง 80 ซม.ยาว 330 ซม.จํานวน 3 แผ�น/ชิน้ 



คณะ จนท.ทําการตรวจวัด ร�องรอย รถแม็คโคร ตัดถนนใหม�ไปในป�า ขนาดกว�าง 300 ซม.ยาว 300 เมตร ทําให�พ้ืนท่ี
ป�าไม�ถูกทําลายใหม�เสียหาย (รายละเอียดอ่ืน อยู�ระหว�างคิดคํานวณของ จนท.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต))
ต�อมา จนท.เข�าตรวจสอบ จุดท่ี 2 ตามร�องรอยเดินเท�า ไปในป�าริมลําห�วยไปบนภูเขา พบต�นหลุมพอขนาดใหญ� ถูกตัด
ด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต& ล�มคาตอจํานวน 1 ต�น คณะ จนท.ทําการตรวจยึดและตรวจวัด โคนต�นโต 570 ซม.และ
ตรวจวัดต�นไม�หลุมพอ ขนาดลําต�นโต 240 ซม.ยาว 2,300 ซม.จํานวน 1 ท�อน (ปริมาตร อยู�ระหว�างคิดคํานวณของ 
จนท.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต)) คณะเจ�าหน�าท่ี จึงทําการ ตรวจยึด ไม�แปรรูป และไม�ท�อนดังกล�าว แต�ไม�
มีขนาดใหญ� ยังขนย�ายออกมาไม�ได� ยังคงกองอยู�ท่ีเกิดเหตุ และได�มอบหมายให� หน.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 
(ปะแต) ดําเนินการเฝ>ารักษาและดําเนินการขนย�ายต�อไป ตามระเบียบของ กรมป�าไม� 

โดยเจ�าหน�าท่ีได�กล�าวหาว�า ผู�ท่ีลักลอบตัดไม�ทําลายป�า ลักลอบแปรรูปไม� กระทําความผิด พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 
มาตรา 11, 48, 54 และ 69 และ พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 สถานท่ีเกิดเหตุ กลุ�มบ�านเขาหัว
ช�าง บ�านเหมือลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป�าสงวนแห�งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ คณะ จนท.มอบหมาย
ให� นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) เฝ>ารักษาไม�แปรรูป ไม�ท�อน จัดทําบันทึกตรวจสอบ 
ตรวจยึดส�ง พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยะลาสนธิกําบุกจับมอดไม�ลักลอบตัดไม�ตามใบสั่งนายทุน กลางป�าสงวนฯ ยึดของกลางอ้ือ 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/274711 

เม่ือวันท่ี 29 มี.ค.65 พ.ต.ท.ธนพล เยาว&พักตร& สวญ.สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร�วมกับ จนท.ตร.สภ.บาตูตาโมง, 
จนท.ชุดสืบสวน สภ.ปะแต, จนท.ตชด.44, จนท.ผภม. กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ จนท.หน�วยป>องกันรักษา
ป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ได�ร�วมกันออกตรวจ เนื่องจากได�รับแจ�งจากคนให�ข�าวว�า มีการลักลอบตัดไม�แปรรูปไม� เพ่ือนําไป
ขายนอกพ้ืนท่ี บนภูเขาสูง ท�องท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และ ได�รับ
แจ�งจากคนให�ข�าวเพ่ิมเติมว�า ท่ีมีการลักลอบตัดไม�แปรรูปไม� เพ่ือนําไปขายนอกพ้ืนท่ี บนภูเขาสูง ท�องท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบ�าน
เขาหัวช�าง บ�านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลาคณะ จนท.ได�ร�วมกันเข�าดําเนินการจับกุมตัว นายเจตน& อายุ 
53 ปa อ.ปะนาเระ จ.ป=ตตานี พร�อมของกลาง รถยนต&บรรทุกไม� จํานวน 1 คัน และ ไม�หลุมพอแปรรูป จํานวน 82 
แผ�น/ชิ้น 

คณะเจ�าหน�าท่ี ได�ร�วมกันเข�าร�วมตรวจพ้ืนท่ี กลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมือง ลาบู  ม.8  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดย 
รยบ.โดยไปสุดถนนดิน จุดจอดรถ พบร�องรอยล�อตีนตะขาม รถแม็คโครขนาดเล็ก จึงเดินตามรอย ผ�านป�ายาง และตัด
ถนนเข�าไปในป�า สุดร�องรอยตัดถนนดินใหม� พบจุดแปรรูปไม� ร�องรอยตัดถนนเข�ามาขนย�ายไม�แปรรูป คณะเจ�าหน�าท่ี 
จึงทําการตรวจ จุดแปรรูปไม�ใหม� จุดท่ี 1 พบว�าเปeนไม�ชนิดไม�หลุมพอตัดโค�นเก�า แล�วแปรรูปใหม� ไม�แปรรูปขนาดเล็ก
ขนย�ายไปหมดแล�ว คงเหลือไม�ท�อนและไม�แปรรูปขนาดใหญ� (ไม�ทําโตWะ) คณะ จนท.ตรวจยึดและตรวจวัดไม�ได� ดังนี้ 1.
ไม�หลุมพอ ท�อน ขนาดโต 315 ซม.ยาว 272 ซม.จํานวน 1 ท�อน 2.ไม�หลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กว�าง 80 
ซม.ยาว 300 ซม.จํานวน 5 แผ�น/ชิ้น 3.ไม�หลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กว�าง 80 ซม.ยาว 330 ซม.จํานวน 3 
แผ�น/ชิ้น 

คณะ จนท.ทําการตรวจวัด ร�องรอย รถแม็คโคร ตัดถนนใหม�ไปในป�า ขนาดกว�าง 300 ซม.ยาว 300 เมตร ทําให�พ้ืนท่ี
ป�าไม�ถูกทําลายใหม�เสียหาย (รายละเอียดอ่ืน อยู�ระหว�างคิดคํานวณของ จนท.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต))
ต�อมา จนท.เข�าตรวจสอบ จุดท่ี 2 ตามร�องรอยเดินเท�า ไปในป�าริมลําห�วยไปบนภูเขา พบต�นหลุมพอขนาดใหญ� ถูกตัด



ด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต& ล�มคาตอจํานวน 1 ต�น คณะ จนท.ทําการตรวจยึดและตรวจวัด โคนต�นโต 570 ซม.และ
ตรวจวัดต�นไม�หลุมพอ ขนาดลําต�นโต 240 ซม.ยาว 2,300 ซม.จํานวน 1 ท�อน (ปริมาตร อยู�ระหว�างคิดคํานวณของ 
จนท.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต))  คณะเจ�าหน�าท่ี จึงทําการ ตรวจยึด ไม�แปรรูป และไม�ท�อนดังกล�าว แต�ไม�
มีขนาดใหญ� ยังขนย�ายออกมาไม�ได� ยังคงกองอยู�ท่ีเกิดเหตุ และได�มอบหมายให� หน.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 
(ปะแต) ดําเนินการเฝ>ารักษาและดําเนินการขนย�ายต�อไป ตามระเบียบของ กรมป�าไม�  

โดยเจ�าหน�าท่ีได�กล�าวหาว�า ผู�ท่ีลักลอบตัดไม�ทําลายป�า ลักลอบแปรรูปไม� กระทําความผิด พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 
มาตรา 11, 48,  54 และ 69 และ พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 สถานท่ีเกิดเหตุ กลุ�มบ�านเขาหัว
ช�าง บ�านเหมือลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป�าสงวนแห�งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ คณะ จนท.มอบหมาย
ให� นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) เฝ>ารักษาไม�แปรรูป ไม�ท�อน จัดทําบันทึกตรวจสอบ 
ตรวจยึดส�ง พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยะลาสนธิกําลังบุกจับมอดไม�กลางป�าสงวนตามใบสั่งนายทุนยึดของกลางได�เพียบ 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/644300 

มอดไม� ลักลอบตัดไม� ป�าสงวน ใบสั่งนายทุน ยะลา 

เจ�าหน�าท่ียะลาสนธิกําลังจับกุมมอดไม�พร�อมยึดของกลางรถยนต&บรรทุกไม� และไม�แปรรูป หลังลักลอบตัดไม�ตามใบสั่ง
นายทุนนําไม�แปรรูปไปขายนอกพ้ืนท่ี 

วันท่ี 29 มี.ค.65 พ.ต.ท.ธนพล เยาว&พักตร& สวญ.สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.บาตูตาโมง
, เจ�าหน�าท่ีชุดสืบสวน สภ.ปะแต, เจ�าหน�าท่ี ตชด.44, เจ�าหน�าท่ี ผภม. กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และเจ�าหน�าท่ี
หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ได�ร�วมกันออกตรวจ เนื่องจากได�รับแจ�งจากคนให�ข�าวว�า มีการลักลอบตัดไม�
แปรรูปไม� เพ่ือนําไปขายนอกพ้ืนท่ี บนภูเขาสูง ท�องท่ีพ้ืนท่ี กลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา 
จ.ยะลา และได�รับแจ�งจากคนให�ข�าวเพ่ิมเติมว�า ท่ีมีการลักลอบตัดไม�แปรรูปไม� เพ่ือนําไปขายนอกพ้ืนท่ีบนภูเขาสูง 
ท�องท่ีพ้ืนท่ีกลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ�าหน�าท่ีได�ร�วมกันเข�าดําเนินการ
จับกุมตัว นายเจตน& (ขอสงวนนามสกุล) ผู�ต�องหาอายุ 53 ปa ชาวบ�านหมู� 3 ต.บ�านนอก อ.ปะนาเระ จ.ป=ตตานี พร�อม
ของกลางรถยนต&บรรทุกไม�จํานวน 1 คันและไม�หลุมพอแปรรูปจํานวน 82 แผ�นต�อชิ้น 

คณะเจ�าหน�าท่ีได�ร�วมกันเข�าร�วมตรวจพ้ืนท่ีกลุ�มบ�านเขาหัวช�าง บ�านเหมือง ลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดย 
รยบ.โดยไปสุดถนนดิน จุดจอดรถ พบร�องรอยล�อตีนตะขาม รถแม็คโครขนาดเล็ก จึงเดินตามรอย ผ�านป�ายาง และตัด
ถนนเข�าไปในป�า สุดร�องรอยตัดถนนดินใหม� พบจุดแปรรูปไม� ร�องรอยตัดถนนเข�ามาขนย�ายไม�แปรรูป คณะเจ�าหน�าท่ี 



จึงทําการตรวจ จุดแปรรูปไม�ใหม� จุดท่ี 1 พบว�าเปeนไม�ชนิดไม�หลุมพอตัดโค�นเก�า แล�วแปรรูปใหม� ไม�แปรรูปขนาดเล็ก
ขนย�ายไปหมดแล�ว คงเหลือไม�ท�อนและไม�แปรรูปขนาดใหญ� (ไม�ทําโตWะ) คณะเจ�าหน�าท่ีตรวจยึดและตรวจวัดไม�ได� ดังนี้ 

1.ไม�หลุมพอ ท�อน ขนาดโต 315 ซม.ยาว 272 ซม.จํานวน 1 ท�อน 

2.ไม�หลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กว�าง 80 ซม.ยาว 300 ซม.จํานวน 5 แผ�น/ชิน้ 

3.ไม�หลุมพอ แปรรูป ขนาดหนา 10 ซม.กว�าง 80 ซม.ยาว 330 ซม.จํานวน 3 แผ�น/ชิน้ 

คณะเจ�าหน�าท่ีทําการตรวจวัด ร�องรอย รถแม็คโคร ตัดถนนใหม�ไปในป�า ขนาดกว�าง 300 ซม.ยาว 300 เมตร ทําให�
พ้ืนท่ีป�าไม�ถูกทําลายใหม�เสียหาย (รายละเอียดอ่ืนอยู�ระหว�างคิดคํานวณของ จนท.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 
(ปะแต)) ต�อมาเจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบ จุดท่ี 2 ตามร�องรอยเดินเท�า ไปในป�าริมลําห�วยไปบนภูเขา พบต�นหลุมพอขนาด
ใหญ� ถูกตัดด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต& ล�มคาตอจํานวน 1 ต�น คณะเจ�าหน�าท่ีทําการตรวจยึดและตรวจวัด โคนต�นโต 570 
ซม. และตรวจวัดต�นไม�หลุมพอ ขนาดลําต�นโต 240 ซม.ยาว 2,300 ซม.จํานวน 1 ท�อน (ปริมาตร อยู�ระหว�างคิด
คํานวณของเจ�าหน�าท่ีหน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต))  คณะเจ�าหน�าท่ี จึงทําการ ตรวจยึด ไม�แปรรูป และไม�
ท�อนดังกล�าว แต�ไม�มีขนาดใหญ� ยังขนย�ายออกมาไม�ได� ยังคงกองอยู�ท่ีเกิดเหตุ และได�มอบหมายให� หน.หน�วยป>องกัน
รักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการเฝ>ารักษาและดําเนินการขนย�ายต�อไป ตามระเบียบของ กรมป�าไม�  

โดยเจ�าหน�าท่ีได�กล�าวหาว�าผู�ท่ีลักลอบตัดไม�ทําลายป�า ลักลอบแปรรูปไม� กระทําความผิด พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.2484 
มาตรา 11, 48, 54 และ 69 และ พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 สถานท่ีเกิดเหตุ กลุ�มบ�านเขาหัว
ช�าง บ�านเหมือลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป�าสงวนแห�งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ คณะ จนท.มอบหมาย
ให� นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) เฝ>ารักษาไม�แปรรูป ไม�ท�อน จัดทําบันทึกตรวจสอบ 
ตรวจยึดส�ง พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 



 

อินทนิล เดินหน�า “แก�วเพาะกล�า” ปaท่ี 3 

วันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/economy/274713 

ส�งมอบแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ ให�กรมป�าไม�นําไปเพาะกล�า  

อินทนิล ผนึกกําลังพันธมิตร สร�าง ECO Value Chain เปลี่ยนกาแฟเปeนต�นไม�สู�ผืนป�า เดินหน�าโครงการ “แก�วเพาะ
กล�า” ส�งต�อแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ ให�กรมป�าไม�นําไปปลูกป�า เนื่องในวันป�าไม�โลก 21 มีนาคม พร�อมเปjดตัว 
ECOLIFE พันธมิตรสีเขียวรายใหม� ปa 2565 

นายเสรี อนุพันธนันท& กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด กล�าวว�า “โครงการแก�วเพาะกล�า ถือเปeนความ
ภูมิใจของชาวอินทนิล เปeนโครงการท่ีช�วยให�ความต้ังใจในการลดใช�พลาสติก และเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อมตามแนวคิด
หลักของแบรนด& เกิดความสมบูรณ&ครบทุกมิติ เปeนโครงการท่ีเกิดจากความร�วมมือของทุกภาคส�วน ซ่ึงต�องขอขอบคุณ
พันธมิตรทุกท�าน ท่ีทําให�วันนี้ อินทนิลสามารถชวนลูกค�าส�งต�อแก�วย�อยสลายให�กรมป�าไม�นําไปเพาะกล�า ได�ครบ 1 
ล�านใบ และจะยังคงเดินหน�าโครงการนี้ต�อไปด�วยความมุ�งม่ัน ในการเปeนผู�นําร�านกาแฟสีเขียวท่ีให�ความสําคัญกับการ
ใช�ทรัพยากรมาอย�างต�อเนื่อง เปeนเจ�าของรางวัลบรรจุภัณฑ&ท่ีเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อม และเปeนผู�ใช�แก�วย�อยสลายราย
ใหญ� อับดับ 1 ของอาเซียน  

โดยจากกลไกขับเคลื่อนของโครงการ ‘แก�วเพาะกล�า’ ท่ีมีความจําเปeนต�องใช�แก�วพลาสติกชีวภาพจํานวนมาก อินทนิล 
ได�รับความร�วมมือจาก ลูกค�า (Customer) ในการสะสมแก�วใช�แล�วนํามาแลกเปeนส�วนลด รวมถึงกระบวนการจัดส�งแก�ว 
ซ่ึงได�รับความร�วมมืออย�างดียิ่ง ท้ังจาก โรงงานผู�ผลิตแก�ว (Vandapac Co., Ltd) ท่ีสนับสนุนชุดจัดเก็บ เพ่ือส�งต�อให�
คลังสินค�า และ คลังสินค�า (Integrated Logistics Services Co., Ltd หรือ ILS) ท่ีสนับสนุนระบบการขนส�งจากร�าน
อินทนิลทุกสาขาท่ัวประเทศ เพ่ือจัดเก็บก�อนส�งต�อให�กรมป�าไม� รวมถึง กรมป�าไม� (ส�วนผลิตกล�าไม� สํานักส�งเสริมการ
ปลูกป�า) ท่ีสนับสนุนการนําพลาสติกแบบใช�ครั้งเดียวท้ิง กลับมาสร�างประโยชน&ใหม� ในการส�งต�อกล�าไม�ผ�านแก�วย�อย
สลายของอินทนิล เพ่ือคืนสู�ผืนดินต�อไป และสุดท�าย ผู�ประกอบการแฟรนไชส& (Franchisee) โดยเฉพาะผู�ท่ีกําลังมอง
หาการลงทุน หรือสําหรับเจ�าของอาคารสถานท่ี (Landlord) ในการพิจารณาเปjดร�านกาแฟ แบรนด&ท่ีเลือกใช�วัสดุย�อย
สลายและมีโครงการนําวัสดุไปใช�ประโยชน& จึงเปeนตัวเลือกท่ีดีสําหรับผู�ท่ีให�ความสําคัญกับสิ่งแวดล�อม ทําให� โครงการ 
‘แก�วเพาะกล�า’  

ของอินทนิล เปeนโครงการท่ีสร�าง Circular Economy จากความร�วมมือของ Value Chain อย�างแท�จริง  



นอกเหนือจากพันธมิตรหลักแล�ว ปaนี้เรายังมีพันธมิตรสีเขียวรายใหม� อย�าง ECOLIFE ภายใต�ความดูแลของ   คุณท็อป 
(พิพัฒน& อภิรักษ&ธนากร) และ คุณนุ�น (ศิรพันธ& วัฒนจินดา) ซ่ึงเปeนแอปพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนเรื่อง Green Community 
ซ่ึงเปjดตัวในปa 2562 พร�อมกับโครงการแก�วเพาะกล�าและได�มีโอกาสมาร�วมงานกันปaนี้” 

นายพิพัฒน& อภิรักษ&ธนากร กล�าวว�า “ความต้ังใจของ ECOLIFE คือการลดการใช�พลาสติกแบบครั้งเดียวท้ิง โดยลูกค�า
สามารถสแกน QR Code ของ ECOLIFE เพ่ือสะสมคะแนนได� แต�เนื่องจากทุกแก�วของอินทนิลเปeนวัสดุย�อยสลาย 
สมาชิก ECOLIFE จึงสามารถรับคะแนนได�ในทุกแก�วท่ีซ้ือ และท่ีพิเศษกว�านั้นคือ คะแนนคูณ 2 เม่ือแลกซ้ือเครื่องด่ืม
อินทนิลด�วยส�วนลดแก�วเพาะกล�า โดยทุก 10 คะแนนของ ECOLIFE ยังสามารถนํากลับมาแลกเปeนส�วนลด 10 บาท 
สําหรับเครื่องด่ืมท่ีร�านอินทนิลได�อีกด�วย ในนามของ ECOLIFE ต�องขอขอบคุณอินทนิล ท่ีมุ�งม่ันในการเปeนร�านกาแฟสี
เขียวตัวจริงมาตลอดระยะเวลา อย�างท่ีทุกคนได�เห็นแล�วในวันนี้ และมีความยินดีท่ีได�ร�วมเปeนส�วนหนึ่งของโครงการแก�ว
เพาะกล�า รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ของอินทนิล ท่ีจะทําร�วมกันในอนาคต จึงอยากฝากให�ทุกคนช�วยกันสนับสนุน ติดตาม
และให�กําลังใจพวกเราด�วยครับ”  

โครงการแก�วเพาะกล�า เกิดข้ึนจากความร�วมมือของ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด และ กรมป�าไม� เนื่องในวัน
สิ่งแวดล�อมโลก เดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือลดการใช�ถุงพลาสติกเพาะกล�าและเปลี่ยนมาใช�แก�วพลาสติกชีวภาพของ
อินทนิล ท่ีผลิตจากพืช 100% สามารถย�อยสลายได�โดยธรรมชาติ โดยเริ่มทดลองให�ลูกค�านําแก�วเครื่องด่ืมของอินทนิล
มาส�งต�อให�กรมป�าไม� ต้ังแต�เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (แก�วอินทนิลใช�แล�ว 5 ใบ แลกส�วนลดเครื่องด่ืมอินทนิลได� 
5 บาท) ซ่ึงอินทนิลได�มอบแก�วล็อตแรกจํานวน 20,000 ใบให�กรมป�าไม� ในวันสิ่งแวดล�อมไทย เดือนธันวาคม 2562 
โดยยอดล�าสุด มีลูกค�านําแก�วอินทนิลมามอบให�กรมป�าไม�แล�วมากกว�า 1,000,000 ใบ   

ท้ังนี้ อินทนิลได�มีกิจกรรมส�งมอบแก�วให�กรมป�าไม� ผ�าน สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ เนื่องในวันป�าไม�
โลก 21 มีนาคม 2565 โดยมี นายนพดล ภูววิมล หัวหน�าศูนย&จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ& พันธมิตร
และพนักงาน ร�วมปลูกป�าเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวของบางกะเจ�าให�เปeนปอดของคนเมืองต�อไป 

ป=จจุบัน ร�านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ภายใต�บริษัท บางจาก คอร&ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มี
สาขารวมมากกว�า 850 สาขาท่ัวประเทศ แบ�งเปeนในสถานีบริการน้ํามันบางจากประมาณ 550 สาขา และนอกสถานี
บริการน้ํามันบางจากอีกประมาณ 300 สาขา โดยในปa 2563 อินทนิลได�รับรางวัลรางวัลบรรจุภัณฑ&ท่ีเปeนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards ซ่ึงข�อมูล ณ ปa 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด 
คือผู�ใช�แก�วพลาสติกชีวภาพ ท่ีย�อยสลายได�โดยธรรมชาติ มากท่ีสุดเปeนอันดับ 1 ในอาเซียน ด�วยแนวความคิดท่ีว�า 
“เพราะ 1 แก�วของอินทนิล ไม�ใช�แค�การด่ืมกาแฟ แต�คือการบริโภคด�วยจิตสํานึกท่ีดี และร�วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไพร�อม
กัน Inthanin Natural Cup อินทนิลทุกแก�วของคุณ เพ่ือโลกของเราทุกคน” 

 



 

"อินทนิล" เดินหน�า “แก�วเพาะกล�า” ปa 3 ส�งมอบแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ ให�กรมป�าไม�นําไปเพาะกล�า 

ผู�จัดการออนไลน& 29 มี.ค. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000030635 

อินทนิล ผนึกกําลังพันธมิตร สร�าง ECO Value Chain เปลี่ยนกาแฟเปeนต�นไม�สู�ผืนป�า เดินหน�าโครงการ “แก�วเพาะ
กล�า” ส�งต�อแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ ให�กรมป�าไม�นําไปปลูกป�า เนื่องในวันป�าไม�โลก 21 มีนาคม พร�อมเปjดตัว 
ECOLIFE พันธมิตรสีเขียวรายใหม� ปa 2565 

นายเสรี อนุพันธนันท& กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด กล�าวว�า โครงการแก�วเพาะกล�า ถือเปeนความ
ภูมิใจของชาวอินทนิล เปeนโครงการท่ีช�วยให�ความต้ังใจในการลดใช�พลาสติก และเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อมตามแนวคิด
หลักของแบรนด& เกิดความสมบูรณ&ครบทุกมิติ เปeนโครงการท่ีเกิดจากความร�วมมือของทุกภาคส�วน ซ่ึงต�องขอขอบคุณ
พันธมิตรทุกท�าน ท่ีทําให�วันนี้ อินทนิลสามารถชวนลูกค�าส�งต�อแก�วย�อยสลายให�กรมป�าไม�นําไปเพาะกล�า ได�ครบ 1 
ล�านใบ และจะยังคงเดินหน�าโครงการนี้ต�อไปด�วยความมุ�งม่ัน ในการเปeนผู�นําร�านกาแฟสีเขียวท่ีให�ความสําคัญกับการ
ใช�ทรัพยากรมาอย�างต�อเนื่อง เปeนเจ�าของรางวัลบรรจุภัณฑ&ท่ีเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อม และเปeนผู�ใช�แก�วย�อยสลายราย
ใหญ� อับดับ 1 ของอาเซียน 

โดยจากกลไกขับเคลื่อนของโครงการ ‘แก�วเพาะกล�า’ ท่ีมีความจําเปeนต�องใช�แก�วพลาสติกชีวภาพจํานวนมาก อินทนิล 
ได�รับความร�วมมือจาก ลูกค�า (Customer) ในการสะสมแก�วใช�แล�วนํามาแลกเปeนส�วนลด รวมถึงกระบวนการจัดส�งแก�ว 
ซ่ึงได�รับความร�วมมืออย�างดียิ่ง ท้ังจาก โรงงานผู�ผลิตแก�ว (Vandapac Co., Ltd) ท่ีสนับสนุนชุดจัดเก็บ เพ่ือส�งต�อให�
คลังสินค�า และคลังสินค�า (Integrated Logistics Services Co., Ltd หรือ ILS) ท่ีสนับสนุนระบบการขนส�งจากร�าน
อินทนิลทุกสาขาท่ัวประเทศ เพ่ือจัดเก็บก�อนส�งต�อให�กรมป�าไม� รวมถึง กรมป�าไม� (ส�วนผลิตกล�าไม� สํานักส�งเสริมการ
ปลูกป�า) ท่ีสนับสนุนการนําพลาสติกแบบใช�ครั้งเดียวท้ิง กลับมาสร�างประโยชน&ใหม� ในการส�งต�อกล�าไม�ผ�านแก�วย�อย
สลายของอินทนิล เพ่ือคืนสู�ผืนดินต�อไป และสุดท�าย ผู�ประกอบการแฟรนไชส& (Franchisee) โดยเฉพาะผู�ท่ีกําลังมอง
หาการลงทุน หรือสําหรับเจ�าของอาคารสถานท่ี (Landlord) ในการพิจารณาเปjดร�านกาแฟ แบรนด&ท่ีเลือกใช�วัสดุย�อย
สลายและมีโครงการนําวัสดุไปใช�ประโยชน& จึงเปeนตัวเลือกท่ีดีสําหรับผู�ท่ีให�ความสําคัญกับสิ่งแวดล�อม ทําให� โครงการ 



‘แก�วเพาะกล�า’ ของอินทนิล เปeนโครงการท่ีสร�าง Circular Economy จากความร�วมมือของ Value Chain อย�าง
แท�จริง 

นอกเหนือจากพันธมิตรหลักแล�ว ปaนี้เรายังมีพันธมิตรสีเขียวรายใหม� อย�าง ECOLIFE ภายใต�ความดูแลของ ท็อป 
(พิพัฒน& อภิรักษ&ธนากร) และ นุ�น (ศิรพันธ& วัฒนจินดา) ซ่ึงเปeนแอปพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนเรื่อง Green Community ซ่ึง
เปjดตัวในปa 2562 พร�อมกับโครงการแก�วเพาะกล�าและได�มีโอกาสมาร�วมงานกันปaนี้” 

นายพิพัฒน& อภิรักษ&ธนากร กล�าวว�า “ความต้ังใจของ ECOLIFE คือการลดการใช�พลาสติกแบบครั้งเดียวท้ิง โดยลูกค�า
สามารถสแกน QR Code ของ ECOLIFE เพ่ือสะสมคะแนนได� แต�เนื่องจากทุกแก�วของอินทนิลเปeนวัสดุย�อยสลาย 
สมาชิก ECOLIFE จึงสามารถรับคะแนนได�ในทุกแก�วท่ีซ้ือ และท่ีพิเศษกว�านั้นคือ คะแนนคูณ 2 เม่ือแลกซ้ือเครื่องด่ืม
อินทนิลด�วยส�วนลดแก�วเพาะกล�า โดยทุก 10 คะแนนของ ECOLIFE ยังสามารถนํากลับมาแลกเปeนส�วนลด 10 บาท 
สําหรับเครื่องด่ืมท่ีร�านอินทนิลได�อีกด�วย ในนามของ ECOLIFE ต�องขอขอบคุณอินทนิล ท่ีมุ�งม่ันในการเปeนร�านกาแฟสี
เขียวตัวจริงมาตลอดระยะเวลา อย�างท่ีทุกคนได�เห็นแล�วในวันนี้ และมีความยินดีท่ีได�ร�วมเปeนส�วนหนึ่งของโครงการแก�ว
เพาะกล�า รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ของอินทนิล ท่ีจะทําร�วมกันในอนาคต จึงอยากฝากให�ทุกคนช�วยกันสนับสนุน ติดตาม
และให�กําลังใจพวกเราด�วยครับ” 

โครงการแก�วเพาะกล�า เกิดข้ึนจากความร�วมมือของ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด และกรมป�าไม� เนื่องในวันสิ่งแวดล�อม
โลก เดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือลดการใช�ถุงพลาสติกเพาะกล�าและเปลี่ยนมาใช�แก�วพลาสติกชีวภาพของอินทนิล ท่ีผลิต
จากพืช 100% สามารถย�อยสลายได�โดยธรรมชาติ โดยเริ่มทดลองให�ลูกค�านําแก�วเครื่องด่ืมของอินทนิลมาส�งต�อให�
กรมป�าไม� ต้ังแต�เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (แก�วอินทนิลใช�แล�ว 5 ใบ แลกส�วนลดเครื่องด่ืมอินทนิลได� 5 บาท) ซ่ึง
อินทนิลได�มอบแก�วล็อตแรกจํานวน 20,000 ใบให�กรมป�าไม� ในวันสิ่งแวดล�อมไทย เดือนธันวาคม 2562 โดยยอด
ล�าสุด มีลูกค�านําแก�วอินทนิลมามอบให�กรมป�าไม�แล�วมากกว�า 1,000,000 ใบ 

ท้ังนี้ อินทนิลได�มีกิจกรรมส�งมอบแก�วให�กรมป�าไม� ผ�านสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ เนื่องในวันป�าไม�
โลก 21 มีนาคม 2565 โดยมี นายนพดล ภูววิมล หัวหน�าศูนย&จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ& พันธมิตร
และพนักงาน ร�วมปลูกป�าเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวของบางกะเจ�าให�เปeนปอดของคนเมืองต�อไป 

ป=จจุบัน ร�านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ภายใต�บริษัท บางจาก คอร&ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มี
สาขารวมมากกว�า 850 สาขาท่ัวประเทศ แบ�งเปeนในสถานีบริการน้ํามันบางจากประมาณ 550 สาขา และนอกสถานี
บริการน้ํามันบางจากอีกประมาณ 300 สาขา โดยในปa 2563 อินทนิลได�รับรางวัลบรรจุภัณฑ&ท่ีเปeนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards ซ่ึงข�อมูล ณ ปa 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด 
คือผู�ใช�แก�วพลาสติกชีวภาพ ท่ีย�อยสลายได�โดยธรรมชาติ มากท่ีสุดเปeนอันดับ 1 ในอาเซียน ด�วยแนวความคิดท่ีว�า 
“เพราะ 1 แก�วของอินทนิล ไม�ใช�แค�การด่ืมกาแฟ แต�คือการบริโภคด�วยจิตสํานึกท่ีดี และร�วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไพร�อม
กัน Inthanin Natural Cup อินทนิลทุกแก�วของคุณ เพ่ือโลกของเราทุกคน” 



 

“อินทนิล” ส�งมอบแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ เปลี่ยนกาแฟเปeนต�นไม�สู�ผืนป�า 

ฐานเศรษฐกิจ 29 มี.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/business/519277 

อินทนิล เดินหน�า “แก�วเพาะกล�า” ปaท่ี 3 เปลี่ยนกาแฟเปeนต�นไม�สู�ผืนป�า ส�งมอบแก�วย�อยสลาย 1 ล�านใบ ให�กรมป�าไม�
นําไปเพาะกล�า พร�อมเปjดตัว ECOLIFE พันธมิตรสีเขียวรายใหม� ปa 2565 

นายเสรี อนุพันธนันท& กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด เผยว�า “โครงการแก�วเพาะกล�า" ถือเปeนความ
ภูมิใจของชาวอินทนิล เปeนโครงการท่ีช�วยให�ความต้ังใจในการลดใช�พลาสติก และเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อมตามแนวคิด
หลักของแบรนด& เกิดความสมบูรณ&ครบทุกมิติ เปeนโครงการท่ีเกิดจากความร�วมมือของทุกภาคส�วน รวมถึงพันธมิตร 

วันนี้ อินทนิลสามารถชวนลูกค�าส�งต�อแก�วย�อยสลายให�กรมป�าไม�นําไปเพาะกล�า ได�ครบ 1 ล�านใบ และจะยังคง
เดินหน�าโครงการนี้ต�อไปด�วยความมุ�งม่ัน ในการเปeนผู�นําร�านกาแฟสีเขียวท่ีให�ความสําคัญกับการใช�ทรัพยากรมาอย�าง
ต�อเนื่อง เปeนเจ�าของรางวัลบรรจุภัณฑ&ท่ีเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อม และเปeนผู�ใช�แก�วย�อยสลายรายใหญ� อับดับ 1 ของ
อาเซียน 

โดยจากกลไกขับเคลื่อนของโครงการ “แก�วเพาะกล�า” ท่ีมีความจําเปeนต�องใช�แก�วพลาสติกชีวภาพจํานวนมาก อินทนิล 
ได�รับความร�วมมือจาก ลูกค�า (Customer) ในการสะสมแก�วใช�แล�วนํามาแลกเปeนส�วนลด รวมถึงกระบวนการจัดส�งแก�ว 
ซ่ึงได�รับความร�วมมืออย�างดียิ่ง ท้ังจาก โรงงานผู�ผลิตแก�ว (Vandapac Co., Ltd) ท่ีสนับสนุนชุดจัดเก็บ เพ่ือส�งต�อให�
คลังสินค�า และคลังสินค�า (Integrated Logistics Services Co., Ltd หรือ ILS) ท่ีสนับสนุนระบบการขนส�งจากร�าน
อินทนิลทุกสาขาท่ัวประเทศ เพ่ือจัดเก็บก�อนส�งต�อให�กรมป�าไม� 

รวมถึง กรมป�าไม� (ส�วนผลิตกล�าไม� สํานักส�งเสริมการปลูกป�า) ท่ีสนับสนุนการนําพลาสติกแบบใช�ครั้งเดียวท้ิง กลับมา
สร�างประโยชน&ใหม� ในการส�งต�อกล�าไม�ผ�านแก�วย�อยสลายของอินทนิล เพ่ือคืนสู�ผืนดินต�อไป และสุดท�าย 
ผู�ประกอบการแฟรนไชส& (Franchisee) โดยเฉพาะผู�ท่ีกําลังมองหาการลงทุน หรือสําหรับเจ�าของอาคารสถานท่ี 
(Landlord) ในการพิจารณาเปjดร�านกาแฟแบรนด&ท่ีเลือกใช�วัสดุย�อยสลายและมีโครงการนําวัสดุไปใช�ประโยชน& จึงเปeน



ตัวเลือกท่ีดีสําหรับผู�ท่ีให�ความสําคัญกับสิ่งแวดล�อม ทําให� โครงการ “แก�วเพาะกล�า” ของอินทนิล เปeนโครงการท่ีสร�าง 
Circular Economy จากความร�วมมือของ Value Chain อย�างแท�จริง 

นอกเหนือจากพันธมิตรหลักข�างต�นแล�ว ปaนี้ยังมีพันธมิตรสีเขียวรายใหม� อย�าง ECOLIFE ภายใต�ความดูแลของ   คุณท็
อป (พิพัฒน& อภิรักษ&ธนากร) และ คุณนุ�น (ศิรพันธ& วัฒนจินดา) ซ่ึงเปeนแอปพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนเรื่อง Green 
Community ซ่ึงเปjดตัวในปa 2562 พร�อมกับโครงการแก�วเพาะกล�าและได�มีโอกาสมาร�วมงานกันปaนี้ 

นายพิพัฒน& อภิรักษ&ธนากร กล�าวว�า ความต้ังใจของ ECOLIFE คือการลดการใช�พลาสติกแบบครั้งเดียวท้ิง โดยลูกค�า
สามารถสแกน QR Code ของ ECOLIFE เพ่ือสะสมคะแนนได� แต�เนื่องจากทุกแก�วของอินทนิลเปeนวัสดุย�อยสลาย 
สมาชิก ECOLIFE จึงสามารถรับคะแนนได�ในทุกแก�วท่ีซ้ือ และท่ีพิเศษกว�านั้นคือ คะแนนคูณ 2 เม่ือแลกซ้ือเครื่องด่ืม
อินทนิลด�วยส�วนลดแก�วเพาะกล�า โดยทุก 10 คะแนนของ ECOLIFE ยังสามารถนํากลับมาแลกเปeนส�วนลด 10 บาท 
สําหรับเครื่องด่ืมท่ีร�านอินทนิลได�อีกด�วย 

“ในนามของ ECOLIFE ต�องขอขอบคุณอินทนิล ท่ีมุ�งม่ันในการเปeนร�านกาแฟสีเขียวตัวจริงมาตลอดระยะเวลา อย�างท่ี
ทุกคนได�เห็นแล�วในวันนี้ และมีความยินดีท่ีได�ร�วมเปeนส�วนหนึ่งของโครงการแก�วเพาะกล�า รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ของ
อินทนิล ท่ีจะทําร�วมกันในอนาคต จึงอยากฝากให�ทุกคนช�วยกันสนับสนุน ติดตามและให�กําลังใจด�วย” 

สําหรับโครงการแก�วเพาะกล�า เกิดข้ึนจากความร�วมมือของ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด และ กรมป�าไม� เนื่องในวัน
สิ่งแวดล�อมโลก เดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือลดการใช�ถุงพลาสติกเพาะกล�าและเปลี่ยนมาใช�แก�วพลาสติกชีวภาพของ
อินทนิล ท่ีผลิตจากพืช 100% สามารถย�อยสลายได�โดยธรรมชาติ 

โดยเริ่มทดลองให�ลูกค�านําแก�วเครื่องด่ืมของอินทนิลมาส�งต�อให�กรมป�าไม� ต้ังแต�เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (แก�ว
อินทนิลใช�แล�ว 5 ใบ แลกส�วนลดเครื่องด่ืมอินทนิลได� 5 บาท) ซ่ึงอินทนิลได�มอบแก�วล็อตแรกจํานวน 20,000 ใบให�
กรมป�าไม� ในวันสิ่งแวดล�อมไทย เดือนธันวาคม 2562 โดยยอดล�าสุด มีลูกค�านําแก�วอินทนิลมามอบให�กรมป�าไม�แล�ว
มากกว�า 1,000,000 ใบ 

ท้ังนี้ อินทนิลได�มีกิจกรรมส�งมอบแก�วให�กรมป�าไม� ผ�านสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ เนื่องในวันป�าไม�
โลก 21 มีนาคม 2565 โดยมี นายนพดล ภูววิมล หัวหน�าศูนย&จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ& พันธมิตร
และพนักงาน ร�วมปลูกป�าเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวของบางกะเจ�าให�เปeนปอดของคนเมืองต�อไป 

ป=จจุบัน ร�านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ภายใต�บริษัท บางจาก คอร&ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มี
สาขารวมมากกว�า 850 สาขาท่ัวประเทศ แบ�งเปeนในสถานีบริการน้ํามันบางจากประมาณ 550 สาขา และนอกสถานี
บริการน้ํามันบางจากอีกประมาณ 300 สาขา 

โดยในปa 2563 อินทนิลได�รับรางวัลรางวัลบรรจุภัณฑ&ท่ีเปeนมิตรกับสิ่งแวดล�อม (ECO Package) จาก Thai Star 
Packaging Awards ซ่ึงข�อมูล ณ ปa 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด คือผู�ใช�แก�วพลาสติกชีวภาพ ท่ีย�อยสลายได�
โดยธรรมชาติ มากท่ีสุดเปeนอันดับ 1 ในอาเซียน 

 



 

สั่งเพิกถอนท่ีดิน จ.ราชบุรีกว�า 2 พันไร� ของแม�ธนาธรแล�ว ให�ยื่นอุทธรณ&ใน 15 วัน 

ไทยรัฐออนไลน& 29 มี.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2354174 

อธิบดีกรมท่ีดิน มีคําสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก. ของ “แม�ธนาธร” 59 ฉบับ เนื้อท่ีรวม 2,111 ไร� เขตป�าไม�ถาวร จ.ราชบุรี-
ออกเอกสารสิทธิไม�ชอบด�วยกฎหมาย ส�วนอีกฉบับ รอจังหวัดสั่งเพิกถอนแค�บางส�วน   

วันท่ี 29 มีนาคม 2565 ผู�สือ่ข�าวรายงานว�า ความคืบหน�ากรณีการตรวจสอบหนังสือรับรองการทําประโยชน& (น.ส.3 
ก.) ในท�องท่ี ต.ด�านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จํานวน 60 ฉบับ เนื้อท่ีรวม 2,154-3-82 ไร� ซ่ึงเปeน
เอกสารสิทธิของ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ 5 ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ 
2 ฉบับ ท่ีก�อนหน�านี้ได�มีการต้ังทีมสอบพิกัดรายแปลง เพ่ือพิจารณาการเพิกถอนสิทธิ์หรือไม�นั้น 

ล�าสุดวันนี้ กรมท่ีดินเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ& ระบุว�า กรมท่ีดินได�มีคําสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก. จํานวน 59 ฉบับ เนื้อท่ี
รวม 2,111-1-69 ไร� ท่ีได�ออกเม่ือปa 2521 ตามโครงการเดินสํารวจ น.ส.3 ก. โดยใช�ระวางรูปถ�ายทางอากาศ มิได�
แจ�งการครอบท่ีดิน โดยบริเวณท่ีดินดังกล�าวต้ังอยู�ในเขตป�าถาวร “ป�าฝ=�งซ�ายแม�น้ําภาชี (หมายเลข 85)” ซ่ึงต�อมาได�
ประกาศเปeนเขตป�าสงวนแห�งชาติ “ป�าฝ=�งซ�ายแม�น้ําชี” เม่ือปa 2527 

จึงเปeนการฝ�าฝ�นมาตรา 58 แห�งประมวลกฎหมายท่ีดิน ห�ามดําเนินการในเขตป�าไม�ถาวร และเปeนท่ีดินต�องห�ามมิให�
ออก น.ส.3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2479) ข�อ 3 ซ่ึงบังคับอยู�ในขณะนั้น 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว�า น.ส.3 ก.ดังกล�าวออกไปโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย สมควรเพิกถอนท้ัง 59 ฉบับ กรม
ท่ีดินจึงมีคําสั่งอธิบดีกรมท่ีดินท่ี 747/2565 ลงวันท่ี 29 มี.ค. 2565 เพิกถอน น.ส.3 ก.ท้ัง 59 ฉบับ 

ท้ังนี้เปeนกรณีสืบเนื่องจากศูนย&ปฏิบัติการพิทักษ& (ศก.พป.) กรมป�าไม�ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและส�งเรื่องให�กรมท่ีดิน
พิจารณาดําเนินการเพิกถอน น.ส.3 ก. ซ่ึงจากการสอบสวนปรากฏว�ามีการตรวจสอบข�อมูลตําแหน�งพิกัดในพ้ืนท่ีจริง 
และย�ายรูปแปลง น.ส.3 ก.ดังกล�าว จากระวางรูปถ�ายทางอากาศมาตราส�วน 1 : 5,000 ลงในระวางรูปถ�ายทาง
อากาศ มาตราส�วน 1 : 4,000 ปรากฏว�า น.ส.3 ก. ท้ัง 59 ฉบับ ตําแหน�งท่ีดินอยู�ในเขตป�าไม�ถาวร ท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน



ได�ขีดเขตป�าลงในระวางแผนท่ี และยืนยันเปeนแนวเขตท่ีได�ขีดไว�แล�วท้ังแปลง อีกท้ังกรมป�าไม�ยืนยันแนวเขตป�าสงวน
แห�งชาติท่ีได�ขีดเขตไว�ในระวางแล�วเช�นกัน 

ส�วน น.ส.3 ก. อีก 1 ฉบับ บางส�วนได�ออกไปโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายในเขตป�าไม�ถาวรดังกล�าว เรื่องอยู�ระหว�างจังหวัด
ราชบุรีจัดทํารูปแบบแผนท่ีกันเขต น.ส.3 ก. หรือเพิกถอนบางส�วนให�ถูกต�องตามข�อเท็จจริงต�อไป 

ผู�สื่อข�าวรายงานเพ่ิมเติมว�า สําหรับคําสั่งอธิบดีกรมท่ีดินท่ี 747/2565 เรื่อง การเพิกถอน น.ส.3 ก. ระบุไว�ในวรรค
ท�ายด�วยว�า คําสั่งนี้เปeนคําสั่งทางปกครองอันอาจอุทธรณ&ต�อไปได� หากผู�มีส�วนได�เสียประสงค&จะอุทธรณ& หรือโต�แย�ง
คําสั่งนี้ ให�ยื่นอุทธรณ&ต�ออธิบดีกรมท่ีดิน ณ กรมท่ีดินภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งตามนัยมาตรา 44 แห�ง 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ดังกล�าวแล�ว 

ไม�ว�าจะมีคําวินิจฉัยของผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ&หรือไม�ก็ตาม ผู�มีส�วนได�เสียสามารถยื่นคําฟ>องต�อศาลปกครองชั้นต�น
ท่ีผู�ฟ>องคดีมีภูมิลําเนาหรือศาลปกครองเพชรบุรีท่ีมูลคดีเกิดข้ึน หรือส�งคําฟ>องทางไปรษณีย&ลงทะเบียนไปยังศาล
ปกครองดังกล�าวภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต�วันท่ีรู�หรือควรรู�ถึงเหตุแห�งการฟ>องคดี ตามมาตรา 49 แห�ง พ.ร.บ.
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 


