
สรุปข่าวประจำในวันที่ 23-25 ก.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ภาพข่าว: เยี่ยมคารวะ (ไทยรัฐ 23 กรกฎาคม 2565 หน้า 10) 
- ข่าวสั้นทันโลก: โค่นพะยูงทับกุฏิ (ไทยรัฐ 23 กรกฎาคม 2565 หน้า 12) 
- 'ต้นไทร'ล้มในสภาฯ 'บิ๊กป้อม'สั่งปิดฉาก กลุ่ม16ขอสลายตัว (ไทยรัฐ 23 กรกฎาคม 2565 หน้า 12) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกตัดไม้ป่าสงวนฯ (เดลินิวส์ 24 กรกฎาคม 2565 หน้า 13) 
- ภาพข่าว: ลอบตัดไม้ (มติชน 24 กรกฎาคม 2565 หน้า 6) 

ข่าวเว็บไซต์ 

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับพ่ีน้องประชาชน ร่วมปลูกและดูแลต้นไม้ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 
(THAILAND PLUS+ 24 กรกฎาคม 2565) https://www.thailandplus.tv/archives/573426 
กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับพ่ีน้องประชาชน ปลูกและดูแลต้นไม้ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 
(สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220724141703724 
“วราวุธ” นำทีมจิตอาสาฯ ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เทิดพระเกียรติ ร.10  
(บ้านเมือง 24 กรกฎาคม 2565) https://www.banmuang.co.th/news/politic/289155 
รมว.ทส.ชวน ปชช.ร่วมปลูกต้นไม้ในบ้านถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง (ผู้จัดการออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2565) 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000070516 
“วราวุธ” ชนแขน “ชัชชาติ” ผนึกกำลังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 6 มิติ โครงการนำร่องเห็นผลในสิ้นปี 
(ผู้จัดการออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2565) https://mgronline.com/qol/detail/9650000070095 
ตลท. ผนึก โกลบอลกรีนเคมิคอล เพ่ิมพ้ืนที่ป่า 20 ไร่ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี (ผู้จัดการออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2565) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000069323 
“ชวน” ตรวจสภา หาตัวคนซุ่มปลูกต้นกัญชา ส่วน ไทรโบราณล้ม รากมันเปื่อย (ไทยรัฐ 23 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2453355 
ป่าใหญ่ไม้สมบูรณ์ เขตป่าสงวน แก๊งมอดไม้เหิม ลักลอบตัดโค่น กลางป่าลึกบนเขาสูง (ข่าวสด 22 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7175092 
มอดไม้ยังเหิมหนักลักลอบตัดโค่นต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึกบนภูเขาสูงในพ้ืนที่ป่าสงวน (บ้านเมือง 22 กรกฎาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/288928 
เร่งสำรวจ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า วัดป่าถ้ำวัว สถานปฏิบัติธรรมชื่อดัง ติด 1 ใน 5 โลก (ข่าวสด 22 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7175727 
เร่งสำรวจการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว (สยามรัฐ 22 กรกฎาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/367268 
ลุยโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” กยศ.ระดมสถานศึกษา-นักเรียนปลูก (ไทยรัฐ 23 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2452983 
ชาวบ้านบางสะพานรวมตัวขอสิทธิที่ดิน 156,700 ไร่ ในเขตที่ดินสหกรณ์บางสะพาน (สยามรัฐ 23 กรกฎาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/367596 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23559
วันที่: เสาร์ 23 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เยี่ยมคารวะ

รหัสข่าว: C-220723009064(23 ก.ค. 65/04:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.87 Ad Value: 10,870 PRValue : 32,610 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23559
วันที่: เสาร์ 23 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: โค่นพะยูงทับกุฏิ

รหัสข่าว: C-220723039121(22 ก.ค. 65/08:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.91 Ad Value: 6,910 PRValue : 20,730 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9384
วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 14

หัวข้อข่าว: 'ต้นไทร'ล้มในสภาฯ 'บิ๊กป้อม'สั่งปิดฉาก กลุ่ม16ขอสลายตัว

รหัสข่าว: C-220724008004(24 ก.ค. 65/02:54) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 48.17 Ad Value: 57,804 PRValue : 173,412 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26582
วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 13(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกตัดไม้ป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220724035035(23 ก.ค. 65/04:58) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 14.75 Ad Value: 14,012.50 PRValue : 42,037.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16205
วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: ลอบตัดไม้

รหัสข่าว: C-220724038032(23 ก.ค. 65/06:34) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 14.70 Ad Value: 17,640 PRValue : 52,920 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับพี่นัองประชาชน ร่วมปลูกและดูแลต้นไม้ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 
24 กรกฎาคม 2022 

 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เและผู้บริหาร พร้อมพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลังจากนั้น เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 
นำประชาชนในท้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในการบำรุงดูแลต้นไม้(ต้นไม้) ปลูกต้นไม้มหามงคล ประจำจังหวัด ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 
กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลในโอกาสมหามงคล  และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทย สำหรับในวันนี้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นายวราวุธ รมว.ทส. และผู้บริหารที่เข้าร่วมงานได้ปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เช่น ต้นไม้มหามงคล
ประจำจีงหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ต้นหมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ต้นมะเกลือ ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ต้นทองกวาว 
นอกจากนี้ กระทรวง ทส. ได้จัดทีมรุกขกร เข้ามาดูแล  บำรุงต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าไปแล้วบางส่วน ได้แก่ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ทรงปลูก ที่มีอายุถึง 
145 ปี ต้นพะยอมโบราณ อายุกว่า 100 ปี โดยในวันนี้ ได้จัดทีมรุกขกร จำนวน 5 ชุด 30 คน เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่โดยรอบพระ
อุโบสถ และบริเวณอื่นๆ เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าเหล่านั้น แข็งแรง สามารถเจริญเติบโตอยู่คู่วัด และสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้ประชาชน
ต่อไป และทำพิธีถวายสังฆทาน 
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กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับพี่นัองประชาชน ปลูกและดูแลต้นไม้ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 
24 ก.ค. 2565  

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และผู้บริหาร พร้อมพี่น้องประชาชนท่ีมาร่วมพิธีกล่าวถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และหลังจากนั้น เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา 

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำประชาชนในท้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในการบำรุงดูแลต้นไม้(ต้นไม้) ปลูกต้นไม้มหามงคล ประจำจังหวัด ร่วมกับ  
จิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่ อาศัย 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

สำหรับในวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารที่เข้าร่วมงานได้ปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด 
ทั้ง 77 จังหวัด เช่น ต้นไม้มหามงคลประจำจีงหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ต้นหมัน ต้นไม้ประจำจังหวัด สุพรรณบุรี ได้แก่ ต้นมะเกลือ ต้นไม้
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ต้นทองกวาว นอกจากน้ี กระทรวง ทส. ได้จัดทีมรุกขกร เข้ามาดูแล บำรุงต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าไปแล้วบางส่วน ได้แก่ 
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ทรงปลูก ที่มีอายุถึง 145 ปี ต้นพะยอมโบราณ อายุกว่า 100 ปี โดยในวันนี้  ได้จัดทีมรุกขกร จำนวน 5 ชุด 30 คน เข้า
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่โดยรอบพระอุโบสถและบริเวณอื่นๆ เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าเหล่านั้น แข็งแรง สามารถเจริญเติบโตอยู่คู่วัด
และสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้ประชาชนต่อไปและทำพิธีถวายสังฆทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” นำทีมจิตอาสาฯ ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เทิดพระเกียรติ ร.10 
วันอาทิตย์ ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 13.54 น. 

 
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) 
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ" ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อม
ด้วย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และจิตอาสา
พระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยร่วมกันบำรุงดูแลรักษาต้นไม้
และต้นไม้ทรงปลูก พร้อมตกแต่งโดยชุดปฏิบัติการรุกขกร กรมป่าไม้ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัด 

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้นำคณะผู้บริหารฯ ถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10 รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้มงคลประจำ 77 จังหวัด 
อาทิ ต้นหมัน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นมะเกลือ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และต้นทองกวาว ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญชวนพ่ีน้อง
คนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกและบำรุงดูแลต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้ง
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยในวันนี้ ยังได้บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูก “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” (อายุ 145 ปี) บริเวณด้านหน้าพระ
อุโบสถ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา อินเดีย ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเพาะและปลูกไว้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2420 
อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รมว.ทส.ชวน ปชช.ร่วมปลูกต้นไม้ในบ้านถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง 
เผยแพร่: 24 ก.ค. 2565 15:57    

วันนี้ (24 ก.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒ น์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

จากนั้น ได้นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“วราวุธ” ชนแขน “ชัชชาติ” ผนึกกำลังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 6 มิติ โครงการนำร่องเห็นผลในสิ้นปี 
เผยแพร่: 22 ก.ค. 2565 23:00  

 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมใน 6 มิติ ต้ังคณะทำงานร่วมเห็นผลสิ้นปีนี้ เผยเร่ืองแรกหาต้นตอฝุ่นพิษ PM 2.5 

วันนี้ (22 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท โดยมี 
นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร กทม. และสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมประชุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้
ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนและหารือกันว่าจะทำงานร่วมกันได้ในมิติใดบ้าง ต้องขอบคุณผู้ว่าฯ กทม. ที่มีความรวดเร็วในการที่จะตั้งคณะทำงานระหวา่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิด pilot project (โครงการนำร่อง) และเพื่อให้เห็นงานเป็น
รูปธรรมภายในสิ้นปีน้ี 

ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอันดับ 1 อาทิ PM2.5 ขยะ น้ำเสีย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งท่ี
ประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร วันนี้น่าดีใจมาก เพราะหลาย ๆ เรื่อง ทาง ทส. ได้ทำไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น นักสืบฝุ่น 
การหาต้นตอฝุ่น การปลูกต้นไม้ การทำแอปพลิเคชันปลูกต้นไม้ โดยหลายเรื่องนั้นสามารถร่วมมือกันและทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งทางกทม.ทำงานคนเดียวไม่มีทางสำเร็จ หากสามารถร่วมมือกับกระทรวงหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ก็จะดี  

“สำหรับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึง ประกอบด้วย เรื่อง PM2.5 เรื่องขยะมูลฝอย เรื่องน้ำเสีย เรื่อง Net Zero หรือ Carbon Credit เรื่องการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว และเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็น 6 เรื่องเริ่มต้นที่เราจะทำงานด้วยกัน โดยตั้งคณะทำงาน ไม่ต้องใหญ่มาก แต่ว่าแต่ละเรื่องให้
มี prototype หรือมีต้นแบบให้มันเกิดผลได้ โดยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการว่า ภายในสิ้นปีต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้น หลายเรื่องเราทำได้
เลย น่าจะเดินไปด้วยกันได้ และเห็นผล เป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว 

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า แนวทางของ ทส. และ กทม. คล้ายคลึงกัน โดย กทม.มีนโยบายในการหาต้นตอของ PM2.5 ส่วนทาง ทส.ก็มีอาจารย์ที่ทำวิจัย
เรื่องนี้อยู่ ซึ่งสามารถมาทำร่วมกันให้เป็นแผนระยะยาวได้ การติดตั้งเซ็นเซอร์วัดฝุน่ ทส.มีเซ็นเซอร์ 12 จุด ส่วนกทม.ก็มีแนวคิด cloud censor คือ
ให้ประชาชนมาร่วมทำเซ็นเซอร์ ให้จำนวนมากข้ึน กทม.อยากทำโมเดลการทำนายฝุ่น ซึ่งทส.ก็มีโมเดลที่ทำได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น หลาย ๆ อย่าง
สามารถนำมาทำรวมกันได้ 

“ส่วนเรื่องฝุ่นท่ีข้ามจังหวัด ก็เป็นเหตุผลที่กทม. ต้องทำงานร่วมกับ ทส. เพราะกระทรวงจะดูฝุ่นของทั้งประเทศ จะรู้ว่าฝุ่นท่ีเกิดจากการเผาชีวมวล  
ฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร และอาจจะอาศัยกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้บังคับใช้นอกพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเห็นภาพ
ว่าเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่มากพอสมควรแล้ว ในส่วนของประชาชน ก็อาจจะต้องให้เจ้าของรถยนต์ดูแลเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งหากเรามีมาตรการชัดเจนก็จะรีบ
แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ จะได้เตรียมตัว โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ใช้รถบรรทุก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ปล่อย PM2.5 เยอะ" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว 



ด้าน รมว.ทส. กล่าวเสริมว่า ปัญหาเรื่องฝุ่นของกทม. เป็นปัญหาที่คล้ายกับทั้งประเทศไทยพบเจอ บางครั้งกทม.ไม่ได้ผลิตเอง แต่โดนในปริมณฑล
พัดเข้ามา แต่ยังดีที่สามารถประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำความเข้าใจกับประชาชนในปริมณฑลได้ นอกจากนี้
บางครั้งกทม.ก็ได้รับฝุ่นที่มาจากนอกประเทศเช่นกัน ซึ่งทาง ทส.ต้องแจ้งไปยังเลขาธิการอาเซียนในการขอความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

"เป็นสิ่งที่น่ายินดีว่า กว่า 200 นโยบายที่ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนชาวกทม. น้ัน มีกว่า 60 เรื่อง ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวง และวันนี้เราก็
จะได้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนการทำงานของทางกทม. เพราะว่ากทม.เป็นเขตปกครองพิเศษ ซึ่งมีหลายอย่างที่กระทรวงอยากเข้า
ไปทำ วันน้ีได้รับการตอบรับอย่างดี และเราจะได้ทำงานร่วมกันท้ัง 6 มิติ ที่ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่" รมว.ทส. กล่าว 

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่อง Carbon Credit ทาง ทส.มีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อยู่แล้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การทำ carbon footprint ส่วนกทม.จะต้องเริ่มจากการทำ carbon footprint ว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละปีเท่าไร ต้องมีการอัปเดตตัวเลข 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการทำมาตรการต่อไป 

“จริง ๆ แล้ว มีหลายคลองที่กระทรวงทำอยู่ ซึ่งทางรัฐมนตรีก็มีข้อมูลแล้วว่า น้ำเสียในคลองมาจากดินท่ีมันเน่า ที่เป็นตะกอนอยู่ข้างล่าง เราอาจจะ
เริ่มเล็ก ๆ ก่อน เช่นเราอาจจะ prototype คลองหัวลำโพง ซึ่งเป็นคลองสั้น ๆ อยู่ตรงคลองเตย เป็นต้นแบบในการลองทำร่วมกัน เข้าไปวัดน้ำ หา
วิธีที่จะปรับปรุงน้ำ ลองดูว่าจะกำจัดต้นตอของเสียยังไง ซึ่งอยู่ในสเกลที่ทำได้ ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะบำบัดน้ำ” ผู้ว่าฯ กทม. ตอบ
คำถามสื่อมวลชน 

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกได้เยอะกว่ากรุงเทพมหานคร ตอนนี้ได้ประมาณ 100 กว่าล้านต้น ส่วนของ
กทม.มีคนเสนอตัวมา 1 ล้าน 6 แสนต้น ปลูกจริงแล้วกว่า 6 หมื่นต้น กทม.ต้องขอคำแนะนำจาก ทส. เพิ่มเติม เพราะมีข้อมูลเยอะ มีกล้าไม้ มี
ข้อมูลการดูแลรักษาต้นไม้ การปลูก อย่างต้นไม้บางต้น ทำ carbon footprint ได้ ทำ Carbon Credit ได้ แต่ต้นไม้เล็กทำไม่ได้ เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ต้องร่วมมือกัน 

“ดีใจมาก วันนี้การที่ผู้ว่าฯ ให้เกียรติยกทีมมาพบปะ ซึ่งจะทำให้การต่อยอดนโยบายของพวกเราได้ลงไปถึงพี่น้องชาวกทม. โดยทุก ๆ  กรมใน
กระทรวงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวกทม.” รมว.ทส. กล่าวทิ้งท้าย 

 
 



 

ตลท. ผนึก โกลบอลกรีนเคมิคอล เพิ่มพื้นที่ป่า 20 ไร่ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 
เผยแพร่: 22 ก.ค. 2565 16:50  

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” นำคณะผู้บริหาร บมจ.โกลบอลกรีน เคมิคอล นำโดย 
วโรภาส กิมชูวาณิช รองกรรมการ ผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ และพันธมิตรกรมป่าไม้ นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่า
ชุมชน ประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น บนพื้นท่ี 20 ไร่ ณ ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อ. ทองผา
ภูมิ จ. กาญจนบุรี ร่วมกับชุมชนเข้มแข็ง นำโดย ชูชาติ นันท์อาณาเขต ประธานกรรมการป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม เพิ่มความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศรองรับการต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบ
นิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการ
เปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://delivery.adnuntius.com/c/GpzlaSIzZWQuoZGSkYDiGlPl1c1wu5p8InKR_8j-YUwAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLAIitrv2bUR7WO7qKLoug9ksCP1f6Xs3VwqnpQH0enFHPNiYiyhy1tRboxShh1LDw2QxPYYa9rjI3RE6wi3xwe95E_1V5p_Vua98zRW0kDNpFV9oatEVhsbnZXbqUsKfESkk8DF_QNUCdXkgMwqXPoUtVVrWJZ7V8AKJqc57LHrOjxvuGcLPlyIk9iaYhMg0a_opQs-t0QtcoTjP_va6Q-hLDsef55HpDNZ1yAap7IIb0_biPVau8yyGb4zDB_fqUSsSZ1ruZTgPxKFdHuYW9LmS2Uik22BdYpM58vJ5d-IaccOfR2KmlPHBW1RVmzlXtTOHf7Rf4jfWMkIJzMOodtWK8Gub5aw?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FOzHQgrxtm
https://delivery.adnuntius.com/c/GpzlaSIzZWQuoZGSkYDiGlPl1c1wu5p8InKR_8j-YUwAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLAIitrv2bUR7WO7qKLoug9ksCP1f6Xs3VwqnpQH0enFHPNiYiyhy1tRboxShh1LDw2QxPYYa9rjI3RE6wi3xwe95E_1V5p_Vua98zRW0kDNpFV9oatEVhsbnZXbqUsKfESkk8DF_QNUCdXkgMwqXPoUtVVrWJZ7V8AKJqc57LHrOjxvuGcLPlyIk9iaYhMg0a_opQs-t0QtcoTjP_va6Q-hLDsef55HpDNZ1yAap7IIb0_biPVau8yyGb4zDB_fqUSsSZ1ruZTgPxKFdHuYW9LmS2Uik22BdYpM58vJ5d-IaccOfR2KmlPHBW1RVmzlXtTOHf7Rf4jfWMkIJzMOodtWK8Gub5aw?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FOzHQgrxtm


 
“ชวน” ตรวจสภา หาตัวคนซุ่มปลูกต้นกัญชา ส่วน ไทรโบราณล้ม รากมันเป่ือย (คลิป) 

23 ก.ค. 2565 17:05 น. 

“ชวน” ตรวจรัฐสภา หาตัวคนซุ่มปลูกต้นกัญชา แต่ยังไม่เจอตัว ส่วน ต้นไทรโบราณสภา ล้ม รากต้นมันเปื่อย เพราะต้นเก่าแก่ เป็นธรรมชาติ
ของต้นไม้ 

วันท่ี 23 ก.ค. เมื่อเวลา 12.50 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เดินสำรวจพื้นที่รัฐสภา พร้อมกล่าวถึงกรณีที่ต้นไทรโบราณของสภาฯ ล้ม 
ว่า บริเวณนี้เป็นไม้ไทรเดิม และไม้ไทรใหญ่ดั้งเดิม แต่ตนในฐานะที่เป็นนักปลูกต้นไม้ได้ดูแล้วพบว่ารากมันเปื่อย ทำให้เห็นถึงความเก่าแก่ ซึ่งต้นไทร
ยังไม่ตาย เพราะกิ่งที่ห้อยลงมาก็จะแตกต่อได้ แต่ต้นที่ล้มดูจากรากแล้วเป็นต้นเก่าแก่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้จะมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะ
สามารถฟ้ืนได้อย่างไร 

เมื่อถามว่า เหตุต้นไม้ล้มจะเป็นลางบอกเหตเุภทภัยอะไรได้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ ธรรมชาติไม่ยั่งยืนตลอดไป อายุของ
มันก็เปลี่ยนแปลงไป 

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการปลูกต้นกัญชาในสภาฯ ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างไร นายชวน กล่าวว่า กำลังสอบถามอยู่ว่ามีใครเอามา แต่ตอนนี้
ยังไม่ทราบว่าใครเอามา แต่ได้มีการรื้อนำไปท้ิงแล้ว ไม่รู้ใครปลูกไว้แล้วเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93


 

ป่าใหญ่ไม้สมบูรณ์ เขตป่าสงวน แก๊งมอดไม้เหิม ลักลอบตัดโค่น กลางป่าลึกบนเขาสูง  

 
22 ก.ค. 2565 - 10:55 น.  

ยะลา เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้สมบูรณ์ขนาดใหญ่ ถูกแก๊งมอดไม้เหิมเกริม แอบลักลอบตัดโค่น กลางป่าลึกบนภูเขาสูง เร่งตรวจสอบ เพ่ิม
ความเข้มงวด ป้องกันป่าไม้ส่วนที่เหลือถูกทำลาย 

22 ก.ค. 65 – ภายใต้การสั่งการ พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดยะลา 

สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์ สวญ.สภ.ปะแต พร้อมกำลัง จนท.ตร.สภ.ปะแต, ร้อย ทพ.4716, จนท.ผภม.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ร่วมกันออกตรวจสอบหาข่าว พิสูจน์ทราบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู และป่าถ้ำทะลุ ท้องที่ กลุ่มบ้านเจาะบันตัง  
ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นรอยติดต่อเขต บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ พบร่องรอยมีการตัดถนนใหม่เข้าไปในป่า จึงติดตามรอยไปสุดถนนดิน พบกองไม้
หลุมแปรรูป ขนาดต่างๆ ตรวจนับได้จำนวน 50 แผ่น/ช้ิน รอการขนย้ายออกจากป่า 

คณะเจ้าหน้าที่เดินตามรอยชักลากจากป่าไปประมาณ 100 เมตร พบต้นไม้หลุมพอ ขนาดโคนต้นโตประมาณ 6 เมตร ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ล้มคาตอ ก่อนบั่นเป็นท่อน แล้วลักลอบแปรรูป อยู่กลางป่าลึก บนภูเขาสูง ท่ีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 220 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มเจาะบันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

 
คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในพื้นที่ป่าสงวนถูกทำลาย คาดว่าหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง 
เพราะก่อนท่ี จนท.ได้ยิงเสียง คล้ายเสียงปืนยิงเป็นสัญญาณจำนวน 1 นัด และไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด 

การลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507สถานท่ีเกิดเหตุท้องที่ อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มเจาะบันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

จนท.แจ้งให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ดำเนินการตรวจสอบการ
ลักลอบตัดไม้ และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้และจำนวนไม้ และดำเนินการตรวจยึด ขนย้ายไม้แปรรูปดังกล่าวข้างต้นโดยด่วน เพื่อป้องกันการ
สูญหายเสียหาย 

พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้
ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน “ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/07/240460.jpg


 

มอดไม้ยังเหิมหนักลักลอบตัดโค่นต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึกบนภูเขาสูงในพ้ืนที่ป่าสงวน 
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 10.06 น. 

 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.65 ภายใต้การสั่งการ พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์ สวญ.สภ.ปะแต พร้อมกำลัง จนท.ตร.สภ.ปะแต, ร้อย ทพ.4716, จนท.ผภม.กปก.สขว.
กอ.รมน.ภาค 4 สน.และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบหาข่าว พิสูจน์ทราบการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้ง
จากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ท้องที่ กลุ่มบ้านเจาะบันตัง ต.บันนังสตา อ.
บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นรอยติดต่อเขต บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีป่าไม้สมบูรณ์พบร่องรอยมีการตัดถนนใหม่เข้าไปในป่า จึงติดตามรอยไปสุดถนนดิน พบกองไม้
หลุมแปรรูป ขนาดต่างๆ ตรวจนับได้จำนวน 50 แผ่น/ช้ิน รอการขนย้ายออกจากป่า คณะเจ้าหน้าที่เดินตามรอยชักลากจากป่าไปประมาณ 100 
เมตร พบต้นไม้หลุมพอ ขนาดโคนต้นโตประมาณ 6 เมตร ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาตอ แล้วบั่นเป็นท่อน แล้วลักลอบแปรรูป อยู่กลาง
ป่าลึก บนภูเขาสูง ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 220 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มเจาะบันตัง 
ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา คณะเจ้าหน้าที่ติดป้าย “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ”โดยขณะเข้าตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในพื้นที่ป่าสงวนถูก
ทำลาย คาดว่าหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง เพราะก่อนท่ี จนท.ได้ยิงเสียง คล้ายเสียงปืนยิงเป็นสัญญาณจำนวน 1 นัด และไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้
ทำลายป่าแต่อย่างใด 

การลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานที่เกิดเหตุท้องที่  
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มเจาะบันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา จนท.แจ้งให้ หน.หน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ และตรวจชนิดไม้ 
ตรวจวัดขนาดไม้และจำนวนไม้ และดำเนินการตรวจยึด ขนย้ายไม้แปรรูปดังกล่าวข้างต้นโดยด่วน เพื่อป้องกันการสูญหายเสียหาย  แล้วจัดทำ
รายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูก
ทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน “ ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่งสำรวจ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า วัดป่าถ้ำวัว สถานปฏิบัติธรรมชื่อดัง ติด 1 ใน 5 โลก  

 
22 ก.ค. 2565 - 14:08 น.  

แม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำรวจแนวเขตการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว สถานปฏิบัติ
ธรรมชื่อดัง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 

21 ก.ค. 65 – นางสาวรัมภาภัค พอใจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ลงพ้ืนท่ีวัดป่าถ้ำวัว สถานท่ี
ปฏิบัติธรรมชื่อดัง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 

เพื่อทำการสำรวจแนวเขตการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว โดย พระครูวิมลภาวนานุศาสตร์ (หลวงตาสายหยุด) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว 
นำ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ เข้าสำรวจแนวเขตการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว 
พร้อมนายจำลอง รุ่งเรือง อดีต ส.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสังเกตการณ์การสำรวจแนวเขตในครั้งนี้ด้วย 

นางสาวรัมภาภัค กล่าวว่า บริเวณพื้นที่วัดป่าถ้ำวัวแห่งนี้ กรมการศาสนา (ปัจจุบันเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้รับอนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งขวา เพื่อสร้างวัวถ้ำวัวสุญญตา ท้องที่ตำบลห้วยผา  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2534 จนถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 

 
ปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)  ได้ดำเนินการยื่นคำขอใช้พื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชมวัดป่าถ้ำวัว ว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยปกป้อง คุ้มครอง ดูแลพื้นที่ป่าไม้มี
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า 
การดูแลบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 

รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ศึกษาทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาพระพุทธศาสนา
และทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้วัดหรือพระสงฆ์ช่วยงาน
ด้านป่าไม้ ตามโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” 

วัดป่าถ้ำวัว ช่ือเต็มๆว่า วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความ
สะอาด สงบ สันติ สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม ทำให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก 

ถือเป็นวัดที่มีชาวต่างชาติพากันเดินทางจากท่ัวทุกมุมโลกกว่า 140 ประเทศ มาฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติ เดินทางมาฝึก
ทำสมาธิไม่ต่ำกว่า 2,000 คน 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/07/5_WMgPUS6.jpg


 

เร่งสำรวจการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว 
สยามรัฐออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2565 12:31 น.   

 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำรวจแนวเขตการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว สถานที่ปฏิบัติธรรมช่ือดัง สถาน
ปฏิบัติธรรมชื่อดัง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวรัมภาภัค พอใจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่วัดป่าถ้ำวัว สถานท่ีปฏิบัติธรรมชื่อดัง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เพื่อทำการสำรวจแนวเขตการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าบริเวณวัด
ป่าถ้ำวัว โดยพระครูวิมลภาวนานุศาสตร์ (หลวงตาสายหยุด) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว ได้นำ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าสำรวจแนวเขตการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าบริเวณวัดป่าถ้ำวัว  พร้อมด้วยนายจำลอง รุ่งเรือง อดีต ส.ส. จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ร่วมสังเกตการณ์การสำรวจแนวเขตในครั้งนี้ด้วย 

นางสาวรัมภาภัค พอใจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า บริเวณพื้นที่วัดป่าถ้ำวัวแห่งนี้ 
กรมการศาสนา (ปัจจุบันเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่
ปายฝั่งขวา เพื่อสร้างวัวถ้ำวัวสุญญตา ท้องที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 
2534 จนถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564  

ปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)  ได้ดำเนินการยื่นคำขอใช้พื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชมวัดป่าถ้ำวัว ว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยปกป้อง คุ้มครอง ดูแลพื้นที่ป่าไม้มีการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า  การป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การดูแล
บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ศึกษาทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ 
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาพระพุทธศาสนาและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้วัดหรือพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ ตามโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” 

 
         
วัดป่าถ้ำวัว ช่ือเต็มๆว่า วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความ
สะอาด สงบ สันติ สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม ทำให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก เป็นวัดที่มี
ชาวต่างชาติพากันเดินทางจากท่ัวทุกมุมโลกกว่า 140 ประเทศ มาฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติ เดินทางมาฝึกทำสมาธิไม่ต่ำ
กว่า 2,000 คน 

https://siamrath.co.th/n/367268
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ลุยโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” กยศ.ระดมสถานศึกษา-นักเรียนปลูก 

23 ก.ค. 2565 08:33 น. 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ท่ีห้องประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน  ศาสตราจารย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายพิเชฐ โพธ์ิภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 

นายชัยณรงค์กล่าวว่า โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เป็นโครงการที่กองทุน กยศ. ดำเนินการ เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. 
และสถานศึกษาท่ัวประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีต่างๆ ซึ่งจะนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม กยศ. โดยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็น
จิตสาธารณะได้ 2 ช่ัวโมง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้หรือสถานี
เพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ผู้จัดการกองทุน กยศ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กองทุน กยศ.เป็นหน่วยงานภาครัฐในกำกับของกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน 
นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  ผ่านสถานศึกษามากกว่า 4,000 แห่ง โดยมีผู้กู้ยืมที่อยู่
ระหว่างการศึกษามากกว่า 600,000 ราย ซึ่งกองทุนได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนช้ันปี ทุกระดับการศึกษาต้องทำกิจกรรมจิต
สาธารณะ 36 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา โดยที่ผ่านมา ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นเวลาที่สังคมได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 21,600,000 ช่ัวโมงต่อป ีกองทุนหวังว่าความร่วมมือโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” 
ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมในด้านอื่นๆต่อไป ท้ังนี้ ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th. 
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ชาวบ้านบางสะพานรวมตัวขอสิทธิที่ดิน 156,700 ไร่ ในเขตที่ดินสหกรณ์บางสะพาน  
สยามรัฐออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2565 16:19 น.   

 
วันที่ 23 ก.ค.65 นายสมปอง นุชนงค์ กำนันตำบลทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยชาวบ้านอำเภอบางสะพาน และอำเภอ
บางสะพานน้อย กว่าพันคนได้ร่วมกันเปิดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นสิทธิชุมชนความชอบธรรมที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่เขตนิคม
สหกรณ์บางสะพาน  ที่ครอบคลุมพื้นที่ อ.บางสะพาน และ บางสะพานน้อย 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน 156,700 ไร่ มีสมาชิกในเขตนิคม 7,252 
ครัวเรือน ซึ่งเป็นท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไชยราช-คลองกรูด ซึ่งที่ผ่านมา กว่า 46 ปี ชาวบ้านเสียโอกาส เพราะไม่มีสิทธิในที่ดินทำกิน โดยมี
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานราชการ เข้ามาร่วมรับฟังปัญหา  

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทองมงคล  อำเภอบางสะพาน กล่าวว่า การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของสิทธิชุมชน ความชอบธรรมในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยพื้นท่ีเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน  โดยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ 
2511 ได้ประกาศให้ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ชุมชนที่อ่อนแอ ประสบปัญหาความอยากจน ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เกิดปัญหา
สังคม ดังนั้นสภาองค์กรชุมชน จึงสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ตามมาตรา 21 โดยจัดให้มีเวทีสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความเห็นต่อการ
ดำเนินการของหน่วยงานรัฐ แก้ไขปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้น  

 
โดยมีแนวทางที่ 1 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ  เพื่อการครองชีพ พศ.2511 ให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรา 11 
เป็นเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในท่ีดิน (กสน.5) ให้แก่ผู้นั้น โดยขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการยกรา่งกฎกระทรวง
พิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนแนวทางที่ 2 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.รูปแบบพิเศษ) เพื่อออกเอกสาร (ปส.23) ให้ราษฎรมี
สิทธิอยู่อาศัยทำกิน และราษฎรต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ หลังจากนั้นได้มีการเสนอช่ือผู้แทนจำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสาน
ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยเขตนิคมบางสะพานให้กับประชาชน 

ซึ่งในที่ประชุมมีฉันทามติในวันนี้ยกมือทั้งหมดให้มีแนวทางที่ 1 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ  เพื่อการครองชีพ พศ.2511 
ให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรา 11 เป็นเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) ให้แก่ผู้นั้น 
โดยขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงพิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ  
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