


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16165
วันที่: อังคาร 14 มิถุนายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-220614038012(13 มิ.ย. 65/05:26) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 17.66 Ad Value: 29,139 PRValue : 87,417 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23518
วันที่: อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: กนกวรรณมอบตัว-ได้ประกัน อัยการฟ้องรุกป่า!

รหัสข่าว: C-220612039030(11 มิ.ย. 65/05:38) หน้า: 1/5

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 294.80 Ad Value: 294,800 PRValue : 884,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23518
วันที่: อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: กนกวรรณมอบตัว-ได้ประกัน อัยการฟ้องรุกป่า!

รหัสข่าว: C-220612039030(11 มิ.ย. 65/05:38) หน้า: 2/5

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 294.80 Ad Value: 294,800 PRValue : 884,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23518
วันที่: อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: กนกวรรณมอบตัว-ได้ประกัน อัยการฟ้องรุกป่า!

รหัสข่าว: C-220612039030(11 มิ.ย. 65/05:38) หน้า: 3/5

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 294.80 Ad Value: 294,800 PRValue : 884,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23518
วันที่: อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: กนกวรรณมอบตัว-ได้ประกัน อัยการฟ้องรุกป่า!

รหัสข่าว: C-220612039030(11 มิ.ย. 65/05:38) หน้า: 4/5

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 294.80 Ad Value: 294,800 PRValue : 884,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23518
วันที่: อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: กนกวรรณมอบตัว-ได้ประกัน อัยการฟ้องรุกป่า!

รหัสข่าว: C-220612039030(11 มิ.ย. 65/05:38) หน้า: 5/5

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 294.80 Ad Value: 294,800 PRValue : 884,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26541
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 6

หัวข้อข่าว: ไล่เช็กบิลงาบเขาใหญ่ ค้น5จุดล่า'สุนทร วิลาวัลย์'

รหัสข่าว: C-220613004064(13 มิ.ย. 65/04:11) หน้า: 1/6

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 350.88 Ad Value: 631,584 PRValue : 1,894,752 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26541
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 6

หัวข้อข่าว: ไล่เช็กบิลงาบเขาใหญ่ ค้น5จุดล่า'สุนทร วิลาวัลย์'

รหัสข่าว: C-220613004064(13 มิ.ย. 65/04:11) หน้า: 2/6

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 350.88 Ad Value: 631,584 PRValue : 1,894,752 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26541
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 6

หัวข้อข่าว: ไล่เช็กบิลงาบเขาใหญ่ ค้น5จุดล่า'สุนทร วิลาวัลย์'

รหัสข่าว: C-220613004064(13 มิ.ย. 65/04:11) หน้า: 3/6

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 350.88 Ad Value: 631,584 PRValue : 1,894,752 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26541
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 6

หัวข้อข่าว: ไล่เช็กบิลงาบเขาใหญ่ ค้น5จุดล่า'สุนทร วิลาวัลย์'

รหัสข่าว: C-220613004064(13 มิ.ย. 65/04:11) หน้า: 4/6

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 350.88 Ad Value: 631,584 PRValue : 1,894,752 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26541
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 6

หัวข้อข่าว: ไล่เช็กบิลงาบเขาใหญ่ ค้น5จุดล่า'สุนทร วิลาวัลย์'

รหัสข่าว: C-220613004064(13 มิ.ย. 65/04:11) หน้า: 5/6

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 350.88 Ad Value: 631,584 PRValue : 1,894,752 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26541
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2, 6

หัวข้อข่าว: ไล่เช็กบิลงาบเขาใหญ่ ค้น5จุดล่า'สุนทร วิลาวัลย์'

รหัสข่าว: C-220613004064(13 มิ.ย. 65/04:11) หน้า: 6/6

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 350.88 Ad Value: 631,584 PRValue : 1,894,752 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16164
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: บุกค้นบ้านครูโอ๊ะ-ส.จ.โต้ง ล่าจับพ่อรมต.

รหัสข่าว: C-220613020034(13 มิ.ย. 65/04:12) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 104.65 Ad Value: 172,672.50 PRValue : 518,017.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16164
วันที่: จันทร์ 13 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: บุกค้นบ้านครูโอ๊ะ-ส.จ.โต้ง ล่าจับพ่อรมต.

รหัสข่าว: C-220613020034(13 มิ.ย. 65/04:12) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 104.65 Ad Value: 172,672.50 PRValue : 518,017.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15018
วันที่: อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: สักทอง

รหัสข่าว: C-220612005072(12 มิ.ย. 65/06:43) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 16.43 Ad Value: 26,288 PRValue : 78,864 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

 
11 มิถุนายน 2022 

“CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” ผนึกกําลัง “กรมป่าไม้” และซูเปอร์สตาร์สายกรีน “กลัฟ – คณาวุฒิ” ชวนคนไทยร่วม
ภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้ 75,000 ต้นท่ัวประเทศ 

ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก เปิดแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” ผนึกกําลัง “กรมป่าไม้” 
และซูเปอร์สตาร์สายกรีน “กลัฟ – คณาวุฒิ” ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้ 75,000 ต้นท่ัวประเทศ ตลอดเดือน มิ.ย. 65 
พร้อมยืนหยัดสานต่อมิชชั่นรักษ์โลก สร้างความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี) เปิดแคมเปญ
รักษ์โลกดีๆ อย่าง “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” (เซ็นทรัล / โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิร์ธ) ผนึกกําลังกรมป่าไม้ และดาราหนุ่มสายรัก
ธรรมชาติ “กลัฟ – คณาวุฒ ิไตรพิพัฒนพงษ์ ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวประเทศผ่านกิจกรรมแจก “กล้าไม้” ฟรี! 75,000 ต้น ทุกวัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมิ.ย. 65 ท่ีห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน 10 สาขา พร้อมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าสานต่อมิชชั่นรักษ์โลกอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยตลอด 75 ปี และตลอดไป 

 
รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด และบริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล 
เผยถึงแคมเปญรักษ์โลกคร้ังสําคัญนี้ว่า “หนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญของไทย นั่นคือ ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าหรือบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ซ่ึง
ส่งผลให้ในปัจจุบันจํานวนพ้ืนท่ีป่าในประเทศไทยหายไปกว่า 18,000 ไร่ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย ท้ังในเรื่องของมลภาวะทางอากาศ 
ฝุ่นละออง PM 2.5 ภาวะโลกร้อน และความเสียหายของทรัพยากรดินและน้ํา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาของการจัดแคมเปญรักษ์โลก “CENTRAL / 
ROBINSON LOVE THE EARTH” ข้ึน โดยเราได้ผนึกกําลังกับ “กรมป่าไม้” ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศผ่าน
กิจกรรมแจก “กล้าไม้” 75,000 ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีห้างเซ็นทรัลครบรอบ 75 ปี ในปีนี้ รวมท้ังแจก “เมล็ดพันธ์ุ” 4,550 ซอง เพ่ือนํากลับไป



ปลูกท่ีบ้านหรือในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งโดยเริ่มต้นง่ายๆ ท่ีตัวเรา โดยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในแคมเปญคร้ัง
นี้เราคาดว่าจะสามารถช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวได้ราว 195 ไร่ กักเก็บคาร์บอนได้ถึง 185 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และช่วยให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 
1-2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ยังมีความต้ังใจอย่างมุ่งม่ันท่ีจะเดินหน้าสานต่อ 3 มิชชั่นรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็น การรณรงค์ช้อปไม่รับถุงพลาสติก (Say No to Plastic Bags) ซ่ึงก้าวเข้าสู่ปีท่ี 4 นับจากปี 2562 โดยมีการลดการใช้ถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 
29 ล้านถุงต่อปี และปัจจุบันทางห้างฯ ได้งดการให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าแล้วในทุกสาขาท่ัวประเทศ, การรณรงค์ใช้วัสดุรีไซเคิล และวัสดุ
ธรรมชาติในการตกแต่งห้างท่ัวประเทศ เพ่ือลดการสร้างขยะ ด้วยการนํากลับมาใช้ซํ้า (Reduce – Reuse – Recycle) และการใช้วัสดุธรรมชาติท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นออร์แกนิค 100% เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในส่วนพ้ืนท่ีห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน และ
สุดท้ายการร่วมกับเซ็นทรัล ทํา เปิดพ้ืนท่ีสนับสนุนการจําหน่ายสินค้าชุมชน และจําหน่ายสินค้าท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือสร้างรายได้กลับคืนสู่
ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดเรามีเป้าหมายที่จะสร้างความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเศรษฐกิจ และสังคมของ
ไทยดังเช่นตลอด 75 ปี ท่ีผ่านมา และในอนาคตต่อไป” 

ท้ังนี้แคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” ได้จัดให้มีการเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการในวันท่ี 2 มิ.ย. 65 โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงเกียรติจากหน่วยงานราชการ คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
คุณพฤกษ์ โสโน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า คุณสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ ผู้อํานวยการส่วนผลิตกล้าไม้ และทีมผู้บริหารห้างเซ็นทรัลและ
ห้างโรบินสัน นําโดย คุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คุณรวิศรา 
จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด และบริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมด้วย
เซเลบริต้ีและลูกค้าคนสําคัญของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน อาทิ ดร. ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, คุณศิริมานี วีระกุล, คุณธนกร ศรี
อรทัยกุล, คุณจอย โศภิษฐ์พงศธร, คุณชาญ่า ณ นคร, คุณพรพรรณ พงษ์ศักด์ิ, คุณชลลดา เมฆราตรี, คุณปกฉัตร เทียมชัย, คุณธาราเขต เพ็ชร์สุก 
เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณในการเริ่มภารกิจรักษ์โลกด้วยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมุ่งม่ันและจริงจัง 

โดยแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” ประกอบด้วยภารกิจรักษ์โลกในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น… 

วันท่ี 3 – 26 มิ.ย. 65 (เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) ชวนนักช้อปรับ “กล้าไม้” ฟรี! ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ รวม 75,000 ต้น เพ่ือ
ร่วมกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตลอดเดือนมิ.ย. 65 ท่ีห้างเซ็นทรัล 5 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, พัทยา บีช, เฟสติวัล เชียงใหม่, 
ขอนแก่น, เฟสติวัล หาดใหญ่ และห้างโรบินสัน 5 สาขา ได้แก่ พระราม 9, เชียงราย, อุบลราชธานี, บ้านฉาง ระยอง, และนครศรีธรรมราช  

มารวมพลังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ส่งต่อความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยด้วยกันในแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” 
พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ได้ท่ี Facebook Fanpage : Central Department Store และ 
Robinson Department Store 

 
 

 

 



 

ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก เปิดแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE 
THE EARTH” ผนึกกําลัง “กรมป่าไม้” และซูเปอร์สตาร์สายกรีน “กลัฟ – คณาวุฒิ” 

worawut 9 hrs ago ประชาสัมพันธ์, 

ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้ 75,000 ต้นท่ัวประเทศ ตลอดเดือน มิ.ย. 65พร้อมยืนหยัดสานต่อมิชชั่นรักษ์โลก สร้างความ
ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย 

   
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี) เปิดแคมเปญ
รักษ์โลกดีๆ อย่าง “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” (เซ็นทรัล / โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิร์ธ) ผนึกกําลังกรมป่าไม้ และดาราหนุ่มสายรัก
ธรรมชาติ “กลัฟ – คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวประเทศผ่านกิจกรรมแจก “กล้าไม้” ฟรี! 75,000 ต้น ทุกวัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมิ.ย. 65 ท่ีห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน 10 สาขา พร้อมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าสานต่อมิชชั่นรักษ์โลกอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยตลอด 75 ปี และตลอดไป 

รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด และบริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล 
เผยถึงแคมเปญรักษ์โลกคร้ังสําคัญนี้ว่า “หนึ่งในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญของไทย นั่นคือ ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าหรือบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ซ่ึง
ส่งผลให้ในปัจจุบันจํานวนพ้ืนท่ีป่าในประเทศไทยหายไปกว่า 18,000 ไร่ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย ท้ังในเรื่องของมลภาวะทางอากาศ 
ฝุ่นละออง PM 2.5 ภาวะโลกร้อน และความเสียหายของทรัพยากรดินและน้ํา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาของการจัดแคมเปญรักษ์โลก “CENTRAL / 
ROBINSON LOVE THE EARTH” ข้ึน โดยเราได้ผนึกกําลังกับ “กรมป่าไม้” ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศผ่าน
กิจกรรมแจก “กล้าไม้” 75,000 ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีห้างเซ็นทรัลครบรอบ 75 ปี ในปีนี้ รวมท้ังแจก “เมล็ดพันธ์ุ” 4,550 ซอง เพ่ือนํากลับไป
ปลูกท่ีบ้านหรือในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งโดยเริ่มต้นง่ายๆ ท่ีตัวเรา โดยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในแคมเปญคร้ัง
นี้เราคาดว่าจะสามารถช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวได้ราว 195 ไร่ กักเก็บคาร์บอนได้ถึง 185 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และช่วยให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 
1-2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ยังมีความต้ังใจอย่างมุ่งม่ันท่ีจะเดินหน้าสานต่อ 3 มิชชั่นรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็น การรณรงค์ช้อปไม่รับถุงพลาสติก (Say No to Plastic Bags) ซ่ึงก้าวเข้าสู่ปีท่ี 4 นับจากปี 2562 โดยมีการลดการใช้ถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 
29 ล้านถุงต่อปี และปัจจุบันทางห้างฯ ได้งดการให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าแล้วในทุกสาขาท่ัวประเทศ, การรณรงค์ใช้วัสดุรีไซเคิล และวัสดุ
ธรรมชาติในการตกแต่งห้างท่ัวประเทศ เพ่ือลดการสร้างขยะ ด้วยการนํากลับมาใช้ซํ้า (Reduce - Reuse - Recycle) และการใช้วัสดุธรรมชาติท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นออร์แกนิค 100% เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในส่วนพ้ืนท่ีห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน และ
สุดท้ายการร่วมกับเซ็นทรัล ทํา เปิดพ้ืนท่ีสนับสนุนการจําหน่ายสินค้าชุมชน และจําหน่ายสินค้าท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือสร้างรายได้กลับคืนสู่



ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดเรามีเป้าหมายที่จะสร้างความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเศรษฐกิจ และสังคมของ
ไทยดังเช่นตลอด 75 ปี ท่ีผ่านมา และในอนาคตต่อไป” 

ท้ังนี้แคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” ได้จัดให้มีการเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการในวันท่ี 2 มิ.ย. 65 โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงเกียรติจากหน่วยงานราชการ คณุจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
คุณพฤกษ์ โสโน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า 

   
คุณสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ ผู้อํานวยการส่วนผลิตกล้าไม้ และทีมผู้บริหารห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน นําโดย คุณณัฐธีรา บุญศรี ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด และบริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล 
ร่วมด้วยเซเลบริต้ีและลูกค้าคนสําคัญของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน อาทิ ดร. ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, คุณศิริมานี วีระกุล, คุณธนกร 
ศรีอรทัยกุล, คุณจอย โศภิษฐ์พงศธร, คุณชาญ่า ณ นคร, คุณพรพรรณ พงษ์ศักด์ิ, คุณชลลดา เมฆราตรี, คุณปกฉัตร เทียมชัย, คุณธาราเขต เพ็ชร์สุก 
เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณในการเริ่มภารกิจรักษ์โลกด้วยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมุ่งม่ันและจริงจัง 

โดยแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” ประกอบด้วยภารกิจรักษ์โลกในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
Ø วันท่ี 3 - 26 มิ.ย. 65 (เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) ชวนนักช้อปรับ “กล้าไม้” ฟรี! ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ รวม 75,000 ต้น เพ่ือ
ร่วมกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตลอดเดือนมิ.ย. 65 ท่ีห้างเซ็นทรัล 5 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, พัทยา บีช, เฟสติวัล เชียงใหม่, 
ขอนแก่น, เฟสติวัล หาดใหญ่ และห้างโรบินสัน 5 สาขา ได้แก่ พระราม 9, เชียงราย, อุบลราชธานี, บ้านฉาง ระยอง, และนครศรีธรรมราช 

มารวมพลังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ส่งต่อความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยด้วยกันในแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH” 
พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ได้ท่ี Facebook Fanpage : Central Department Store และ 
Robinson Department Store 

   

 



 

 

"กนกวรรณ" รมช.ศธ.รายงานตัวศาล คดีบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ว 

10 มิ.ย. 2565 14:23 น. 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมทนายความ เข้ารายงานตัว ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 จ.ระยอง ปมถูก 
ป.ป.ช.ชี้มูลฯ สนับสนุนบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

วันท่ี 10 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือช่วงเช้า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ได้เดินทางมาท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ภาค 2 จ.ระยอง เพ่ือมารายงานตัวต่อศาล หลังจากที่ศาลได้มีการออกหมายจับ โดยนางกนกวรรณ ได้เดินทางเข้าไปในศาล พร้อม
ด้วยทนายความส่วนตัว ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีศาลได้ให้สื่อมวลชนรอทําข่าวด้านนอก 

หลังจากนางกนกวรรณได้รายงานตัวต่อศาลเป็นท่ีเรียบร้อย จึงได้เดินทางกลับในช่วงเวลา 12.00 น. โดยออกทางด้านประตูหลัง เพ่ือหลบหนีบรรดา
สื่อมวลชนท่ีมารอทําข่าว 

ท้ังนี้สืบเนื่องจาก นางกนกวรรณ ได้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด พร้อมด้วย นายสุนทร 
วิลาวัลย์ บิดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยถูกกล่าวหาว่า สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ออกโฉนดท่ีดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พ้ืนท่ี จ.ปราจีนบุรี เลขท่ี 41158, 41159 และ 
41160 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตป่าไม้ถาวร โดยมิชอบ ซ่ึงมีผู้ถูกกล่าวหา
ประกอบด้วย 
1. จีรศักด์ิ ผลสุข เม่ือคร้ังปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินจังหวัดสระบุรี-นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว  
2. สุรางค์ คัณฑารมย์ เม่ือคร้ังปฏิบัติหน้าท่ีผู้กํากับการเดินสาํรวจ 
3. สมศักด์ิ หีบเงิน เม่ือคร้ังปฏิบัติหน้าท่ีผู้กํากับการรังวัด 
4. พรรณเพ็ญ ภาคาญาติ เม่ือคร้ังปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีสอบสวนสิทธิหรือจํารูญหิน 
5. ประทาน บานชื่น เม่ือคร้ังปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีเดินสํารวจรังวัด 
6. ทวี หม่ืนศรี เม่ือคร้ังดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 14 ตําบลเนินหอม 
7. กนกวรรณ วิลาวัลย์ (ศรีจนัทร์งาม) ผู้นําเดินสํารวจ (ปัจจุบันเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
8. สุนทร วิลาวัลย์ ผู้นําเดินสํารวจเมื่อคร้ังเป็น ส.ส.ปราจีนบุรี (ปัจจุบัน นายก อบจ.ปราจีนบุรี) 
9. น้อย ตุ้มพันธ์ ผู้นําเดินสํารวจ 
10. คณิต เพชรประดับ เม่ือคร้ังดํารงตําแหน่งช่างรังวัด 6 กรมป่าไม้ 

 

 



 

มึน! นักการเมืองดังรุกเขาใหญ่-จับมาเป็นพันคดีไม่เคยเจอหมดอายุความ 

เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ มึนกรณีนักการเมืองดังปราจีนฯรุกเขาใหญ่ จับมาเป็นพันๆคดีไม่เคยเจอหมดอายุความแค่ 2-3 ปี ยันคดีเร่ิมนับวันเจ้าหน้าท่ีพบ
เหตุกระทําผิด เพราะการบุกรุกออกโฉนด เป็นการกระทําความผิดท่ีซ่อนเร้น จึงนับวันท่ีออกโฉนดไม่ได้ เหมือน“เอ๋-ปารีณา” ครอบครองมาต้ังแต่
รุ่นพ่อ เม่ือตรวจสอบพบความผิดจึงจับกุม ส่วน "สุนทร วิลาวัลย์" ถ้ารุกป่าเขาใหญ่ รัฐยึดคืนพ้ืนท่ีได้ตลอดเวลา ไม่มีการครอบครองปรปักษ์ 

12 มิถุนายน 2565-14:59 น. 

  
เม่ือวันท่ี 12 มิ.ย. จากกรณีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 
รมช.ศึกษาธิการ จากพรรคภูมิใจไทย นายสุนทร วิลาวัลย์ บิดาในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
เกี่ยวข้องรวมกัน 10 คน  ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐออกโฉนดท่ีดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พ้ืนท่ี จ.ปราจีนบุรี นั้น โดย 
ป.ป.ช.ระบุว่า ในส่วนของคดีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ สําหรับการออกโฉนดท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น คดีความจะหมดอายุ
ในวันจันทร์ท่ี 13 มิ.ย.นี้ ซ่ึงการบุกรุกออกโฉนดเกิดข้ึนเม่ือปี 45 แต่เพ่ิงมีการแจ้งความดําเนินคดีและป.ป.ช.เพ่ิงรับเป็นคดีเม่ือปี 63 โดยนายสุนทร
ยังไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ-อัยการเพื่อมอบตัว ทําให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเอาผิดนายสุนทรได้นั้น 

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นเร่ือง
คดีอาญา อาจเป็นการตีความโดยนับจากวันออกโฉนด หรือตามโทษในทางอาญา นับจากวันท่ีเจตนาทําความผิด หรือ เร่ิมต้นจากการกระทํา
ความผิด ซ่ึงตามมาตรา 95 ของ ป.วิอาญา ระบุว่า ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําผิดมายังศาลภายในกําหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทําความผิด 
เป็นอันขาดอายุความ เช่น (1) 20 ปี สําหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก 20 ปี (2) 15 ปี สําหรับความผิดต้อง
ระวางโทษจําคุกกว่า 7 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี เป็นต้น ซ่ึงต้องดูว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน และคนข้างเคียงท่ีเป็นพยานในท่ีเกิดเหตุทุกคนร่วมกันทุจริตพร้อม
กันหรือไม่ 

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติท่ีผ่านมา จากการดําเนินคดีการทํากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ในเรื่องการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าซ่ึงทางกรมอุทยานฯ 
และกรมป่าไม้ ได้ดําเนินการจับกุมดําเนินคดีมาเป็นนับพันคดี ท้ังกรณีการบุกรุกใหญ่ๆ เช่น พ้ืนท่ีอุทยานฯ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี-นครราชสีมา การ
บุกรุกออกโฉนดในพ้ืนท่ีอุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต หรือแม้กระท่ังกรณีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.
ราชบุรี ท่ีต้องหลุดจากตําแหน่ง ส.ส. ก็ครอบครองพ้ืนท่ีมายาวนานต้ังแต่รุ่นบิดา ซ่ึงไม่ได้นับจากวันท่ีเข้ายึดถือครอบครองพ้ืนท่ี คดีความเริ่มนับจาก
วันท่ีเจ้าหน้าท่ีพบเห็นการกระทําความผิด ซ่ึงอาจจะแจ้งความในวันดังกล่าวหรือแจ้งความในภายหลังก็ตาม 

“ท้ังนี้การกระทําความผิดในเร่ืองการบุกรุกออกโฉนด เป็นการกระทําความผิดท่ีซ่อนเร้น เจ้าหน้าท่ีอาจไม่ทราบเหตุมาก่อน จึงจะไปนับวันท่ีออก
โฉนดไม่ได้ หลายกรณียึดถือครอบครองออกโฉนดมากว่า 30 ปี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไม่ทราบเหตุ เม่ือพบเห็นการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานฯก็จับกุมดําเนินคดี 
และนับอายุความกันตอนนั้น อย่างกรณี น.ส.ปารีณาท่ีครอบครองมาต้ังแต่รุ่นพ่อ ทําไมไม่ขาดอายุความ และ น.ส.ปารีณาหลุดจากตําแหน่ง ส.ส.ได้ 
ซ่ึงตีความและนับอายุความเช่นนี้โทษติดคุกของนายสุนทรอาจจะหมดไป หากไม่สามารถนําตัวมาส่งฟ้องได้ทันวันท่ี 13 มิ.ย.65 แต่ความผิดในทาง
แพ่งและการเอาพ้ืนท่ีป่าคืนยังมีอยู่ เพราะพ้ืนท่ีของรัฐ ไม่มีการครอบครองปรปักษ์ สามารถยึดคืนพ้ืนท่ีได้ตลอดเวลา” เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานฯ ระบุ 



 

เตือน ‘โกทร’ จะหนี ต้องหนีให้รอด จนท.อุทยานฯงง จับเป็นหม่ืนคดี ไม่เคยเจอหมดอายุความแค่ 2-3 ปี 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2565 - 16:40 น. 

 
‘มือปราบรุกเขาใหญ่’ เตือน ‘โกทร’ หนีให้รอดยังมีอีกคดีอายุความถึงปี 2583 ด้าน จนท.อุทยานฯมึนเหตุนักการเมืองรุกเขาใหญ่ จับมาเป็นหม่ืน
คดีไม่เคยเจอหมดอายุความแค่ 2-3 ปี ยันคดีเร่ิมนับวันเจ้าหน้าท่ีพบเหตุกระทําผิด ยกเคส ‘เอ๋ ปารีณา’ ครอบครองมาต้ังแต่รุ่นพ่อจน จนท.
ตรวจสอบพบความผิดจึงจับกุม 

จากกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ 
นายสุนทร วิลาวัลย์ บิดา ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง กรณีถูกกล่าวหาว่าสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีรัฐออกโฉนดท่ีดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พ้ืนท่ี จ.ปราจีนบุรี โดย ป.ป.ช.ระบุว่าในส่วนของคดีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 
สําหรับการออกโฉนดท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น คดีความจะหมดอายุในวันจันทร์ท่ี 13 มิ.ย.นี้ ซ่ึงการบุกรุกออกโฉนดเกิดข้ึนเม่ือปี 
2545 แต่เพ่ิงมีการแจ้งความดําเนินคดีและ ป.ป.ช.เพ่ิงรับเป็นคดีเม่ือปี 2563 และนายสุนทรยังไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพื่อมอบตัวแต่อย่างใด 
โดยหลายฝา่ยเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเอาผิดนายสุนทรได้นั้น 

เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศปป.) ท่ี 4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในฐานะชุดจับกุมดําเนินคดีนายสุนทร และนางกนกวรรณ กับพวก กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขต 
จ.ปราจีนบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า คดีนายสุนทรและนางกนกวรรณต้องแยกเป็น 2 คดี โดยคดีแรกคือคดีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบเกิดข้ึนในปี 
2545 ป.ป.ช.รับไปดําเนินการ และไปย้อนดูว่าโฉนดออกปีไหน ปรากฏว่าออกในปี 2545 มีนายสุนทรและนางกนกวรรณนําชี้ และมีเจ้าหน้าท่ีกรม
ท่ีดิน เจ้าหน้าป่าไม้ รวม 10 คน ร่วมออกเอกสารสิทธิ ซ่ึงถือว่ามีความผิดท้ังหมด โดยคดีนี้จะหมดอายุความในวันท่ี 13 มิ.ย. 2565 เป็นเฉพาะใน
ส่วนคดีของนายสุนทร แต่ของนางกนกวรรณจะหมดอายุความในเดือน ก.ค. 2565 เพราะเป็นเอกสารสิทธิคนละฉบับ ถ้าไม่สามารถนําตัวนายสุนทร
มาส่งฟ้องได้ คดีจะขาดอายุความจริง แต่นายสุนทรยังมีคดีบุกรุกป่าอีก 1 คดี ท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปจับกุมในปี 2560 และ 2563 ถ้านายสุนทรจะหนีก็
ต้องหนีอีกเกือบ 20 ปี เช่นเดียวกับนางกนกวรรณ ก็โดนคดีบุกรุกป่าเหมือนกัน 

“คดีบุกรุกป่านี้เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินคดีกับนายสุนทรและนางกนกวรรณในข้อหาบุกรุกอุทยานฯเขาใหญ่ ซ่ึงท้ัง 2 คน เอาโฉนดมาแสดง แต่ก็เป็น
โฉนดท่ีออกโดยมิชอบ แถมยังบุกรุกเพ่ิมด้วย จึงโดนข้อหาบุกรุกป่า ดังนั้น ต้องแยกเป็น 2 คดี นายสุนทรและนางกนกวรรณไม่พ้นผิดในคดีการบุก
รุกป่าและออกโฉนดโดยมิชอบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว แม้คดีนายสุนทรจะหมดอายุความในวันท่ี 13 มิ.ย.นี้ ก็ยังมีคดีบุกรุกป่าอีก 1 คดีรออยู่ ซ่ึง
จะครบอายุความในปี 2583 ถ้านายสุนทรจะหนีต้องหนีให้รอด“ พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว 

 



 

ป่าไม้มุกดาหาร บุกยึดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ขณะบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู 

สยามรัฐออนไลน์ 11 มิถุนายน 2565 20:49 น. 

 
เม่ือวันท่ี 9 มิ.ย.2565 เวลา 16.40 น. เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 1 (ม.ห.1) ได้ทําการตรวจยึดเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ ขณะเข้าทํา
การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ทางทิศตะวันตก บ้านสามขา ตําบลคําป่าหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ต่อเนื่องท้ายหมู่บ้าน
ดอนม่วงพัฒนา ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พร้อมยึดของกลางเป็น รถแบคโฮ  จํานวน 1 คัน รถเกรด 1 คัน  รถบด 
จํานวน 1 คัน ของ หจก.เอกชนแห่งหนึ่ง ในขณะเข้ามาทําถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

จากการตรวจสอบทราบว่า การทําถนนดังกล่าวเป็นโครงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย ถึงบ้านนาคําน้อย ต.คําป่าหลาย ระยะทาง 575 เมตร วงเงินก่อสร้าง 498,500 บาท ผู้รับจ้าง หจก.แห่งหนึ่ง โดยยัง
ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้พร้อมพวก ได้เข้าตรวจสอบและทําการตรวจยึดภายหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน  
ส่วนผู้ต้องหา/คนงาน พากันว่ิงหลบหนีเข้าป่า 

 
จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติมของ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ฯ เข้าตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เพ่ิมเติมออกไปอีกประมาณ  
1,500 เมตร กว้างประมาณ 8 เมตร เป็นลักษณะการเปิดทางใหม่ไม่ใช่การซ่อมแซมเส้นทางเดิม มีการโค่นล้มต้นไม้อีกเป็นจํานวนมาก เจ้าหน้าท่ี จึง
ได้ทําการอายัด/ตรวจยึด พร้อมแจ้งความลงบันทึกประจําวันท่ี สภ.คําป่าหลาย และนําไม้ของกลางมาไว้ท่ี หน่วยป้องกันรักษาป่า ม.ห. 1  ต.คําป่าหลาย 
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

ซ่ึงการเปิดทางใหม่พร้อมการโค่นล้มต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงหมู  ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหน แต่บริเวณใกล้เคียงพบมีรถแบคโฮ  
จํานวน 1 คัน  รถเกรด 1 คัน รถน้ํา 1 คัน รถบด 1 คัน ซ่ึงท่ีเคร่ืองจักรกลติดป้ายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่งจอดอยู่   จึงเป็นท่ีแปลก
ใจว่ารถของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งนี้ มาจอดอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงหมู ได้อย่างไร หรือว่าเป็นท่ีจอดรถแห่งใหม่ของ องค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งนี้หรืออย่างไร   



 
ซ่ึงในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าจับกุมปรากฏว่า มีคนโทรเข้ามาสอบถามว่าเร่ืองเป็นอย่างไร ท้ังท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติทํางานอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เป็น
การปกป้องผืนป่าไม่ให้มีการบุกรุก เพ่ือสร้างแหล่งอาหาร เป็นต้นน้ําตามฤดูกาลให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักของชาวบ้านว่าพ้ืนท่ีป่าไม้ 
แห่งนี้เป็นท่ีหาอยู่หากินกันท้ังปี โดยเฉพาะหน้าฝนชาวบ้านหาของป่าเก็บกินกันท้ังปี แต่กลับมีหน่วยงานเข้ามาทําลายโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
บ้านเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป่าไม้แม่ฮ่องสอน จับกลุ่มมอดไม้บ้านสบป่องลอบตัดสักทองขนาดใหญ่ 

สยามรัฐออนไลน์ 11 มิถุนายน 2565 18:22 น. 

 
เจ้าหน้าท่ี หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมป่าไม้แม่ฮ่องสอน  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.2 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จับกลุ่มมอดไม้บ้านสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ลอบตัดไม้สักทองขนาดใหญ่ ใกล้กับป่าช้าของหมู่บ้าน 

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2565 นายทวีชัย กันทใจ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมป่าไม้ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมือง
แม่ฮ่องสอน และหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.2 เมืองแม่ฮ่องสอน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้ทราบจาก
สายลับว่ามีการลอบตัดต้นไม้สักทองขนาดใหญ่ ใกล้กับป่าช้า บ้านสบป่อง หมู่ 6 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้นํากําลังเจ้าหน้าท่ีไปทําการ
ตรวจสอบ ตามที่ได้รับแจ้ง 

เม่ือไปถึงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ท้องท่ีบ้านสบป่อง หมู่ 6 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบต้นสักทองขนาดใหญ่ ถูกลอบตัด
โค่นลงและตัดทอนเป็นท่อน ๆ จํานวน 8  ท่อน จึงได้ทําการตรวจยึด และส่งเร่ืองแก่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้สืบหาตัว
ผู้กระทําผิด มาดําเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 

 
 

 

 

 



 

ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวยื่นหนังสือให้ ส.ส.ตากช่วยเหลือชาวบ้านได้รับสิทธิท่ีดิน 

สยามรัฐออนไลน์ 13 มิถุนายน 2565 07:49 น. 

 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายปรีชา สอนแวว หรือผู้ใหญ่หมี แม่สอด ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นตัวแทนราษฎรชาวบ้าน 
บ้านหนองบัว  เดินทางมาย่ืนหนังสือต่อนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข  “ส.ส.ปั้น” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ในระหว่างการเดินทางมาตรวจ
พ้ืนท่ีของคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร   

ท้ังนี้หนังสือท่ี ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวย่ืนต่อ ส.ส.ตาก  เพ่ือขอให้เร่งช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านหมู่บ้านหนองบัวจํานวน 211 ราย ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเดินสํารวจในการออกเอกสารในการครอบครองท่ีดิน/ท่ีอยู่อาศัย ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก ของ คณะกรรมาการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ซ่ึงราษฎรตามรายชื่อ ท่ีได้อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจริง  แต่ในการเดินออกสํารวจของเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเดินสํารวจออกเอกสารไม่
ครบทุกแปลงในพ้ืนท่ี ท่ีราษฎรครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ทําให้รายชื่อตกหล่น จึงขอให้ทาง ส.ส.ตาก ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร  
โดยขอให้ช่วยดําเนินการเร่งนําเข้าบรรจุในแผนของคณะกรรมาการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) 

รายงานข่าวแจ้งว่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 4 (ตาก) ได้มีการเสนอให้กรมป่าไม้ ให้พิจารณา พ้ืนท่ีบ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 
จ.ตาก เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือดําเนินการโครงการจ้างสํารวจการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดตาก  ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาของ 
คทช. เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้  ในปีงบประมาณ 2566 ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินการสํารวจการครอบครองท่ีดินเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ. สําหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  

รายงานข่าวแจ้งว่า นายปรีชา  ได้เป็นตัวแทนราษฎรชาวบ้าน บ้านหนองบัว  จํานวน 211 ราย เดินทางมาย่ืนหนังสือต่อนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข  
ส.ส.จังหวัดตาก เพ่ือขอให้ดําเนินการเร่งช่วยเหลือ ประชาชน ราษฎรในพ้ืนท่ี ต่อไป 

 

 

 

 

 



 

นอภ.ขุนหาญ ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมกําลังพลทหารพราน กองร้อยทหารพราน 2609 พร้อมรับทราบข้อมูล
สถานการณ์ในพื้นท่ี 

12 มิ.ย. 2565  

 
เวลา 15.00 น. วันท่ี 12 มิถุนายน 2565 นายพรชัย วงศ์งาม นายอําเภอขุนหาญ พร้อมด้วยหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพนมดงรัก หัวหน้าหน่วย
ป้องกันรักษาป่า ศก 1 รอง ผกก.สภ.ไพร นักพัฒนาชุมชน ตรวจเย่ียมกําลังพลทหารพราน กองร้อยทหารพราน 2609 ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ช่องพระพะ
ลัย พร้อมรับทราบข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 



 

“ลุงพล - ลูกน้อง” รุมทําร้ายยูทูบเบอร์ ปมเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาค 

 
12 มิ.ย. 2565 

สร้างวีกรรมใหม่ ! “ทนายเกิดผล” แฉ “ลุงพล - ลูกน้อง” รุมทําร้ายยูทูบเบอร์ท่ีไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาค 

จากกรณีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้มุกดาหารเข้าแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล พร้อมยูทูบเบอร์ 2 คน ในข้อหาตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูพาน 
โดยมีหลักฐานเป็นคลิปยูทูบเบอร์กําลังตัดต้นกระถินป่า 4 ต้น ตรงจุดสร้างพญานาคและปรับพ้ืนท่ีหลังจากมีคลิปการตัดไม้ของนายไชย์พลพร้อมกับ
มียูทูบเบอร์เป็นคนช่วยตัดช่วยลากต้นไม้ เผยแพร่เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563  

ต่อมาวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีเจ้าหน้าท่ีนอกเคร่ืองแบบจากหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.2 (ดงหลวง) เข้ามาตรวจสอบพร้อมกับวัดขนาดของ
ตอไม้ท่ียังคงเหลืออยู่ โดยได้มีการถ่ายรูปสภาพทั่วไป พร้อมกับตามหาชิ้นส่วนของไม้ท่ีได้ถูกนําไปท้ิงบริเวณใกล้เคียง บางส่วนได้ถูกนําไปใช้สร้างท่ี
พักคนงานก่อสร้าง หลังจากเข้าเก็บหลักฐานแล้ว พบว่าเป็นต้นกระถินป่า และได้รับการยืนยันว่าเป็นต้นไม้ข้ึนเองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 21 เม.ย.เวลา 09.00 น. ศาลชั้นต้น ได้อ่านคําพิพากษาศาลชั้นต้นเกี่ยวกับ  นายไชย์พล   วิภา และ นายธีรพงษ์ (สงวนนามสกุล) 
และนายนิคม (สงวนนามสกุล) สองยูทูบเบอร์ ถูกดําเนินคดีในข้อหา ในความผิด ร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตาม
พรบ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11 ร่วมกันทําไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14  โดย
พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยท่ี 1 มีกําหนด 2 ปี 3 เดือนปรับ 45,000 บาท จําคุกจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 มีกําหนด 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาทให้
จําเลยท่ี 1 ชดใช้ค่าเสียหายกรมป่าไม้จํานวน 23,054 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ 2ปีร้ือถอนพญานาคภายใน 30 วัน 

ล่าสุด (12 มิ.ย.65) นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ ระบุว่า “จําเลย คนดัง แห่งบ้านกกกอก คดีน้องชมพู่ และลูกน้อง รุมทําร้ายยูทูบเบอร์ ท่ีไป
เกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาค ตามคําสั่งของศาลมุกดาหาร” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลุงพลกับสหายยูทูบเบอร์ รุมทําร้ายยูทูบเบอร์ท่ีอยู่กันคนละฝ่ัง? 

ต้ัม ผู้ก่อการดี เตรียมแจ้งความเอาผิดลุงพลกับสหายยูทูบเบอร์ หลังโดรรุมทําร้าย ปมห้ามไม่ให้ไลฟ์ถ่ายพญานาคบ้านลุงพล 

เผยแพร่เม่ือ : 12 มิ.ย., 2022, 17:59 

 
กลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้ว กับลุงพล หรือ นายไชย์พล วิภา ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ท่ีล่าสุดวันนี้(12 มิ.ย. 65) มีการทําร้าย
ร่างกายยูทูบเบอร์ท่ีไปติดตามการย้ายพญานาคจากบริเวณข้างบ้านลุงพล ไปไว้ท่ีบ้านวังเย่ียม ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ซ่ึงเป็นบ้านพ่อ
แม่ของลุงพล ท่ีได้ซ้ือท่ีดินไว้ 16 ไร่ 

แต่ปรากฏว่าระหว่างท่ียูทูบเบอร์ช่อง ต้ัม ผู้ก่อการดี กําลังไลฟ์สดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่ีต้ังพญานาค ท่ีมีการนําผ้าใบมาปิดล้อมเอาไว้ ระหว่างท่ีนายตั้ม
กําลังเล่าบรรยากาศพร้อมท้ังสลับกล้องถ่ายพญานาคและถ่ายหน้าตัวเองน้ัน ก็มีเสียงกลุ่มคนซ่ึงนายต้ัมบอกง่าเป็นเหล่ายูทูบเบอร์ท่ีสนิทสนมกับลุงพล 
เดินข้ามถนนมาห้ามบอกว่าไม่ให้ไลฟ์ นายต้ัมจึงถามกลับว่าทําไมไลฟ์ไม่ได้ ไม่ให้ถ่ายไปทางพญานาค ก็ถ่ายหน้าตัวเองก็ได้ จนเกิดการโต้เถียงกัน
เสียงดัง แต่ไม่เห็นภาพ เนื่องจากนายตั้มลุกไปคุยกับกลุ่มยูทูบเบอร์ ต่อมานายต้ัมได้เดินกลับมาหยิบโทรศัพท์ท่ีกําลังไลฟ์สดอยู่เพ่ือเอาไปเก็บในรถ 
ก็มีเสียงผู้ชายคล้ายลุงพล เดินเข้ามาหาถามว่า พ่ีมาทําอะไร ไลฟ์ทําไม ก่อนท่ีไลฟ์จะตัดจบไป 

 
ต่อมานายต้ัม ได้ไลฟ์สดในช่องยูทูบตัวเองอีกคร้ัง เล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ว่าตัวเองถูกกลุ่มลุงพลและยูทูบเบอร์ท่ีสนิทสนมกันรุมทําร้ายร่างกาย มีท้ัง
คนท่ีพยายามจับล็อกแขนตัวเอง และมีการย้ือแย่งโทรศัพท์และขาต้ังโทรศัพท์ จนทําให้ทรัพย์สินเสียหายด้วย ซ่ึงตนบาดเจ็บท่ีมือ มีอาการปวด ไม่รู้
ว่าโดนอะไรตอนไหนเพราะมันชุลมุน นอกจากน้ีนายตั้มยังบอกด้วยว่า ถูกบังคับให้ลบคลิปเหตุการณ์ท่ีถ่ายไว้ แต่ตนจะไปกู้ข้อมูลคืน และจะ
เดินทางไปแจ้งความข้อหาทําร้ายร่างกายไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัย ซ่ึงตนยืนยันว่าไม่ได้ถ่ายอะไรท่ีละเมิดลุงพลเลย เพียงแต่นั่งเล่าบรรยากาศและ
ถ่ายบริเวณพญานาคท่ีกั้นผ้าใบปิดล้อมเอาไว้เท่านั้น 

ต่อมา ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้ดพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจด้วยว่า คนดังแห่งบ้านกกกอกและลูกน้อง รุมทําร้ายยูทูบเบอร์ 

สําหรับคดีบุกรุกป่าสงวนสร้างพญานาคนั้น ศาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษา ว่า ลุงพล จําเลยท่ี 1 จําคุก 2 ปี 3 เดือน ปรับ 45,000 บาท โทษจําให้
รอลงอาญา 2 ปี ส่วนกรมป่าไม้ให้ลุงพลชดใช้ค่าเสียหายในการตัดไม้ในเขตป่าสงวนจํานวน 23,054 บาท และให้ร้ือถอนรูปปั้นพญานาคภายใน 30 วัน 

 


