
 สรุปขาวประจําวันท่ี  21 ก.ย.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  

-  ภาพขาว..เชิดชูเกียรติ  (ไทยรัฐ  21 ก.ย. 65  หนา 4) 

-  ผูวาฯ สั่งเขม! ไฟเขียว ปาไมงัดคาํสั่ง คสช. เชือด ‘มงทับเบิก-นายทุนคนนอก’ รุกพ้ืนที่ใหมสรางรีสอรต  

(ผูจัดการรายวัน 360°  หนา 11) 

-  จี้ ทส.สางปมเอกชนทําเหมืองแรปาสงวน  (เดลินิวส  22 ก.ย. 65  หนา 3) 

 

สื่อออนไลน 

-  "กาวไกล" จี้ "วราวุธ" สางปญหาเหมืองแรอาวลึก หลังอธิบดีกรมปาไมไฟเขียว  (กรุงเทพธุรกิจ   

20 ก.ย. 65)  https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027807 

-  อธิบดีกรมปาไม ลุยปาฯทะเลหมอกอัยเยอรเวง มอบกรรมธรรมจนท.พิทักษปา  (ขาวสดออนไลน   

20 ก.ย. 65)   https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7275647 

-  ลุกฮือตานนายทุนสํารวจแหลงแรเทือกเขากาโรส อางมีใบอนุญาตจากรองอธิบดีกรมปาไม  (ผูจัดการ

ออนไลน  20 ก.ย. 65)  https://mgronline.com/south/detail/9650000090366 

-  ปาไมชู ทะเลหมอกอัยเยอรเวง ทองเที่ยวเปนมิตรสิ่งแวดลอม  (มติชนออนไลน  20 ก.ย. 65)  

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3572897 

-  “อธิบดีกรมปาไม”ลงพ้ืนที่ปานันทนาการทะเลหมอกอัยเยอรเวงเนนทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(เดลินิวส  20 ก.ย. 65)  https://www.dailynews.co.th/news/1490450/ 

-  ‘สุรชัย’ ลงพ้ืนที่เยี่ยมหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.3 พรอมมอบกรมธรรม จนท.พิทักษปา  (แนวหนา   

21 ก.ย. 65)   https://www.naewna.com/local/681305 

-  "อธิบดีกรมปาไม"ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม "หนวยปองกันรักษาปา"ที่ ยล.3  (สยามรัฐ  20 ก.ย. 65)  

https://siamrath.co.th/n/384166 

-  รมว.ทส. เปนประธานในพิธีมอบโลเกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ “รักษปา รักแผนดิน”  (ไทยรัฐ  21 ก.ย. 65)  

https://www.thairath.co.th/news/local/2505027 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: เชิดชูเกียรติ

รหัสข่าว: C-220921009007(21 ก.ย. 65/01:55) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 19.35 Ad Value: 38,700 PRValue : 116,100 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3784
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯสั่งเข้ม!ไฟเขียวป่าไม้งัดคำสั่ง คสช. เชือด"ม้งทับเบิก-นายทุนคนนอก"รุก...

รหัสข่าว: C-220921040059(21 ก.ย. 65/04:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 51.93 Ad Value: 62,316 PRValue : 186,948 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26642
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: จี้ทส.สางปมเอกชนทำเหมืองแร่ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220922035006(21 ก.ย. 65/07:47) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 22.30 Ad Value: 40,140 PRValue : 120,420 คลิป: สี่สี(x3)



นายประเสริฐพงษ ์ศรนวุตัร ์ส.ส.บญัชีรายชือ พรรคกา้วไกล แถลงทีรฐัสภา เพือเรียกรอ้งให ้นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รวมถงึ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม อธิบดีกรมป่าไม ้ผูว้า่

ราชการจงัหวดักระบีและนายอาํเภออา่วลกึ  เรง่แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพืนที อ.อา่วลกึ จ.กระบี เกียวกบัการสาํรวจแร ่

ซงึพบว่า เมอืวนัที 14 กนัยายน นายวนัชยั จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม ้ปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม ้กลบั

ลงนามเห็นชอบใหบ้ริษัทเอกชนเขา้ไปพืนท ีเพือสาํรวจแร่จาํนวน 295  ไร ่96 ตารางวาง โดยนายนพดล ฮมแสน 

ผูอ้าํนวยการกองการอนญุาตไดเ้สนอหนงัสือใหน้ายวนัชยัลงนาม ทงัทีก่อนหนา้นนั สภาอบต.อา่วลกึนอ้ย ไดมี้มติ 3 ต่อ 2 

เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ไมเ่ห็นชอบการอนุญาตใชพื้นทีป่าสงวนแห่งชาติ เพือศกึษาวิจยัทางวิชาการสาํรวจแร ่

  “รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจะตอ้งเขา้ไปดแูลเรืองนีอย่างใกลชิ้ด เพราะเป็นความขดัแยง้ในพืนที รวมถึง 

ตอ้งเขา้ไปจดัการและตรวจสอบเรอืงนีโดยดว่น เพือไมใ่หมี้ความขดัแยง้บานปลายออกไป เพราะผมคิดว่าตอ้งเคารพมติ

สภาอบต.อา่วลกึนอ้ยเป็นสิงสาํคญั” นายประเสริฐพงษ ์กลา่ว 



อธิบดีกรมป่าไม ้ลงพืนที “ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง” เน้นการท่องเทียวเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

ชูสือสารดว้ยภาษาหลากหลาย พรอ้มตรวจเยียมหน่วยป้องกันรักษาป่า ที ยล.3 (ลาํพะยา,บนันังสตา, 

ฮาลา) อ.บันนังสตา จ.ยะลา เผยห่วงสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของ จนท.พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์

ประกันชีวิต และทุนการศึกษาให้แก่บุตรพิทักษ์ป่า เพือเป็นขวัญกาํลังใจรวมทังสิงของอุปโภคบริโภค 

 เมือวนัที 20 ก.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดกีรมป่าไม้ พรอ้มดว้ยนายธวชัชยั ลดักรูด และนาย

พฒันพ์งษ ์สมิตตพิฒัน ์ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้นายพงศพ์ยคัฆ ์ศรียา ผอ.สจป. ที 13 (สงขลา) นายประทีป เหิม

พยคัฆ ์ผอ.สจป. ที 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป. ที 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวฒัน ์

แสงกระจา่ง ผอ.สปน. ลงพืนทีตรวจเยียมการใหบ้ริการประชาชน บรเิวณจดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง โดยมี

นายสรธร เพชรแกว้เพชร ผอ.ส่วนจดัการทีดินป่าไม ้และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง รายงานผลการปฏิบตังิาน 

ทงันี นายสรุชยั กล่าววา่ ขอใหเ้จา้หนา้ทีมีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานที และสิงอาํนวยความสะดวก

ในการรองรบันกัทอ่งเทียว รวมทงัการฝึกเจา้หนา้ทีใหส้ามารถสือสารประชาสมัพนัธไ์ดห้ลายภาษา การใหค้วามรู้

ดา้นการท่องเทียวทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม การใหบ้รกิารอยา่งเป็นกนัเองเพือสรา้งประทบัใจ การวางแผนการ

รองรบันกัท่องเทียวในอนาคตเมอืมีการกาํหนดอตัราค่าบริการ พรอ้มเพิมการใหบ้รกิาร เชน่ จดุถ่ายภาพ ปา้ยสือ

ความหมาย สิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ การจดัการขยะในพืนที และไดเ้นน้ยาํถึงการเตรียมพรอ้มในการดแูล

ความปลอดภยั การชว่ยเหลือนกัท่องเทียว หมนัฝึกซอ้มเพือใหมี้ทกัษะและเกิดความคล่องตวั ไมต่กใจเมือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน สามารถรบัมือกบัสถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัทว่งที เพราะทกุนาทีมีค่าตอ่ชีวิตของนกัทอ่งเทียว 

 



สาํหรบัทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นป่านนัทนาการ(Recreational Forest) หรือแหลง่ท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมุง่เนน้

ใชกิ้จกรรมนนัทนาการเป็นสิงดงึดดูใหน้กัท่องเทียวเขา้ไปใชป้ระโยชนที์กรมป่าไมจ้ดัตงัขนึอยู่ในป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าเบตง ต.อยัเยอรเ์วง อ.เบตง จ.ยะลา มีจดุเดน่ คือ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จดุชมวิวทะเลหมอกทีสามารถชม

ทะเลหมอกไดต้ลอดทงัปี ละมีสกายวอรค์ พืนผิวกระจกใส สาํหรบัเดนิชมทะเลหมอก สามารถชมทิวทศันไ์ดร้อบ

ทิศทางแบบ 360 องศา 

“ผมมีความห่วงใยต่อสวสัดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหนา้ทีพิทกัษ์ป่าทุกคน โดยกรมป่าไม้ไดม้อบกรมธรรม์

ประกันชีวิต และทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรเจ้าหนา้ทีพิทกัษ์ป่า เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจต่อผูป้ฏิบตัิงานและครอบครวั” 

นายสุรชัย กล่าว 



 

 

 



นายจาํรูญ อ่าวลกึน้อย ตัวแทนชาวบ้านทคีดัค้านการสาํรวจแหล่งแร่ กล่าวว่า ทผี่านมา ทาง อบต.อ่าวลกึน้อย ได้นาํ

เรอืงการขอสาํรวจแหล่งแร่ของบริษัทฯ หนึงเข้าพิจารณาในทปีระชุมสภา เพือผ่านความเห็นชอบ แต่ปรากฏว่าในที

ประชุมสภาได้ตตีก ไม่ผ่านความเห็นชอบด้วยมติ 3 ต่อ 2 เสียง ไม่ให้มีการสาํรวจแหล่งหิน เมอืวนัท ี11 ก.ย.ทผี่านมา 

แต่เมอื 2 วันทผี่านมา นายทุนรายดังกล่าวได้นําเครอืงจักรเข้าในพนืทเีพอืเจาะสาํรวจแหล่งแร ่ทงัทีไม่ผ่านสภา ทาํให้

ชาวบ้านกังขาว่านายทุนกล้าทาํได้อยา่งไร 

และจากการสอบถามผู้ทรัีบเหมาขุดเจาะสาํรวจอ้างว่า รับงานมาจากนายทุนรายหนึงให้เข้าสาํรวจแร่

บริเวณดังกล่าว และกลุ่มทุนคนดังกล่าวยังได้กล่าวอ้างไปถงึรองอธิบดีกรมป่าไม้รายหนึงได้เซ็นอนุญาต

ให้เข้าสาํรวจ ซึงตนและชาวบ้านมองว่ามันไม่ถูกต้อง ถงึแม้ว่ารองอธิบดจีะเซ็นอนุญาตก็ตาม เพราะ

สภา อบต.อ่าวลึกน้อย ไม่ผ่านความเหน็ชอบ ขอให้หยุดสาํรวจแหล่งแร่เทอืกเขากาโรส เพราะมี

ความสาํคัญทางประวัตศิาสตร ์แหล่งภาพเขียนสีโบราณ ขออย่าสร้างความแตกแยก ปันหัวคนในพนืที

ให้ขัดแย้งอีกเลย ทผ่ีานมาชาวบ้านประกาศเจตนารมณชั์ดเจนแล้วว่า ไม่ให้สาํรวจแหล่งแร่ และไม่เอา

โรงโม่หนิ 

 

ดา้น นายดเิรก วงสอาด กาํนนั ต.อา่วลึกนอ้ย กล่าวว่า เมือ 2 วนัทีผ่านมา ชาวบา้นแจง้ว่ามีผูร้บัเหมาจากนายทนุ

รายหนงึเขา้มาสาํรวจแหลง่แรเ่ทือกเขากาโรส ม.5 ต.อ่าวลกึนอ้ย จงึไดเ้ขา้ตรวจสอบ พรอ้มขอดหูนงัสือการ

อนญุาตเขา้สาํรวจแหล่งหิน ปรากฏว่า ทางผูร้บัเหมาไมมี่ อา้งว่านายทนุทีว่าจา้งไดร้บัอนญุาตจากรองอธิบดีกรม

ป่าไม ้และในวนันี ไดน้ดันายทนุรายดงักลา่วขอดเูอกสาร แตป่รากฏวา่หลงัจากทีนายทนุเขา้มาเห็นกลุม่มวลชน

จาํนวนมากแสดงพลงัคดัคา้นการสาํรวจแหลง่แร ่ไดอ้อกจากพืนทีไป 

 

  



 



ป่าไม้ ชู ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง ท่องเทยีวเป็นมิตรสงิแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อธิบดกีรมป่าไม้ ลงพนืท ี “ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง” เน้นการทอ่งเทียวทเีป็นมิตรกับ

สงิแวดล้อม ชูสอืสารด้วยภาษาหลากหลาย พร้อมตรวจเยยีมหน่วยป้องกันรักษาป่า ท ี ยล.3 (ลาํพะยา

,บันนังสตา, ฮาลา) อ.บันนังสตา จ.ยะลา เผยหว่งสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของ จนท.พิทักษป่์า 

มอบกรมธรรมป์ระกันชีวิต และทุนการศึกษาให้แก่บุตรพทิกัษป่์า เพอืเป็นขวัญกาํลังใจรวมทงัสงิของ

อุปโภคบริโภค 

เมือวนัที 20 ก.ย. นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ พรอ้มดว้ยนายธวชัชยั ลดักรูด และนายพฒันพ์งษ ์ สมิต

ติพฒัน ์ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้นายพงศพ์ยคัฆ ์ศรียา ผอ.สจป. ที 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยคัฆ ์ผอ.สจป. 

ที 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป. ที 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวฒัน ์แสงกระจา่ง ผอ.

สปน. ลงพืนทีตรวจเยียมการใหบ้ริการประชาชน บรเิวณจดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง โดยมีนายสรธร เพชรแกว้

เพชร ผอ.ส่วนจดัการทีดินป่าไม ้และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง รายงานผลการปฏิบตังิาน 

ทงันี นายสรุชยักล่าวว่า ขอใหเ้จา้หนา้ทีมีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานที และสิงอาํนวยความสะดวก

ในการรองรบันกัทอ่งเทียว รวมทงัการฝึกเจา้หนา้ทีใหส้ามารถสือสารประชาสมัพนัธไ์ดห้ลายภาษา การใหค้วามรู้

ดา้นการท่องเทียวทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม การใหบ้รกิารอยา่งเป็นกนัเองเพือสรา้งประทบัใจ การวางแผนการ

รองรบันกัท่องเทียวในอนาคตเมอืมีการกาํหนดอตัราค่าบริการ พรอ้มเพิมการใหบ้รกิาร เชน่ จดุถ่ายภาพ ปา้ยสือ

ความหมาย สิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ การจดัการขยะในพืนที และไดเ้นน้ยาํถึงการเตรียมพรอ้มในการดแูล

ความปลอดภยั การชว่ยเหลือนกัท่องเทียว หมนัฝึกซอ้มเพือใหมี้ทกัษะและเกิดความคล่องตวั ไมต่กใจเมือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน สามารถรบัมือกบัสถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัทว่งที เพราะทกุนาทีมีค่าตอ่ชีวิตของนกัทอ่งเทียว 

 

 



 

สาํหรบัทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นป่านนัทนาการ (Recreational Forest) หรือแหลง่ท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมุง่เนน้

ใชกิ้จกรรมนนัทนาการเป็นสิงดงึดดูใหน้กัท่องเทียวเขา้ไปใชป้ระโยชนที์กรมป่าไมจ้ดัตงัขนึอยู่ในป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าเบตง ต.อยัเยอรเ์วง อ.เบตง จ.ยะลา มีจดุเดน่ คือ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จดุชมวิวทะเลหมอกทีสามารถชม

ทะเลหมอกไดต้ลอดทงัปี ละมีสกายวอรก์ พืนผิวกระจกใส สาํหรบัเดินชมทะเลหมอก สามารถชมทวิทศันไ์ดร้อบ

ทิศทางแบบ 360 องศา 

อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่ว่า นอกจากนี ไดไ้ปตรวจเยียมและใหก้าํลงัใจพรอ้มมอบสิงของอปุโภคบรโิภคใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีพิทกัษป่์าหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่า ที ยล.3 (ลาํพะยา, บนันงัสตา, ฮาลา) อ.บนันงัสตา จ.ยะลา และได้

มอบแนวทางการปฏิบตัิงานในการลาดตระเวนเพอืปอ้งกนัรกัษาป่าในพืนทีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและ

ปลอดภยั และขอบคณุเจา้หนา้ทีทกุคนทีปฏิบตังิานดว้ยความทุม่เท อดทน และเสียสละ 

“ผมมีความห่วงใยต่อสวสัดิภาพและชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้หนา้ทีพิทกัษป่์าทุกคน โดยกรมป่าไมไ้ดม้อบ

กรมธรรมป์ระกนัชีวติ และทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรเจา้หนา้ทีพิทกัษป่์า เพอืเป็นขวญัและกาํลงัใจต่อผูป้ฏิบตัิงาน 

และครอบครัว” นายสุรชยักล่าว 



 

เมือวนัที 20 ก.ย. นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ พรอ้มดว้ย นายธวชัชยั ลดักรูด และนายพฒันพ์งษ ์ สมิต

ติพฒัน ์ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้นายพงศพ์ยคัฆ ์ศรียา ผอ.สจป.ที 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยคัฆ ์ผอ.สจป.

ที 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวฒัน ์แสงกระจา่ง ผอ.

สปน. ลงพืนทีตรวจเยียมการใหบ้รกิารประชาชน บรเิวณจดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง โดยมี นายสรธร เพชร

แกว้เพชร ผอ.ส่วนจดัการทีดินป่าไม ้และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

ทงันี นายสรุชยั กล่าววา่ ขอใหเ้จา้หนา้ทีมีการเตรียมความพรอ้มของบคุลากร สถานที และสิงอาํนวยความสะดวก

ในการรองรบันกัทอ่งเทียว รวมทงัการฝึกเจา้หนา้ทีใหส้ามารถสือสารประชาสมัพนัธไ์ดห้ลายภาษา การใหค้วามรู้

ดา้นการท่องเทียวทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม การใหบ้ริการอย่างเป็นกนัเองเพือสรา้งประทบัใจ การวางแผนการ

รองรบันกัท่องเทียวในอนาคตเมอืมีการกาํหนดอตัราค่าบริการ พรอ้มเพิมการใหบ้ริการ เชน่ จดุถ่ายภาพ ปา้ยสือ

ความหมาย สิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ การจดัการขยะในพืนที และไดเ้นน้ยาํถึงการเตรียมพรอ้มในการดแูล

ความปลอดภยั การชว่ยเหลือนกัท่องเทียว หมนัฝึกซอ้มเพือใหมี้ทกัษะและเกิดความคล่องตวั ไม่ตกใจเมือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน สามารถรบัมือกบัสถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัทว่งที เพราะทกุนาทีมีค่าตอ่ชีวิตของนกัทอ่งเทียว 

 



สาํหรบัทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นป่านนัทนาการ (Recreational Forest) หรือแหลง่ท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมุง่เนน้

ใชกิ้จกรรมนนัทนาการเป็นสิงดงึดดูใหน้กัท่องเทียวเขา้ไปใชป้ระโยชนที์กรมป่าไมจ้ดัตงัขนึอยู่ในป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าเบตง ต.อยัเยอรเ์วง อ.เบตง จ.ยะลา มีจดุเดน่ คือ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จดุชมวิวทะเลหมอกทีสามารถชม

ทะเลหมอกไดต้ลอดทงัปี และมีสกายวอลก์พืนผิวกระจกใส สาํหรบัเดินชมทะเลหมอก สามารถชมทิวทศันไ์ดร้อบ

ทิศทางแบบ 360 องศา 

 

อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่ว่า นอกจากนี ไดไ้ปตรวจเยียมและให้

กาํลงัใจพรอ้มมอบสิงของอปุโภคบริโภคใหแ้ก่เจา้หนา้ทีพิทกัษ์

ป่าหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่า ที ยล.3 (ลาํพะยา, บนันงัสตา, ฮาลา) 

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา และไดม้อบแนวทางการปฏิบตังิานในการ

ลาดตระเวนเพือปอ้งกนัรกัษาป่าในพืนทีใหเ้ป็นไปดว้ยความ

เรียบรอ้ยและปลอดภยั และขอบคณุเจา้หนา้ทีทกุคนทีปฏิบตัิงาน

ดว้ยความทุม่เท อดทน และเสียสละ 

“ผมมีความหว่งใยต่อสวสัดภิาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้หนา้ทพีทิกัษ์

ป่าทกุคน โดยกรมป่าไมไ้ดม้อบกรมธรรม์ประกนัชวีิต และทนุการศกึษา

ใหแ้ก่บตุรเจา้หนา้ทพีทิกัษ์ป่า เพอืเป็นขวญัและกาํลงัใจต่อผูป้ฏบิตังิาน

และครอบครวั” นายสรุชยั กล่าว 

 

 

 



 

อธิบดีกรมป่าไม ้ลงพืนที “ป่านนัทนาการทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง” เนน้การท่องเทียวทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม ชู

สือสารดว้ยภาษาหลากหลาย พรอ้มตรวจเยียมหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่า ที ยล.3 (ลาํพะยา,บนันงัสตา,ฮาลา)  

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา เผยหว่งสวสัดภิาพและชีวิตความเป็นอยูข่อง จนท.พิทกัษป่์า มอบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

และทนุการศกึษาใหแ้ก่บตุรพิทกัษป่์า เพือเป็นขวญักาํลงัใจรวมทงัสิงของอปุโภคบรโิภค 

20 กนัยายน 2565 นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มดว้ยนายธวชัชยั ลดักรูด และนายพฒันพ์งษ ์สมิต

ติพฒัน ์ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้นายพงศพ์ยคัฆ ์ศรียา ผอ.สจป. ที 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยคัฆ ์ผอ.สจป. 

ที 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป. ที 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวฒัน ์แสงกระจา่ง ผอ.

สปน. ลงพืนทีตรวจเยียมการใหบ้ริการประชาชน บรเิวณจุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง โดยมีนายสรธร เพชรแกว้

เพชร ผอ.ส่วนจดัการทีดินป่าไม ้และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง รายงานผลการปฏิบตังิาน 

ทงันี นายสรุชยั กล่าววา่ ขอใหเ้จา้หนา้ทีมีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานที และสิงอาํนวยความสะดวก

ในการรองรบันกัทอ่งเทียว รวมทงัการฝึกเจา้หนา้ทีใหส้ามารถสือสารประชาสมัพนัธไ์ดห้ลายภาษา การใหค้วามรู้

ดา้นการท่องเทียวทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม การใหบ้รกิารอยา่งเป็นกนัเองเพือสรา้งประทบัใจ การวางแผนการ

รองรบันกัท่องเทียวในอนาคตเมอืมีการกาํหนดอตัราค่าบริการ พรอ้มเพิมการใหบ้รกิาร เชน่ จดุถ่ายภาพ ปา้ยสือ



ความหมาย สิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ การจดัการขยะในพืนที และไดเ้นน้ยาํถึงการเตรียมพรอ้มในการดแูล

ความปลอดภยั การชว่ยเหลือนกัท่องเทียว หมนัฝึกซอ้มเพือใหมี้ทกัษะและเกิดความคล่องตวั ไมต่กใจเมือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน สามารถรบัมือกบัสถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัท่วงที เพราะทกุนาทีมีคา่ตอ่ชีวิตของนกัท่องเทียว 

สาํหรบัทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นป่านนัทนาการ(Recreational Forest) หรือแหลง่ท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเนน้

ใชกิ้จกรรมนนัทนาการเป็นสิงดงึดดูใหน้กัท่องเทียวเขา้ไปใชป้ระโยชนที์กรมป่าไมจ้ดัตงัขนึอยู่ในป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าเบตง ต.อยัเยอรเ์วง อ.เบตง จ.ยะลา มีจดุเดน่ คือ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จดุชมวิวทะเลหมอกทีสามารถชม

ทะเลหมอกไดต้ลอดทงัปี ละมีสกายวอรค์ พืนผิวกระจกใส สาํหรบัเดนิชมทะเลหมอก สามารถชมทิวทศันไ์ดร้อบ

ทิศทางแบบ 360 องศา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่ว่า นอกจากนี ไดไ้ปตรวจเยียมและใหก้าํลงัใจพรอ้มมอบสิงของอปุโภคบรโิภคใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีพิทกัษป่์าหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่า ที ยล.3 (ลาํพะยา,บนันงัสตา,ฮาลา) อ.บนันงัสตา จ.ยะลา และไดม้อบ

แนวทางการปฏิบตัิงานในการลาดตระเวนเพอืปอ้งกนัรกัษาป่าในพนืทีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและปลอดภยั 

และขอบคณุเจา้หนา้ทีทกุคนทีปฏิบตังิานดว้ยความทุ่มเท อดทน และเสียสละ 

“ผมมีความห่วงใยต่อสวสัดิภาพและชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้หนา้ทีพิทกัษป่์าทกุคน  โดยกรมป่าไมไ้ดม้อบ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต และทนุการศกึษาใหแ้ก่บตุรเจา้หนา้ทีพิทกัษป่์า เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจตอ่ผูป้ฏิบตังิาน

และครอบครวั” นายสรุชยั กล่าว 

 



 

 อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพนืท ี“ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง” เน้นการท่องเทยีวทเีป็นมิตร

กับสิงแวดล้อม ชูสอืสารด้วยภาษาหลากหลาย พร้อมตรวจเยยีมหน่วยป้องกันรักษาป่า ท ียล.3 (ลาํพะ

ยา,บันนังสตา,ฮาลา) อ.บันนังสตา จ.ยะลา เผยห่วงสวสัดิภาพและชีวติความเป็นอยู่ของ จนท.พิทกัษป่์า 

มอบกรมธรรมป์ระกันชีวิต และทุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรพทิกัษป่์า เพอืเป็นขวัญกาํลังใจรวมทงัสงิของ

อุปโภคบริโภค 

  

 เมือวนัที 20 ก.ย.65 นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มดว้ยนายธวชัชยั ลดักรูด และนายพฒัน์

พงษ์ สมิตติพฒัน ์ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้นายพงศพ์ยคัฆ ์ศรยีา ผอ.สจป. ที 13 (สงขลา) นายประทีป เหมิ

พยคัฆ ์ผอ.สจป. ที 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรชีา แสงเทียน ผอ.สจป. ที 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวฒัน ์

แสงกระจา่ง ผอ.สปน. ลงพนืทตีรวจเยียมการใหบ้ริการประชาชน บรเิวณจุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง โดยมี

นายสรธร เพชรแกว้เพชร ผอ.ส่วนจดัการทีดนิป่าไม ้และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง รายงานผลการปฏิบตังิาน 

 



 

ทงันี นายสรุชยั กลา่วว่า ขอใหเ้จา้หนา้ทีมีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานที และสงิอาํนวยความสะดวก

ในการรองรบันักทอ่งเทียว รวมทงัการฝึกเจา้หนา้ทีใหส้ามารถสือสารประชาสมัพนัธไ์ดห้ลายภาษา การใหค้วามรู ้

ดา้นการท่องเทียวทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม การใหบ้รกิารอย่างเป็นกนัเองเพือสรา้งประทบัใจ การวางแผนการ

รองรบันกัทอ่งเทียวในอนาคตเมือมีการกาํหนดอตัราค่าบรกิาร พรอ้มเพิมการใหบ้รกิาร เชน่ จดุถ่ายภาพ ปา้ยสือ

ความหมาย สงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ การจดัการขยะในพนืที และไดเ้นน้ยาํถึงการเตรยีมพรอ้มในการดแูล

ความปลอดภยั การชว่ยเหลือนกัท่องเทียว หมนัฝึกซอ้มเพอืใหมี้ทกัษะและเกิดความคลอ่งตวั ไมต่กใจเมือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน สามารถรบัมือกบัสถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัทว่งที เพราะทกุนาทีมีค่าตอ่ชีวิตของนกัทอ่งเทียว 

สาํหรบัทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นป่านนัทนาการ(Recreational Forest) หรอืแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมุง่เนน้

ใชกิ้จกรรมนนัทนาการเป็นสิงดึงดดูใหน้กัท่องเทียวเขา้ไปใชป้ระโยชนที์กรมป่าไมจ้ดัตงัขึนอยูใ่นป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าเบตง ต.อยัเยอรเ์วง อ.เบตง จ.ยะลา มีจดุเดน่ คือ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จดุชมววิทะเลหมอกทีสามารถชม

ทะเลหมอกไดต้ลอดทงัปี ละมีสกายวอรค์ พืนผิวกระจกใส สาํหรบัเดนิชมทะเลหมอก สามารถชมทิวทศันไ์ดร้อบ

ทิศทางแบบ 360 องศา 

 

 

 



อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวตอ่วา่ นอกจากนี ไดไ้ปตรวจเยียมและใหก้าํลงัใจพรอ้มมอบสงิของอปุโภคบรโิภคใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีพทิกัษ์ป่าหน่วยปอ้งกนัรกัษาป่า ที ยล.3 (ลาํพะยา,บนันงัสตา,ฮาลา) อ.บนันงัสตา จ.ยะลา และไดม้อบ

แนวทางการปฏิบตังิานในการลาดตระเวนเพอืป้องกนัรกัษาป่าในพืนทีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั 

และขอบคณุเจา้หนา้ทีทกุคนทีปฏิบตังิานดว้ยความทุ่มเท อดทน และเสียสละ 

“ผมมีความหว่งใยต่อสวสัดภิาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้หนา้ทีพิทกัษ์ป่าทกุคน โดยกรมป่าไมไ้ดม้อบ

กรมธรรมป์ระกนัชีวติ และทนุการศกึษาใหแ้ก่บตุรเจา้หนา้ทีพทิกัษ์ป่า เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจตอ่ผูป้ฏิบตังิาน

และครอบครวั” นายสรุชยั กลา่ว 

 



 

 

 

 


