
สรุปข�าวประจําวันท่ี 2 มิ.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ( 

- แวดวงสังคมข�าว (ไทยรัฐ 2 มิ.ย. 65 หน�า 10) 

- ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่นn(ไทยโพสต)  2 มิ.ย. 65 หน�า 13) 

ข�าวเว็บไซต) 

- “วราวุธ” ย้ํานําซอฟต)พาวเวอร)เพ่ิมมูลค�าอุทยานแห�งชาติท่ัวประเทศ 
เดลินิวส) 1 มิถุนายน 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1103705/ 

- ฝ�ายปกครองเมืองแกลงสนธิกําลังป�าไม� บุกตรวจสอบอดีตผู�ใหญ%บ�านฮุบท่ีป�าสงวน   

 สยามรัฐออนไลน*  2 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/353342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23508
วันที่: พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงสังคมข่าว

รหัสข่าว: C-220602009095(2 มิ.ย. 65/05:25) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 23.94 Ad Value: 23,940 PRValue : 71,820 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9332
วันที่: พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 13(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

รหัสข่าว: C-220602008038(2 มิ.ย. 65/05:17) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 61.87 Ad Value: 74,244 PRValue : 222,732 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9332
วันที่: พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 13(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

รหัสข่าว: C-220602008038(2 มิ.ย. 65/05:17) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 61.87 Ad Value: 74,244 PRValue : 222,732 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
“วราวุธ” ย้ํานําซอฟต)พาวเวอร)เพ่ิมมูลค�าอุทยานแห�งชาติท่ัวประเทศ 

ประชุมผู�บริหาร ทส. ว�า ได�ขอให�ทุกหน�วยงานเร�งรัดดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณ ท้ังงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบกลาง เงินกู� และเงินกันเหลื่อมปO ให�เปQนไปตามกําหนดเวลา 

เดลินิวส) 1 มิถุนายน 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1103705/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปRดเผยหลังประชุมผู�บริหาร ทส. ว�า ได�ขอให�ทุกหน�วยงานเร�งรัด
ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณ ท้ังงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง เงินกู� และเงินกันเหลื่อมปO ให�เปQนไปตาม
กําหนดเวลา ขณะท่ีในส�วนของการดําเนินงานเพ่ือลดการปล�อยกTาซเรือนกระจกของประเทศไทย ขอให�สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) และกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม (สส.) เร�งสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือให�คนไทยตระหนักถึง
ความสําคัญของปXญหาน้ีให�มากข้ึน ส�วนการส�งเสรมิการปลูกปYาเพ่ือเปQนแหล�งกักเก็บคาร)บอน ขอให�ส�งเสริมการทํางานของทุกภาคส�วนให�มี
การปลูกปYาในพ้ืนท่ีปYาธรรมชาติ ปYาเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท ท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอยู�แล�ว และพ้ืนท่ีท่ีต�องหาเพ่ิม ให�
มากข้ึน ส�วนการนําเรื่องซอฟต) พาวเวอร)(Soft power) (5F : Food, Film, Fashion, Fighting, Festival) มาใช�เพ่ือสร�างมลูค�าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจน้ัน ขอให�พิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อาทิ การท�องเท่ียวธรรมชาติท่ีเปQนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม เพ่ือเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจให�กับอุทยานแห�งชาติท่ัวประเทศ 

รมว.ทส.กล�าวต�อว�า ท่ีประชุมฯ ยงัได�รับทราบความก�าวหน�าการจัดตั้งหน�วยงานระดับกรมเพ่ือแก�ไขปXญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อน การปฏิบัติงานด�านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของไทย (TCAC) ท่ีกําหนดจัดข้ึน
ระหว�างวันท่ี 5 – 6 ส.ค.น้ี ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล) ศูนย)การค�าสยามพารากอน ความก�าวหน�าการเตรียมการจัดงานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปOหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 
2565 ระหว�างเดือนส.ค. ณ สวนพฤกษศาสตร)สมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติ์ จ.เชียงใหม� ความก�าวหน�าการเตรียมความพร�อมการเปQนเจ�าภาพ
จัดการประชุมรัฐมนตรเีอเปคด�านปYาไม� ครั้งท่ี 5 ระหว�างวันท่ี 23 – 25 ส.ค. ท่ี จ.เชียงใหม� และความก�าวหน�าการดําเนินงานภารกิจท่ี
สําคัญของหน�วยงานในสังกัด ทส.  



 
ฝ�ายปกครองเมืองแกลงสนธิกําลังป�าไม� บุกตรวจสอบอดตีผู�ใหญ%บ�านฮุบท่ีป�าสงวน   

 สยามรัฐออนไลน*  2 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/353342 

จากกรณีท่ีมีชาวบ�านได�ร�องเรียนสือ่มวลชนระยองว%ามีอดตีผู�ใหญ%บ�านบุกรุกป�าสงวนแผ�วถางป�าเพ่ือปลูกทุเรียนบริเวณเขาจุก ม.8 ต.ทุ%งควาย

กิน อ.แกลง จ.ระยอง ตามท่ีข%าวได�นําเสนอไปแล�วน้ัน 

ความคืบหน�าดังกล%าวเมื่อเวลา 09.00 น. วันท่ี 2 มิ.ย.65 นายอธิพงษ* ตันศิริ ปลัดฝ�ายความมั่นคงอ.แกลง จ.ระยอง พร�อมด�วย นายจักรฤษณ* 

แสงกุหลาบ หัวหน�าหน%วยปKองกันรักษาป�าท่ี รย.1(บ�านนา-ทุ%งควายกิน) นายบุญชู จารไม ผู�ใหญ%บ�านม.8 ต.ทุ%งควายกิน เจ�าหน�าท่ีพิทักษ*ป�า 

และเจ�าหน�าท่ีกองร�อยอส.อ.แกลง บุกเข�าตรวจสอบบริเวณป�าสงวนแห%งชาติ ป�าบ�านนา-ทุ%งควายกิน(เขาจุก)ม.8 ต.ทุ%งควายกิน อ.แกลง จ.

ระยองเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบพบว%ามีการแผ�วถางป�า ทําโคกทุเรียนเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร%และไม%พบบุคคลและเครื่องจักรอยู%ในท่ีเกิดเหตุ

เจ�าหน�าท่ีจึงได�ตรวจค%าพิกัดตามตารางระบบจีพีเอสและถ%ายภาพเปSนหลักฐาน  

นายจักรฤษณ* แสงกุหลาบ หัวหน�าหน%วยปKองกันรักษาป�าท่ี รย.1กล%าวว%า จากกรณีท่ีมีชาวบ�านได�ร�องเรียนผ%านสื่อมวลชนว%ามีการบุกรุกเขต

ป�าสงวนเพ่ือทําการเกษตร เจ�าหน�าท่ีป�าไม�ร%วมกับฝ�ายปกครองอ.แกลงเข�าตรวจสอบพบว%าพ้ืนท่ีดังกล%าวมีการบุกรุกแผ�วถางป�าและทําโคก

เพ่ือปลูกทุเรียน เจ�าหน�าท่ีจึงได�ตรวจสอบทําบันทึกหลักฐานและจะเข�าแจ�งความกับพนักงานสอบสวนสภ.แกลง เพ่ือติดตามผู�กระทําความผิด

มาดําเนินคดีตามข้ันตอนของกฏหมาย ส%วนท่ีมีการกล%าวว%าเปSนอดีตผู�ใหญ%บ�านน้ัน ทางเจ�าหน�าท่ีตํารวจจะเปSนฝ�ายสืบสวนตดิตามตัวมา

ดําเนินคด ี

เบ้ืองต�นได�แจ�งข�อกล%าวหาไว�ท่ีพนักงานสอบสวนสภ.แกลงในข�อหา ก%อสร�าง แผ�วถางป�า หรือกระทําด�วยการใดๆอันเปSนการทําลายป�าหรือ

เข�ายึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป�าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนโดยไม%ได�รับอนุญาตตามพ.ร.บ.ป�าไม� 2484 


