
สรุปข่าวประจำในวันที่ 22 ก.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ปลัดทส.ย้ําระดมพลสกัดบุกรุกป่า (ไทยรัฐ 22 กรกฎาคม 2565 หน้า 7) 
- อบจ.ภูเก็ตทุ่ม 250 ล้าน เนรมิตแลนด์มาร์กใหม่ (ไทยรัฐ 22 กรกฎาคม 2565 หน้า 10) 
- ป.ป.ช.ตามส่อง-จับพิกัดทีดิ่น'ส.ส.คนดัง' สั่งจําแนกครอบครองที่ อช.ทุ่งแสลงหลวง  

(ผู้จัดการรายวัน 360o 22 กรกฎาคม 2565 หน้า 11) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ทส. เชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติ ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
(ไทยรัฐ 21 กรกฎาคม 2565) https://www.thairath.co.th/news/local/2449986 
ทส. เชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติ ในโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (THAILAND PLUS+ 21 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thailandplus.tv/archives/571530 
เร่งอนุญาตใช้พ้ืนที ่คทช. ระดมพลสกัดบุกรุกป่า (ไทยรัฐ 21 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2450566 
ป.ป.ช.รุดสอบพ้ืนที่นักการเมืองดัง จ.พิษณุโลก ครอบครองกว่า 400-500 ไร่ ส่อรุกป่า (มติชน 21 กรกฎาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3466099 
ปปช.ลุยตรวจสอบ ป่าสงวน-อุทยาน แฉนักการเมืองยึดครองหลายร้อยไร่ (ข่าวสด 21 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7174257 
ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (สยามรัฐ 21 กรกฎาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/367056 
จังหวัดแพร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 9 (ช่อแฮ) บูรณาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้ในพ้ืนที่ จำนวน 6 จุด 
(สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220721131954625 
ลักลอบตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในป่าสงวนแห่งชาติ จ.ยะลา จำนวนมาก (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220721223414976 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23558
วันที่: ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปลัดทส.ย้ำระดมพลสกัดบุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220722039115(21 ก.ค. 65/07:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 23.38 Ad Value: 23,380 PRValue : 70,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23558
วันที่: ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: อบจ.ภูเก็ตทุ่ม 250 ล้าน เนรมิตแลนด์มาร์กใหม่

รหัสข่าว: C-220722039122(21 ก.ค. 65/08:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.73 Ad Value: 9,730 PRValue : 29,190 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3741
วันที่: ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ตามส่อง-จับพิกัดที่ดิน'ส.ส.คนดัง' สั่งจำแนกครอบครองที่ อช.ทุ่งแสลงหลวง-ป่า...

รหัสข่าว: C-220722040014(22 ก.ค. 65/05:10) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 49.15 Ad Value: 58,980 PRValue : 176,940 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ทส. เชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติ ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
21 ก.ค. 2565 09:00 น. 

รมว.ทส. “วราวุธ” นำ ทส. เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำ
ความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเชิญชวน
ประชาชนท่ัวประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้
และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
มอบหมายให้กรมป่าไม้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนท่ัวประเทศได้นำไปปลูกเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับประเทศ และเพื่อเป็นการ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  สำหรับปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมป่าไม้จะจัด
โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานจะจัดกิจกรรมบำรุงดูแล
รักษาต้นไม้ทรงปลูก “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” (อายุ 145 ปี) ที่ปลูกอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นพระ
ศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา อินเดีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงได้เมล็ดพันธุ์มา และพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ กรมขุนพินิตประชานาถ (รัชกาลที่ 5) ทรงเพาะและปลูกไว้ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2420 ซึ่งจะได้ฟื้นฟู 
ดูแล บำรุงรักษาพร้อมตัดแต่งกิ่งร่วมกับชุดปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ตามหลักวิชาการ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมป่าไม้ ได้จัดงานเปิดตัว
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ไปเมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน
ทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในท่ีดินของตนเอง พ้ืนท่ี
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
ต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงาน ทส. พิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม ซึ่งประชาชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมากและไดเ้ดินทางไปขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เป็นจำนวนมาก ข้อมูลการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ โดย
มีประชาชนที่ปลูกต้นไม้และร่วมลงทะเบียนภายใต้โครงการดังกล่าวตามเป้าหมาย  10 ล้านต้น ครบก่อนกำหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการเพิ่มเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จาก 10 ล้านต้น เป็น 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยกำหนดในการดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2565” นายจตุพร กล่าว 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมป่าไม้ได้สรุปรายงานผลการลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 ที่
ผ่านมา มีจำนวนต้นไม้ที่ประชาชนร่วมกันปลูกไปแล้วจำนวนกว่า 101,760,023 ต้น และมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 386,022 ราย ครบตามเป้าหมาย 
100 ล้านต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โครงการฯ กำหนดไว้ โดยทางกรมป่าไม้ จะได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 
ล้านต้น ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1


 

ทส. เชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติ ในโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมปลูก
และดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
21 กรกฎาคม 2022 

 
รมว.ทส.“วราวุธ” นำ ทส. เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำ
ความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเชิญชวน
ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้
และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมป่าไม้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศได้นำไป
ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  สำหรับปีนี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยกรมป่าไม้จะจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยภายในงานจะจัดกิจกรรมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูก “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” (อายุ 145 ปี) ท่ีปลูกอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา อินเดีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงได้เมล็ดพันธุ์
มา และพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ กรมขุนพินิตประชานาถ (รัชกาลที่ 5) ทรงเพาะและปลูกไว้ท่ีวัดนิเวศธรรมประวัติ 
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2420 ซึ่งจะได้ฟื้นฟู ดูแล บำรุงรักษาพร้อมตัดแต่งกิ่งร่วมกับชุดปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ตามหลักวิชาการ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมป่าไม้ ได้จัดงานเปิดตัว
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” ไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนท่ัวประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อย
คนละ 1 ต้น ในท่ีดินของตนเอง พ้ืนท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน 

โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น และปลูกป่าในพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงาน ทส. พิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว พร้อมทั้งบำรุงรักษา
ต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้เดินทางไปขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้เป็นจำนวนมาก 
ข้อมูลการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ 

https://www.thailandplus.tv/archives/571530


โดยมีประชาชนท่ีปลูกต้นไม้และร่วมลงทะเบียนภายใต้โครงการดังกล่าวตามเป้าหมาย 10 ล้านต้น ครบก่อนกำหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการเพิ่มเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จาก 10 ล้านต้น เป็น 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยกำหนดในการดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีพ.ศ. 2565” นายจตุพร กล่าว 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมป่าไม้ได้สรุปรายงานผลการลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ที่ผ่านมา มีจำนวนต้นไม้ที่ประชาชนร่วมกันปลูกไปแล้วจำนวนกว่า 101,760,023 ต้น และมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 386,022 ราย ครบตามเป้าหมาย 
100 ล้านต้นซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีโครงการฯกำหนดไว้ 

โดยทางกรมป่าไม้ จะได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบ เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เร่งอนุญาตใช้พ้ืนที่ คทช. ระดมพลสกัดบุกรุกป่า 
21 ก.ค. 2565 08:21 น. 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ ว่า ได้ขอให้กรมป่าไม้ เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนของการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดสำคัญในการทำงานของแต่ละพื้นที่ โดย
จะต้องจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม อีกท้ังต้องดำเนินการป้องกันการบุกรุกป่าอย่างเข้มข้นและทันท่วงที รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กับ
ภาคประชาชน ในเรื่อง 1 เขต 1 ป่านันทนาการ เพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน ตลอดจนเข้มงวดในการพิจารณาโครงการ
ธรรมจักรสีเขียวท่ีต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 

ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาพรวม และผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 
แต่ละสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในแต่ละสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ตลอดจนรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินงานกรณีส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 23 มิ.ย. 63 และขยายระยะเวลาการรับคำขอออกไป 120 วัน ตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 ในแต่ละสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/news/local/2450566


 

ป.ป.ช.รุดสอบพื้นที่นักการเมืองดัง จ.พิษณุโลก ครอบครองกว่า 400-500 ไร่ ส่อรุกป่า 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 - 17:23 น.  

 

ป.ป.ช.รุดสอบพื้นที่นักการเมืองดัง จ.พิษณุโลก ครอบครองท่ีดินกว่า 400-500 ไร่ ส่อรุกป่า 

ป.ป.ช.ตรวจสอบพ้ืนที่นักการเมืองดังรายหนึ่งของ จ.พิษณุโลก ที่ครอบครองที่ดินกว่า 400-500 ไร่ ว่าอาจรุกล้ำเขตป่าอนุรักษ์-อช.ทุ่งแสลง
หลวงบ้างหรือไม่ มีจำนวนเท่าใด เพ่ือระบุพิกัดและพื้นที่ครอบครองให้ชัดเจน 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สั่งให้ นายพลศักดิ์ คูณสมบัติ  พนักงานไต่สวนระดับสูงพร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก และ หมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อรายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 47/49-52 
หมู่ที่1ต.แก่งโสภา อ.วังทอง ตามพิกัด E684107 N1865248 WGS 84 และที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 41/49-52 หมู่ที่10 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก 
E678266 N1865070 WGS 84 ว่าตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่นั้น 

ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ลงสำรวจสภาพพื้นที่จริงและรายงานสภาพความเป็นจริง ของสภาพพื้นที่ในที่ดินทั้ง 2 แปลง ตามพิกัดดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยมีผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เจ้าพนักงานอุทยานทุ่งแสลงหลวง นายกอบต.แก่งโสภา ปลัดอำเภอวังทอง ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลแก่งโสภาและตำบล
วังนกแอ่น อ.วังทอง ร่วมตรวจสอบกับเจ้าพนักงาน ปปช. 

โดยจุดแรก คณะเจ้าหน้าที่ได้จับพิกัดทั้ง 4 จุด เริ่มจากริมถนนสาย 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) จาก หมู่ 1 จนถึงหมู่ 10 โรงเรียนโป่งปะ ต.แก่งโสภา  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตลอดความยาวถนนประมาณ 4 กิโลเมตร และเดินลึกไปจนชิดชายเขาประมาณ 800 เมตร ประมาณ 400-500 ไร่ ปรากฏว่า 
มีทั้งในเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน โฉนดที่ดิน สภาพพื้นท่ีจริงเป็นป่าและสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่พร้อมปรากฏหลักเขตป่าสงวน
แห่งชาติอยู่ จำนวน 1 หลัก ส่วนจุดที่ 2 อยู่อีกฝั่งของถนนสาย 12 บริเวณหมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเขก็ สภาพพื้นที่มีการครอบครองปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียด 

ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ผู้ครอบครองโดยชาวบ้านระบุว่า เป็นนักการเมืองรายหนึ่งในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ทางเจ้า
พนักงานงานป่าไม้ได้จับพิกัดแปลงเนื้อท่ีดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลง ว่ามีจำนวนกี่ร้อยไร่ และตั้งอยู่ในเขตใดบ้าง เพื่อแยกผังที่ดินท้ังแปลงออกมา
ให้ชัดเจนอีกครั้ง 
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ปปช.ลุยตรวจสอบ ป่าสงวน-อุทยาน แฉนักการเมืองยึดครองหลายร้อยไร ่ 

 
21 ก.ค. 2565 - 17:51 น.  

พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ลุยตรวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พบนักการเมืองครอบครองหลายร้อยไร่ เร่งใช้
ดาวเทียมจับพิกัดพ้ืนให้ชัดเจน  

21 ก.ค. 65 – นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สั่งให้ นายพลศักดิ์ คูณสมบัติ พนักงานไต่สวนระดับสูงพร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ หมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก 

เพื่อรายงานข้อเท็จจริง และส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 47/49-52 หมู่ที่1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง ตามพิกัด E684107 
N1865248 WGS 84 และที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 41/49-52 หมู่ที่10 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก E678266 N1865070 WGS 84 ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
ป่าไม้ถาวร นั้น 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้สำรวจสภาพพ้ืนท่ีในที่ดินทั้ง 2 แปลง ตามพิกัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

จึงต้องลงพื้นที่จริงและรายงานสภาพความเป็นจริง โดยมีผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เจ้าพนักงานอุทยานทุ่งแสลงหลวง 
นายกอบ ต.แก่งโสภา ปลัดอำเภอวังทอง ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ต.แก่งโสภา และ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง ร่วมตรวจสอบกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. 

 
โดยจุดแรก คณะเจ้าหน้าที่ได้จับพิกัดทั้ง 4 จุด เริ่มจากริมถนนสาย 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) จาก หมู่ 1 จนถึงหมู่ 10 โรงเรียนโป่งปะ ต.แก่งโสภา อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก ตลอดความยาวถนนประมาณ 4 กิโลเมตร และเดินลึกไปจนชิดชายเขาประมาณ 800 เมตร ประมาณ 400-500 ไร่ 

ปรากฏว่า มีทั้งในเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน โฉนดที่ดิน สภาพพื้นท่ีจริงเป็นป่าและสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ พร้อมปรากฏหลัก
เขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่จำนวน 1 หลัก 

ส่วนจุดที่สองอยู่อีกฝั่งของถนนสาย 12 บริเวณหมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ริม
แม่น้ำเข็ก สภาพพื้นที่มีการครอบครองปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ ปปช. ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียด 

จากการตรวจสอบเบื้องของคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ผู้ครอบครอง โดยชาวบ้านระบุว่า เป็นนักการเมืองรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

ทางเจ้าพนักงานงานป่าไม้ได้จับพิกัดแปลงเนื้อที่ดิน ภบท.5 จำนวน 2 แปลง ว่ามีจำนวนกี่ร้อยไร่ และตั้งอยู่ในเขตใดบ้าง เพื่อยกออกมาให้ชัดเจน
อีกครั้ง 
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ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 
สยามรัฐออนไลน์ 21 กรกฎาคม 2565 18:29 น.   

 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้  เป็นประธานใน
การประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการดำเนินงาน กรณีส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 และวันที่ 11 พ.ค.64 โดยมี 
ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง หน.หน่วยงานภาคสนาม พร้อมกับถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Conference ให้กับศูนย์
ป่าไม้อุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) 
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จังหวัดแพร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 9 (ช่อแฮ) บูรณาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้ในพ้ืนที่ จำนวน 
6 จุด  
21 ก.ค. 2565   

 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่บ้านไม่มีเลขที่ ข้างลำห้วยแม่สาย บ้านปากกลาย หมู่ 7 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย นายพูน แจ่มใส หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 9 ช่อแฮ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลาง จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย 

จุดที่ 1 ไม้จำปีป่าแปรรูป จำนวน 23 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.63 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหาย ของรัฐประมาณ 12,600 บาท, ไม้ประดู่แปร
รูป จำนวน 3 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.06 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นคำเสียหายของรัฐประมาณ 4,200 บาท 

จุดที่ 2 ไม้แปรรูป จำนวน 4 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.25 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 17,500 บาท 

จุดที่ 3 ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 1.31 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 45,850 บาท, ไม้แดงท่อน จำนวน 1 ท่อน 
ปริมาตร 0.47 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 16,450 บาท, ไม้สักท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.39 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นคำ
เสียหายของรัฐประมาณ 23,400 บาท, ไม้จำปีป่าแปรรูป จำนวน 7 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.14 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 
2,800 บาท 

จุดที่ 4 ไม้จำปีป่าแปรรูป จำนวน 4 แผ่น ปริมาตร 0.16 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 3,200 บาท, ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 1 
แผ่น ปริมาตร 0.03 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 2,100 บาท 

จุดที่ 5 ไม้จำปีป่าแปรรูป จำนวน 2 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.07 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 1,400 บาท , ไม้ประดู่แปรรูป 
จำนวน 1 แผ่น/เหลี่ยม 0.03 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 700 บาท 

จุดที่ 6 ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 24 แผ่น/เหลี่ยม 0.95 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 66,500 บาท 

รวมไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 72 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.30 ลูกบาศก์เมตร รวมไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.78 ลูกบาศก์
เมตร และรวมไม้สักท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.39 ลูกบาศก์เมตร 



 
ลักลอบตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในป่าสงวนแห่งชาติ จ.ยะลา จำนวนมาก  

21 ก.ค. 2565  

 
วันนี้ 21 ก.ค.65 ภายใต้การสั่งการ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนพล เยาว์พักตร์ 
สวญ.สภ.ปะแต พร้อมกำลัง จนท.ตร.สภ.ปะแต, จนท.ร้อย.ทพ.4716 จนท.ผภม.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน
ออกตรวจ สอบหาข่าว พิสูจน์ทราบการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถาง
ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ท้องที่บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  

โดยทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบคณะเจ้าหน้าท่ีเดินไปบนภูเขาสูงประมาณ 4 กม.ถึงบริเวณพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์พบพื้นที่ป่าสงวน
กำลังถูกลักลอบทำลายใหม่บนภูเขาสูงจำนวน 1 จุด ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 297 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำ
ทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านตะโล๊ะบาเวะ บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ตรวจสอบโดยละเอียด พบต้นไม้มีค่าขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง เช่น ไม้ยาง ไม้กาลอ และไม้ชนิดอื่นจำนวนมาก ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาต่อประมาณ  15 ต้น และไม้ขนาดเล็ก ถูกตัดโค่น
จำนวนมาก ไม้ไผ่ วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า แต่ริมห้วยถึงเชิงเขาสูง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกทำลายประมาณ 3 ไร่ คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปก
ป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 

ขณะตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในพ้ืนที่ป่าสงวนถูกทำลาย คาดว่าหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง เพราะก่อนที่ จนท.ได้ยิงเสียง คล้ายเสียงปืนยิงเป็น
สัญญาณจำนวน 3 นัด และไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด 

สำหรับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

ทั้งนี้ สถานที่เกิดเหตุท้องที่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบแูละป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านตะโล๊ะบาเวะ บ้านตะโล๊ะเว หมูที่ 9 ต.ปะแต 
อ.ยะหา จ.ยะลา ต้นน้ำคลองน้ำขุ่น 

คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ประสานงานแจ้งให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนถูกทำลาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้และจำนวนไม้ ที่ถูกตัดล้มคาตอ แล้วจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์
ต่อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน“ 
ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 


