
สรุปขาวประจําในวันท่ี  21 กรกฎาคม 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

- ‘ปางมะผา’ สรางปาสรางรายได  (ขาวสด  22 ก.ค. 64  หนา 2) 

สื่อออนไลน 
- มท. 1 ชง “ปลัดตุม” ใหครม. เห็นชอบเหาะขามหวยนัง่ปลัดมหาดไทย (โพสตทูเดย  20 ก.ค. 64) 
https://www.posttoday.com/social/general/658464 
- แมฮองสอนสรางปาสรางรายไดที่ปางมะผา  (สยามรัฐ  20 ก.ค. 64) 
 https://siamrath.co.th/n/263480 
- ยึดรถตูบรรทุกไมพะยูง  (บานเมือง  19 ก.ค. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/242725 
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"บิ๊กปอก"เตรียมเสนอชื่อ"จตุพร บุรุษพัฒน"ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯใหครม.เห็นชอบ ขามหวยมาดํารง
ตําแหนงปลัดมหาดไทยคนใหมแทน"ฉัตรชัย พรหมเลิศ"ที่เกษียณอายุราชการสิ้นก.ย.นี้ 
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.รายงานขาวจากกระทรวงมหาดไทย เปดเผยวา ในการประชุมคณะรัฐมนตร(ีครม.)ในวันนี้ พล.อ.อนุ
พงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทยจะเสนอชื่อ นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทส.)ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบัน ที่
เกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนก.ย.นี้ เปนการเสนอชื่อใหครม.พิจารณาเพียงคนเดียว 

 
ทงันี นายจตพุรเกิดเมอื 3 พ.ย.2507 อาย ุ56 ปี ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่งปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตฯิ  จบการศึกษาคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั หรอืสิงหด์าํ รบัราชการครงัแรกใน

กระทรวงมหาดไทย แต่ไมเ่คยเป็นนายอาํเภอ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั ก่อนจะโยกไปสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ จากนนัก็

เติบโตในตาํแหนง่สาํคญัเรอืยมา ไดน้งัในตาํแหน่งสาํคญัเป็นอธิบดีเกือบทกุกรมในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ ยกเวน้อธิบดี

กรมกรมป่าไมเ้พียงกรมเดยีว 

 



 

ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ลงพ้ืนที่อําเภอปางมะผา เยี่ยมชมศนูยเรียนรู แปลงตนแบบพืชอินทรีย ของเกษตรกร
ตัวอยาง ที่นอมนําแนวพระราชดําริมาดําเนินชีวิต ตามโครงการสรางปาสรางรายได 

 



 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ลงพ้ืนที่ตําบลสบปอง 
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนพรอมดวยนายชัยพล โรจนวิศิฐ นายอําเภอปางมะผา นายกรัณยพล แสงทอง ผอ.
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน นายรังสรรค ขอผล ผอ.สวนสงเสริมการปลูกปา เยี่ยมชมศูนย
เรียนรู กลุมเกษตรกรตําบลสบปอง แปลงตนแบบพืชอินทรีย ของเกษตรกรตัวอยาง ที่ไรพอเพียง เลขที่ 331 หมูที่ 1 ต.
สบปองของนายอินทรสร ภาสวรโรจนกุล ซึ่งไดนอมนําแนวพระราชดําริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาดําเนินชีวิตดวย
การทําเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว บนเนื้อที่กวา 34 ไร 

 

ซึ่งในปจจุบันเปนศนูยเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอปางมะผา สําหรับพืชไรที่สําคัญที่สรางรายได 
นั่นก็คือกาแฟพันธุอาราบิกา ซึ่งปลูกไวเปนจํานวนมาก ที่สําคัญเปนกาแฟที่ปลูกแบบอินทรีย ปลูกภายใตรมเงาของ
ตนไมใหญ ไมจําเปนตองตัดไมทําลายปา เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูก ในทางตรงกันขามตองปลูกตนไมใหญเพ่ิมเติม เพื่อ
เพ่ิมรมเงาความอุดมสมบูรณ ทางระบบนิเวศนแกพื้นที่เพาะปลูก ทําใหผลผลิตกาแฟมีคุณภาพสูง รสชาติเขมขนและ
กลิ่นหอมมากกวากาแฟที่ปลูกกลางแจง ท่ีสําคัญเนนการทําเกษตรอินทรียในครัวเรือน ปลูกทุกอยางท่ีกิน และกินทุก
อยางที่ปลูก เหลือจึงแจกหรือจําหนายตอไป เพื่อเดินตามรอยพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

นายอินทรสร ภาสวรโรจนกุล ยังเปนเกษตรกรที่รวมโครงการเสริมสรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีใหม 
 

รูปแบบประยุกต “โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใหไดใชประโยชนดานการเกษตรอยางสูงสุด 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ไดกลาววา ไรพอเพียงแหงนี้ นับไดวาเปนตนแบบในการ
อนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ที่สรางประโยชน สรางรายได พรอมกับการรักษาปาตนน้ํา เปนหนึ่งในตัวอยางของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสรางสรางรายได ที่สะทอนใหเห็นวา “คนและปา สามารถอยูรวมกันได อยางยั่งยืน …” 

 



 

วนัท ี19 ก.ค.64 นายนรนิทร ์ สทุธิประภา  หวัหนา้หนว่ยป้องกนัและพฒันาป่าไมโ้พธิไทร อ.โพธิไทร จ.อบุลราชธาน ี เปิดเผยกบั

ผูส้อืข่าววา่  เมอืคืนวนัที 18 ก.ค.64 เวลาประมาณ 00.10 น.  น.ต.วิโรจน ์ อารยีวงศส์ถิต หน.สน.เรอืเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.

อบุลราชธาน ี ไดร้ว่มกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ทหีนว่ยป้องกนัและพฒันาป่าไมโ้พธิ  ตรวจยดึไมพ้ะยงู จาํนวน 78 ทอ่น 

พรอ้มดว้ยรถตู ้ตราอกัษรโตโยตา้ หมายเลขทะเบียน บษ 3712 อบุลราชธานี จาํนวน 1 คนั  โดยตรวจยดึไดที้บนถนนหมายเลข 

2112 ในพืนทบีา้นพรสวรรค ์ต.เหลา่งาม อ.โพธิไทร จ.อบุลราชธาน ี และไดก้ลา่วโทษผูต้อ้งหา(คนขบัรถตู)้ทหีลบหนีวา่ มี 

“ความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 ฐานมีไมห้วงหา้มแปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ท”ี และ

นาํของกลางทงัหมดสง่ พนกังานสอบสวนสภ.โพธิไทร จ.อบุลราชธานี และจะไดต้ดิตามตวัผูต้อ้งหาทีหลบหนี  มาดาํเนินการตาม

กฎหมายตอ่ไป    

  
ทงันี ก่อนทีจะมกีารตรวจยึดไมพ้ะยงูในครงันี  สืบเนืองมาจาก เมอืวนัที 17 ก.ค.64   น.ต.วิโรจน ์ อารยีวงศส์ถิต หน.สน.เรือ

เขมราฐ ไดร้บัแจง้จากสายลบัวา่  จะมกีารลกัลอบลาํเลยีงไมพ้ะยงู ไมท่ราบจาํนวน สง่ออกนอกราชอาณาจกัร โดยไมไ่ดร้บั

อนญุาต  โดยใชเ้สน้ทางยทุธศาสตร ์อ.โขงเจียม-อ.เขมราฐ โดยมเีป้าหมายนาํไมห้วงหา้มดงักลา่วออกนอกราชอาณาจกัรในพนืที

ฝังแมน่าํโขง ในเขตอ.โพธิไทร จ.อบุลราชธาน ี จึงรายงานให ้น.อ.รฐัวชัต ์วิชกลู ผบ.นรข.เขตอบุลราชธานี ทราบ  และไดว้างแผน

เขา้จบักมุ โดยในเวลาประมาณ 18.30 น. ไดจ้ดัชุดปฏิบตักิารทางบกโดยกาํลงัพลจาก สน.เรอืเขมราฐ เขา้ตรวจสอบตามเสน้ทาง

ดงักลา่ว  จนกระทงัเวลา 00.10 น. ของวนัที 18 ก.ค.64 ชดุปฏิบตัิการไดพ้บรถยนตต์อ้งสงสยัตามทไีดร้บัรายงานมา  จึงได้

ติดตามรถคนัดงักลา่ว  และเมอืรถคนัดงักลา่วรูว้า่มีเจา้หนา้ทีติดตาม  จึงไดจ้อดรถ แลว้อาศยัความมืดวิงหลบหนี รอดพน้จากการ

จบักมุไปได ้  ชดุปฏิบตัิการฯ จงึไดเ้ขา้ตรวจสอบรถตอ้งสงสยัคนัดงักลา่ว พบไมพ้ะยงู จาํนวน 78 ทอ่น อยูภ่ายในรถตู ้สีขาว ตรา

อกัษรโตโยตา้ หมายเลขทะเบยีน บษ 3712 อบุลราชธานี จึงทาํการตรวจยดึของกลางทงัหมดมาท ีบก.นรข.เขตอบุลราชธานี และ

ไดท้าํบนัทกึการตรวจยดึ และนาํของกลางทงัหมดสง่พนกังานสอบสวน สภ.โพธิไทร จ.อบุลฯ  เพอืดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป  


