
สรุปข่าวประจำในวันที่ 13-17 ต.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- "วราวุธ" ห้าม ทส.ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (ไทยรัฐ 14 ตุลาคม 2565 หน้า 7) 
- สว.แนะรัฐทำคู่มือปลูกป่าเศรษฐกิจ (เดลินิวส์ 17 ตุลาคม 2565 หน้า 3) 
- เครือข่าย13นิคม14ป่าไม่ร่วม'คทช.' (มติชน 15 ตุลาคม 2565 หน้า 8) 
- บ.ก.ตอบจดหมาย (ข่าวสด 15 ตุลาคม 2565 หน้า 7) 
- ปตท.เปิดสูตรดูดซับคาร์บอน สู่เป้าหมายเพ่ิม-รักษาป่า3.1ล้านไร่ (กรุงเทพธุรกิจ 17 ตุลาคม 2565 หน้า 1,5) 

ข่าวเว็บไซต์ 
2ปีเจอกัน!! 'พิษณุโลก' ปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นสร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวรับฤดูหนาว (แนวหน้า 16 ตุลาคม 2565) 
https://www.naewna.com/likesara/686837 
ผู้ว่าฯ นำทีมปลูก “ซากุระญี่ปุ่น” กลาง อช.ภูหินร่องกล้า ปั้นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวเสริม “ทุ่งพญาเสือโคร่งภูลมโล”  
(ผู้จัดการออนไลน์ 16 ตุลาคม 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000099001 
ป่าไม-้ตร.ปทส. สนธิกำลังตรวจยึดไม้แดงหวงห้าม เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก (สยามรัฐ 16 ตุลาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/391409 
ท้องถิ่นชวนรู้ – วันรักต้นไม ้(ข่าวสด 12 ตุลาคม 2565) https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_7312734 
บ.ก.ตอบจดหมาย - การจัดเก็บภาษีต้องรอบคอบ : ปัญหาที่ทำกินสวนสมเด็จ (ข่าวสด 14 ตุลาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7315697 
สสท.นำ 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า พบ "รมช.มนัญญา" หารือแนวทางแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน  
(สยามรัฐ 12 ตุลาคม 2565) https://siamrath.co.th/n/390414 
สนองแผนระดมกวาดล้าง ปทส.สนธิกำลังกำจัดภัยสังคม รวบหนุ่มใหญ่เมืองตาก ทั้งเสพทั้งค้ายาบ้า ครอบครองปืน 2 
กระบอก (ช่อง7HD 12 ตุลาคม 2565) https://news.ch7.com/detail/599748 
สจป.3 สาขาแพร่ ลุยจับขบวนการไม้เถื่อน 2 อำเภอ 2 จังหวัด (เชียงใหม่นิวส์ 15 ตุลาคม 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/crime/2766312/ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯศรีสะเกษช่วยผู้ป่วยทางอากาศยาน 7 รายทางเรือ 5 รายจากน้ำท่วม  
(สยามรัฐ 16 ตุลาคม 2565) https://siamrath.co.th/n/391304 
รวบ 2 ผู้ต้องหา ลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนฯ เอาไปขายต้นละ 1 พันบาท ทำไม้บด ตรวจสอบยาก 
(ช่อง7HD 16 ตุลาคม 2565) https://news.ch7.com/detail/600400 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23642
วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ห้าม ทส.ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

รหัสข่าว: C-221014039062(13 ต.ค. 65/06:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.38 Ad Value: 15,380 PRValue : 46,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26667
วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: สว.แนะรัฐทำคู่มือปลูกป่าเศรษฐกิจ

รหัสข่าว: C-221017035054(16 ต.ค. 65/06:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.23 Ad Value: 23,814 PRValue : 71,442 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16288
วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: เครือข่าย13นิคม14ป่าไม่ร่วม'คทช.'

รหัสข่าว: C-221015038044(14 ต.ค. 65/06:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 43.20 Ad Value: 51,840 PRValue : 155,520 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11644
วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-221015037012(14 ต.ค. 65/05:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 40.14 Ad Value: 48,168 PRValue : 144,504 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12229
วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2565
Section: First Section/GO GREEN

หน้า: 1(ล่างขวา), 5

หัวข้อข่าว: ปตท.เปิดสูตรดูดซับคาร์บอน สู่เป้าหมายเพิ่ม-รักษาป่า3.1ล้านไร่

รหัสข่าว: C-221017011005(17 ต.ค. 65/04:14) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 92.77 Ad Value: 148,432 PRValue : 445,296 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12229
วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2565
Section: First Section/GO GREEN

หน้า: 1(ล่างขวา), 5

หัวข้อข่าว: ปตท.เปิดสูตรดูดซับคาร์บอน สู่เป้าหมายเพิ่ม-รักษาป่า3.1ล้านไร่

รหัสข่าว: C-221017011005(17 ต.ค. 65/04:14) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 92.77 Ad Value: 148,432 PRValue : 445,296 คลิป: สี่สี(x3)
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2ปีเจอกัน!! 'พิษณุโลก' ปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นสร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวรับฤดูหนาว 

วันอาทิตย์ ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 21.35 น. 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และชาวบ้านชาวเขาเผ่าม้งบ้านร่องกล้าปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นกว่า 300 ต้น 
ผู้ว่าฯมั่นใจพ้ืนที่บ้านร่องกล้าเป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว  การปลูกซากุระญี่ปุ่นบนพ้ืนที่ 5 ไร่ ในอนาคตจะเป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดู
นักท่องเท่ียวเดินทางมาชมความสวยงามของดอกซากุระญี่ปุ่นและสัมผัสอากาศหนาว ที่บ้านร่องกล้า อ.นครไทย 

16 ต.ค.65  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อม นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 
และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก    ส่วน
ราชการ เอกชน นักศึกษา และชาวไทยเผ่าม้งบ้านร่องกล้ากว่า 100 คน  ได้ร่วมกันปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น  พื้นที่ 5 ไร่ ที ่ป่าเนินเพิ่ม 
ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดแลนด์มาร์คใหม่ให้กับพ้ืนท่ีและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ แก่ชาว
ไทยม้งบ้านร่องกล้าในอนาคต โดยบรรยากาศงานได้มีเด็กนักเรียนมาเต้นรำทำแสดงอย่างสนุกสนาน ก่อนร่วมกันเปิดโครงการและร่วมกันปลูกต้น
ซากุระญี่ปุ่นอย่างพร้อมเพียง 

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ในวันนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชาวเขาเผ่าม้ง ได้พร้อมในกัน
ปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น  บนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1000-1500 เมตร และจากสภาพพื้นที่อยู่ร่อง
เขาภูขวางตะวัน ส่งผลทำให้สภาพอากาศบริเวณนี้หนาวเยน็ เป็นจุดแข็งของพื้นที่ท่ีสามารถพัฒนาบ้านร่องกล้าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว 
แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้มีการพัฒนาเสริมจุดแข็งทางการท่องเที่ยวเที่ยว ในวันนี้จึงร่วมกันคลิ๊ก
ออฟ ให้บริเวณนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของหมู่บ้านอีกจุดหนึ่ง เป็นจุดปลูกซากุระญี่ปุ่น  ซึ่งเรื่องนี้มีการทำประชาคม คนในหมู่บ้านร่องกล้าเห็นด้วยใน
การปลูกซากุระญี่ปุ่นเป็นจุดท่องเที่ยวในอนาคต 

ด้านนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัด
พิษณุโลก  เปิดเผยว่า ทาง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับ กลุ่ม
วิสาหกิจปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า ดำเนินการโครงการปลูกซากุระญี่ปุ่นแบบประชาอาสา   บ้านร่องกล้า ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
โดยจะปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ ณ ป่าเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและยกระดับการสร้างรายได้และบริการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามในประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 54/2565 กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก อบต.เนินเพิ่ม และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า สามารถปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่  ที่ป่าเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในพื้นที่ชุมชนบ้านร่องกล้า เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์(ชาวไทยภูเขาชาวม้ง) ที่อยู่ห่างไกลมีความทุรกันดารและยากจน ขาด
แคลนที่ทำกินและขาดความรู้ในการเกษตรกรรมและประกอบอาชีพ  จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองได้  ทางสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า จำนวน 240 คน และร่วมวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น โดยจะได้รับความร่วมมือ
จากมูลนิธิโครงการหลวงดอยอ่างขาง ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลและพัฒนาให้ต้นซากุระเติบโตออกดอกสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจปลูกซากุระฯญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า 

นายศศิวัณย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังจะได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการปลูกซากุระญี่ปุ่นในพื้นที่บ้านร่องกล้า  เพื่อเพิ่มและสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยยกระดับการสร้างรายได้และบริการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ซึ่งคาดว่า หากทำการปลูกแล้วประมาณ 2 ปี ดอก
ซากุระญี่ปุ่นจะเบ่งบานสวยงามที่บ้านร่องกล้าจะออกดอกสีชมพูเบ่งบานเป็นจำนวนมากในฤดูหนาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่มีอากาศ
เย็นสบายตลอดปี จะได้รับความสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม หากมองจากมุมสูงทำให้มีบรรยากาศงดงามชวนฝัน และมีทิวทัศน์
คล้ายกับหมู่บ้านชนบทของประเทศญี่ปุ่นนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดึงดูดการเดินทางของนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกอย่างท่ัวถึงต่อไป.- 
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ผู้ว่าฯ นำทีมปลูก “ซากุระญี่ปุ่น” กลาง อช.ภูหินร่องกล้า ปั้นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวเสริม “ทุ่งพญาเสือโคร่งภูลมโล” 
เผยแพร่: 16 ต.ค. 2565 13:11   ปรับปรุง: 16 ต.ค. 2565 13:11   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 
พิษณุโลก - ผู้ว่าฯ เมืองสองแควนำทีมลุยปลูกต้นกล้า “ซากุระญี่ปุ่น” พันธุ์แท้บนบ้านร่องกล้า-กลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า คาดอีก 2 
ปีดอกซากุระบาน กลายเป็นแลนด์มาร์ก-แหล่งท่องเท่ียวใหม่ หนุนเสริม "ทุ่งพญาเสือโคร่งภูลมโล" นับพันไร่ 

วันนี้ (16 ต.ค. 65) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำพี่น้องชาวม้งร่องกล้า พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรต่างๆ ลงมือลงแรงปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นแท้ๆ จำนวน 300 ต้น ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เขตบ้านร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม  
อ.นครไทย เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ท่ีมักเกิดปรากฏการณ์ "แม่คะนิ้ง" เกิดขึ้นในหน้าหนาวเป็นประจำทุกปี 

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก/สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า เพื่อ
พัฒนาบ้านร่องกล้า ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มักเกิดแม่คะนิ้งในหน้าหนาวทุกปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแห่ง จึงได้ร่วมกับพี่น้อง
ชาวม้งร่องกล้าขออนุญาตปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นบนพ้ืนท่ีกันออก ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

กระทั่งหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นครไทย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้เตรียมพื้นที่กันออกให้ 5 ไร่ และได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์ซากุระญี่ปุ่นแท้ๆ มาจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ จึงร่วมกันลงแรงปลูกในวันนี ้

“เชื่อว่าจุดที่ปลูกซากุระญี่ปุ่นน้ีจะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างแน่นอน และถัดขึ้นไปตอนบนประมาณ 10 กิโลเมตร คือ 
"ภูลมโล" ที่มีการปลูกต้น "นางพญาเสือโคร่ง" ที่ถูกขนานนามว่า "ซากุระเมืองไทย" หลายหมื่นต้น  บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ รอยต่อพิษณุโลก-
เพชรบูรณ์-เลย” 

ทั้งนี้ คาดว่าหลังปลูกแล้วประมาณ 2 ปี ดอกซากุระบ้านร่องกล้าจะออกดอกสีชมพูเบ่งบานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นหากมองจากมุมสูง 
บ้านม้งร่องกล้าจะมีทิวทัศน์คล้ายกับหมู่บ้านชนบทของประเทศญี่ปุ่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า บ้านร่องกล้าถือว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่บนพ้ืนท่ีสูง ปัจจุบันกรมป่าไม้
ได้อนุญาตให้ใช้พื้นท่ี การปลูกซากุระญี่ปุ่น ซึ่งผ่านประชาคมของหมู่บ้านแล้ว ต่อไปก็จะต้องปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดี แล้วท่ีนี่จะกลายเป็นแลนด์
มาร์กการท่องเที่ยวได้แน่นอน 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อธิบดีกรมป่าไม้ได้ลงนามในประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 54/2565 กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 
สาขาพิษณุโลก ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดพิษณุโลก อบต.เนินเพิ่ม และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า และผู้ใหญ่บ้านร่องกล้า สามารถปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ ณ ป่าเนินเพิ่ม ต.เนินเพิ่ม  
อ.นครไทย 
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ทั้งนี ้บ้านร่องกล้า เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ชาวไทยภูเขาชาวม้ง) ที่อยู่ห่างไกลมีความทุรกันดารและยากจน ขาดแคลนท่ีทำกินและขาดความรู้
ในการเกษตรกรรมและประกอบอาชีพ จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองได้ เนื่องจากพ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นดินแดนการต่อสู้ในอดีต
จากลัทธิคอมมิวนิสต์ปี 2525 ต่อมาเหตุการณ์ได้สงบลง และก่อตั้งหมู่บ้านร่องกล้าขึ้นมาเมื่อ 25 มีนาคม 2526 
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ป่าไม้-ตร.ปทส. สนธิกำลังตรวจยึดไม้แดงหวงห้าม เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก 
สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2565 17:19 น. ภูมิภาค  

 
วันท่ี 16 ต.ค.65 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป ท่ี 3 (ลำปาง) สั่งการให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป. 17 (แม่มอกตอนขุน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ชุดปฎิบัติการพิเศษลำปาง เจ้าหน้าที่สวนป่าเวียงมอก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. จังหวัดลำปาง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ 3 ต.แม่มอก 
อ.เถิน จ.ลำปาง ตรวจยึดไม้แดง จำนวน 2 ท่อน รวมปริมาตรไม้ 3.47 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดที่ บริเวณป่าติดถนนทางหลวง หมายเลข 1048 เถิน-
ทุ่งเสลี่ยม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ท่ี 3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง  

 
จากนั้นเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้  ได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน  นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก เพื่อสืบ
หาผู้กระทำผิดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/391409
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221016/b92092b9cb2968d5d4701d0764408623f7213fc159f6d727a4adb1a6ccd8568b.jpg?itok=S208lhJE
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221016/20fa57d7168166f7d7c9771cb02e6cb0b138c675c31912e893ab9dfca9329b07.jpg?itok=egwWBxs0
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221016/179f23ab96e92bb7bc6156ca11b40f601c51b6856267c2bf377c9a3e2cef21d8.jpg?itok=YVnTboY2
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221016/f1ac59543177388334e01e671f20a234c4cea4b5293a758699ebd31000c13863.jpg?itok=A319RcwE
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ท้องถิ่นชวนรู้ - วันรักต้นไม ้ 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด  

12 ต.ค. 2565 - 11:25 น.  

สถ.ได้รับแจ้งจาก ‘มท.’ ว่า ตามที่ ครม.มีมติกำหนดให้วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และมติครม.ยังอนุมัติให้วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 

กรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือ ‘มท.’ และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ หรือที่เห็นสมควร โดย
ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการ
ปลูกป่า เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า 
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บ.ก.ตอบจดหมาย - การจัดเก็บภาษีต้องรอบคอบ  
14 ต.ค. 2565 - 13:03 น.  

ปัญหาท่ีทำกินสวนสมเด็จ 

เรียน บ.ก.ข่าวสด 

ที่ทำกินบริเวณสวนป่าสมเด็จ เขตรอยต่อบ้านโนนคำม่วงกับบ้านคำโพน ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีปัญหาข้อพิพาทกรณีสิทธิ์ท่ีดินทำกินของ
ชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสวนป่าสมเด็จ กรมป่าไม้ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และแย่งพื้นที่ปลูกพืช
กัน ซึ่งหลายครั้งเกิดการกระทบกระทั่งกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2516-2517 ทางสวนป่าสมเด็จ กรมป่าไม้ เปิดป่าประมาณ 900 ไร่ ให้ราษฎรจำนวน 86 
ครัวเรือนได้เข้ามาทำกิน ครัวเรือนละประมาณ 10-25 ไร่ ทั้งนี้ ชาวบ้านที่ได้รับสิทธ์ิได้เข้ามาทำกินโดยปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงครอบครัว ขณะที่ทาง
สวนป่าสมเด็จ โดยอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ได้มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่ เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศแบบคนอยู่กับป่าควบคู่
กันไป สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจภายในพื้นที่ป่าแห่งนี้ได้โดยไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม  เมื่อไม้ยูคาลิปตัสเติบโต ทางอุตสาหกรรมก็จะตัดไป
จำหน่ายนำรายได้เข้ารัฐ ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ แต่ในช่วงทีผ่่านมาก็เกิดเหตุการณ์มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเรียกร้องที่จะเข้ามาขอสิทธิ์ทำกินด้วย จึง
เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาแทรกแซงเรื่อยมา  โดยที่ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้เบ็ดเสร็จได้ อย่างล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ที่มีการจะเข้ามาจับจองพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยจะนำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่ เหมือนเข้ามาแย่งที่ทำ
กิน กลุ่มอยู่เดิมที่เคยได้รับสิทธิ์จึงคัดค้าน เนื่องจากต่างคนต่างอ้างสิทธิ์  จึงขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงมาแก้ปัญหา 
เนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปี 

ธนา 

ตอบ คุณธนา 

เรื่องที่ทำกินของชาวบ้าน เป็นปัญหาใหญ่มากๆ ที่สำคัญประชาชนไม่ควรต้องมาขัดแย้งกันแย่งชิงกัน ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ร้องเรียนมานี้ 
เห็นทีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรเข้ามาจัดการให้เรียบร้อยลงตัว 
ไม่ควรให้ความขัดแย้งบานปลายไปมากกว่านี้ 

เห็นด้วยว่า การจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องสำคัญ กรณีนายทุนเจ้าสัวท้ังหลาย ควรจัดเก็บให้เต็มที่ ส่วนการเก็บภาษีธุรกิจรายย่อย หรือกับประชาชนท่ัวไป 
สมควรเก็บได้ แต่ต้องมีความเหมาะสม มีความพอดี ท่ีสำคัญคือต้องมีรายละเอียด มีความรอบคอบ ท่ียกตัวอย่างมากหลายธุรกิจ เป็นเรื่องเตือนใจ
รัฐบาลได้เป็นอย่างดี อย่าง ร้านอาหารราคาแพง ก็ใช่ว่าจะขายดีทุกวัน อย่างนี้เป็นต้น เป็นการเตือนสติรัฐว่า ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

https://delivery.adnuntius.com/c/hOSSEmr6ndaAUhYhI59bRy2mGw-5Xk4M8-0CuCvjk5cAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHAsNEw-u67DAROGPu3ce4-jpk1UOgCpXpnZyf3pFStMzlht_Z6Dy-tMlyoyx7QhlGZ92t9-CB69qskrWZ-__1dI5SQn4ECYir1jNc04Gi4uSo1bVYFA8QIRsb3AVLTBurPJRUo6W1rfZBeWXu7W9GSEsU1TX7WKNrV7V_E5cJHISnYj8T2aZOa2n947iaAiYApJitYc9KhlTpliWnLsq_XOrE_RveXgqX0ZNYUuVeAjPpHn4rORNsUIyCua_XbU97vLT8aIxMX1lzmYKlRGvIO0LsxG8RCIeek6r58Z0kNi-oKYcufRxqGtP3JX0BBtzUrnRu7a7BR_f-swHVsh?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fbecome-ais-family.ais.co.th%2Fmove-to-ais-online%3Fcid%3Dthan-gameonq3-jul_sep22-s-stu
https://delivery.adnuntius.com/c/hOSSEmr6ndaAUhYhI59bRy2mGw-5Xk4M8-0CuCvjk5cAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHAsNEw-u67DAROGPu3ce4-jpk1UOgCpXpnZyf3pFStMzlht_Z6Dy-tMlyoyx7QhlGZ92t9-CB69qskrWZ-__1dI5SQn4ECYir1jNc04Gi4uSo1bVYFA8QIRsb3AVLTBurPJRUo6W1rfZBeWXu7W9GSEsU1TX7WKNrV7V_E5cJHISnYj8T2aZOa2n947iaAiYApJitYc9KhlTpliWnLsq_XOrE_RveXgqX0ZNYUuVeAjPpHn4rORNsUIyCua_XbU97vLT8aIxMX1lzmYKlRGvIO0LsxG8RCIeek6r58Z0kNi-oKYcufRxqGtP3JX0BBtzUrnRu7a7BR_f-swHVsh?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fbecome-ais-family.ais.co.th%2Fmove-to-ais-online%3Fcid%3Dthan-gameonq3-jul_sep22-s-stu
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สสท.นำ 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า พบ "รมช.มนัญญา" หารือแนวทางแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน 
สยามรัฐออนไลน์ 12 ตุลาคม 2565 16:08 น. สหกรณ์  

 
วันท่ี 12 ต.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม 4 ภาค 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า โดยนายปัณฐวิชญ์ 
มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ  นำคณะจากสหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด ,สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด, สหกรณ์นิคมบางสะพาน 
จำกัด ,สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด , สหกรณ์นิคมวังทองจำกัด สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด, สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด, สหกรณ์นิคมดงมูล 
1 จำกัด,สหกรณ์นิคมดงมูล 2 จำกัด,สหกรณ์นิคมด่านช้างจำกัด ,สหกรณ์นิคมเนินมะปรางจำกัด ,สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด โดยมีผู้นำกลุ่ม 
ประกอบด้วยนายเจียง นาอุดม กรรมการสหกรณ์นิคมดงมูล 2 จำกัด , นายนิตยฺ์ ตั่นอนุพันธ์ ประธานนิคมบางสะพาน และนายสุพจน์ ริจ่าม 
ประธานกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม 4 ภาค 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า  นำคณะสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ดินทำกิน  กว่า 30 คน เข้า
พบนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยินดีรับเรื่อง และจะเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน โดยจะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นเรื่องขอแนว
ทางผ่านทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในท่ีดิน ให้13นิคม 14ป่า 17สหกรณ์ โดยภายหลังจากการหารือในที่ประชุม ทางภาครัฐรับ
เรื่องประสานงานต่อเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผ่านทางกรม
ป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หากกรมป่าไม้เห็นชอบ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะได้ดำเนินการ เร่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อนำมาซึ่งการขอโฉนดที่ดินให้สหกรณ์ ต่อไป 

 
 

https://siamrath.co.th/n/390414
https://siamrath.co.th/cooperative
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221012/1629a67b0d99d19028b22c2863802193b61bdc8ca45ba3b9beaf26d99e21eb0a.jpg?itok=wx-wmH-v
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221012/89c667982d7c9f17915549472612918e0aa22df7320f03f1bfabafdd377b20e4.jpg?itok=MzUIMqAr
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221012/2c30bb86bd2fd761dad238e43c998fdbb901b15797b40329c1b83d8d39d85541.jpg?itok=X3Y1Q5s_
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221012/c8b041f0150071db531bbb20604969f43b715315d127fa700baacdef0e881056.jpg?itok=29GVOpMU
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221012/99aacc3994d74b8310676efe5d55087fa5eb2ec2cb73eb85ccd2731a360ef524.jpg?itok=XkQFeVjP
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สนองแผนระดมกวาดล้าง ปทส.สนธิกำลังกำจัดภัยสังคม รวบหนุ่มใหญ่เมืองตาก ทั้งเสพทั้งค้ ายาบ้า 
ครอบครองปืน 2 กระบอก 

 
วันนี้ (12 ต.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(บก.ปทส.) โดยการอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธ์ิ ผบก.ปทส. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุ
วงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เอนก นาคธร รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รองผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.
ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก ร่วมกับ ตำรวจ สภ.วังประจบ เจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.22 (โป่งแดง) ทหาร กอ.รมน.จ.ตาก และฝ่ายปกครองเมืองตาก ร่วมกันสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติดเพื่อ
จำหน่าย และครอบครองอาวุธปืน 

สืบเนื่องจากตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุดที่ 0007.22/4623 ลง 9 ต.ค. 65 เรื่อง แจ้งระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและ
วัตถุระเบิด ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และบุคคลตามหมายจับ ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 8 พ.ย. 65 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65 
เวลา 13.30 น. ได้ทำการจับกุม นายประเสริฐ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาวอ.เมืองตาก จ.ตาก สามารถจับกุมได้ที่เพิงพักสำหรับหลบแดด 
ฝน ในไร่มันสำปะหลังของเจ้าตัว ท้ายหมู่บ้านหนองนกปีกกา ม. 3 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า 1,795 เม็ด อาวุธปืน
แบบประดิษฐ์เอง (ปืนแก๊ป) ชนิดบรรจุปากปากกระบอก จำนวน 2 กระบอก เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 9 นัด และ
ถุงพลาสติกใสแบบมีซิป เปิด-ปิดได้ จำนวน 1 แพ็ก 

เบื้องต้น แจ้งข้อกล่าวหา "ร่วมกับพวกหลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย โดยมี
อาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืน, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย, มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และ มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังประจบ  
จ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลต่อไป  
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สจป.3 สาขาแพร่ ลุยจับขบวนการไม้เถื่อน 2 อำเภอ 2 จังหวัด 
15 ตุลาคม 2565  

 
เมื่อบ่ายวันท่ี 14 ต.ค. 65 เวลา 14.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ให้นายชาตรี สัทธรรมนุ
วงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ฯ หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน และ 
อ.ร้องกวาง จ.แพร ่ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส พบการกระทำผิด 1 ราย ดังน้ี 

1. ได้ผู้ต้องหา 1 คน ช่ือนายสุรชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปีราษฎบ้านภักดีธรรม ม.7 ต.ยายหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 

ตรวจยึดของกลาง 

(1) ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 1 ท่อน/ป.0.23 ลบ.ม. 
(2) ไม้กระยาเลยแปรรูป (ชิงชัน ,ประดู่) จำนวน 15 ผ/ล.ป.1.25 ลบ.ม. 
(3) รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ยข xxxx เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน 
(4) เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 
(5) อุปกรณ์อื่นอีก 4 รายการ 

เหตุเกิดบริเวณบ้านภักดีธรรม ม.7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน จนท.ชุดจับกุมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา ดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป โดยของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.13 (น้ำสา) ตามระเบียบ 
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สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯศรีสะเกษช่วยผู้ป่วยทางอากาศยาน 7 รายทางเรือ 5 รายจากน้ำท่วม 
สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2565 09:49 น. ข่าวทั่วไทย  

 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2565 นายธานนท์  โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างน้ำท่วมที่จังหวัดศรีสะเกษศูนย์
อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ระดับพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดมาถึงวันท่ี 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

สรุปได้ว่า ที่อำเภอเมือง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย - ต.บัวน้อย บ้านเทิน  
ม.2,8,11 บ้านขาม ม.3,10 บ้านพันลำ หน่วยงานได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยส่งเจ้าหน้าที่ 65 คนเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 8 คน- เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 10 คน และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน 
สป.ทส.10 นาย (สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ) - เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยศาลา 4 นาย- เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ 5 คน- 
เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 2 นาย - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำเกลี้ยง ศก 5- 6 คน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพชรเกษม เพจอีจัน 
20 คน ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และร่วมประชุมกับคณะทำงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ โดย
ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากกองทัพธรรมศรีษะอโศก จำนวน 300 ชุด รับมอบเนื้อไก่สำหรับประกอบอาหารจาก ซีพีเอฟเบญจลักษ์ จำนวน 
200 กก. 

ซึ่งที่อำเภอกันทรารมย์ น้ำท่วมขัง ท่วมเส้นทางคมนาคม- บ้านเรือนประชาชน- พื้นที่การเกษตร  ที่ ต.บัวน้อย  บ้านเทิน ม.2,8,11- บ้านขาม  
ม.3,10 บ้านพันลำ ได้ให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร์ ผู้ป่วยคือ นายก้อย สุราวุธ อายุ 65 ปี เพศชาย ท่ีอยู่ 3/1 บ้านเทิน ม.8 
ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อาการป่วย เป็นโรควัณโรค โรคเก๊า และไข้ขึ้นสูง ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเรือจากบ้านเทิน มาขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ที่บ้านพันลำ ส่งลงที่ รร.กันทรารมณ์ และมีรถ 1669 รับส่งต่อไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลกันทรารมย์ ร่วมกับ 1669 มูลนิธิเพชรเกษม 
และจิตอาสา  สรุปยอดผู้ป่วยท่ีให้การช่วยเหลือสะสมจากวันท่ี 3 ตุลาคม ถึงปัจจุบัน จำนวน 12 ราย (ทางอากาศยาน 7 ราย ทางเรือ 5 ราย) 

ส่วนที่อำเภอราศีไศล มีน้ำท่วมขัง น้ำท่วมเส้นทางคมนาคม- บ้านเรือนประชาชน- พื้นที่การเกษตร ต.หนองอึ่ง บ้านกอกแก้ว ม.10- ต.หนองแค 
บ้านมะยาง ม.5 บ้านปลาขาว ม.2,11 บ้านเหล่าโดน ม.10- - ได้ให้ความช่วยเหลือโดย อากาศยาน 1106 บินลำเลียงส่งเสบียง ข้าวกล่อง 80 กล่อง 
ถุงยังชีพ 60 ชุด ไปยังบ้านปลาขาว ต.หนองแค อากาศยาน 1106 บินลำเลียงส่งเสบียง ข้าวกล่อง 80 กล่อง ถุงยังชีพ 60 ชุด ไปยังบ้านเหล่าโดน 
ต.หนองแค 

ขณะที่อำเภอ ศิลาลาด- ต.กุง  มีน้ำท่วมขัง  เส้นทางคมนาคม-บ้านเรือนประชาชน-พื้นที่การเกษตร ได้ให้ความช่วยเหลือโดย อากาศยาน 1106 บิน
ลำเลียงส่งเสบียง ข้าวกล่อง 600 กล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 กล่อง ข้าวสาร (ถุงละ 5 กก.) 50 ถุง ไปยังบ้านกุงขาม ต.กุง 

ทั้งนี้ นายธานนท์  โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า  ตอนนี้ยังคงตั้งศูนย์ประสานงาน
และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ  หากมีกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน(วิกฤต) 
ติดต่อเบอร์ส่วนตัว ผอ.ได้ที่ 0818768851 ยินดีให้ความช่วยเหลือ 

https://siamrath.co.th/n/391304
https://siamrath.co.th/kaotuathai
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221016/9f57dccf94b5a05b85a3013c51f1c14347c14544bb92278e7a2045aafcb2daad.jpg?itok=O-9zUZAD
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221016/a71bf29dfed5ef71d4669abe4df88ac153d0b7e744ff0c1e54940be4e1e3dfbb.jpg?itok=CzNq6xOP
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221016/748122d57c856a7557ce824c8575f9db002e32c161c5bd721c2e657fd973349f.jpg?itok=DKr13k22
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รวบ 2 ผูต้้องหา ลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนฯ เอาไปขายต้นละ 1 พันบาท ทำไม้บด ตรวจสอบยาก 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (บก.ปทส.) โดยการอำนวยการสั่ง
การของ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธ์ิ ผบก.ปทส. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.เอนก นาคธร รองผกก.4 บก.ปทส., 
พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รองผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวน
ปราบปรามจังหวัดตาก ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์) รวมทั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตาก 1 ศูนย์ป่าไม้ตาก สืบสวน
จับกุมผู้กระทำผิดต่อทรัพย์ยากรธรรมชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการระดมกวาดล้างอาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลมี
ความผิดตามหมายจับ เพื่อลดปัญหาอาชญากรม คืนความสงบสุขให้สังคม 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจับกุม นายวิเชียร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี และ นายณัฐพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี 
ทั้งคู่เป็น ชาว ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก พร้อมตรวจยึดของกลาง ไม้กระยาเลยหวงห้าม (รกฟ้า,อ้อยช้าง,กว้าว,รัง,แคทราย) จำนวน 23 ท่อน รถ
ไถนาเดินตามพร้อมสาลี่พ่วงท้าย  จำนวน 1 คัน และเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยสามารถจับกุมได้ที่เส้นทางไปไร่และป่า บริเวณบ้านเกาะ
อ้ายด้วน ม.1 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ขณะทำการตัดต้นไม้หวงห้ามและลำเลียงท่อนไม้ ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองคนรับว่า ได้ทำการลักลอบตัดไม้จริง ซึ่งจะนำไม้ดังกล่าวไปขายทำเป็นไม้บด ซึ่งเมื่อบดแล้วจะทำให้ยาก
ต่อการตรวจสอบ ได้ราคาต้นละ 1 พันบาท จึงแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ฐาน "ร่วมกันทำไม้ หรือทำอันตรายใดๆแก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และ ร่วมกันมีไม้กระยาเลยหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรูปรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาล
ขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่" รวมทั้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฐาน "ร่วมกันทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่" ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

 

 

 




