
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  21 ก.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
-  เรงอนุญาตใชพ้ืนที่ คทช. – ระดมพลสกัดบุกรุกปา  (ไทยรัฐ  21 ก.ค. 65  หนา 7) 
- ยกระดับวิธีคน วิธีปาชุมชน ‘บานตนตาล’ สรางชมุชนเขมแข็ง  (ไทยโพสต  21  ก.ค. 65  หนา 3) 
- กลุมบางจากฯ ชุ “BCP NET”  (มติชนสุดสัปดาห  22-28 ก.ค. 65  หนา 46, 47) 

สื่อออนไลน 
-  มอดไมลักลอบตัดไม เขตปาสงวนแหงชาติปาลาบู – ปาถ้ําทะลุ  (มติชน  20 ก.ค. 65)  
https://www.matichon.co.th/region/news_3463651 
-  จนท.พบการลอบตัดไมเขตปาสงวนแหงชาติปาลาบู-ปาถ้ําทะลุ ในพ้ืนที่ อ.กาบัง จ.ยะลา  (สยามรัฐ  20 ก.ค. 
65)  https://siamrath.co.th/n/366745 
- คนละหมัด! กาวไกล แฉ ‘นิพนธ’ ออกโฉนดเอ้ือนายทุนซ้ํารอย ส.ป.ก. 4-01  (ขาวหุน  20 ก.ค. 65)  
https://www.kaohoon.com/news/546076 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23557
วันที่: พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: เร่งอนุญาตใช้พื้นที่ คทช.-ระดมพลสกัดบุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220721009049(21 ก.ค. 65/05:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.38 Ad Value: 14,380 PRValue : 43,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9381
วันที่: พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ยกระดับวิถีคน วิถีป่าชุมชน 'บ้านต้นตาล' สร้างชุมชนเข้มแข็ง

รหัสข่าว: C-220721008032(21 ก.ค. 65/05:45) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 109.05 Ad Value: 130,860 PRValue : 392,580 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9381
วันที่: พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ยกระดับวิถีคน วิถีป่าชุมชน 'บ้านต้นตาล' สร้างชุมชนเข้มแข็ง

รหัสข่าว: C-220721008032(21 ก.ค. 65/05:45) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 109.05 Ad Value: 130,860 PRValue : 392,580 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2188
วันที่: ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 46(กลาง), 47

หัวข้อข่าว: กลุ่มบางจากฯ ชู "BCP NET" กุญแจสำคัญสู่ NET ZERO 2050

รหัสข่าว: C-220722031018(21 ก.ค. 65/06:24) หน้า: 1/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 194.78 Ad Value: 93,494.40 PRValue : 280,483.20 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2188
วันที่: ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 46(กลาง), 47

หัวข้อข่าว: กลุ่มบางจากฯ ชู "BCP NET" กุญแจสำคัญสู่ NET ZERO 2050

รหัสข่าว: C-220722031018(21 ก.ค. 65/06:24) หน้า: 2/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 194.78 Ad Value: 93,494.40 PRValue : 280,483.20 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2188
วันที่: ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 46(กลาง), 47

หัวข้อข่าว: กลุ่มบางจากฯ ชู "BCP NET" กุญแจสำคัญสู่ NET ZERO 2050

รหัสข่าว: C-220722031018(21 ก.ค. 65/06:24) หน้า: 3/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 194.78 Ad Value: 93,494.40 PRValue : 280,483.20 คลิป: สี่สี(x3)
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มอดไมล้กัลอบตดัไม ้เขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าลาบ ู– ป่าถาํทะล ุ

เมือวนัที 20 กรกฎาคม ภายใตก้ารสงัการอาํนวยการของ พล.ต.ต.อรรถวฒุิ อ่อนทรพัย ์ผบก.ตชด.ภาค 4 

มอบหมายให ้หน.ชดุฝา้ตรวจชายแดนที 4402 กก.ตชด.44 รว่มกับ จนท.รอ้ย ทพ.4709, จนท.หน่วยปอ้งกันรกัษา

ป่าที ยล.1 (กาบงั), จนท.ตร.สภ.กาบงั, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.กาบงั จ.ยะลา พรอ้ม ผญบ.ผรส.ม.3 และ จนท.กอ.

รมน.ภาค 4 สน.รว่มกนัออกตรวจสอบการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า เนืองจากไดร้บัแจง้ว่า มีกลุม่คนจากนอกพืนที

ลกัลอบเขา้ป่ามาบนภเูขาสงูแลว้ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทอ้งที ม.3 ต.บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา 

จากการตรวจสอบพบพืนทีป่าไมส้มบรูณต์น้นาํ เขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าลาบ-ูป่าถาํทะล ุทอ้งที กลุม่บา้นเตราะยา

นดั, กลุม่บา้นเจาะตีโปง บา้นหินลกูชา้ง ม.3 ต.บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา เป็นป่าตน้นาํคลองนาํขุ่น และคลองเทพา 

ตรวจพบพืนทีป่าไมส้มบรูณก์าํลงัถกูลกัลอบทาํลายจาํนวน 2 จดุ โดย 

 

1/2 



จดุที 1 พบในพืนทีกลุม่บา้นเตราะยานดั ทีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง 279 เมตร เป็นพืนทีป่าไมส้มบรูณ์

มีการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่ามาแลว้ประมาณ 2 เดือน ลกัษณะยงัตดัโคน่ไมเ่สรจ็ รอ่งรอยใชเ้ครืองเลือยโซย่นต ์

ตดัโคน่ไมข้นาดเล็ก ตรวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายใหม่ประมาณ 2 งาน ลกัษณะเพือยึดถือครอบครองเพือทาํ

การเกษตร และจุดที 2ในพืนที กลุม่บา้นเจาะตีโปง ทีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง 231 เมตร เป็นพืนทีป่า

ไมส้มบรูณ ์กาํลงัจะถกูลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ตน้ไมข้นาดเล็ก ไมไ้ผ่ ไมพื้นล่างถกูตดัฟันดว้ยมีดพรา้ ยงัไม่ตดั

โคน่ไมข้นาดใหญ่ ตรวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายใหมไ่ดป้ระมาณ 1 ไร ่2 งาน 28 ตารางวา ลกัษณะเพือยึดถือ

ครอบครองเพือทาํการเกษตร ขณะเขา้ตรวจสอบ ไมพ่บผูห้นงึผูใ้ด ในพืนทีเกิดเหต ุและไมพ่บเครืองมือในการตดั

ไมท้าํลายป่า ข่าววา่คนถางป่า หลบหนีไปก่อนแลว้ซงึการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า เป็นการกระทาํความผิดตาม 

พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 

หลงัจากตรวจสอบคณะเจา้หนา้ทีมอบหมาย ใหจ้นท.หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที ยล.1 (กาบงั) ดาํเนินจดัทาํบนัทึก

รายละเอียดตรวจสอบ ตรวจยดึ แลว้นาํเรืองรอ้งทกุขต์อ่ พงส.สภ.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา เพือดาํเนินการตาม

กฎหมายตอ่ไป พรอ้มนี จนท.ไดป้ระสาน ผญบ.ผรส.และประชาชนในพนืทีใหช้ว่ยเฝา้ระวงั ไม่ใหค้นนอกพืนทีมา

ลกัลอบถางป่าบนยอดเขาอีกตอ่ไปเพือสงวนพืนทีป่าตน้นาํ พรอ้มไดต้ิดปา้ย “ ปกป่า เพือแผน่ดิน แม่” “ หยดุ ตดั

ตน้ไม ้” 
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วนัที 20 ก.ค.65 ผูสื้อข่าวรายงานว่า ภายใตก้ารสงัการอาํนวยการของ พล.ต.ต.อรรถวฒุ ิอ่อนทรพัย ์ผบก.ตชด.

ภาค 4 มอบหมายให ้ ชดุ เฝา้ตรวจชายแดนที 4402 กก.ตชด.44 รว่มกบั เจา้หนา้ที รอ้ย ทพ.4709, เจา้หนา้ที

หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที ยล.1 (กาบงั), เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.กาบงั, เจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง อ.กาบงั จ.ยะลา พรอ้ม 

ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี 3 และ เจา้หนา้ที กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกนัรว่มกนัออกตรวจสอบการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า  

เนืองจากไดร้บัแจง้ว่า มีกลุม่คนจากนอกพืนทีลกัลอบเขา้ป่ามาบนภเูขาสงูแลว้ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทอ้งที หมู่

ที 3 ต.บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา และรว่มกนัออกตรวจสอบป่าสมบรูณ ์เพือปอ้งกนั หยดุยงั-ยบัยงั การลกัลอบ

ทาํลายทรพัยากรป่าไมที้จะเพมิมากขนึและเพือปกปอ้งรกัษาป่า อนรุกัษป่์า พิทกัษ์ป่าพืนทีป่าไมที้เหลืออยู่ จาก

การตรวจสอบพบพืนทีป่าไมส้มบรูณต์น้นาํ เขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิาลาบู - ป่าถาํทะล ุทอ้งที กลุม่บา้นเตราะยานดั, 

กลุม่บา้นเจาะตีโปง บา้นหินลกูชา้ง หมูที่ 3 ต.บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา เป็นป่าตน้นาํคลองนาํขุน่ และคลองเทพา 

ตรวจพบพืนทีป่าไมส้มบรูณก์าํลงัถกูลกัลอบทาํลายจาํนวน 2 จดุ ดงันี 
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จดุที 1 พบในพืนทีกลุม่บา้นเตราะยานดั ทีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง 279 เมตร เป็นพืนทีป่าไมส้มบรูณ์

มีการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่ามาแลว้ประมาณ 2 เดือน ลกัษณะยงัตดัโคน่ไมเ่สรจ็ รอ่งรอยใชเ้ครืองเลือยโซย่นต ์

ตดัโคน่ไมข้นาดเล็ก ตรวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายใหม่ประมาณ 2 งาน ลกัษณะเพือยึดถือครอบครองเพือทาํ

การเกษตร  และจดุที 2 ในพืนที กลุม่บา้นเจาะตีโปง ทีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง 231 เมตร เป็นพืนที

ป่าไมส้มบรูณ ์กาํลงัจะถกูลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ตน้ไมข้นาดเล็ก ไมไ้ผ่ ไมพื้นล่างถกูตดัฟันดว้ยมีดพรา้ ยงัไม่ตดั

โคน่ไมข้นาดใหญ่ ตรวจวดัพืนทีป่าไมถ้กูทาํลายใหมไ่ดป้ระมาณ 1 ไร ่2 งาน 28 ตารางวา ลกัษณะเพือยึดถือ

ครอบครองเพือทาํการเกษตร ขณะเขา้ตรวจสอบ ไมพ่บผูห้นงึผูใ้ด ในพืนทีเกิดเหต ุและไมพ่บเครืองมือในการตดั

ไมท้าํลายป่า ข่าววา่คนถางป่า หลบหนีไปก่อนแลว้ซงึการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า เป็นการกระทาํความผิดตาม 

พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 

หลงัจากตรวจสอบคณะเจา้หนา้ทีมอบหมาย ใหจ้นท.หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที ยล.1 (กาบงั) ดาํเนินจดัทาํบนัทึก

รายละเอียดตรวจสอบ ตรวจยดึ แลว้นาํเรืองรอ้งทกุขต์อ่ พนงังานสอบสวน สภ.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา เพือ

ดาํเนินการตามกฎหมายตอ่ไป พรอ้มนี เจา้หนา้ทีไดป้ระสานผูใ้หญ่บา้นและประชาชนในพืนทีใหช้ว่ยเฝา้ระวงั 

ไมใ่หค้นนอกพืนทีมาลกัลอบถางป่าบนยอดเขาอีกตอ่ไปเพือสงวนพืนทีป่าตน้นาํ พรอ้มไดต้ิดปา้ย “ ปกป่า เพือ

แผ่นดิน แม”่ “ หยดุ ตดัตน้ไม ้”  
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