
สรุปข�าวประจําวันท่ี 2 มี.ค. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- สั่งลดคาร�บอนด�วน อัดฉีดเงินอุดหนุน (ทันหุ�น วันท่ี 2 มีนาคม 2566 หน�า 1,2) 

- ภาพข�าว: สุรชัย อจลบุญ  (ไทยรัฐ  วันท่ี 2 มีนาคม 2566 หน�า 7) 

 

ข�าวเว็บไซต! 

- พนักงานพิทักษ�ป0าแต�งเพลงลงโซเชียล ห�วงใยป0าโอโซน สร�างความฮือฮา 

ผู�จัดการออนไลน� 1 มี.ค. 2566 https://mgronline.com/south/detail/9660000019727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 20 ฉบับที่: 4668
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: สั่งลดคาร์บอนด่วน อัดฉีดเงินอุดหนุน

รหัสข่าว: C-230302016027(2 มี.ค. 66/05:44) หน้า: 1/2

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Col.Inch: 66.40 Ad Value: 53,120 PRValue : 159,360 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 4668
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: สั่งลดคาร์บอนด่วน อัดฉีดเงินอุดหนุน

รหัสข่าว: C-230302016027(2 มี.ค. 66/05:44) หน้า: 2/2

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Col.Inch: 66.40 Ad Value: 53,120 PRValue : 159,360 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23781
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-230302009036(2 มี.ค. 66/05:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.62 Ad Value: 9,620 PRValue : 28,860 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



    

พนักงานพิทักษ�ป0าแต�งเพลงลงโซเชียล ห�วงใยป0าโอโซน สร�างความฮือฮา 

ผู�จัดการออนไลน� 1 มี.ค. 2566 https://mgronline.com/south/detail/9660000019727 

กระบ่ี - พนักงานพิทักษ�ป0า สํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�ท่ี 12 สาขากระบ่ี แต�งเพลงลงโซเชียล ห�วงใยป0าโอโซน เนื้อหา

สะท�อนความสําคัญของพ้ืนท่ีป0า ถนนสายโรแมนติก ป0าโอโซน จ.กระบ่ี หลังจากมีคนร�ายแอบโค�นต�นไม�ใหญ� 

วันนี้ (1 มี.ค.) นายมนตรี ยวนเศษ อายุ 50 ปS พนักงานพิทักษ�ป0า ส 3 ส�วนส�งเสริมการปลูกป0า สํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�

ท่ี 12 สาขากระบ่ี ได�แต�งเพลงโพสต�ลงโซเชียลเฟซบุVกของตัวเอง ชื่อ หน�อง นาหลวง โดยใช�ชื่อเพลงว�า “รักษ�ป0าในช�อง #

ห�วงใย ป0าโอโซน” มีความยาว 3.20 นาที 

โดยเนื้องหาเก่ียวกับการอนุรักษ�ป0า และ ปลุกจิตสํานึกให�ทุกคนหันมาดูแลรักษ�ษาป0าในช�อง ซ่ึงเป[นป0าเก�าแก�ของจังหวัดท่ีอยู�

ติดถนนเพียงแห�งเดียวท่ีเหลืออยู� ท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม มีต�นไม�หลากหลายชนิด อีกท้ังยังเป[นถนนส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิง

อนุรักษ�ของจังหวัดกระบ่ี สร�างความฮือฮาเป[นอย�างมาก 

ซ่ึงถนนสายเพชรเกษม สายกระบ่ี-อ�าวลึก ป0าในช�อง ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป[นถนนสายโรแมนติก หรือป0าโอโซน จ.กระบ่ี 

ซ่ึงถนนสายนี้มีต�นไม�ใหญ� หรือต�นยางนา ตะเคียน และ ต�นไม�ขนาดใหญ�สูงตระหง�านอยู�ริมสองข�างทางตลอดแนวระยะทาง

ร�วม 3 กิโลเมตร ในพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ ต.ทับปริก และ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบ่ี 

และยังได�ชื่อว�าถนนป0าโอโซนกระบ่ี ซ่ึงเป[นถนนท่ีมีความสวยงาม และยังเป[นพ้ืนท่ีป0าชุมชนบ�านในช�อง (หนองขอน) ในพ้ืนท่ี

ป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝ^_งตะวันตกถนนสายสาม หมู�ท่ี 2 ต.ทับปริก อ.มืองกระบ่ี จ.กระบ่ี พ้ืนท่ี 132-1-15 ไร� โดยกรมป0า

ไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ราษฎรบ�านในช�อง (หนองขอน) 

จากการสอบถามนายมนตรี กล�าวว�า ตนเองรับไม�ได�ท่ีมีการโค�นต�นไม�ในเขตป0า เนื่องจากทุกวันนี้ตนเองทําหน�าท่ีเป[น

พนักงานพิทักษ�ป0า ส 3 ส�วนส�งเสริมการปลูกป0า สํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�ท่ี 12 สาขากระบ่ี มาหลายปS ทุกพ้ืนท่ีท่ีไป

ทํางานเรามีแต�ส�งเสริมให�ชาวบ�านปลูกป0า และช�วยกันอนุรักษ�ป0า ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเหลือน�อยแล�วในป̂จจุบัน ทําให�เกิดความผูกพัน

เก่ียวกับป0าไม�เป[นทุนเดิมอยู�แล�ว 

เลยแต�เพลง ปลุกจิตสํานึกให�ทุกคนช�วยกันดูแลรักษาป0าในช�อง หรือป0าแก� ซ่ึงเป[นถนนสายโรแมนติก หรือป0าโอโซน จ.กระบ่ี 

ซ่ึงตนเองมองว�าเป[นการกระทําท่ีเห็นแก�ตัวของพวกท่ีไม�มีจิตสํานึก การโค�นต�นไม�ในเขตป0าในช�อง หรือป0าแก� ซ่ึงเป[นถนน



ส�งเสริมการท�องเท่ียวของจังหวัดกระบ่ี ถนนสายโรแมนติก หรือป0าโอโซน จ.กระบ่ี ซ่ึงมีต�นไม�ใหญ�ให�เห็นท้ังสองข�างทาง 

แทนท่ีจะช�วยกันดูแล กลับเข�าไปทําลาย 

ป0าไม�เปรียบเสมือนปอดของมนุษย� ตนเองรับไม�ได�กับพฤติกรรมของคนท่ีเข�าไปโค�นต�นไม�ในป0าแห�งนี้ คนพวกนี้เป[นคนใจร�าย 

ไร�จิตสํานึก และเป[นคนท่ีไร�คุณค�าทางสังคม จึงแต�เพลงนี้ออกมา รักษ�ป0าในช�อง #ห�วงใย ป0าโอโซน ลงทางเฟซบุVกส�วนตัว 

หน�อง นาหลวง 

นายมนตรี กล�าวว�า สําหรับการลักลอบตัดโค�นต�นไม� จํานวน 4 ต�น ในเขตพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝ^_งตะวันตก ถนน

สายสาม และป0าชุมชนบ�านหนองขอน ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี อยู�ห�างจากสํานักจัดการทรัพยากรป0าไม�ท่ี 12 สาขา

กระบ่ี แค� 2 กม.พบว�าตอไม�ตะเคียนแต�ละต�นมีอายุไม�ต่ํากว�า 100 ปS และบางต�นใหญ�กว�า 5 คนโอบ เบ้ืองต�น ทางเจ�าหน�าท่ี

ตามจับผู�ก�อเหตุได�แล�ว 2 คน และกําลังหลบหนีอีก 1 คน คาดว�าเป[นผู�บงการ และล�าสุดนายภาสกร บุญญลักษม� ผวจ.กระบ่ี 

ได�กําชับให�ทางเจ�าหน�าท่ีตํารวจเร�งติดตามตัวผู�ท่ีร�วมขบวนการมาดําเนินคดีให�ถึงท่ีสุดโดยเร็ว 


