
สรุปขาวประจําในวันท่ี  24 พฤษภาคม 64   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- จนท.ตรวจรีสอรทรุกลําน้ําแมวงก  (เดลินิวส  24 พ.ค. 64  หนา 2) 
- เครือขาย ทสม. แมเปน มุงมั่นรักษาปา  (เดลินิวส  23 พ.ค. 64  หนา 6) 
- ศาลรับฟอง ‘ลุงพล’ คดีไมหวงหาม  (มติชน  23 พ.ค. 64  หนา 6) 
 

สื่อออนไลน 
-  ทส. หนุน กรมปาไม ชวนคนไทย ปลูกตนไมคนละ 1 ตน (ขาวสด  22 พ.ค. 64) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6413305 
- กรมปาไม เตรียมตนกลาพันธุดีแจกประชาชนปลูกเพิ่มพ้ืนทที่สีเขียว  (ไทยโพสต 22 พ.ค. 64) 
https://www.thaipost.net/main/detail/103823 
- ทส. หนุน ปม. ชวนคนไทยปลกูตนไมเพิ่ม  (ผูจัดการออนไลน  22 พ.ค. 64) 
https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000049484 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (บานเมือง  22 พ.ค. 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/social/235242 

- ทส. หนุน ปาไมชวนคนไทยปลูกตนไมประจําป 2564  (สยามรัฐ  22 พ.ค. 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/social/235242 

- ทส. หนุน ปม. ชวนคนไทยปลูกตนไมเพ่ิม  (คมชัดลึก  23 พ.ค. 64) 

https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/467721 

- เจาหนาที่ตรวจ! ยึด ไมกระยาเลย ถูกลอบตัดในเขตปาสงวนฯ ปาแมสอด  (แนวหนา  23 พ.ค. 64) 

https://www.naewna.com/local/575003 

- ‘ปาไม’ นําทึมสถาปนิกกรมศิลปากร ลุยตรวจสอบ-ประเมินไมของกลาง หนุน แปรรูปจัดสรางพิพิธภัณฑ 

ไมมีคา (แนวหนา  24 พ.ค. 64) 

https://www.naewna.com/local/575119 

- รองอธิบดีกรมปาไม นําทีมสถาปนิกผูออกแบบกรมศิลปากร ตรวจสอบไมของกลางที่คดีถึงที่สุดแลว  (สยามรัฐ  

22 พ.ค. 64) https://siamrath.co.th/n/246509 
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ทส. หนุน กรมป่าไม้ ชวนคนไทย ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น สร้างพืนทีสีเขียวให้ประเทศ หวังช่วย

ป้องกันสภาพอากาศเปลียนแปลง แจกฟรีกล้าไม้พันธุ์ดีจาํนวนมาก 

วนัที 22 พ.ค.64 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดย กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มกนัปลกู

ตน้ไม ้เนืองใน “วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิ2564″ ซงึเป็นวนัวิสาขบชูา และปีนีตรงกบัวนัที 26 พฤษภาคม 2564 

โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถือว่าเป็นช่วงเริมตน้ของฤดูฝน เหมาะสมต่อการปลูกตน้ไม้ และพืชผลทางการ

เกษตรต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมกันปลูกตน้ไมส้รา้งพืนทีสีเขียวให้

ประเทศ เพราะตน้ไมส้ามารถป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ช่วยลด

มลภาวะและฝุ่ นละอองทีเกิดจากหมอกควันโดยเฉพาะฝุ่ นควัน pm 2.5 ลดการเกิดภัยแลง้ นาํท่วม หรือ

อืนๆอีกมากมาย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม และ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนคนไทยทกุคนมารว่มกนัปลูก

ตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ตน้ เพือใหป้ระเทศไทยมีทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีอดุมสมบรูณส์ง่ต่อให้

ลกูหลานในอนาคต อยา่งยงัยืน 
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สาํหรับประชาชนท่านใดทีสนใจปลูกตน้ไม้ กรมป่าไม้ ไดจ้ัดเตรียมกล้าไมพ้ันธุ์ดีจาํนวนมากไว้แจกจ่าย 

โดยติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชาํกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ในพืนทีทุกแห่งทัวประเทศ สามารถ

สืบค้นข้อมูลหน่วยเพาะชาํกล้าไมไ้ดที้ www.forest.go.th/nursery หรือติดต่อสอบถามไดที้หมายเลข

โทรศพัท์ 02 561 4292-3 ต่อ 5551 

และเมือปลูกต้นไมแ้ล้ว กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูก

ตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูก

ต้นไม้ เพือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ทีเว็บไซตก์รมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/statistic 
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กรมป่าไม้ เชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เนืองใน “วันต้นไม้ประจาํปีของชาต ิ2564"   

ซึงเป็นวันวิสาขบูชา และปีนีตรงกับวันท ี26 พฤษภาคม 2564 

22 พ.ค.64 - ผูสื้อข่าวรายงานวา่ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นชว่งเรมิตน้ของฤดฝูน เหมาะสมตอ่การปลกู

ตน้ไม ้และพืชผลทางการเกษตรตา่งๆ เป็นอยา่งมาก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดย กรมป่าไม ้

จงึขอเชิญชวนประชาชนทกุคนมารว่มกนัปลูกตน้ไมส้รา้งพืนทีสีเขียวใหป้ระเทศ เพราะตน้ไมส้ามารถปอ้งกนัและ

ลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางสภาพภมูอิากาศ ช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองทีเกิดจากหมอกควนั

โดยเฉพาะฝุ่ นควนั pm 2.5 ลดการเกิดภยัแลง้ นาํทว่ม หรืออืนๆอีกมากมาย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม และ กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนคนไทยทกุคนมารว่มกนัปลกูตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ตน้ เพือใหป้ระเทศ

ไทยมีทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มทีอดุมสมบรูณส์่งตอ่ใหลู้กหลานในอนาคต อยา่งยงัยืน 
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สาํหรบัประชาชนทา่นใดทีสนใจปลกูตน้ไม ้กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธุด์ีจาํนวนมากไวแ้จกจา่ย โดยติดตอ่

ขอรบักลา้ไมจ้ากหน่วยงานเพาะชาํกลา้ไม ้สงักดักรมป่าไมใ้นพืนทีทกุแหง่ทวัประเทศ สามารถสืบคน้ขอ้มลูหนว่ย

เพาะชาํกลา้ไมไ้ดที้ www.forest.go.th/nursery หรือติดตอ่สอบถามไดที้หมายเลขโทรศพัท ์02 561 4292-3 ตอ่ 

5551 เมือปลกูตน้ไมแ้ลว้ กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไมแ้ละ

ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” 

สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ทีเว็บไซตก์รมป่าไม ้https://plant.forest.go.th/statistic และ 

https://www.youtube.com/watch?v=CYBZg3KMNfk 
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ในเดือนเดือนสิบเปนชวงเริ่มตน ของฤดูฝนเหมาะสมตอการปลูกตนไมและผลทางการเมืองอยางมากกระทรวง
ยุติธรรมและกรมโดยกรมปาไมขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมารวมกันปลูกตนไมสรางสีเขียวใหประเทศเพราะตนไม
ปองกันและลดผล ขั้นตอนจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศชวยกําจัดฝุนและฝุนละอองที่เกิดจากหมอกควัน
โดยเฉพาะฝุนควัน 2.5 ลดการเกิดภัยคุกคามจากน้ําหรืออ่ืน ๆ อีกมากมายกระทรวงการคลังและกรมปาไมขอเชิญ
ชวน คนไทยทุกคนมารวมกันปลูกตนไมอยางนอยตน 1 ตนเพ่ือใหประเทศมีศาลและสวนที่อุดมสมบูรณสงตอให
ลูกหลานในอยางรุนแรง 
 
สําหรับประชาชนทานใดที่สนใจปลูกตนไมปาไมไดจัดเรียงกลาไมพันธุดีจํานวนมากไวบนบานโดยติดตอขอรับกลาไม
จากสนามบินสนามหญาสนามหญาสนามหญาในพื้นที่ตางประเทศสามารถคนหาขอมูลลานตนไมใบลาน ไมไดที่
www.forest.go.th/nurseryหรือติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 02 561 4292-3 ตอ 5551 เม่ือตนไมแลว
กรมปาไมขอเชิญชวนรวมลงบันทึกในโครงการและปลูกตนไมและปลูกปา เสียงในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก“ รวมใจไทยตนไมเพ่ือแผนดิน” กาวสู 100 หลักตนที่กรมปาไม
https://plant.forest.go.th/statistic   https://www.youtube.com / watch? v = CYBZg3KMNfk 
 

 

  

 



 



 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูก

ต้นไม้ เนืองใน “วันต้นไม้ประจาํปีของชาต ิ2564"  ซึงเป็นวันวิสาขบูชา และปีนีตรงกับวันท ี26 

พฤษภาคม 2564 
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ในชว่งเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นชว่งเรมิตน้ของฤดฝูน เหมาะสมตอ่การปลูกตน้ไม ้และพืชผลทางการเกษตรตา่งๆ 

เป็นอย่างมาก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดย กรมป่าไม ้จึงขอเชิญชวนประชาชนทกุคนมา

รว่มกนัปลกูตน้ไมส้รา้งพืนทีสีเขียวใหป้ระเทศ เพราะตน้ไมส้ามารถปอ้งกนัและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลง

ทางสภาพภมูอิากาศ ชว่ยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองทีเกิดจากหมอกควนัโดยเฉพาะฝุ่ นควนั pm 2.5 ลดการเกิด

ภยัแลง้ นาํทว่ม หรืออืนๆอีกมากมาย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และ กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนคน

ไทยทกุคนมารว่มกนัปลกูตน้ไมอ้ย่างนอ้ยคนละ 1 ตน้ เพือใหป้ระเทศไทยมีทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มที

อดุมสมบรูณส์ง่ตอ่ใหล้กูหลานในอนาคต อยา่งยงัยืน 

สาํหรบัประชาชนทา่นใดทีสนใจปลกูตน้ไม ้กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธุด์ีจาํนวนมากไวแ้จกจา่ย โดยติดตอ่

ขอรบักลา้ไมจ้ากหน่วยงานเพาะชาํกลา้ไม ้สงักดักรมป่าไมใ้นพืนทีทกุแหง่ทวัประเทศ สามารถสืบคน้ขอ้มลูหนว่ย

เพาะชาํกลา้ไมไ้ดที้ www.forest.go.th/nursery หรือติดต่อสอบถามไดที้หมายเลขโทรศพัท ์02 561 4292-3 ตอ่ 

5551 เมือปลกูตน้ไมแ้ลว้ กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไมแ้ละ

ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” 

สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ทีเว็บไซตก์รมป่าไม ้https://plant.forest.go.th/statistic                                         

https://www.youtube.com/watch?v=CYBZg3KMNfk 
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดย กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มกนัปลกูตน้ไม ้เนืองใน  

"วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564"  ซงึเป็นวนัวิสาขบชูา และปีนีตรงกับวนัที 26 พฤษภาคม 2564  

ในชว่งเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นชว่งเรมิตน้ของฤดฝูน เหมาะสมตอ่การปลกูตน้ไม ้และพืชผลทางการเกษตรตา่งๆ 

เป็นอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จงึขอเชิญชวนประชาชนทกุคน

มารว่มกนัปลกูตน้ไมส้รา้งพืนทีสีเขียวใหป้ระเทศ เพราะตน้ไมส้ามารถปอ้งกันและลดผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงทางสภาพภมูอิากาศ ชว่ยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองทีเกิดจากหมอกควนัโดยเฉพาะฝุ่ นควนั pm 2.5 

ลดการเกิดภยัแลง้ นาํทว่ม หรืออืนๆอีกมากมาย 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม และ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนคนไทยทกุคนมาร่วมกนั

ปลูกตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ตน้ เพือใหป้ระเทศไทยมีทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มทีอดุมสมบรูณส์ง่ตอ่ให้

ลกูหลานในอนาคต อยา่งยงัยืน 

สาํหรบัประชาชนทา่นใดทีสนใจปลกูตน้ไม ้กรมป่าไม้ ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธุดี์จาํนวนมากไวแ้จกจา่ย 

โดยติดต่อขอรบักลา้ไมจ้ากหน่วยงานเพาะชาํกลา้ไม ้สงักดักรมป่าไม้ในพืนทีทกุแหง่ทวัประเทศ สามารถสืบคน้

ขอ้มลูหน่วยเพาะชาํกลา้ไมไ้ดที้ www.forest.go.th/nursery หรอืติดต่อสอบถามไดที้หมายเลขโทรศพัท ์02 561 

4292-3 ตอ่ 5551 เมือปลกูตน้ไมแ้ลว้ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนรว่มลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรม

ปลกูตน้ไมแ้ละปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูก

ตน้ไม ้เพอืแผน่ดนิ” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ทีเว็บไซตก์รมป่าไม้

https://plant.forest.go.th/statistic  https://www.youtube.com/watch?v=CYBZg3KMNfk 
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23 พฤษภาคม 2564 เจา้หนา้ทีทหารจากกองบงัคบัการควบคมุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที 4 สนธิกาํลงั

เจา้หนา้ทีชดุปฏิบตักิารพิเศษป่าไม ้สาํนกัจดัการป่าไมที้ 4 ตาก 2 , เจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที ตก.6  

(รม่เกลา้) , เจา้หนา้ทีอทุยานแหง่ชาตินาํตกพาเจรญิ, เจา้หนา้ทีสายตรวจปราบปรามสายที 1 สาํนกังานบรหิาร

พืนทีอนรุกัษที์ 14 ตาก, เจา้หนา้ทีตาํรวจกองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม ,  เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจภธูรพบพระ และเจา้หนา้ทีตาํรวจตระเวน

ชายแดนที 346 เขา้ดาํเนินการตรวจยดึไมก้ระยาเลยแปรรูป (ไมตุ้ม้แตม๋) จาํนวน 40 แผ่น ปรมิาตร 0.48 ลกูบาศก์

เมตร, เลือยโซ่ยนต ์จาํนวน 1 เครอืงแผ่นบงัคบัโซ ่ขนาด 22 นวิ จาํนวน 1 อนั และโซ ่จาํนวน 3 เสน้   
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นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไมพ้รอ้มดว้ย นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนั

รกัษาป่าและควบคมุไฟป่า เจา้หนา้ทีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) คณะทาํงานกรมป่าไม ้และ

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ทหารศนูยก์ารทหารมา้ คา่ยอดิศร นาํทีมสถาปนิกผูอ้อกแบบการก่อสรา้งพิพิธภณัฑไ์ม้

มีคา่เพือประโยชนข์องแผน่ดิน นาํโดย นายก่อเกียรต ิทองผดุ ลงพืนทีตรวจสอบไมข้องกลางทีเก็บรกัษาไวภ้ายใน

ศนูยก์ารทหารมา้ คา่ยอดิศร จ.สระบรีุและไมข้องกลางทีส่วนอตุสาหกรรมไมว้งันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา  

โดยไดด้าํเนินการแปรรูปแลว้ เพือประเมินปรมิาณไมแ้ละขนาดของไมแ้ปรรูปใหส้อดคลอ้งกบัแบบการก่อสรา้ง

พิพิธภณัฑฯ์ 

โดยตงัแตเ่ดือนพ.ค. 2558-เม.ย. 2564 ส่วนอตุสาหกรรมไมว้งันอ้ย องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ไดร้บัไมข้องกลางที

คดีถึงทีสดุแลว้จากกรมป่าไม ้กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช และกรมศลุกากรจาํนวน 237,898 ท่อน/

แผ่น/เหลียม ปรมิาตร 9,899.886 ลกูบาศกเ์มตร โดยสามารถแปรรูปได ้2,018.096 ลกูบาศกเ์มตร เป็นไม้

พะยงู 864.037 ลกูบาศกเ์มตร ไมส้กั 701.812 ลกูบาศกเ์มตร ไมแ้ดง 81.725 ลกูบาศกเ์มตร ไม้

ประดู ่234.406 ลกูบาศกเ์มตร ไมม้ะคา่โมง 62.601 ลกูบาศกเ์มตร และไมชิ้งชนั 73.515 ลกูบาศกเ์มตร  

จากการลงพืนทีตรวจสอบไมข้องกลาง ทีมสถาปนิกกรมศิลปากรยืนยนัว่า ปรมิาณไมแ้ปรรูปทงั 6 ชนิด เพียงพอ

ตอ่การนาํไปจดัสรา้งและตกแตง่ภายในอาคารพิพิธภณัฑไ์มมี้คา่เพือประโยชนข์องแผ่นดิน ซงึขณะนี เหลือเพียง

ขนยา้ยไมส้กัของกลางซงึคดีถึงทีสดุแลว้อีกราว 15,381 ทอ่น จากศนูยก์ลางทหารมา้ คา่ยอดิศร มาแปรรูปรูปที

ส่วนอตุสาหกรรมไมว้งันอ้ย องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จ.พระนครศรีอยธุยาตอ่ไป 

 



 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ นาํทมีสถาปนิกผู้ออกแบบจากกรมศิลปากร ตรวจสอบไม้ของกลางทคีดีถึงทสุีด

แล้ว ซงึเก็บรักษาไวภ้ายในศูนยก์ารทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เพอืประเมินจาํนวนไม้ ก่อน

เตรียมขนย้ายมาแปรรูป นาํไปจัดสร้างพพิิธภัณฑไ์ม้มีค่าเพอืประโยชนข์องแผ่นดนิ 

ผูสื้อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มดว้ยนายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัปอ้งกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า เจา้หนา้ทีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) 

คณะทาํงานกรมป่าไม ้และองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ทหารศนูยก์ารทหารมา้ คา่ยอดศิร นาํทีมสถาปนิก

ผูอ้อกแบบการก่อสรา้งพิพิธภณัฑไ์มมี้คา่เพือประโยชนข์องแผน่ดนิ นาํโดยนายก่อเกียรติ ทองผดุ ลงพืนที

ตรวจสอบไมข้องกลางทีเก็บรกัษาไวภ้ายในศนูยก์ารทหารมา้ คา่ยอดิศร จงัหวดัสระบรีุ และไมข้องกลางทีส่วน

อตุสาหกรรมไมว้งันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดด้าํเนินการแปรรูปแลว้ เพือประเมินปรมิาณไมแ้ละขนาดของ

ไมแ้ปรรูปใหส้อดคลอ้งกบัแบบการก่อสรา้งพิพิธภณัฑฯ์ 
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โดยตงัแตเ่ดือนพฤษภาคม 2558 - เมษายน 2564 ส่วนอตุสาหกรรมไมว้งันอ้ย องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไดร้บัไม้

ของกลางทีคดีถึงทีสดุแลว้จากกรมป่าไม ้กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช และกรมศลุกากรจาํนวน 

237,898 ท่อน/แผน่/เหลียม ปรมิาตร 9,899.886 ลกูบาศกเ์มตร โดยสามารถแปรรูปได ้2,018.096 ลกูบาศกเ์มตร 

เป็นไมพ้ะยงู 864.037 ลกูบาศกเ์มตร ไมส้กั 701.812 ลกูบาศกเ์มตร ไมแ้ดง 81.725 ลกูบาศกเ์มตร ไมป้ระดู ่

234.406 ลกูบาศกเ์มตร ไมม้ะคา่โมง 62.601 ลกูบาศกเ์มตร และไมชิ้งชนั 73.515 ลกูบาศกเ์มตร 

จากการลงพืนทีตรวจสอบไมข้องกลาง ทีมสถาปนิกกรมศิลปากรยืนยนัว่า ปรมิาณไมแ้ปรรูปทงั 6 ชนิดเพียงพอตอ่

การนาํไปจดัสรา้งและตกแต่งภายในอาคารพิพิธภณัฑไ์มมี้คา่เพือประโยชนข์องแผน่ดิน ซงึขณะนีเหลือเพียงขน้

ยา้ยไมส้กัของกลางซงึคดีถึงทีสดุแลว้อีกราว 15,381 ทอ่น จากศนูยก์ลางทหารมา้ คา่ยอดิศร มาแปรรูปรูปทีส่วน

อตุสาหกรรมไมว้งันอ้ย องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตอ่ไป 
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