
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 25 ส.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- มุมข�าราชการ: ปลัดและอธิบดี (ไทยรัฐ 26 สิงหาคม 2564 หน�า 7) 

- ข'าวทะลุคน: สุรชัย อจลบุญ นั่งอธิบดีกรมป,าไม� (ข'าวสด 25 สิงหาคม 2564 หน�า 7) 

- ผู�ประกอบการธุรกิจอ.เขาค�อระส่ำ หลังคำสั่งคสช.6/2562หมดอาย (เดลินิวส3 25 สิงหาคม 2564 หน�า 10) 

ข�าวเว็บไซต+ 

สุรชัย อจลบุญ นั่งอธิบดีกรมป,าไม� : ข'าวทะลุคน ( ข'าวสด 24 สิงหาคม 2564 )   

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6579628 

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ3 แจ�งจับ อธิบดีกรมป,าไม� ฐานปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ  ( เช�าข'าว 7 สี 24 สิงหาคม 2564 )        

https://news.ch7.com/detail/509799 

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ3 ร�องเอาผิด อธิบดีกรมป,าไม�  ( สนามข'าว 7 สี 24 สิงหาคม 2564 ) 

https://news.ch7.com/detail/509774 
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สุรชัย อจลบุญ นั่งอธิบดีกรมป�าไม� : ข�าวทะลุคน 

24 ส.ค. 2564   https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6579628 

สุรชัย อจลบุญ นั่งอธิบดีกรมป�าไม� : มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 17 ส.ค. เห็นชอบตามท่ีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) 

เสนอแต�งต้ัง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม เปIนอธิบดีกรมป�าไม� มีผลต้ังแต�วันท่ี 1 

ต.ค.นี้ 

เกิดวันท่ี 18 มี.ค. 2508 ท่ีกทม. 

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ป�าไม� โรงเรียนการป�าไม�แพร� รุ�นท่ี 9 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาโทวนศาสตรS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรS 

ปT 2530 รับราชการกรมป�าไม� ปT 2548 โอนมากรมอุทยานแห�งชาติ สัตวSป�า และพันธุSพืช 

ปT 2551 ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด (ทสจ.) นครศรีธรรม ราช ปT 2552 

ผอ.สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวSป�า และพันธุSพืช 

ปT 2554 ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา ปT 2558 ผอ.สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษSท่ี 13 (แพร�) กรมอุทยานฯ 

ปT 2559 รองอธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ปT 2562 ผู�ตรวจราชการทส. 

ปT 2563 อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

เติบโตและเจริญก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานมาตามลำดับ 

นับเปIนลูกหม�อของกรมป�าไม�อีกคนท่ีได�กลับไปสู�เก�าอ้ีผู�บริหารระดับสูงสุดของกรม 

อีกท้ังเปIนอธิบดีกรมป�าไม�คนแรก ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน ป�าไม�แพร�ด�วย 



 

 

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธS แจ�งจับ อธิบดีกรมป�าไม� ฐานปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ 

https://news.ch7.com/detail/509799 

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธS เตมียเวส วันนี้เดินทางไปท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ บก.ปทส. ในฐานะผู�เสียหาย เพ่ือนำหลักฐานไปแจ�งความให�ตำรวจ

ดำเนินคดีกับ นายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป�าไม� ในความผิดฐานปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ กรณีท่ีมีการสั่ง

ตรวจสอบเรื่องการปลูกสร�างท�าเรือบ�านพักริมน้ำรุกล้ำลำน้ำเจ�าพระยา 

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธS บอกว�าตนเคยถูกแจ�งความดำเนินคดีในเรื่องนี้มาแล�วครั้งหนึ่งซ่ึงก็ได�นำหลักฐานไป

ชี้แจงกับพนักงานสอบสวนจนสุดท�ายมีคำสั่งเด็ดขาดไม�ฟ_องในชั้นอัยการ ซ่ึงข�อเท็จจริงก็คือ "แม�น้ำเจ�าพระยา" 

ไม�ใช� "ป�า" ตามท่ีระบุไว�ใน พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ. 2484 และตามประมวลกฎหมายท่ีดินการสร�างท�าเทียบเรือในลำ

น้ำเจ�าพระยา ไม�เคยพบว�าต�องมีการขออนุญาตกรมป�าไม� และกรมป�าไม� ก็ไม�เคยแจ�งความดำเนินคดีกับผู�ใดมา

ก�อน อีกท้ังริมแม�น้ำเจ�าพระยา มีการต้ังบ�านพักประชาชน โรงแรมและศูนยSการค�าท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนมาใหม�จำนวน

มากแต�กลับไม�เคยมีการดำเนินคดีกับบุคคลอ่ืนนอกจากตนเอง จึงมองว�าเรื่องนี้เข�าข�ายเปIนการปฏิบัติหน�าท่ี

โดยมิชอบ จึงมาแจ�งความดำเนินคดี 

ท้ังนี้ตำรวจ บก.ปทส. ได�รับคำร�องทุกขSดังกล�าวไว� เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต�อไป 

 

 

 

  



 

 

 

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธS ร�องเอาผิด อธิบดีกรมป�าไม� 

https://news.ch7.com/detail/509774 

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธS เตมียเวส ไปแจ�งความกับตำรวจ บก.ปทส. ในฐานะผู�เสียหาย ให�ดำเนินคดีกับอธิบดี

กรมป�าไม� ฐานปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ จากเรื่องท่ีมีการสั่งตรวจสอบว�า การสร�างท�าเทียบเรือริมน้ำเจ�าพระยา

เปIนการบุกรุกป�าไม� 

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธS เตมียเวส ไปท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ บก.ปทส. ในฐานะผู�เสียหาย เพ่ือนำหลักฐานไปแจ�งความให�ตำรวจ 

ดำเนินคดีกับ นายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป�าไม� ในความผิดฐานปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ กรณีท่ีมีการสั่ง

ตรวจสอบเรื่องการปลูกสร�างท�าเรือบ�านพักริมน้ำ รุกล้ำลำน้ำเจ�าพระยา 

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธS บอกว�า ตนเคยถูกแจ�งความดำเนินคดีในเรื่องนี้มาแล�วครั้งหนึ่ง ซ่ึงก็ได�นำหลักฐานไป

ชี้แจงกับพนักงานสอบสวน จนสุดท�ายมีคำสั่งเด็ดขาดไม�ฟ_องในชั้นอัยการ ซ่ึงข�อเท็จจริงก็คือ "แม�น้ำ

เจ�าพระยา" ไม�ใช� "ป�า" ตามท่ีระบุไว�ใน พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ. 2484 และตามประมวลกฎหมายท่ีดิน การสร�างท�า

เทียบเรือในลำน้ำเจ�าพระยา ไม�เคยพบว�าต�องมีการขออนุญาตกรมป�าไม� และกรมป�าไม� ก็ไม�เคยแจ�งความ

ดำเนินคดีกับผู�ใดมาก�อน อีกท้ัง ริมแม�น้ำเจ�าพระยามีการต้ังบ�านพักประชาชน โรงแรม และศูนยSการค�าท่ีเพ่ิง

เกิดข้ึนมาใหม�จำนวนมาก แต�กลับไม�เคยมีการดำเนินคดีกับบุคคลอ่ืนนอกจากตนเอง จึงมองว�าเรื่องนี้เข�าข�าย

เปIนการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ จึงมาแจ�งความดำเนินคดี 

ท้ังนี้ ตำรวจ บก.ปทส. ได�รับคำร�องทุกขSดังกล�าวไว� เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต�อไป 


