
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  2-4 เม.ย. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

-  คอลัมนชีพจร ทั่วไทย  วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.  (มติชน  5 เม.ย. 65  หนา 7) 

-  ยกแรก เพิกถอน นส.3 ก. 2 พันไร “รุกปา” ยกตอไป “แม-ลูก” “จึงรุงเรืองกิจ” มีหนาว  (ผูจัดการสุดสัปดาห 

360°  4 เม.ย. 65  หนา 9) 

-  คอลัมนเดลินิวสกอนข้ึนแทน  สกัดไฟไหมเผาปาสะเมิง  (เดลินิวส  3 เม.ย. 56  หนา 7) 

-  คอลัมนเสนใตบรรทัด  เมื่อ ‘แมสมพร’ เลนใหญ ไมธรรมดา!!  (แนวหนา 3 เม.ย. 65  หนา 3) 

สื่อออนไลน 

-  ชาวบานเฮ “วราวุธ” ลุยแกปญหาปา จ.กาญจนบุรี  (เดลินิวสออนไลน  2 เม.ย. 65)  
https://www.dailynews.co.th/news/919649/ 
-  ชาวกาญฯ ปลื้ม ‘วราวุธ’ ลุยพัฒนาแหลงทองเที่ยว สรางรายไดชุมชน  (ขาวสดออนไลน  2 เม.ย. 65) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6977320 

-  ชาวบาน เฮ!!! วราวุธ ลุยแกปญหาปา  (ไทยโพสต 2 เม.ย. 65) https://www.thaipost.net/public-

relations-news/116635/  

-  วราวุธ ลุยเมืองกาญจนติดตามผลการดําเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเตรียมการปานันทนาการ เขานุน้ํารอน

และถ้ํา  (แนวหนา  2 เม.ย. 65)  https://www.naewna.com/local/645223/preview 

-  มอดไมแสบยองตัดพะยูง ยอมเหนื่อยใชเลื่อยชักมือกันเสียงดัง  (เดลินิวสออนไลน  3 เม.ย. 65) 

https://www.dailynews.co.th/news/921511/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16095
วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

รหัสข่าว: C-220405038038(4 เม.ย. 65/07:53) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.71 Ad Value: 24,852 PRValue : 74,556 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 649
วันที่: เสาร์ 2 - ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: ยกแรก เพิกถอน นส.3 ก. 2พันไร่ "รุกป่า" ยกต่อไป"แม่-ลูก""จึงรุ่งเรืองกิจ" มีหนาว

รหัสข่าว: C-220402063003(2 เม.ย. 65/05:44) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 99.66 Ad Value: 39,864 PRValue : 119,592 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 649
วันที่: เสาร์ 2 - ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: ยกแรก เพิกถอน นส.3 ก. 2พันไร่ "รุกป่า" ยกต่อไป"แม่-ลูก""จึงรุ่งเรืองกิจ" มีหนาว

รหัสข่าว: C-220402063003(2 เม.ย. 65/05:44) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 99.66 Ad Value: 39,864 PRValue : 119,592 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26470
วันที่: อาทิตย์ 3 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สกัดไฟไหม้เผาป่าสะเมิง

รหัสข่าว: C-220403035013(2 เม.ย. 65/06:51) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 11.10 Ad Value: 19,980 PRValue : 59,940 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14948
วันที่: อาทิตย์ 3 เมษายน 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: เมื่อ 'แม่สมพร' เล่นใหญ่ ไม่ธรรมดา!!

รหัสข่าว: C-220403005023(3 เม.ย. 65/06:21) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 164.70 Ad Value: 205,875 PRValue : 617,625 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14948
วันที่: อาทิตย์ 3 เมษายน 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: เมื่อ 'แม่สมพร' เล่นใหญ่ ไม่ธรรมดา!!

รหัสข่าว: C-220403005023(3 เม.ย. 65/06:21) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 164.70 Ad Value: 205,875 PRValue : 617,625 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14948
วันที่: อาทิตย์ 3 เมษายน 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: เมื่อ 'แม่สมพร' เล่นใหญ่ ไม่ธรรมดา!!

รหัสข่าว: C-220403005023(3 เม.ย. 65/06:21) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 164.70 Ad Value: 205,875 PRValue : 617,625 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 
เมอืเวลา 09.30 น. วนัท ี2 เมษายน นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

พรอ้มดว้ย นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม และคณะผูบ้รหิาร ทส. ลงพนืท ีหมู ่3 บา้นเขา

พงั ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีเพอืติดตามและรบัฟังผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาพนืทเีตรยีมการป่า

นนัทนาการ เขาพนุาํรอ้นและถาํ โดยมีนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดกีรมป่าไม ้และหวัหนา้สว่นราชการในพนืทใีหก้ารตอ้นรบั พรอ้ม

รายงานสรุปการบรหิารจดัการในพืนท ีในการนีนายวราวธุ ไดม้อบนโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการ

อนรุกัษ์และดแูลสถานทีทอ่งเทยีว และใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทใีนการปฏิบตัิงาน...  

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดเผยวา่ โครงการพฒันาพืนที

เตรยีมการป่านนัทนาการ เขาพนุาํรอ้นและถาํ เป็นโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมโ้ดยการมี สว่นรว่มของกรมป่าไม ้ภายใต้

การทาํงานแบบบรูณาการรว่มกบัชมุชนทอ้งถินและหนว่ยงานในพนืท ีและการลงพนืทใีนวนันเีนืองจากไดร้บัทราบจากประชาชน

ในพืนทขีอใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เขา้มาช่วยพฒันาเขาพนุาํรอ้นและถาํ ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอกีแหลง่

หนงึของจงัหวดักาญจนบรุ ีเพอืเป็นการเพมิรายไดใ้หก้บัประชาชน รวมถึงขอใหช้ว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลนนาํในการใชอ้ปุโภค

และบรโิภค เนอืงจากปกตจิะมีการสบูนาํบาดาลขนึมาใช ้แตไ่มเ่พียงพอ 
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 โดย รมว.ทส.ไดใ้หค้วามมนัใจกบัประชาชนวา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีภารกิจทตีอ้งแกปั้ญหา

ใหก้บัประชาน และเนน้ยาํวา่ในการพฒันาเขาพนุาํรอ้นและถาํ ประการแรกจะสงัการใหก้รมทรพัยากรนาํบาดาล สาํรวจ และขดุ

เจาะหาแหลง่นาํ ในพืนท ีและหากประชาชนไดแ้หลง่นาํอปุโภคเพยีงพอ  

ขนัตอนตอ่ไปมอบหมายใหก้รมป่าไมจ้ดัทาํแผนเพอืพฒันาพนืทใีนระหวา่งปีงบประมาณ 2565-2566 เนน้งานพฒันาที

สาํคญั อาทิ ปรบัปรุงภมูิทศันแ์ละพฒันาสงิอาํนวยความสะดวก อาคารทีทาํการศนูยบ์รกิารนกัท่องเทยีว พฒันาพนุาํรอ้นอ่างนาํ

รอ้น ไฟฟา้ และระบบสาธารณปูโภค ปรบัปรุง

ซอ่มแซมถนนเสน้ทาง และอนืๆ พรอ้มทงัพฒันา

กิจกรรมนนัทนาการในการใหบ้รกิารผูท้ีเขา้มาใช้

ประโยชน ์เสน้ทางศกึษาธรรมชาติ เสน้ทางวิง

ผจญภยั เสน้ทางจกัรยาน ระบบการสอื

ความหมายธรรมชาติ เช่น ป้ายสอืความหมาย

ธรรมชาติ ป้ายนิทรรศการ เป็นตน้ นายวราวธุ 

กลา่ว 

 
 
 
 

 
ทางดา้นนายประกอบ มณีวรรณ 

ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี 3 บา้นเขาพงั ตาํบลวงักระแจะ 

อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุกีลา่ววา่ “รูส้กึดี

ใจและภมิูใจมาก ทีทา่น รมว.ทส. และคณะ

ผูบ้รหิารของ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดลอ้ม เดินทางมาตรวจเยยีม และรบัฟัง

ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืนท ีซงึไม่

เคยรฐัมนตรทีา่นใดเดินทางมาตรวจเยยีมในพนื

ทมีาก่อน ทา่นวราวธุ เป็นรฐัมนตรทีา่นแรกที

เดินทางมาในรอบเกือบ 20 ปี ซงึในฐานะตวัแทน

ชาวบา้นยินดีทีจะใหค้วามรว่มมอื และช่วยพฒันา

พนืทใีหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทียวของชมุชน พรอ้มสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทยีวใหก้บัประชาชนในพนืท ีและจะช่วยกนัดู

ทรพัยากรธรรมชาตแิบบมีสว่นรว่มอยา่งยงัยืนตลอดไป” นายประกอบกลา่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/919649/         2/2 



เมอืวนัที 2 ม.ีค. นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) พรอ้มนายจตพุร บรุุษพัฒน ์

ปลดัทส. และคณะผูบ้ริหาร ทส. ลงพนืที หมู ่3 บา้นเขาพงั ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี เพอืติดตามและรบั

ฟังผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาพืนทีเตรยีมการป่านนัทนาการ เขาพนุาํรอ้นและถาํ โดยมนีายสรุชัย อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้

และหัวหนา้สว่นราชการในพนืทใีหก้ารตอ้นรบั พรอ้มรายงานสรุปการบริหารจดัการในพืนที  
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ในการนีนายวราวธุ ไดม้อบนโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน รวมถงึใหค้าํแนะนาํในการอนรุกัษ์และดูแลสถานที

ทอ่งเทียว และใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทใีนการปฏิบติังาน นายวราวธุ เปิดเผยวา่ โครงการพฒันาพนืทีเตรยีมการป่านนัทนาการ เขาพุ

นาํรอ้นและถาํ เป็นโครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไมโ้ดยการมี ส่วนรว่มของกรมป่าไม ้ภายใตก้ารทาํงานแบบบรูณาการ

รว่มกับชมุชนทอ้งถนิและหน่วยงานในพนืที และการลงพนืทีในวนันีเนอืงจากไดร้บัทราบจากประชาชนในพนืทีขอใหก้ระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เขา้มาชว่ยพฒันาเขาพนุาํรอ้นและถาํ ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทียวอีกแหลง่หนงึของจงัหวดั

กาญจนบรีุ เพอืเป็นการเพมิรายไดใ้หก้บัประชาชน 

 
รวมถึงขอใหช้่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนนาํ

ในการใชอุ้ปโภคและบริโภค เนอืงจากปกติจะมีการสบู

นาํบาดาลขนึมาใช ้แต่ไมเ่พียงพอ ซงึกระทรวงทรพัยากร

ฯ มภีารกิจทีตอ้งแกปั้ญหาใหก้บัประชาชน พรอ้มจะ

พฒันาเขาพนุาํรอ้นและถาํ ประการแรกจะสงัการใหก้รม

ทรพัยากรนาํบาดาล สาํรวจ และขดุเจาะหาแหลง่นาํ ใน

พนืที และหากประชาชนไดแ้หลง่นาํอปุโภคเพียงพอ 

 
ขนัตอนต่อไปมอบหมายใหก้รมป่าไมจ้ดัทาํ

แผนเพอืพฒันาพืนทีในระหวา่งปีงบประมาณ 2565 – 

2566 เนน้งานพฒันาทีสาํคญั อาทิ ปรบัปรุงภมิูทศัน์

และพฒันาสิงอาํนวยความสะดวก อาคารทีทาํการ

ศนูยบ์ริการนกัทอ่งเทียว พฒันาพนุาํรอ้นอา่งนาํรอ้น 

ไฟฟา้ และระบบสาธารณปูโภค ปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

เสน้ทาง และอืนๆ พรอ้มทงัพฒันากิจกรรมนนัทนาการ

ในการใหบ้ริการผูท้ีเขา้มาใชป้ระโยชน ์เสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติ เสน้ทางวิงผจญภยั เสน้ทางจักรยาน ระบบ

การสือความหมายธรรมชาติ เช่น ปา้ยสอืความหมาย

ธรรมชาติ ป้ายนิทรรศการ เป็นตน้ 

 
นายประกอบ มณีวรรณ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที 3 บา้น

เขาพงั ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรีุ 

กล่าววา่ รูส้ึกดีใจและภมิูใจมาก ทีท่าน รมว.ทส. และคณะ

ผูบ้รหิารของ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

เดินทางมาตรวจเยียม และรบัฟังปัญหาความเดือนรอ้นของ

ประชาชนในพนืที ซงึไมเ่คยรฐัมนตรีทา่นใดเดินทางมาตรวจ

เยยีมในพนืทีมาก่อน ท่านวราวธุฯ เป็นรฐัมนตรีทา่นแรกที

เดินทางมาในรอบเกือบ 20 ปี ซงึในฐานะตวัแทนชาวบา้น

ยินดีทีจะใหค้วามรว่มมือ และช่วยพฒันาพืนทีใหเ้ป็นแหลง่

ทอ่งเทียวของชุมชน พรอ้มสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทียวใหก้ับประชาชนในพนืที และจะชว่ยกนัดทูรพัยากรธรรมชาติแบบมสีว่น

รว่มอยา่งยงัยนืตลอดไป 
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รมว.ทส. “วราวธุ ศิลปอาชา ลงพืนทีเมืองกาญจน ์แกไ้ขปัญหา “โครงการพฒันาพืนทเีตรยีมการ      ป่านนัทนาการเขาพุ

นาํรอ้นและถาํ” หลงักรมป่าไมเ้ปิดแผนพฒันาตามหลกัวิชาการเพิมแหลง่ท่องเทียวทางธรรมชาติสรา้งรายไดใ้หช้มุชนแลว้เสรจ็ปี

66พรอ้มรบัฟังขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนในพืนที 

วนัน ี(2 เม.ย. 65) เวลา 9.30 น. นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

พรอ้มดว้ย นายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และคณะผูบ้รหิาร ทส. ลงพืนที หมู ่3 บา้นเขา

พงั ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ีเพือติดตามและรบัฟังผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาพืนทีเตรยีมการป่า

นนัทนาการ เขาพนุาํรอ้นและถาํ โดยมีนายสรุชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้และหวัหนา้ส่วนราชการในพืนทีใหก้ารตอ้นรบั พรอ้ม

รายงานสรุปการบรหิารจดัการในพืนท ีในการนีนายวราวุธ  ไดม้อบนโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการ

อนรุกัษแ์ละดแูลสถานทีทอ่งเทียว และใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ที

ในการปฏิบติังาน 

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม เปิดเผยว่า โครงการ

พฒันาพืนทีเตรยีมการป่านนัทนาการ เขาพนุาํรอ้นและถาํ 

เป็นโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมโ้ดยการมี    สว่น

รว่มของกรมป่าไม ้ ภายใตก้ารทาํงานแบบบูรณาการ

รว่มกบัชมุชนทอ้งถินและหนว่ยงานในพืนที และการลง

พืนทใีนวนันีเนืองจากไดร้บัทราบจากประชาชนในพนืที

ขอใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เขา้มา

ช่วยพฒันาเขาพนุาํรอ้นและถาํ ใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทียว 
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อีกแหล่งหนงึของจงัหวดักาญจนบรุ ีเพือเป็นการเพมิรายไดใ้หก้บัประชาชน รวมถงึขอใหช่้วยแกปั้ญหาการขาดแคลนนาํ

ในการใชอ้ปุโภคและบรโิภค เนืองจากปกตจิะมกีารสบูนาํบาดาลขนึมาใช ้แตไ่ม่เพียงพอ  โดย รวม.ทส.ไดใ้หค้วามมนัใจกบั

ประชาชนว่า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มภีารกิจทีตอ้งแกปั้ญหาใหก้บัประชาน และเนน้ยาํว่าในการพฒันาเขา

พนุาํรอ้นและถาํ ประการแรกจะสงัการใหก้รมทรพัยากรนาํบาดาล สาํรวจ และขดุเจาะหาแหลง่นาํ ในพืนท ี และหากประชาชนได้

แหลง่นาํอปุโภคเพียงพอ ขนัตอนตอ่ไปมอบหมายใหก้รมป่าไมจ้ดัทาํแผนเพือพฒันาพืนทีในระหว่างปีงบประมาณ 2565 - 2566 

เนน้งานพฒันาทสีาํคญั อาทิ ปรบัปรุงภูมิทศันแ์ละพฒันาสิงอาํนวยความสะดวก อาคารทีทาํการศนูยบ์ริการนกัทอ่งเทียว พฒันาพุ

นาํรอ้นอ่างนาํรอ้น ไฟฟา้ และระบบสาธารณปูโภค ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเสน้ทาง และอนืๆ พรอ้มทงัพฒันากิจกรรมนนัทนาการ

ในการใหบ้รกิารผูที้เขา้มาใชป้ระโยชน ์เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ เสน้ทางวิงผจญภยั เสน้ทางจกัรยาน ระบบการสือความหมาย

ธรรมชาติ เช่น ปา้ยสือความหมายธรรมชาติ ป้ายนิทรรศการ เป็นตน้ นายวราวธุ กลา่ว 

ทางดา้นนายประกอบ มณีวรรณ ผูใ้หญ่บา้น หมูที่ 3 บา้นเขาพงั ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี

กล่าวว่า “รูส้กึดีใจและภูมิใจมาก ทีท่าน รมว.ทส. และคณะผูบ้รหิารของ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เดินทางมา

ตรวจเยียม และรบัฟังปัญหาความเดือนรอ้นของประชาชนในพืนที ซงึไมเ่คยรฐัมนตรทีา่นใดเดินทางมาตรวจเยียมในพนืทมีาก่อน 

ทา่นวราวธุฯ เป็นรฐัมนตรทีา่นแรกทีเดินทางมาในรอบเกือบ 20 ปี ซงึในฐานะตวัแทนชาวบา้นยินดทีีจะใหค้วามรว่มมือ และชว่ย

พฒันาพืนทีใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทียวของชุมชน พรอ้มสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทียวใหก้บัประชาชนในพนืท ีและจะช่วยกนัดู

ทรพัยากรธรรมชาตแิบบมีสว่นรว่มอยา่งยงัยืนตลอดไป” นายประกอบกลา่ว 
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รมว.ทส. “วราวธุ ศิลปอาชา ลงพนืทเีมืองกาญจน ์แกไ้ขปัญหา “โครงการพฒันาพืนทเีตรยีมการป่านนัทนาการเขาพนุาํ

รอ้นและถาํ” หลงักรมป่าไมเ้ปิดแผนพฒันาตามหลกัวิชาการเพมิแหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาติสรา้งรายไดใ้หช้มุชนแลว้เสรจ็ปี 66 

พรอ้มรบัฟังขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนในพืนท ี

 
2 เมษายน 2565 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม พรอ้มดว้ย นายจตุ

พร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม และคณะผูบ้รหิาร ทส. ลงพนืท ีหมู ่3 บา้นเขาพงั ตาํบลวงั

กระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีเพือตดิตามและรบัฟังผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาพืนทเีตรยีมการป่านนัทนาการ 

เขาพนุาํรอ้นและถาํ โดยมีนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้และหวัหนา้สว่นราชการในพนืทใีหก้ารตอ้นรบั พรอ้มรายงานสรุป

การบรหิารจดัการในพืนท ีในการนีนายวราวธุ ไดม้อบนโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน รวมถงึใหค้าํแนะนาํในการอนรุกัษ์และ

ดแูลสถานทีทอ่งเทยีว และใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทใีนการปฏิบตังิาน 

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยวา่ โครงการพฒันาพืนที

เตรยีมการป่านนัทนาการ เขาพนุาํรอ้นและถาํ เป็นโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมโ้ดยการมี สว่นรว่มของกรมป่าไม ้ภายใต้

การทาํงานแบบบรูณาการรว่มกบัชมุชนทอ้งถินและหนว่ยงานในพนืท ีและการลงพนืทใีนวนันเีนืองจากไดร้บัทราบจากประชาชน

ในพืนทขีอใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เขา้มาช่วยพฒันาเขาพนุาํรอ้นและถาํ ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอกีแหลง่

หนงึของจงัหวดักาญจนบรุ ีเพอืเป็นการเพมิรายไดใ้หก้บัประชาชน รวมถึงขอใหช้ว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลนนาํในการใชอ้ปุโภค

และบรโิภค เนอืงจากปกตจิะมีการสบูนาํบาดาลขนึมาใช ้แตไ่มเ่พียงพอ โดย รวม.ทส.ไดใ้หค้วามมนัใจกบัประชาชนวา่ กระทรวง 
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม มีภารกิจทตีอ้งแกปั้ญหาใหก้บัประชาน และเนน้ยาํวา่ในการพฒันาเขาพนุาํรอ้นและ

ถาํ ประการแรกจะสงัการใหก้รมทรพัยากรนาํบาดาล สาํรวจ และขดุเจาะหาแหลง่นาํ ในพนืท ีและหากประชาชนไดแ้หลง่นาํ

อปุโภคเพียงพอ ขนัตอนตอ่ไปมอบหมายใหก้รมป่าไมจ้ดัทาํแผนเพือพฒันาพนืทใีนระหวา่งปีงบประมาณ 2565 - 2566 เนน้งาน

พฒันาทสีาํคญั อาทิ ปรบัปรุงภมูทิศันแ์ละพฒันาสงิอาํนวยความสะดวก อาคารททีาํการศนูยบ์รกิารนกัท่องเทยีว พฒันาพนุาํรอ้น

อา่งนาํรอ้น ไฟฟา้ และระบบสาธารณปูโภค ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเสน้ทาง และอนืๆ พรอ้มทงัพฒันากิจกรรมนนัทนาการในการ

ใหบ้รกิารผูท้เีขา้มาใชป้ระโยชน ์เสน้ทางศกึษาธรรมชาติ เสน้ทางวงิผจญภยั เสน้ทางจกัรยาน ระบบการสอืความหมายธรรมชาติ 

เช่น ปา้ยสอืความหมายธรรมชาติ ป้ายนิทรรศการ เป็นตน้ นายวราวธุ กลา่ว 

ทางดา้นนายประกอบ มณีวรรณ ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ ี3 บา้นเขาพงั ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี

กลา่ววา่ “รูส้กึดีใจและภมิูใจมาก ททีา่น รมว.ทส. และคณะผูบ้รหิารของ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เดินทางมา

ตรวจเยียม และรบัฟังปัญหาความเดือนรอ้นของประชาชนในพืนท ีซงึไมเ่คยรฐัมนตรทีา่นใดเดินทางมาตรวจเยยีมในพนืทมีากอ่น 

ทา่นวราวธุฯ เป็นรฐัมนตรทีา่นแรกทีเดินทางมาในรอบเกือบ 20 ปี ซงึในฐานะตวัแทนชาวบา้นยินดทีจีะใหค้วามรว่มมือ และชว่ย

พฒันาพนืทใีหเ้ป็นแหลง่ท่องเทียวของชมุชน พรอ้มสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทียวใหก้บัประชาชนในพนืท ีและจะช่วยกนัดู

ทรพัยากรธรรมชาตแิบบมีสว่นรว่มอยา่งยงัยืนตลอดไป” นายประกอบ กลา่ว 
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เมอืวนัที 2 เม.ย. ผูส้อืข่าวรบัแจง้จาก นายภาษิต วิรญิาภรณ ์อาย ุ61 ปี ชาวสวนผลไม ้บา้นเนินยาง ว่ามีคนรา้ยไมท่ราบ

จาํนวน แอบเขา้มาลกัขโมยตดัตน้พะยงูไมห้วงหา้มประเภท 1 ภายในสวน ในซอยวดัเนินยาง หมู ่1 ต.หนองบวั อ.เมือง จ.จนัทบรุ ี

จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบสวนดงักลา่วเป็นแปลงปลกูสบัปะรด เนือทปีระมาณ 3 ไรเ่ศษ บรเิวณรมิสวนติดถนนมีการปลกูไผ่ไว ้

เป็นแนวกนั พบตน้พะยงู ขนาดใหญ่อายกุวา่ 30 ปี ลกัษณะลาํตน้โตตระหง่าน แยกออกเป็น 2 ตน้ โดยตน้หนงึวดัขนาดรอบโคน

ประมาณ 1 คน โอบเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 50 ซม. สภาพถกูคนรา้ยใช่เลอืยจนขาดลาํตน้สว่นทอ่นปลายยาวถงึยอดประมาณ 

15 เมตร ลม้ทบัแนวกอไผ่ และถกูเลอืยตดัเป็นท่อน ยาวประมาณ 5 เมตร ถกูขโมยไป 

ตรวจสอบในทเีกิดเหตยุงัพบมตีน้ไผ่รอบตน้พะยงู ถกู

ตดัทิงเพอืเปิดเป็นวงกวา้งไวข้นทอ่นไมอ้อกไป และยงัพบ

หนา้กากอนามยัสีดาํ สายคาดไนกี ขวดนาํดืม 2 ขวด ตกอยูใ่นกอ

ไผแ่ละรองเทา้แตะ 1 คู ่ถกูทิงไวโ้คนเสาไฟฟา้ทางเขา้สวน สว่น

ตน้พะยงูทีเหลืออยูย่งัพบมีรอยฟันเลอืย วดัตาํแหนง่ไวเ้ตรยีมตดั

เป็นท่อน ความยาวแตล่ะทอ่นประมาณ 2 เมตร สอบถาม นาย

ภษิูต ผูแ้จง้ เบืองตน้เลา่วา่ สวนดงักลา่วเป็นของ นายพิพฒัน ์

(สงวนนามสกลุ) ตนเชา่ทดีินปลกูสบัปะรด ก่อนเกิดเหตเุขา้มาดู

สบัปะรดพบวา่ตน้พะยงู อายกุวา่ 30 ปี ถกูคนรา้ยไม่ทราบจาํนวน

ตดัโค่นเป็นทอ่นลกัขโมยหายไป 2 ทอ่น ก่อนหนา้นปีระมาณ 2-3 

เดือน เคยมีนายหนา้มาตดิตอ่ซอืไมพ้ะยงูตน้ดงักลา่วกบัเจา้ของทีดิน ในราคา 10,000 บาท แตเ่จา้ของไมข่าย กระทงัมาถกูขโมย

ตดัในครงันี โดยไดแ้จง้ความ สภ.เมืองจนัทบรีุ และเขา้มาเก็บหลกัฐานไวแ้ลว้ 
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จากการตาํรวจตรวจสอบพบรอ่งรอยคาดวา่คนรา้ยเป็นแก๊งตดัมืออาชีพ มีไมต่าํกวา่ 3 คน ใชเ้ลอืยชกัมือ หรอืเลอืย

โบราณทชีาวบา้นเรยีกวา่ “เลอืยสองเกลอ”ในการตดัโคน่ไมเ้พอืไมใ่หเ้กิดเสยีงดงั เหมือนเลอืยยนต ์โดยอาศยัชว่งเวลาทมีีฝนตกลง

มือก่อเหตเุพืออาํพรางสายตา เบอืงตน้คิดเป็นมลูคา่ความเสยีหายประมาณ 15,000 -20,000 บาท แตห่ากนาํไปแปรรูป ใหเ้หลอื

สว่นแก่นไมพ้ะยงู และนาํไปขายในตลาดมืดจะมีมลูคา่เพมิขนึหลกัแสนบาท เนืองจากกาํลงัเป็นทตีอ้งการของกลุม่นายทนุ ทงันียงั

ไดฝ้ากถึงเจา้ของสวนอนืทมีีไมพ้ะยงูหรอืไมห้วงหา้มราคาแพงไวใ้นครอบครอง ใหร้ะมดัระวงัหมนัเอาใจใสต่รวจตราสอดสอ่งใหด้ี 

จะไดไ้มต่อ้งตกเป็นเหยือแก๊งมอดไมท้ีกาํลงัอาละวาดก่อเหตใุนชว่งน ี
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