
สรุปข่าวประจำในวันที่ 30 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 

- ข่าวรอบอาณาจักร: แจ้งข้อหาแก๊งรุกป่าตัดไม้ 5 ราย (ไทยรัฐ 30 กันยายน 2565 หน้า 10) 
- สถาปนา 126 ปี กรมป่าไม้ 'รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต' (มติชน 1 ตุลาคม 2565 หน้า 5) 
- SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา ป้องกันไฟป่า  

(บางกอกทูเดย์ 30 กันยายน-6 ตุลาคม 2565 หน้า 22) 
- ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-รุกป่าสงวน (ข่าวสด 1 ตุลาคม 2565 หน้า 12) 

ข่าวเว็บไซต์ 

กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ (เดลินิวส์ 29 กันยายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1523928/ 
กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window  สร้างความโปร่งใส (มติชน 29 กันยายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3589344 
กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำ RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม ้(ข่าวสด 29 กันยายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7291142 
กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
ของตลาดการค้าไม้ของประเทศไทยในตลาดนานาชาติ (ผู้จัดการออนไลน์ 29 กันยายน 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000093511 
กรมป่าไม้ นำ ‘RFD Single Window’ ส่งเสริมการค้าไม้ สร้างความโปร่งใสตลาดนานาชาต ิ(แนวหน้า 29 กันยายน 2565) 
https://www.naewna.com/local/683229 
"กรมป่าไม้"สร้างความโปร่งใส นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window ส่งเสริมการค้าไม ้(สยามรัฐ 29 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/386671 
กรมป่าไม้ ส่งเสริมการค้าไม้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window (MCOT 29 กันยายน 2565) 
https://www.mcot.net/view/4mjfYV5C 
กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
ของตลาดการค้าไม้ของประเทศไทยในตลาดนานาชาติ (theworldnews 29 กันยายน 2565) 
https://theworldnews.net/th-news/krmpaaaim-ecchng-namethkhonolyiidicchithal-rfd-single-window-
maasngesrimkaarkhaaaim-ephuue-sraangkhwaamoprngaisaelakhwaamnaaechuue-thuue-kh-
ngtlaadkaarkhaaaimkh-ngpraethsaithyaintlaadnaanaachaati 
กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window สร้างความโปร่งใส (vnexplorer 29 กันยายน 2565) 
https://vnexplorer.net/กรมป่าไม้-นำเทคโนโลยีดิ-s4579936.html 
ศุภาลัย สร้างดี ชวนพันธมิตรปลูกป่านครราชสีมา (ประชาชาติธุรกิจ 29 กันยายน 2565) 
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1062706 
โคราช ส่งหนังสือให้ความเห็นแย้งถึงอัยการสูงสุด (thereporters 29 กันยายน 2565) 
https://www.thereporters.co/around-thailand/2909221025-2/ 
พบขบวนการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ยะลา (สยามรัฐ 29 กันยายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/386642 
โค่นป่า สงวนแห่งชาติ เขานางจันทร์ที่ยะลา (INN News 29 กันยายน 2565) 
https://www.innnews.co.th/news/local/news_419428/ 
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กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ 
กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - จนท.ตั้งแต่ให้บริการงานด่านป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า การรับรอง
ไม้ การตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมพัฒนา Market Platform เชื่อมผู้ค้ากับผู้ขายไม้ 

29 กันยายน 2565 เวลา 11:58 น. 

 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด ความสะดวกใน
การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 
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กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window  สร้างความโปร่งใส 
วันท่ี 29 กันยายน 2565 - 14:12 น.  

 

กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window  สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกใน
การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ  และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า  งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/09/1-221.jpg
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กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำ RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้  

 
29 ก.ย. 2565 - 13:04 น.  

กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน – จนท.ตั้งแต่ให้บริการงานด่านป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า การรับรองไม้ 
การตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมพัฒนา Market Platform เชื่อมผู้ค้ากับผู้ขายไม้ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
ในการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ และที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market 
Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้าเข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซ่ึงจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก รวดเร็วและเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/09/26841924-6201-4B37-9C33-42C825D27F38-scaled.jpeg
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“โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า งานรับรองไม้ งานวิจัยไม้ งานตรวจ
พิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีก
ทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเช่ือถือของตลาดการค้าไม้ของประเทศไทยในตลาด
นานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 
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กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ
ความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของประเทศไทยในตลาดนานาชาติ 
เผยแพร่: 29 ก.ย. 2565 12:46   ปรับปรุง: 29 ก.ย. 2565 12:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - จนท.ต้ังแต่ให้บริการงานด่านป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า  
การรับรองไม้ การตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมพัฒนา Market Platform เชื่อมผู้ค้ากับผู้ขายไม้ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้  มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
ในการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้  
มีการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไมแ้ละผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า  งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 
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กรมป่าไม้ นำ ‘RFD Single Window’ ส่งเสริมการค้าไม้ สร้างความโปร่งใสตลาดนานาชาติ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2565, 13.33 น. 

กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - จนท.ตั้งแต่ให้บริการงานด่านป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า การรับรอง
ไม้ การตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมพัฒนา Market Platform เชื่อมผู้ค้ากับผู้ขายไม้ 

29 กันยายน 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกใน
การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ  และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า  งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 
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"กรมป่าไม้"สร้างความโปร่งใส นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window ส่งเสริมการค้าไม้  
สยามรัฐออนไลน์ 29 กันยายน 2565 14:23 น. ประชาสัมพันธ์  

 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกใน
การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ  และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า  งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 

 
 

https://siamrath.co.th/n/386671
https://siamrath.co.th/pr
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20220929/be94997a531191db636db0aaa0906f75041d459da6d4d1d2ae5973d263be1de9.jpg?itok=nLEByToZ
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220929/9f1507968286c79ec39d90dda3a0ed11de77b3cb4ac80e5acc4c5038c42a726b.jpg?itok=vfG-TQfS
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220929/714ff40dd6e8bc9bd183a8026efb55289e897aab518f65ff320185722c9ad9a3.jpg?itok=0gtDarUM
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220929/4b0c399c0a73addd4069f94ad74ebd4d3b6ebb78560b99f26a0924505e02b5c1.jpg?itok=_PxGZ6RQ
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กรมป่าไม้ ส่งเสริมการค้าไม้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window 
29 ก.ย. 2565  

29 ก.ย.65 - กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window ส่งเสริมการค้าไม้ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาด
การค้าไม้ของประเทศไทยในตลาดนานาชาติ 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี ้กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกในการค้าไม้ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ประเทศ ทั้งนี ้แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ  

กรมป่าไม้ มีการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือ
การขับเคลื่อนทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้  เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ และที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market 
Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้าเข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขณะที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับนานาชาติ โดยเฉพาะในเชิง
เทคนิคท่ีมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้
แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง “ที่สำคัญ  
กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน
การดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้มีความสะดวก รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานมากขึ้น  

 
โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วย 

• การให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า งานรับรองไม้ งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์  

• โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน  เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

• อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของประเทศไทย
ในตลาดนานาชาติ 
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9/29/2022, 12:46:41 PM  

กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ
ความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของประเทศไทยในตลาดนานาชาติ  

 
กรมป่าไม้ เจ๋ง! นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window มาส่งเสริมการค้าไม้ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้า
ไม้ของประเทศไทยในตลาดนานาชาติ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - จนท.ต้ังแต่ให้บริการงานด่านป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวน
ป่า การรับรองไม้ การตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมพัฒนา Market Platform เชื่อมผู้ค้ากับผู้ขายไม้ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้  มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกใน
การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า  งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 
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กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window สร้างความโปร่งใส 
29/09/2022  

กรมป่าไม้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล RFD Single Window  สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกใน
การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินงานภายในประเทศ กรมป่าไม้ มี
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการขับเคลื่อน
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ เช่น การประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และที่ดิน
ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือ การมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้ โดยได้มีการพัฒนา Market Platform เพื่อเช่ือมผู้ค้า
เข้ากับผู้ขายไม้ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบ Site Matching ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ขณะที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย, APEC และ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

“ที่สำคัญ กรมป่าไม้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการดำเนินการรับรองไม้ต่าง ๆ  และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น โดยระบบ RFD Single Window ประกอบด้วยการให้บริการงานด่านป่าไม้ งานอุตสาหกรรมไม้ งานสวนป่า  งานรับรองไม้ 
งานวิจัยไม้ งานตรวจพิสูจน์ไม้ และงานเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้าไม้ของ
ประเทศไทยในตลาดนานาชาติ” นายสุรชัย กล่าว 
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ศุภาลัย สร้างดี ชวนพันธมิตรปลูกป่านครราชสีมา 
วันท่ี 29 กันยายน 2565 - 11:22 น.  

 
“บมจ.ศุภาลัย” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ ร่วมมอบพ้ืนที่สีเขียวให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา พร้อมกับชวนผู้บริหาร, ซัพพลายเออร์, สื่อมวลชน และพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ 2,000 ต้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
จำนวน 10 ไร่ ในโครงการ “ศุภพนาลัย by Care the Wild” ต้ังเป้าลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ 25% ภายใน 3 ปี 

“ไตรเตชะ ต้ังมติธรรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาผ่านมา บริษัทดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมในทุกด้าน (CSR) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ แต่ต่อจากนี้กิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ช่ือโครงการ 
“ศุภาลัย สร้างดี” เพราะนอกจากการสร้างบ้านท่ีดีให้กับลูกค้ามาตลอด 

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าหากมีความตั้งใจที่ดี สามารถขับเคลื่อน และสร้างคุณค่าต่าง ๆ ให้เกิดในสังคมอย่างมากมาย อาทิ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับโลก สร้างการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชน จนก่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ดีแก่ประเทศชาติ รวมไปถึงการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการดำเนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับท่ีบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมา 

ปัจจุบันวิกฤตด้านพลังงาน และสภาพอากาศที่โลกกำลังเผชิญส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนทำให้เกิดวิกฤตภาวะ
โลกร้อนอันเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องรวมพลังเพื่อร่วมกันลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ให้ได้มากที่สุด 

ซึ่งในปี 2565 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพรินต์ 25% ภายใน 3 ปี และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล
สิ่งแวดล้อมร่วมกับการดำเนินธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยมาโดยตลอด 

 
โดยจังหวัดนครราชสีมาที่บริษัทเข้ามาพัฒนาธุรกิจมานานกว่า 8 ปี การเดินหน้าโครงการ “ศุภพนาลัย by Care The Wide” จึงเป็นความร่วมมือ
กับพันธมิตร คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชุมชน ณ บ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ให้มีความ
สมบูรณ์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีต้นทาง ซึ่งสอดรับกับแนวคิดหลักของการทำธุรกิจ 

บริษัทจึงชักชวนผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ่มบริษัทคู่ค้า ทั้งกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด, เอสซีจี, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด, สื่อมวลชน รวมทั้งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า โดยมีชาวบ้านชุมชน
บ้านโคกพลวงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาป่าให้อยู่รอด และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ 100% 
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อีกทั้งชาวบ้านยังสามารถใช้ป่าชุมชนนี้เป็นแหล่งทำมาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทั้งไม้ยืนต้น และไม้กินได้ อาทิ สัก, ปีบ, พะยูง, ยางนา, 
ประดู่, มะม่วง ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อเนื่องหลายสิบปี 

“อำนวย จิรมหาโภคา” ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
โดยคนคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯมา
นาน มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งยังมีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงธรรมาภิบาล และการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG 
อย่างต่อเนื่อง 

“ศุภาลัยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือต่อสังคมมาโดยตลอด ซึ่งการปลูกป่าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้าง
คุณค่าและประโยชน์ให้กับพ้ืนท่ีป่าของชาวบ้านในชุมชนโคกพลวงต่อไป” 

“นันทนา บุณยานันต์” ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณโครงการ Care The Wild ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใน
การระดมทุนจากภาคธุรกิจให้มาปลูกป้องป่า เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย 

และขอบคุณ บมจ.ศุภาลัย ท่ีเข้ามาสนับสนุนการปลูกต้นไม้ป่าชุมชนครั้งนี้ รวมถึงยังให้ความเช่ือมั่น และเล็งเห็นความสำคัญของกรมป่าไม้ที่จะเข้า
มาประสานงานเชื่อมโยงชุมชนเพื่อเข้ามาปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในพ้ืนท่ีชุมชนครั้งนี้ 

“ทั้งนี้เพราะชุมชนบ้านโคกพลวงเป็นชุมชนคนรักป่า ทั้งยังมีจิตสำนึกในการหวงแหนป่าท่ีจะร่วมดูแลรักษาปา่ชุมชน ท่ีสำคัญ ชุมชนแห่งนี้จะปกป้อง 
และดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบใหญ่ไปอีก 10 ปี ซึ่งในอนาคตป่าแห่งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน  

เป็นคลังอาหาร ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เช่ือมโยง BCG โมเดล โดยป่าแห่งนี้จะทำหน้าท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับลูกหลานไทยสืบต่อไป” 

“ชาตรี เพชรนอก” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 และประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้บริเวณพื้นที่ชุมชนโคกพลวงมีการ
บุกรุกป่ามากว่า 10 ปี จนเมื่อปี 2552 ชาวบ้านโคกพลวงมีการต่อสู้ทวงคืนผืนป่ากลับคืนมาจากนายทุน จากนั้นจึงร่วมกันเริ่มต้นปลูกป่าด้วยฝีมือ
มนุษย ์พร้อมช่วยกันดูแลจนเกิดพื้นท่ีสีเขียวมากขึ้นในพ้ืนท่ี 

“โดยการเข้ามาช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชนครั้งนี้จะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน
โคกพลวงต่อไป” 
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โคราช ส่งหนังสือให้ความเห็นแย้งถึงอัยการสูงสุด  
By Admin4 29 กันยายน 2022 36  

 
หลัง สนง.อัยการจังหวัด เสนอไม่สั่งฟ้องเอกชนรุกป่า ลอบฝังกลบสารเคมี 

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุม เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อสำนักงานอัยการสูงสุด กรณี
เอกชนบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลักลอบฝังกลบสารเคมี และประกอบกิจการ ขณะต้องคำสั่งให้หยุดประกอบการชั่วคราว ในพื้นที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

โดยมีนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) พร้อมผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลสีมามงคล เข้าร่วม 

ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า ในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และคดีฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาจะทำหนังสือให้ความเห็นแย้งไปยัง
สำนักงานอัยการสูงสุด กรณีสำนักงานอัยการจังหวัด เสนอไม่สั่งฟ้อง ส่วนคดีครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ดำเนินคดีโดยสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้อยู่ในช้ันพนักงานอัยการพิจารณา 

ที่ประชุมยังมีมติให้เทศบาลตำบลสีมามงคล ประสานพนักงานสอบสวน  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ให้มีการนำกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอายัดของกรมป่าไม้ ส่งไปกำจัด และรื้อถอนอาคารทั้ง 3 หลัง 

สำหรับกรณีนี้ ต้นปี 2564 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า มีบริษัทเอกชนลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายภายในถ้ำ โดยใช้
รถแบคโฮขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วเทสารเคมีลงดิน เมื่อเจ้าหน้าใช้รถขุดดินลึกประมาณ 10 เมตร เพื่อนำดินไปตรวจ สอบ พบว่า มีการแอบทิ้ง
สารเคมีลงดินจริง เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.กลางดง ให้ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าว พร้อมทั้งประสานกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ได้นำน้ำบาดาลรอบโรงงานไปตรวจสอบ พบว่า มีสารเคมีปนเปื้อนในน้ำด้วย 

นอกจากนี้ยังพบว่า บริเวณที่ลักลอบทิ้งสารเคมี เป็นการบุกรุกที่ของกรมป่าไม้ กรมป่าไม้จึงได้แจ้งความดำเนินคดีเช่นกัน แต่กลับพบว่า โรงงาน
ยังคงขนสารเคมีเข้าไปทิ้งในจุดดังกล่าวตามปกติ แม้คณะกรรมการรวบรวมเอกสารหลักฐาน จะมีมติว่า บริษัททำผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน , พ.ร.บ.
สาธารณสุข และ พ.ร.บ.อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่เพ่ือนำคำสั่งมาปิดประกาศ แจ้งให้โรงงานหยุดดำเนินการไปก่อน 
จนกว่าจะมีคำสั่งให้ดำเนินกิจการได้ 

 

 

 

 

https://www.thereporters.co/author/admin4/
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พบขบวนการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ยะลา 
สยามรัฐออนไลน์ 29 กันยายน 2565 12:34 น. ภูมิภาค  

 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันท่ี 28 ก.ย.65  ภายใต้การสั่งการของ นายอำเภอยะหา จ.ยะลา, พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 ให้คณะ
เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) นำโดย นายมะซิ อุเซ็ง, จนท.กก.ตชด.44, จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.ยะหา จ.ยะลา 
และ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันตรวจสอบข่าวสาร พิสูจน์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามที่ได้รับแจ้ง ว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้ว
ถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ บริเวณท้องที่ บ.บ้านแค่ ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 

โดยทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกสืบสวน ตรวจสอบในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ตรวจพบการตัดไม้ทำลายป่าและร่องรอยการตัดไม้
แปรรูปไม้ จำนวน 1 จุด รวมทั้งมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเจาะกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 374 เมตร 

อีกทั้งยังมีต้นไม้ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาตอจำนวนมาก แล้วมีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน คณะ
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจวัดไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มคาตอ เช่น ไม้ยาง ไม้ลำพูป่า ไม้ไข่เขียว ไม้ตีนเป็ด ไม้มะเดื่อ ไม้ลำแพนป่า จำนวน 10 ต้น/ท่อน 

ดังนั้นทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ง คณะ จนท.ป่าไม้ได้ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้
ถูกทำลายเสียได้จำนวน 6 ไร่ 68 ตารางวา ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จ ขณะตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใด หลบหนีไปก่อน 

 
สำหรับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  สถานท่ีเกิดเหตุท้องที่ 
เขานางจันทร์ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 374 เมตร บริเวณท้องที่บ.บ้านแค่ ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/386642
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20220929/baa7befeeaf5885123f6413bb6ab7fc617e7145c22015ccde123d55846c055e4.jpg?itok=2-6Z3uxq
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220929/5ed64383362dcedfad977455250d6c56e668488867f606a73ca96b7d145ff3a9.jpg?itok=wKoLjdo4
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220929/00027fe06233ff8bd8f621c7b85b8341f585e00da02e1f70faf1cfdf044255ab.jpg?itok=AujBIzyh
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220929/3b6fe96d1e4ccfa474ae86b9226854a797f4db189029154cb52004ead49e5e72.jpg?itok=dr0o7cuY
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โค่นป่า สงวนแห่งชาติ เขานางจันทร์ที่ยะลา 
29 กันยายน 2022 - 12:08  

 
โค่นป่าสงวนแห่งชาติ เขานางจันทร์หลังพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บริเวณท้องที่ บ.บ้านแค่ อ.ยะหา จ.ยะลา 

ภายใต้การสั่งการของ นายอำเภอยะหา จ.ยะลา, พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี ยล.2 (ปะแต) นำโดย นายมะซิ อุเซ็ง, จนท.กก.ตชด.44, จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.ยะหา จ.ยะลา และ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกัน
ตรวจสอบข่าวสาร พิสูจน์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 

ตามที่ได้รับแจ้งจากคนให้ข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าเขาใหญ่ บริเวณท้องที่ บ.บ้านแค่ ม.1 ต.ตาชี 
อ.ยะหา จ.ยะลา และเพื่อป้องกัน หยุดยั้ง-ยับยั้ง การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อปกป้องรักษาป่า อนุรักษ์ป่า พิทักษ์ป่า คณะ
เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ 

โดย รถยนต์ สุดถนนดินท่ี บ.หาดทรายบน ต.หาดทราย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ถึงจุดส่งลงเดินเท้าผ่าสวนยางพารา สวนผลไม้ ผ่านป่าสมบูรณ์ พื้นที่
ป่าต้นน้ำ ไปในป่าขึ้นภูเขาสูง บริเวณตีนเขานางจันทร์ ประมาณ 1 ชม.คณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าถึงป่าสมบูรณ์ 

ตรวจพบการตัดไม้ทำลายป่าและร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้จำนวน 1 จุด ตรวจพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการเจาะกลางป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาใหญ่ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางท่ี 374 เมตร 

ตรวจพบต้นไม้ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาตอจำนวนมาก แล้วมีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน คณะ
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจวัดไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มคาตอ เช่น ไม้ยาง ไม้ลำพูป่า ไม้ไข่เขียว ไม้ตีนเป็ด ไม้มะเดือ ไม้ลำแพนป่า จำนวน 10 ต้น/ท่อน (ค่าเสียหาย
ของรัฐอยู่ระหว่างคิดคำนวณของ จนท.ป่าไม้) คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 

พร้อมอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ง คณะ จนท.ป่าไม้ได้ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียได้จำนวน 6 ไร่ 68 ตารางวา (ค่าเสียหายของรัฐอยู่ระหว่างคิด
คำนวณของ จนท.ป่าไม้) ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จ ขณะตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใด หลบหนีไปก่อน เจ้าหน้าท่ีไปถึง 

คณะเจ้าหน้าที่ติดป้า “ปกป่า เพื่อแผ่นดิน แม่” การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 สถานที่เกิดเหตุท้องที่ เขานางจันทร์ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 374 เมตร บริเวณท้องที่ บ.บ้านแค่ ม.1 ต.ตาชี  
อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ 

นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ยะหา อ.ยะหา 
จ.ยะลา เพื่อตามกฎหมายต่อไป 

  

 

 




