
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 ก.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมน ขาวยอยภูมิภาค  กอ.รมน.ยึดไมพะยูงซุกบานราง 16 ทอน  (ไทยโพสต  1 ก.ค. 65  หนา 15) 
- โหลดคว่ํา รมต.แนผูกองลั่นเขยา ‘ตู’ ออกดวย  (ขาวสด  30 มิ.ย. 65  หนา 1,10,11) 

สื่อออนไลน 
- กอ.รมน.-ฝายปกครองมุกดาหาร ตรวจยึด ‘ไมพะยูง’ ซกุบานราง  (แนวหนาออนไลน  1 ก.ค. 65) 
https://www.naewna.com/local/663851   
- มุกดาหาร กอ.รมน.สนธิกําลังฝายปกครอง ตรวจยึดไมพะยูงจํานวน 16 ทอนปกไม 3 แผน  (สยามรัฐ  30 ม.ิย. 
65) https://siamrath.co.th/n/361218 
- ศปป.4 – ป.ป.ช. กาญจน ลงพ้ืนที่ตรวจรีสอรตหรู 100 ลาน ซ้ําอีกรอบ  (ผูจัดการออนไลน  30 ม.ิย. 65)  
https://mgronline.com/local/detail/9650000062367 
- ตลาดหลักทรัพยฯ และสมาคม maiA เดินหนาฟนผืนปา จ.แพร ผานโครงการ  Care the Wild  (ไทยรัฐ  1 

ก.ค. 65) https://www.thairath.co.th/news/local/2432891 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9361
วันที่: ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: กอ.รมน.ยึดไม้พะยูงซุกบ้านร้าง 16 ท่อน

รหัสข่าว: C-220701008052(1 ก.ค. 65/05:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.29 Ad Value: 17,148 PRValue : 51,444 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11537
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: โหวตคว่ำรมต.แน่ ผู้กองลั่น เขย่า'ตู่'ออกด้วย

รหัสข่าว: C-220630012062(30 มิ.ย. 65/04:35) หน้า: 1/6

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 280.84 Ad Value: 463,386 PRValue : 1,390,158 คลิป: สี่สี(x3)
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วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
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Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 280.84 Ad Value: 463,386 PRValue : 1,390,158 คลิป: สี่สี(x3)
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รหัสข่าว: C-220630012062(30 มิ.ย. 65/04:35) หน้า: 3/6
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Circulation: 950,000
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กอ.รมน.-ฝ่ายปกครองมกุดาหาร ตรวจยดึ‘ไมพ้ะยงู’ซุกบา้นรา้ง 

30 มถินุายน 2565 นายเฉลมิพล มังคงั ผูว้า่ราชการจังหวัดมกุดาหาร , พ.อ.วรพรต แกว้
วจิติร รอง ผอ.รมน.มกุดาหาร , นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวดัมกุดาหาร ไดรั้บรายงาน
จากแหลง่ขา่วเมอืชว่งเย็นวนัท ี29 มถินุายน ทผีา่นมา วา่ พบเห็นไมพ้ะยงูทอ่น กองอยูภ่ายใน
บา้นรา้งไมม่เีจา้ของ จงึสงัการให ้ร.ต.สวุรรณศร ีวงคจ์ันทรแ์ละเจา้หนา้ท ีกอ. รมน.มกุดาหาร 
บรูณาการรว่มกับพนักงานฝ่ายปกครองจากททํีาการปกครองจังหวัดมกุดาหาร, รอ้ย อส.
มกุดาหาร 1 , หน่วยป้องกันและรักษาป่าท ีมห.4 (คําอาฮวน) , ผูใ้หญบ่า้นหมู ่4 และผูช้ว่ย
ผูใ้หญบ่า้นหมู ่10 บา้นสามขวั-ดอนสวรรค ์เขา้ตรวจสอบ 

 
 

จากการตรวจสอบพบไมพ้ะยงู 16 ทอ่น ปีกไม ้3 แผน่ ซกุซอ่นอยูภ่ายในบา้นรา้งไมม่ี
เจา้ของ ในพนืทหีมู ่10 บา้นดอนสวรรค ์ต.ดงเย็น อ.เมอืงมกุดาหาร จงึไดร้ว่มกนัตรวจยดึ
นํามาตรวจสอบทหีน่วยป้องกันรักษาป่าท ีมห.4 (คําอาฮวน) โดยกลา่วหาวา่มคีวามผดิตาม
พระราชบญัญัตป่ิาไมพ้ทุธศกัราช 2484 มาตรา 48 ฐานครอบครองไมพ้ยงุแปรรปูไมว่า่จํานวน
เทา่ใดไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตมาตรา 69 ฐานมไีมพ้ยงุทอ่นไวใ้นครอบครองซงึ
ไมห้วงหา้มอันยังมไิดแ้ปรรปูโดยไมม่รีอยตราประทบัคา่ภาคหลวงหรอืรัฐบาลขาย พรอ้มทํา
การบนัทกึตรวจสอบอายัดของการดงักลา่วเพอืดําเนนิคดตีามกฎหมายตอ่ไป 

 

 

 

 

 



 

เมือวนัที 29 มิถุนายน 2565  เวลา 16.30 น. โดยการอาํนวยการของนายเฉลิมพล มงัคงั ผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร 

(ผบก.อส.จ.มห.) พ.อ.วรพรต แกว้วจิิตร รอง ผอ.รมน.จงัหวดัมุกดาหาร นายเอกราช  มณีกรรณ์ ปลดัจงัหวดั

มุกดาหาร (ผช.หน.ฝ่ายอาํนวยการ บก.อส.จ.มห.)  ไดรั้บรายงานจากแหล่งข่าววา่พบเห็นไมพ้ะยงูท่อน กองอยู่

ภายในบา้นร้างไม่มีเจา้ของ จึงไดส้งัการให ้ร.ต.สุวรรณศรี วงคจ์นัทร์และเจา้หนา้ที กอ. รมน. จงัหวดัมุกดาหาร 

บูรณาการร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครองจากทีทาํการปกครองจงัหวดัมุกดาหาร, ร้อย อส.จ.มห.1  หน่วยป้องกนัและ

รักษาป่าที มห.4 (คาํอาฮวน) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 และ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 บา้นสามขวั-ดอนสวรรค ์จากการ

ตรวจสอบพบไมพ้ยงุซุกซ่อนอยูภ่ายในบา้นร้างไม่มีเจา้ของกรรมสิทธิในพนืที พบไมพ้ยงุจาํนวน 16 ท่อน ปลีกไม ้

3 แผน่  ในพนืที ม. 10 บ.ดอนสวรรค ์ต.ดงเยน็ อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร จึงไดร่้วมกนัตรวจยดึนาํมาตรวจสอบ

ทีหน่วยป้องกนัรักษาป่าที มห. 4 (คาํอาฮวน)โดยกล่าวหาวา่มีความผดิตามพระราชบญัญติัป่าไมพุ้ทธศกัราช 2484 

มาตรา 48 ฐานครอบครองไมพ้ยุงแปรรูปไม่วา่จาํนวนเท่าใดไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาตมาตรา 69 ฐานมี

ไมพ้ยงุท่อนไวใ้นครอบครองซึงไมห้วงห้ามอนัยงัมิไดแ้ปรรูปโดยไม่มีรอยตราประทบัค่าภาคหลวงหรือรัฐบาลขาย

จึงไดท้าํการบนัทึกตรวจสอบอายดัของการดงักล่าวเพอืดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 



 

ลุยตรวจรีสอร์ทหรูชือดังริมอ่างเกบ็นําเขือนศรีนครินทร์ อาํเภอศรีสวสัด ิกาญจนบุรีอีกครังพบ อบต.จ้างเอกชนรุก

ทป่ีาใหม่บนภูเขา ด้าน"หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน." เผยมีผู้แอบอ้างชือตนไปเรียกเอาทรัพย์สินจาก

ผู้ประกอบการเพือไม่ให้ไปตรวจสอบรีสอร์ทรายอืน แนะอย่าหลงเชือ พร้อมแจ้งความดําเนินคดี 

จากกรณี พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน. นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้หน่วย

เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายประทีป เอกฉนัท ์ผอ.ศูนยป่์าไมก้าญจนบุรี เจา้หนา้ที สปป.1(ภาค

กลาง) เจา้หนา้ทีส่วนป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที 10(ราชบุรี)เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไม้

ศรีสวสัดิ เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรักษาป่าที กจ.2 (บา้นสามหลงั) 

เจา้หนา้ที ตร.กก.5 บก.ปทส.และเจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครินทร์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ลงพนืที

ตรวจสอบรีสอร์ทหรูแห่งหนึงทีสร้างอยูริ่มอ่างเก็บนาํเขือนศรีนครินทร์ ทอ้งทีหมู่ 2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัดิ จ.

กาญจนบุรี เมือวนัที 23 มิ.ย.ทีผา่นมา โดยในวนัดงักล่าวนางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.

ประจาํจงัหวดักาญจนบุรี ไดป้ระสาน พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.เพอืขอ

หลกัฐานเนืองจากเกรงวา่ นส.3 ทีทางรีสอร์ทครอบครองนนัอาจจะออกโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และไดมี้การนดันดั

หมายลงพืนทีตรวจสอบพร้อมกนั ในเวลา 10.00 น.วนัที 30 มิ.ย.ตามทีไดเ้สนอข่าวไปแลว้นนั 
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เมือเวลา 10.00 น.วนันี (30 มิ.ย.65) นางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดั

กาญจนบุรี พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมเจา้หนา้ทีหน่วยเฉพาะกิจ

ปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) เจา้หนา้ทีสาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมที้ 10 (ราชบุรี) เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและ

พฒันาป่าไมศ้รีสวสัดิ เจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครินทร์ เจา้หนา้ทีสาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขา

กาญจนบุรี เจา้หนา้ทีสาํนกังานทีดินจงัหวดักาญจนบุรี เจา้หนา้ทีสถานีพฒันาทีดินกาญจนบุรี เจา้หนา้ทีสาํนกังาน

พฒันาทีดินเขต 10 ราชบุรี เจา้หนา้ที

ตาํรวจ บก.ปทส. เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.

ศรีสวสัดิ เจา้หนา้ที อบต.ท่ากระดาน 

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดร่้วมกนัลง

พนืทีตรวจสอบรีสอร์ทชือดงัอีกครัง

หนึง 

แต่เมือเจา้หนา้ทีเดินทางไปถึงประกฎ

วา่ทางรีสอร์ทไดน้าํรัวเหล็กเลือน มี

ขอ้ความวา่ หยดุตรวจมาปิดกนัทางเขา้เอาไว ้โดยมีเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัคอยดูแลอยา่งเขม้งวด การเขา้

ตรวจสอบในครังนีทางรีสอร์ทอนุญาตใหเ้ฉพาะคณะเจา้หนา้ทีทีมีส่วนเกียวขอ้งเขา้ไป แต่ตอ้งแลกบตัรทุกคน ส่วน

สือมวลชนทีเดินทางไปนาํเสนอข่าวนนัทางเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัไม่อนุญาตและขอใหสื้อทุกสังกดัรอได้

แต่ตอ้งรออยูภ่ายนอกรีสอร์ทเท่านนั ก่อนเขา้ไปตรวจสอบภายในรีสอร์ทคณะเจา้หนา้ทีไดม้ีการปรึกษาหารือพร้อม

นาํเอกสารขอ้มูลมาอธิบายให ้ผอ.ป.ป.ช.กาญจนบุรี ไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงการเขา้ไปตรวจสอบในครังนีคณะ

เจา้หนา้ทีใช้เวลากวา่ 1 ชวัโมงจึงแลว้เสร็จ 

ทงันีนางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดักาญจนบุรี เปิดเผยภายหลงัวา่ ตามที

เป็นข่าวเรืองรีสอร์ท ทาง ป.ป.ช.จึงตอ้งการลงพนืทีมาตรวจสอบ เนืองจากมีประเด็นการออก นส.3 โดยมีชอบและ

ตอ้งการทราบวา่พนืทีบริเวณใดทีเป็นพนืทีตงัของเอกสาร นส.3 ซึงขณะนี ป.ป.ช.ยงัไม่ไดรั้บเรืองเนืองจากยงัไม่มี

หน่วยงานใดร้องไปที ป.ป.ช.กาญจนบุรี แต่คาดวา่ทางท่าน พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 

กอ.รมน.จะทาํเรืองร้องเรียนใหก้บั ป.ป.ช.ในเร็วๆนี 

ผูสื้อข่าวรายงานวา่ หลงัจากทีนางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดักาญจนบุรี ให้

สัมภาษณ์สือมวลชนแลว้เสร็จ พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.ไดแ้จง้วา่ เจา้หนา้ที

ป่าไมพ้บร่องรอยการบุกรุกป่าใหม่ทีอยูบ่นภูเขาสูง หลงัจากทราบคณะเจา้หนา้ทีทงัหมดจึงเดินทางไปตรวจสอบ 

เมือไปถึงพบวา่พนืทีทีถูกบุกรุกนนัมีการทาํถนนขึนไปบนภูเขา จากการตรวจสอบพบมีหมุดปักเรียงรายกนัเป็น

จาํนวนมาก  

โดย พ.อ.พงษเ์พชรฯ เปิดเผยภายหลงัวา่ วนันีเจา้หนา้ทีไดเ้ขา้มาตรวจสอบเพอืความชดัเจน โดยร่วมกบัทาง ผอ.

ป.ป.ช.กาญจนบุรี แต่ปรากฏวา่วนันีเราตรวจพบเพิมอีกแห่งหนึงคือมีการปักหมุดโครงการรังวดัทีดินเพอืเก็บภาษี

ของ อบต.ท่ากระดาน ซึงภายในรีสอร์ทเราก็ตรวจพบเช่นกนั และนอกจากนีพนืทีบริเวณขา้งเคียงยงัพบหมุด

ลกัษณะเดียวกนัอีกจาํนวนหลายหมุด 
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นอกจากนีเราพบพนืทีบุกรุกป่าใหม่เพมิอีก 1 แห่งดว้ยการใชเ้ครืองจกักลหนกัทาํการบุกรุก จากการตรวจสอบพบ

หมุดรังวดัอยูเ่ตม็ไปหมด จากสภาพพนืทีพบเป็นผนืป่าแต่ก็ถูกบุกรุกเปิดพืนทีป่าใหม่ ซึงการกระทาํโครงการของ 

อบต.ท่ากระดานเราจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบวา่ทาํถูกตอ้งหรือไม่ แต่จากการตรวจสอบเบืองตน้กบัสาํนกัจดัการ

ทรัพยากรป่าไมที้ 10 (ราชบุรี) ปรากฏวา่ ทาง อบต.ไม่ไดมี้การขออนุญาตแต่อยา่งใด เพราะฉะนนัจึงถือวา่เป็น

ความผดิตามกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม ้แต่เราจะตอ้งไปตรวจสอบอยา่งละเอียดอีกครังหนึง หากพบทาํผดิเราจะตอ้ง

เบรกใหห้ยดุ เพอืป้องกนัและรักษาป่าทีเหลืออยูเ่อาไวใ้ห้ได ้ซึงจากการตรวจสอบภูเขาประมาณ 3 ลูก พบวา่มีหมุด

ชนิดเดียวกนัอยูเ่ต็มไปหมด 

 พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ 

หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.

เปิดเผยวา่ จาการทีตนลงพืนทีมา

ปฏิบติัการสองครังพบวา่มีการนาํชือตน

ไปแอบอา้งแลว้นาํไปเรียกเอาทรัพยสิ์น

จากผูป้ระกอบการรีสอร์ทรายอืน โดย

อา้งวา่จาํนาํไปเคลียร์ใหเ้จา้เจา้หนา้ที

เพอืไม่ใหไ้ปตรวจสอบรีสอร์ทของ

ผูป้ระกอบการรายอืนๆ ซึงเรืองนีตนขอ

เรียนวา่เจา้หนา้ทีของเรา ไม่ไดมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัเรืองพวกนี แต่ถา้เกิดวา่มีการนาํชือตนไปแอบอา้งจนทาํใหไ้ดรั้บ

ความเสียหาย ตนจะแจง้ความดาํเนินคดีใหถึ้งทีสุด 

ในเบืองตน้ตนทราบแลว้วา่มีจริง ซึงขณะนีผูเ้สียหายทีถูกเรียกทรัพยสิ์นไดไ้ปแจง้ความเอาไวแ้ลว้ที สภ.ศรี

สวสัดิ ซึงการตรวจสอบสถานประกอบการรีสอร์ทนนัเราจะใหค้วามเป็นธรรมทุกแห่ง ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตเขือนศรีนครินทร์ทีมีการแจง้มาวา่มีสถานประกอบการรีสอร์ทปลูกสร้างรุกลาํลาํนาํของการไฟฟ้าทีมีอยู่

ประมาณ 10 ราย เราจะทยอยตรวจสอบกนัไป เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบให้แลว้เสร็จภายในวนัเดียวได ้จึงขอ

แจง้ประชาสัมพนัธ์ไปถึงผูป้ระกอบการวา่ หากใครไปแอบอา้งชือตนแลว้เรียกทรัพยสิ์นวา่สามารถช่วยเหลืออะไร

ได ้ขอขอเรียนวา่เจา้หนา้ทีของเราไม่มีส่วนเกียวขอ้งและไม่มีใครสามารถช่วยเหลืออะไรได ้- 003 
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กาญจนบุรี - ศปป.4 พร้อม ป.ป.ช.กาญจน์ ตรวจรีสอร์ตหรูชือดังอกีครัง พบ มีการกนัรัวเหลก็เลือน มีข้อความว่า 

หยุดตรวจ พร้อม เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยดูแลอย่างเข้มงวด ด้าน ป.ป.ช. เผยยังไม่ได้รับเรืองเนืองจากยงั

ไม่มีหน่วยงานใดร้องท ีป.ป.ช. 

 

จากกรณี พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้หน่วย

เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร)นายประทีป เอกฉนัท ์ผอ.ศูนยป่์าไมก้าญจนบุรี เจา้หนา้ที สปป.1(ภาค

กลาง) เจา้หนา้ทีส่วนป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที 10(ราชบุรี)เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไม้

ศรีสวสัดิ เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรักษาป่าที กจ.2 (บา้นสามหลงั) 

เจา้หนา้ที ตร.กก.5 บก.ปทส.และเจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครินทร์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ลงพนืที

ตรวจสอบรีสอร์ตหรูแห่งหนึง ทีสร้างอยูริ่มอ่างเก็บนาํเขือนศรีนครินทร์ ทอ้งทีหมู่ 2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัดิ จ.

กาญจนบุรี เมือวนัที 23 มิ.ย.ทีผา่นมา  

 

ในวนัดงักล่าว นางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดักาญจนบุรี ไดป้ระสาน พ.อ.

พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.เพอืขอหลกัฐานเนืองจากเกรงวา่ นส.3 ทีทางรีสอร์ต

ครอบครองนนั อาจจะออกโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และไดมี้การนดันดัหมายลงพืนทีตรวจสอบพร้อมกนั ในเวลา 

10.00 น.วนัที 30 มิ.ย.ตามทีไดเ้สนอข่าวไปแลว้นนั 
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ล่าสุดวนันี (30 มิ.ย.) นางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดักาญจนบุรี พ.อ.พงษ์

เพชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมเจา้หนา้ทีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) 

เจา้หนา้ทีสาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมที้ 10 (ราชบุรี) เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมศ้รีสวสัดิ เจา้หนา้ที

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครินทร์ เจา้หนา้ทีสาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เจา้หนา้ทีสาํนกังานทีดิน

จงัหวดักาญจนบุรี เจา้หนา้ทีสถานีพฒันาทีดินกาญจนบุรี เจา้หนา้ทีสาํนกังานพฒันาทีดินเขต 10 ราชบุรี เจา้หนา้ที

ตาํรวจ บก.ปทส. เจา้หนา้ที ตาํรวจ สภ.ศรีสวสัดิ เจา้หนา้ที อบต.ท่ากระดาน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดร่้วมกนัลง

พนืทีตรวจสอบรีสอร์ตชือดงัอีกครังหนึง 

 

หลงัจากเจา้หนา้ทีเดินทางไปถึงปรากฏวา่ทางรีสอร์ต ไดน้าํรัวเหล็กเลือน มีขอ้ความวา่ หยดุตรวจ มาปิดกนัทางเขา้

เอาไว ้โดยมีเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัคอยดูแลอยา่งเขม้งวด การเขา้ตรวจสอบในครังนีรีสอร์ต อนุญาตให้

เฉพาะคณะเจา้หนา้ที ทีมีส่วนเกียวขอ้งเขา้ไปแต่ตอ้งแลกบตัรทุกคน ส่วนสือมวลชนทีเดินทางไปนาํเสนอข่าวนนั

ไม่อนุญาต และขอให้สือทุกสังกดัรอไดภ้ายนอกรีสอร์ตเท่านนั ก่อนเขา้ไปตรวจสอบภายในรีสอร์ต คณะเจา้หนา้ที

ไดม้ีการปรึกษาหารือพร้อมนาํเอกสารขอ้มูลมาอธิบายให ้ผอ.ป.ป.ช.กาญจนบุรี ไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงการเขา้ไป

ตรวจสอบในครังนีคณะเจา้หนา้ทีใชเ้วลากวา่ 1 ชวัโมงจึงแลว้เสร็จ 
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นางสาวสุนนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดักาญจนบุรี เปิดเผยภายหลงัวา่ ตามทีเป็น

ข่าวเรืองรีสอร์ต ทาง ป.ป.ช.จึงตอ้งการลงพนืทีมาตรวจสอบ เนืองจากมีประเด็นการออก นส.3 โดยมีชอบ และ

ตอ้งการทราบวา่พนืทีบริเวณใดทีเป็นพนืทีตงัของเอกสาร นส.3 ซึงขณะนี ปปช.ยงัไม่ไดรั้บเรืองเนืองจากยงัไม่มี

หน่วยงานใดร้องไปที ป.ป.ช.กาญจนบุรี แต่คาดวา่ พ.อ.พงษเ์พชร เกษสุภะ หวัหนา้ชุดปฏิบติัการ ศปป.4 กอ.รมน.

จะทาํเรืองร้องเรียนใหก้บั ป.ป.ช.ในเร็วๆนี 

 

ดา้น  พ.อ.พงษเ์พชรฯ เปิดเผยภายหลงัวา่ วนันีเจา้หนา้ทีไดเ้ขา้มาตรวจสอบเพอืความชดัเจน โดยร่วมกบัทาง ผอ.

ป.ป.ช.กาญจนบุรี แต่ปรากฏวา่วนันีเราตรวจพบเพิมอีกแห่งหนึงคือมีการปักหมุดโครงการรังวดัทีดินเพอืเก็บภาษี

ของอบต.ท่ากระดาน ซึงภายในรีสอร์ต เราก็ตรวจพบเช่นกนั และนอกจากนีพนืทีบริเวณขา้งเคียงยงัพบหมุด

ลกัษณะเดียวกนัอีกจาํนวนหลายหมุด 
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ภายใตโ้ครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ที ต.บา้นเวียง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ ตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA กรมป่าไม้ และภาคชุมชน ไดร้่วมคืนผืน

ป่าบนพืนทีรวม 91 ไร่ เพือฟืนฟูระบบนิเวศป่าตน้นาํ สรา้งแหล่งอาหารและสรา้งรายได้แก่ชุมชนในท้องที 

390 ครัวเรือน นาํไปสู่การพัฒนาทีสมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิงแวดล้อมอย่างยงัยืน 

ตลาดหลักทรพัยฯ์ สรา้ง Initiatives ในการช่วยกันลดภาวะโลกรอ้นโดยใช้แพลตฟอรม์ความร่วมมือที

ดาํเนินงานดว้ยการระดมทุนปลูกตน้ไม้ใหม่ ปลูกตน้ไมเ้สริม และส่งเสริมการดูแลตน้ไม้ ดว้ยกลไกธรรมาธิ

บาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู-้ดูแล ผ่าน Application Care the Wild 

“ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร” รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องคก์ร และหัวหนา้สายงานพัฒนา

ความยงัยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ์ กล่าวถึงบทบาทสาํคัญของตลาดหลักทรพัยฯ์ ทีมุ่งเป็นกลไกของ

การขับเคลือนพัฒนาตลาดทุนใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผู้เกียวข้องในทุกมิติของสังคม ตอกยาํวิสัยทัศน ์“To 

Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” คู่กับการคาํนึงถึงความสาํคัญของการผลักดนัให้เกิด

ภาวะสมดุลโลก การพัฒนาอย่างยังยืนตามกรอบสหประชาชาติ สอดรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยงัยืน 

(SDGs) ขอ้ 13 Climate action และขับเคลือนการทาํงานดว้ยข้อ 17 Partnerships for the goals 
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  “ความยงัยืนจะเกิดขึนได ้ส่วนสาํคัญจะตอ้งไดร้ับความร่วมมือจากคนในพืนที มีจิตอาสา โดยใน

โครงการนีคนพืนทีทีจะร่วมดูแลป่า มีการติดตาม ช่วยใหป่้าเติบโตต่อเนือง โครงการนีเป็นจุดหนึงทีแสดง

ใหเ้ห็นว่า เราอยากเป็นตลาดทุนสาํหรับทุกคน และทุกเรืองทีเราทาํเกิดผลเป็นรูปธรรมจริง ซึงความร่วมมือ

ในโครงการ Care the Wild มีความสอดคลอ้งในการดาํเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยนักลงทุนเองจะ

ลงทุนอะไรก็ตาม จะเนน้บริษัททีมีเรือง ESG การปลูกป้อง Plant & Protect ทีจังหวัดแพร่นี สามารถ

ส่งผลกลับไปทีภาพใหญ่ได”้ 

แต่ละพืนทีของป่าชุมชนจะมีเอกลักษณ์ดา้นระบบนิเวศและการพัฒนาชุมชนทีแตกต่างกัน องคก์รธุรกิจ

สามารถเลือกพืนทีในการสนับสนุนการปลูกไมไ้ดห้ลากหลาย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เรียนรู ้

ระบบนิเวศร่วมกับชาวบา้นผูร้กัษาป่าไดอี้กดว้ย ซึงพืนทีนีรวม 91 ไร่ สมาชิกในสมาคม maiA ก็เข้ามาร่วม

เป็นส่วนหนึงในการปลูกป้อง Plant & Protect ดว้ย 

“รองรกัษ์ พนาปวฒิุกลุ” ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหนา้สายงานกฎหมาย และหวัหนา้กลุม่งานเลขานกุารองคก์รและ

กาํกบัองคก์ร ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กล่าวถึงการทีสมาคม maiA เขา้มารว่มปลกูป่า พรอ้มกบัทีมพนกังานของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในครงันี นบัเป็นส่วนหนงึของ Value for Capital มีพารท์เนอรเ์ป็นส่วนรว่ม 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ตอ้งการทาํงาน CSR after Process แต่ตอ้งเป็น CSR in Process พนกังานตอ้งมี 

Mindset ในการรักษาสิงแวดลอ้ม และร่วมพฒันาสังคม เช่น การมาร่วมปลูกป่าที จ.แพร่ ในครังนี ได้

เรียนรูก้ารปลูกป่า เพือการลดคาร์บอน ทาํใหชุ้มชนมีตน้ไมแ้ละชุมชนยงัใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตรงนีได ้

ทงันี ป่าจะอยู่รอดไดต้อ้งมีชุมชนมาสนับสนุนมาร่วมดูแล ตน้ไม้ทีเราปลูกในวนันีจะเติบโตเป็นป่าต่อไป

และเป็นการปลูกป่าทียงัยืน” 
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ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพยฯ์ เองก็ไม่ละเลยสิงทีชุมชนยังมีความต้องการ โดยครงันียังไดส้นับสนุนทุน

ดา้นการศึกษาและดา้นสาธารณสุขให้แก่ชุมชน ต.บา้นเวียง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ เพือเป็นทุนอาหารกลางวัน

สาํหรับ ร.ร.บา้นอ้อยวิทยาคาร และจัดหาอุปกรณ์การแพทยแ์ก่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นเวียง 

“ทังหมดนี เมือพนักงานตลาดหลักทรัพยฯ์ มี Mindset ในการรกัษาสิงแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมแลว้ 

ก็จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ ทุกๆ แนวคิดของการทาํงานจะตอ้งคาํนึงถึงเรืองการดูแลสิงแวดล้อมโดยอัตโนมัติ” 

“กีรติ โกสียเ์จริญ” ผูช้่วยผูจ้ ัดการหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหนา้กลุ่มงานบริหาร ตลาด

หลักทรพัยฯ์ ยกตัวอย่างการดาํเนินตามแนวทางความยังยืนดา้นสิงแวดล้อมในอาคารตลาดหลักทรพัยฯ์ ไม่

ว่าจะเป็น ยุติการใช้หลอดพลาสติก 100% เปลียนมาใชห้ลอดกระดาษ นาํดืมเปลียนจากขวดพลาสติกเป็น

ขวดแก้ว การทาํเรือง Zero Waste ไม่มีการฝังกลบตงัแต่ปี 2560 และปัจจุบันเพิมวิธีการ “พยายามลดใช้

สิงทีจะตอ้งเป็นขยะ” พรอ้มทังเพิมการ Reuse ไดถ้ึง 90% 

“สาํหรับรถของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนีใชร้ถไฮบริด พรอ้มทงัเริมเปลียนรถกองกลางเป็นรถ EV 60% 

เป้าหมายภายในปี 2573 จะเปลียนเป็นรถ EV 100% นอกจากนี ปัจจุบันเราใชโ้ซลาร์เซลล์ และทีภูมิใจ

มาก ทีอาคารตลาดหลกัทรัพย์ฯ เราใชพ้ลงังานแสงสว่างจากพลงังานสะอาด 100% ส่วนเรืองนาํหลงัจาก 

Reuse แลว้ เราจะ Treat นาํก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่วนระบบแอร์ความเย็นต่างๆ เราจะนาํเทคโนโลยีมา

ใช ้เพือลดการใชพ้ลงังาน” 

 

 

“ไตรสรณ ์วรญาณโกศล” นายกสมาคมบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (maiA) นาํทีมผูบ้ริหาร

กว่า 40 บรษิัท เขา้มารว่มปลูกตน้ไมใ้นพืนทีทีชมุชนจะตอ้งพรอ้มดแูลใหต้น้ไมเ้ตบิโตแข็งแรงใชเ้วลาประมาณ 10 

ปีนนั ไดก้ล่าวถึงความประทบัใจในโครงการทีไดล้งมือทาํรว่มกนัหลายฝ่าย 
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“สิงทเีกิดขึน ทาํใหเ้ราเหน็ความร่วมมือทจีะช่วยกนัลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น เราร่วมช่วยแกไ้ขได ้ทนีมีี

แหล่งนาํ จะเป็นส่วนประกอบทจีะช่วยทาํใหต้น้ไมเ้ติบโตและยงัยนื ผลทไีดต้ามมาไม่ไดม้ีเพยีงเรืองช่วยลดโลก

รอ้นเทา่นนั แตมี่ผลต่อชมุชน ไม่ว่าจะเป็นเรอืงเศรษฐกิจ หรือการทเีขาจะปกป้องรกัษาแผน่ดินทหีวงแหนทเีขาอยู่ 

อนันนีา่จะเป็นเรอืงหนงึทดีี ทบีริษัทจดทะเบียน (บจ.)ใน maiA สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในมิติ ESG ททีกุฝ่ายได้

ประโยชน์ลงตวั” 

“ไตรสรณ”์ กลา่ววา่ จะสรา้งความสนใจใหก้บั บจ. อืนๆ เขา้มามีสว่นรว่มในโครงการนี ซงึนบัเป็นความยงัยืนที 

บจ. ตอบโจทย ์ESG ได ้จากวนันีนา่จะเป็นกระแสตอบรบัทีดีจากสมาชิกใน mai ทีทกุบรษิัทสามารถช่วยโลกได ้

นอกเหนือไปจากผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ 

“นพเกา้ สจุรติกลุ” ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ หวัหนา้กลุม่งานสือสารองคก์รและพฒันาเพือสงัคม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กล่าวว่า 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และพนัธมิตร ดาํเนินโครงการ Care the Wild มาตงัแตปี่ 2563 ดว้ยภารกิจสาํคญั คือ ตอ้งการ

เปลียนขนุเขาสีนาํตาลใหเ้ป็นสีเขียว 

“ปีทผี่านมาโครงการฯ ปลูกป่าไปทงัสนิ 145 ไร่ ใน 7 พนืท ีรวมแลว้ปลูกตน้ไมไ้ปราว 30,000 ตน้ ซึงเมอืตน้ไม้

เติบใหญ่จะช่วยดูดซบัก๊าซเรือนกระจกไดก้วา่ 260,000 กิโลคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ต่อปี และยงัมีความ

ตอ้งการปลูกอกีเยอะมาก เราสญัญาว่าจะสรา้งความชุ่มชนืใหผ้นืป่า ร่วมดูแลกบัทกุองค์กรใหเ้กิดความยงัยนื

ต่อไป” 

 

ปีนีมีภาคธุรกิจสนใจรว่มระดมทนุปลกูตน้ไมใ้หไ้ดป่้าในหลายพืนที ซงึหนงึในนนัคือ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รว่มกบั

สมาคม maiA ปลกูป่าบนพืนทีป่าชมุชนบา้นออ้ยและบา้นบญุเรงิ รวม 91 ไร ่จาํนวน 18,200 ตน้ จะชว่ยดดูซบั

ก๊าซเรือนกระจกไดอี้ก 163,800 กิโลคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ตอ่ปี 
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