
สรุปขาวประจําในวันที่ 9-11 ต.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- "จตุพร"ติดตาม"พิพิธภัณฑไมมีคา"   (ไทยรัฐ 11 ตุลาคม 2564 หนา 7) 
- ยึดปาสงวนฯระยอง ถูกบุกรุกอางมีโฉนด   (ไทยรัฐ 11 ตุลาคม 2564 หนา 10) 
- รองปปช.สอบบัญชี"บิ๊กปด" ของใจ"พระเครื่อง"ประเมินคามิได    (ผูจัดการรายวัน 3600 11 ตุลาคม 2564 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

ปลัด ทส.ติดตามการแปรรูปไมมีคา สรางพิพิธภัณฑ กําชับแนวทางใชประโยชนจากเศษไม-ข้ีเลื่อยท่ีเหลือ 
(มติชน 9 ตุลาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2982250 
ปลัดฯ จตุพร ตรวจติดตามการแปรรูปไมมีคา สําหรับกอสรางพิพิธภัณฑ (บานเมือง 9 ตุลาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/253777 
“จตุพร” ติดตามความคืบหนา “พิพิธภัณฑไมมีคา” (ไทยรัฐ 11 ตุลาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2216427 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร ติดตามการปลูกปา ตามโครงการปลูกปาเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปาตนน้ํา ปาชายเลน 
และปองกันไฟปา ป 2564 (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 8 ตุลาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211008140653519 
หนีไมรอด! ปาไมแพรรวบสองผูตองหาพรอมไมสัก 15 ทอน (เชียงใหมนิวส 10 ตุลาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1805100/ 
สจป.3 สาขาแพร ตรวจเยี่ยมใหกําลังใจหนวยปองกันรักษาปาแมตาย้ําใหทํางานเต็มความสามารถ  
(เชียงใหมนิวส 9  ตุลาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1804097/ 
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ปลัด ทส.ติดตามการแปรรูปไม้มีค่า สําหรับก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ กําชับเร่งวางแนวทางใช้ประโยชน์จากเศษไม้-ข้ีเลื่อยท่ีเหลือ 

เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการดําเนินงานแปรรูปไม้มีค่า
สําหรับก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุกิจ จันทร์ทอง รักษาการ
ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม และนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล 
ร่วมให้ข้อมูลผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

โดยส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการแปรรูปไม้มีค่าท้ัง 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้แดง ไม้
ประดู่ ไม้มะค่าโมง และไม้ชิงชัน ท่ีเป็นไม้ของกลางท่ีสิ้นสุดคดีความแล้ว สําหรับใช้ในการตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
อาทิ ประตู หน้าต่าง ฝ้า พ้ืน ฝาผนัง ตามการออกแบบของกรมศิลปากร ท่ีอาศัยความแตกต่างจากสีของเน้ือไม้แต่ละชนิดมาประกอบกันให้เกิด
ความสวยงามในการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถานท่ีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ และงานฝีมือ
ต่างๆ ของไทย 

 
การแปรรูปไม้มีค่าของกลาง สําหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2558-2564 เต็มกําลังการผลิตของส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ท่ี
สามารถรองรับการแปรรูปไม้ได้วันละประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงปัจจุบันได้ดําเนินการแปรรูปไม้มีค่าของกลางไปแล้วรวมท้ังสิ้นกว่า 11,689 
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87.4 ของปริมาณไม้ของกลางท้ังหมดท่ีได้รับมอบจากกรมป่าไม้ รวมจํานวน 13,365 ลูกบาศก์เมตร 



 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า จากการตรวจติดตามการดําเนินงานแปรรูปไม้มีค่าของกลาง พบว่า ไม้ท้ังหมดท่ีเข้ามามีความสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 
และเม่ือทําการแปรรูปแล้วจะได้ผลผลิตเป็นไม้แปรรูปประมาณร้อยละ 20 ท่ีเหลือจะกลายเป็นเศษไม้ ปีกไม้ เศษหัวไม้ตัด และขี้เลื่อยข้ีกบ  
ซ่ึง อ.อ.ป. ต้องเก็บรักษาส่วนต่างๆ ของไม้ไว้ท้ัง 100% ตามมติของคณะกรรมการท่ีผ่านมา โดยเฉพาะข้ีเลื่อย ท่ีปัจจุบันพบว่ามีปริมาณมากถึงเกือบ 
1,600 ตัน จึงได้มอบหมายให้ อ.อ.ป. และกรมป่าไม้ เร่งหาวิธีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสนอเข้าสู่คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ฯ ในปัจจุบันพิจารณา แทนการปล่อยท้ิงไว้ให้เสื่อมสภาพและไม่เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการดําเนินงานแปรรูปไม้มีค่าสําหรับ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง รักษาการผู้อํานวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม และนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล ร่วมให้
ข้อมูลผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

โดยส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการแปรรูปไม้มีค่าท้ัง 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้แดง  
ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง และไม้ชิงชัน ท่ีเป็นไม้ของกลางท่ีสิ้นสุดคดีความแล้ว สําหรับใช้ในการตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดิน อาทิ ประตู หน้าต่าง ฝ้า พ้ืน ฝาผนัง ตามการออกแบบของกรมศิลปากร ท่ีอาศัยความแตกต่างจากสีของเนื้อไม้แต่ละชนิดมาประกอบกัน
ให้เกิดความสวยงามในการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถานที่สําหรับจัดแสดงงานศิลปะ และ
งานฝีมือต่าง ๆ ของไทย 

การแปรรูปไม้มีค่าของกลาง สําหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2558-2564 เต็มกําลังการผลิตของส่วนอุตสาหกรรมไม้วัง
น้อย ท่ีสามารถรองรับการแปรรูปไม้ได้วันละประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงปัจจุบันได้ดําเนินการแปรรูปไม้มีค่าของกลางไปแล้วรวมท้ังสิ้นกว่า 
11,689 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87.4 ของปริมาณไม้ของกลางท้ังหมดท่ีได้รับมอบจากกรมป่าไม้ รวมจํานวน 13,365 ลูกบาศก์เมตร 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า จากการตรวจติดตามการดําเนินงานแปรรูปไม้มีค่าของกลาง พบว่า ไม้ท้ังหมดท่ีเข้ามามีความสมบูรณ์ประมาณร้อย
ละ 50 และเม่ือทําการแปรรูปแล้วจะได้ผลผลิตเป็นไม้แปรรูปประมาณร้อยละ 20 ท่ีเหลือจะกลายเป็นเศษไม้ ปีกไม้ เศษหัวไม้ตัด และขี้เลื่อยข้ีกบ 
ซ่ึง อ.อ.ป. ต้องเก็บรักษาส่วนต่าง ๆ ของไม้ไว้ท้ัง 100% ตามมติของคณะกรรมการท่ีผ่านมา โดยเฉพาะข้ีเลื่อย ท่ีปัจจุบันพบว่ามีปริมาณมากถึง
เกือบ 1,600 ตัน จึงได้มอบหมายให้ อ.อ.ป. และกรมป่าไม้ เร่งหาวิธีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสนอเข้าสู่คณะกรรมการฝ่ายโครงการ
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ในปัจจุบันพิจารณา แทนการปล่อยท้ิงไว้ให้เสื่อมสภาพและไม่เกิดประโยชน์ต่อไป 

ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ําท่วม ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ซ่ึงต้ังอยู่ติดริม
แม่น้ําเจ้าพระยา พร้อมให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันสถานการณ์น้ําท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อโรงงานแปรรูปไม้ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 

 



 

 

“จตุพร” ติดตามความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการดําเนินงานแปรรูปไม้มีค่า
สําหรับก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ท่ีส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ีได้รับมอบหมายให้แปรรูปไม้มีค่าท้ัง 6 ชนิด 
ได้แก่ พะยูง สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง และชิงชัน ท่ีเป็นไม้ของกลางท่ีสิ้นสุดคดีความแล้ว สําหรับใช้ในการตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดิน อาทิ ประตู หน้าต่าง ฝ้า พ้ืน ฝาผนัง ตามการออกแบบของกรมศิลปากร 

ท้ังนี้ การแปรรูปไม้มีค่าของกลาง ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2558-2564 และจากการตรวจติดตามการแปรรูปไม้มีค่าของกลาง พบว่า ไม้ท้ังหมดท่ีเข้ามามี
ความสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 และเม่ือทําการแปรรูปแล้วจะได้ผลผลิตเป็นไม้แปรรูปประมาณร้อยละ 20 ท่ีเหลือจะกลายเป็นเศษไม้ ปีกไม้  
เศษหัวไม้ตัด และขี้เลื่อยข้ีกบ ซ่ึง อ.อ.ป.ต้องเก็บรักษาส่วนต่างๆของไม้ไว้ท้ัง 100% โดยเฉพาะข้ีเลื่อย ท่ีปัจจุบันพบว่ามีปริมาณมากถึงเกือบ 1,600 ตัน 
จึงได้มอบหมายให้ อ.อ.ป.และกรมป่าไม้ เร่งหาวิธีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสนอเข้าสู่คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ 
พิจารณาแทนการปล่อยท้ิงไว้ให้เสื่อมสภาพและไม่เกิดประโยชน์ต่อไป. 
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วันนี้ (8 ต.ค.64) เวลา 10.30 น. ท่ีป่าชุมชนบ้านห้วยขึม ตําบลน้ําเลา อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.6 (น้ําเลา) 
ผู้ใหญ่บ้านห้วยขึม และเครือข่ายป่าชุมชนห้วยขึม ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผลการดําเนินการปลูกป่าประชาอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ประจําปี 2564 ซ่ึงได้ดําเนินการปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านห้วยขึม ตําบลนํ้าเลา อําเภอร้องกวาง  
ไปจํานวน 50 ไร่  

ผลการตรวจสอบพบว่าต้นไม้ท่ีปลูกมีอัตราการรอดตายสูง และมีการเจริญเติบโตเป็นท่ีน่าพอใจ และขอความร่วมมือจากประชาชนภาคีเครือข่าย 
ร่วมกันดูแลรักษา ให้ต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตเป้นป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

 

 

 

 



 

หนีไม่รอด! ป่าไม้แพร่รวบสองผู้ต้องหาพร้อมไม้สัก 15 ท่อน 
10 ต.ค. 64 

 
วันท่ี 10 ต.ค. 64 เวลา 11.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยการอํานวยการของนายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่, 
นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.12  (แม่จั๊วะ) 
ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้, เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ภาคเหนือ 2, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
พร.13 (แม่ปาน), เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้แพร่ ชุดท่ี 2, เจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

ตรวจพบการกระทําผิด 1 ราย ผู้ต้องหา 2 คน ตรวจยึด ไม้สักท่อน 15 ท่อน ปริมาตร 2.23 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทําผิด 2 รายการ เหตุเกิดท่ี  
ป่าห้วยลากปืน ท้องท่ีบ้านห้วยลากปืน ม.10 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ นําส่ง พงส. สภ.ห้วยไร่ ดําเนินคดี ตาม ปจว. ข้อ 3 คดี 137/64 ยึดทรัพย์ 
71/64 ลงวันท่ี 10 ต.ค. 64 เวลา 16.20 น. โดยมี ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ มณีกาศ เป็น พนักงานสอบสวน 

 

 
 



 

สจป.3 สาขาแพร่ ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจหน่วยป้องกันรักษาป่าแม่ต้าย้ําให้ทํางานเต็มความสามารถ 
9 ต.ค. 64 

 
เม่ือบ่ายวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่,  
นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ออกตรวจเย่ียมให้กําลังใจ ณ หน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี พร.10 (แม่ต้า) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 

โดยมี หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.10. (แม่ต้า) และเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับชมการ สาธิตการฝึก
ระเบียบแถวกําลังพลซ่ึงหนว่ยฯ ได้ทําการฝึกทบทวนเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค กล่าวให้โอวาท
และให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เคร่ืองด่ืมเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยต่อไป 

 

 




