
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  2 ก.ย.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  

-  คอลัมนเดลินิวสกอนข้ึนแทน..มอดไมลอบตัดประดู - สัก  (เดลินิวส  2 ก.ย. 65  หนา 2) 

-  คอลัมนขาวรอบอาณาจักร..เรงลามือมืดโคนประดูยักษ 4 คนโอบ  (ไทยรัฐ  2 ก.ย. 65  หนา 10) 

-  เตือน 10 วัน อันตราย เจาเพระยา เออ  (ไทยรัฐ  2 ก.ย. 65  หนา 1,10,12) 

-  วันรําลึก สืบ นาคะเสถียร  (ไทยโพสต  2 ก.ย. 65  หนา 2) 

 

สื่อออนไลน 

-  ‘ศรีสุวรรณ’ โวยนายทุนลักลอบตัดไมเขตปาสงวนฯ ปาดงใหญ ชาวบานสงสัย จนท.รูเห็นเปนใจหรือไม   

(ไทยโพสต  2 ก.ย. 65  https://www.thaipost.net/x-cite-news/212844/) 

-  รองเลขานายกฯ ตรวจงานแกปญหา 5 จว.ภาคเหนือตอนลาง   

(เดลินิวส  2 ก.ย. 65  https://www.dailynews.co.th/news/1424071/)   

-  ‘ดีเอชแอล เอ็กซเพรส’ รวมมือการปาไม ปลูกตนไม 5,380 ตน  (ทรานสปอรต  1 ก.ย. 65  

https://www.trjournalnews.com/46759)  
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หน้า: 2(บนขวา)
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วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2565
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9424
วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: วันรำลึก สืบ นาคะเสถียร
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'ศรีสุวรรณ'โวยนายทุนลักลอบตัดไมเขตปาสงวนฯปาดงใหญ จ.อาํนาจเจริญ นายทุนอางตัดในพื้นท่ี สค.1 ทํา
ใหปาไมไมกลาจับกุมเพียงแคอายัดไมไวรอเจาหนาที่ที่ดินออกมารังวัดพิสูจน ชาวบานสงสัยเจาหนาท่ีรูเห็นเปน
ใจหรือไม 

2ก.ย.2565 - นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน เปดเผยวา มีชาวบานในพ้ืนที่บานโนน

แคน ต.สรางถอนอย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ ไดรองเรียนวา มีกลุมนายทุนหลายรายไดเขาไปทําการตัดตนไมมี

คา และไมหวงหามในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานโนนแคน ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ ขนใสรถบรรทุกออกไป

เปนจํานวนมาก โดยไมเกรงกลัวกฎหมาย ทั้งๆเปนพ้ืนที่ปาอนุรักษ ชาวบานสงสัยมีเจาหนาที่รัฐรูเห็นเปนใจดวย

หรือไม 
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ทั้งนี้เรื่องดังกลาวเกิดข้ึนมานานแลว แตไมมีเจาหนาที่รัฐหนวยงานใดเขาไปดําเนินการจับกุมผูกอเหตุเลย จนไม

ขนาดใหญถูกตัดโคนและชักลากใสรถบรรทุกออกไปเปนจํานวนมากแลว กระทั่งลาสุดเจาหนาท่ีปาไมจังหวัด

อํานาจเจริญ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 เพ่ิงจะเขาไปอายัดไมที่ถูกตัดและใสรถบรรทุกขนออกมา โดยทํา

ไดเพียงนําไปลงบันทึกประจําวันไวที่ สถานีตํารวจภูธรหัวตะพานเทานั้น ยังไมสามารถแจงความเอาผิดหรือ

ดําเนินคดีผูกอเหตุได เนื่องจากกลุมนายทุนอางวาตัดไมในเขตที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เปน สค.1 เจาหนาที่ปาไมจึงทํา

ไดเพียงอายัดไมไวกอนแลวประสานขอใหสํานักงานที่ดินในเขตพ้ืนท่ีมาทําการพิสูจนรังวัด สค.1 ดังกลาววาอยูใน

เขตปาสงวนแหงชาติปาดงใหญหรือไม ซึ่งตองรอที่ดินประมาณ 60 วันจึงจะออกมาทําการรังวัดได ซึ่งไมแนใจวา

เจาหนาที่ที่ดินมีภารกิจมากมายหรืออยางไร จึงตองรอเวลาถึง 60 วันจึงจะออกมาได 

กรณีดังกลาวเปนท่ีสงสัยวา หากที่ดินที่นายทุนกลาวอางเปน สค.1 จริง หากไมไดทําประโยชนอยางตอเนื่องเปน

เวลานาน 40-50 ป จะยังคงใชเปนขออางไดหรือไม อีกทั้งพื้นท่ีที่มีการตัดไมทําลายปาดังกลาวชาวบานในพ้ืนที่

ยืนยันตรงกันวาเปนเขตปาชุมชนบานโนนแคนมีเนื้อที่ 797 ไร ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ ที่มีเนื้อที่

ประมาณ 32,250 ไร โดยถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติปาดงใหญเมื่อ 1 ก.ค.2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

845(พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 เนื่องจากมีไมยาง ไมเต็ง ไมพะยอม ไม

พลวง ไมประดู ไมแดง ฯลฯ เปนจํานวนมาก เปนปาเบญจพรรณผสมปาเต็งรังท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
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"ที่สําคัญพ้ืนที่ดังกลาว เปนปาที่ไดรับพระราชทานธง“พิทักษปา เพ่ือรักษาชีวิต”ซึ่งธงนี้เปนธงที่สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระพันปหลวง ทรงพระราชทาน ใหแกราษฎรเปนหมูบานหรือชุมชน ที่ไดรวมกันดูแลหวงแหน อนุรักษทรัพยากร

ปาไม ของหมูบานหรือชุมชน ของชาติเปนสวนรวม โดยไดรวมแรงรวมใจกัน อนุรักษปาไมในหมูบานหรือชุมชนของ

ตน รักษาชีวิตสัตวปา รักษาสิ่งแวดลอม โดยไมเขาไปตัดไมทําลายปา แผวถางทําไรเลื่อนลอย หรือลาสัตว ดังนั้น 

การที่มีนายทุนบังอาจเขาไปตัดไมขนาดใหญและบรรทุกขนออกมา โดยเจาหนาที่รัฐไมกลาทําอะไรเลยนั้น คงตองไป

ถามอธิบดีกรมปาไม และผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญวารับทราบเรื่องนี้หรือไม" นายศรีสุวรรณ กลาว 
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เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากนายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ตางประเทศ เปนประธานการประชุมรวมกับ
ผูวาราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบดวย จ.ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ เพื่อ
ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล พรอมมอบนโยบายในการกํากับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยมี นาย
นันทิวัฒน สามารถ เลขานุการ รมว.การตางประเทศ และนางรุงรัตนา บุญ-หลง ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจการท่ี 17 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมชัย กิจเจริญรุงโรจน ผวจ.ตาก นายก
ฤษณ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย นายผล ดําธรรม ผวจ.อุตรดิตถ รวมถึงผูแทนของ
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง เขารวมการประชุม 
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ทั้งนี้ ผวจ.แตละจังหวัดไดรายงานภาพรวมสถานการณภายในจังหวัด การขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การ
ดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมในการแกไขความเดือดรอนของประชาชน การเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงสงเสริมการทองเที่ยวหลังจากการเริ่มเปดประเทศ การ
เตรียมแผนรับมือภัยแลงและน้ําทวม การแกปญหาตางๆในพ้ืนที่ อาทิ การบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดลอม การสงเสริม
การปลูกขาว ผลไมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด และพืชเกษตรชนิดใหม รวมถึงการเรงหาทางแกปญหาสินคาเกษตรลนตลาด
จนทําใหราคาตกต่ํา อีกทั้งยังมีรายงานปญหาหลายเรื่องท่ีเก่ียวของกับเรื่องที่ดิน ทั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและพื้นที่
สาธารณะ การขอใชพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือใหประชาชนเขาไปทํากิน หรือใหสวนราชการใชประโยชน อาทิ จ.เพชรบูรณ
รายงานเรื่องการขอรับการสนับสนุนการใชประโยชนพื้นที่ปาไม ใน อ.น้ําหนาว ภูทับเบิก และเขาคอ โดยใหคัดแยง
พ้ืนที่ชุมชนออกจากปาสงวนหรือปาอนุรักษ สวน จ.อุตรดิตถ นําเสนอแผนการพัฒนาชายแดนภูดู โดยไดมีการเสนอ
เรื่องตอกรมปาไมเพ่ือขอใชพื้นที่ปาไมในการกอสรางอาคาร เพ่ือพัฒนาดานชายแดนแหงนี้ใหเปนศูนยรวมการเดินทาง
ขามประเทศในอนาคต 
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ดีเอชแอล เอกซเพรส ผูนําระดับโลกดานการขนสงดวนระหวางประเทศเดินหนาตอกย้ําความมุงม่ันในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดดวยการรวมมือกับกรมปาไม ปลูกตนไมฟนฟูสภาพปา

ดวยกลาไมพันธุดี 5,380 ตน ครอบคลุมพ้ืนที่ 41,600 ตร.ม. ในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงพญาเย็น จังหวัด

นครราชสีมา ภายใตโครงการ Global Volunteer Day สําหรับประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย 8,200 ยูโรใน

การดูแลผืนปาเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของกลุมบริษัทดอยช โพสต ดีเอชแอล กรุป ที่ตองการ

ปลูกตนไมจํานวน 1 ลานตนทุกปจนถึงป 2568 

กิจกรรมการปลูกปาที่ขับเคลื่อนภายใต Global Volunteer Day เปนอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุมบริษัทดอยช โพสต 

ดีเอชแอล กรุป ในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและลดภาวะโลกรอน รวมถึงตองการปลูกจิตสํานึกความ

เปนจิตอาสาใหแกพนักงานดีเอชแอลเพ่ือสรางสิ่งดี ๆ กลับคืนสูสังคม นับตั้งแตเริ่มโครงการ ดีเอชแอล กรุป ไดปลูก

ตนไมไปแลวกวา 5 ลานตนทั่วโลกภายในป 2564 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับเปน 1 ใน 10 ประเทศท่ีมีความเสี่ยงเผชิญภาวะน้ําทวมมากที่สุดในโลก ซึ่งคาดวาจะสงผล

กระทบตอประชากรไทยมากกวา 2 ลานคนภายในป 2578 – 2587 ขณะเดียวกันปริมาณพ้ืนที่ปาไมในประเทศเริ่ม

ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2559  
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การเรงฟนฟูและเพ่ิมผืนปาจึงเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศเพ่ือแกปญหาน้ําทวมในประเทศไทย 

พนักงานดีเอชแอลไดปลูกตนไมไปแลวมากกวา 13,880 ตน เทียบเทากับการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 167 

ตันตอป สะทอนถึงความมุงมั่นของบริษัทในการกาวไปสูความยั่งยืน 

นายเฮอรเบิต วงศภูษณชัย กรรมการผูจัดการบริษัท ดีเอชแอล เอกซเพรส ประเทศไทย และหัวหนาภาคพื้นอินโดจีน 

กลาววา “ดีเอชแอลมุงมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจใหสอดคลองกับการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน เรา

ตระหนักดีวาสิ่งแวดลอมที่ไมมีคุณภาพอาจสงผลลบตอเศรษฐกิจโลก สําหรับประเทศไทย มีการคาดการณวาการ

เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเพียง 3.2 องศาเซลเซียส สามารถทําใหมูลคาทางเศรษฐกิจลดลงเกือบ 44% ในป 2593 ดีเอชแอ

ลจึงพยายามสรางธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบตอสังคมที่เราอยู กิจกรรม Global Volunteer Day สะทอนความเปน

จิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานดีเอชแอลซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ และตรงกับเปาหมาย

ของบริษัท นั่นคือ ‘การเชื่อมตอผูคน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใหดีขึ้น’ (Connecting People, Improving 

Lives)” 

ดีเอชแอล เอกซเพรส มุงสูการเปนผูใหบริการธุรกิจโลจิสติกสที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเปาหมายการลดกาซ

คารบอนไดออกไซดใหเปนศูนยภายในป 2593 สอดคลองกับแผนความยั่งยืนของกลุมบริษัท ดอยช โพสต ดีเอชแอล 

กรุป บริษัทไดประกาศมาตรการตาง ๆ ในการทํางานเพ่ือลดคารบอนฟุตปริ้น เชน การใชมอเตอรไซคไฟฟา และ

เครื่องบินไฟฟาสําหรับการขนสงดวน รวมถึงการใชเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) เพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ตลอดจนการสรางพฤติกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติในพนักงานดีเอชแอล กิจกรรม Global Volunteer Day 

เริ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเมื่อป 2551 กอนขยายไปสูสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป 

กิจกรรมนี้ถือเปนความสําเร็จของบริษัทที่มีจํานวนพนักงานดีเอชแอลเขารวมมากข้ึนเรื่อย ๆ และในป 2556 ได

กลายเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทั่วโลกภายในกลุมบริษัทดีเอชแอล ในป 2564 มีพนักงานประมาณ 148,000 คนทั่วโลก ใช

เวลากวา 274,000 ชั่วโมงทํากิจกรรมอาสาตาง ๆ เชน GoGreen, GoTeach และ GoHelp 

สําหรับประเทศไทย ดีเอชแอลเตรียมมอบชุดกระถางและเมล็ดพันธุสําหรับปลูกตนไม (DHL plant growing kit) 

ใหกับลูกคาทั่วประเทศที่จุดบริการรับสงพัสดุ DHL Express Service Point ภายในชุดประกอบดวยเมล็ดพันธุตาง ๆ 

ไดแก ตนราชพฤกษ, ดอกทานตะวัน, กวางตุงดอก รวมถึงพีทมอสสําหรับเพาะเมล็ด และกระถางใยมะพราว ภาย

ใตธีม “เริ่ม ‘ตน’ วันนี้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวดวยตนไมสีเหลือง” ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน เปนตนไป 
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