
สรุปขาวประจําในวันที่ 26 พ.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- แนะมองอนาคตปรับระเบียบใชประโยชนปาสงวน (ไทยรัฐ 27 พฤศจิกายน 2564 หนา 7) 

- มองรอบทิศ: คา 'ไมพะยูง' สนุกสนาน! (เดลินิวส 26 พฤศจิกายน 2564 หนา 3) 

ขาวเว็บไซต 

เกาะงําไมจบ ! ชาวบานแจง กมธ.กฎหมายฯ ยันครอบครัวถูก   'รังสิมันต'ขมขู (แนวหนา 25 พฤศจิกายน 2564) 
https://www.naewna.com/politic/618165 
ไมจบ!! ชาวบานเขาแจง กมธ.กฎหมาย ยนัครอบครัวถูก "รังสิมันต" ขมขูไลพนเกาะงําจริง  
(สยามรัฐ 25 พฤศจิกายน 2564) 
https://siamrath.co.th/n/300691 
ชาวเกาะงํา เขาแจง กมธ.กฎหมาย ยันถูก “โรม” ขูไลพนพ้ืนท่ีไมโกหก ลั่นไมเดือดรอนจริงไมมาถึงนี้ 
(ผูจัดการออนไลน 25 พฤศจิกายน 2564) 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000117025 
ไมของกลาง สรางพิพิธภัณฑ มรดกวัฒนธรรม รุน สูรุน (มติชน 25 พฤศจิกายน 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3057566 
จนท.ทหาร รวมกับ จนท.อุทยานฯ ตรวจสอบบุกรุกแผวถางปา พ้ืนท่ี จ.ตาก (เชียงใหมนิวส 25 พฤศจิกายน 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1850387/ 
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เกาะงําไม่จบ ! ชาวบ้านแจง กมธ.กฎหมายฯ ยันครอบครัวถูก'รังสิมันต์'ข่มขู่ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.34 น. 

เกาะงําไม่จบ! ชาวบ้านเข้าแจง กมธ.กฎหมายฯ ยันครอบครัวถูก"รังสิมันต์"ข่มขู่ไล่พ้นเกาะงําจริง ลั่นไม่เคยพูดโกหก ถ้าไม่เดือดร้อนจริงไม่ด้ินรน
มาถึงท่ีนี่ 

เม่ือเวลา 15.00 น.วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ท่ีรัฐสภา นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ กฎหมาย 
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยถึงผลประชุม ในวันนี้โดยได้มีการพิจารณากรณีท่ีชาวบ้านเกาะงํา จ.ภูเก็ต ได้ร้องเรียนว่าถูก 
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ข่มขู่ขับไล่ร้ือถอนท่ีอาศัย โดยกรรมาธิการได้เชิญ นายอนัธชัย ล่องนาวา ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บน
เกาะงํา จ.ภูเก็ต พร้อมภรรยา รวมท้ังได้เชิญอธิบดีกรมป่าไม้ มาชี้แจงต่อท่ีประชุมด้วย โดยทางกรรมาธิการก็ได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือดําเนินการให้
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป 

โดย นายอรัธชัย กล่าวยืนยันว่า ตนและครอบครัวได้ถูก นายรังสิมันต์ โรม ข่มขู่ โดยไปชี้หน้าถึงท่ีบ้าน นั่งห่างกันไม่เกิน 3 เมตร โดยข่มขู่ว่าให้ย้าย
ออกบ้านภายใน 15 วัน หากตนไม่ยอมย้ายออกเกาะงํา นายรังสิมันต์จะกลับมาอีกคร้ังและจะร้ือถอนเอง โดยสิ่งท่ีตนพูดไม่ใช่เร่ืองโกหกอย่าง
แน่นอน มันคือเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน ลูกของตนยังเด็ก หากสิ่งท่ีตนพูดไม่ใช่เร่ืองจริง เด็กๆ จะจําหน้าของนายรังสิมันต์ได้อย่างไร การท่ีตนเดินทาง
มาท่ี กทม.เพราะได้รับความเดือดร้อน ไม่ใช่นั้นตนคงไม่ด้ินรนเดินทางมาถึงท่ีนี่ 

ท้ังนี้ นายอรัธชัย ได้ย่ืนเร่ืองร้องต่อกรรมาธิการ เม่ือเดือน ต.ค.ปี 2563 ว่า ถูก นายรังสิมันต์ โรม เม่ือครั้งเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในปี 2562 
พร้อมพวก ลงพ้ืนท่ีเกาะงํา ข่มขู่ขับไล่ และบังคับให้เซ็นเอกสารเพ่ือร้ือถอนท่ีพักอาศัยภายในระยะเวลา 2 เดือน โดย นายอนัธชัย กล่าวว่า 
เหตุการณ์คร้ังนั้นนายรังสิมันต์ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ โดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้นําตัวลูกชาย 2 คน ไปกักขังและสอบปากคํา เพ่ือ
ดําเนินคดีต่อครอบครัว 

 

 

 

 

 



 

 
ไม่จบ!! ชาวบ้านเข้าแจง กมธ.กฎหมายฯ ยัน ครอบครัวถูก "รังสิมันต์" ข่มขู่ไล่พ้นเกาะงําจริง ลั่นไม่เคยพูดโกหก ถ้าไม่เดือดร้อนจริงไม่ด้ินรนมาถึงท่ีนี่ 

วันท่ี 25 พ.ย.64 เวลา 15.00 น. ท่ีรัฐสภา นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ กฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยถึงว่า การประชุมวันนีได้มีการพิจารณากรณีท่ี ชาวบ้านเกาะงํา จ.ภูเก็ต ได้ร้องเรียนว่าถูกนายรังสิ
มันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ข่มขู่ขับไล่ร้ือถอนท่ีอาศัย โดยกรรมาธิการได้เชิญนายอนัธชัย ล่องนาวา ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บนเกาะงํา 
จังหวัดภูเก็ต พร้อมภรรยา รวมท้ังได้เชิญอธิบดีกรมป่าไม้ มาชี้แจงต่อท่ีประชุมด้วย โดยทางกรรมาธิการก็ได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือดําเนินการให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป 

โดยนายอรัธชัย กล่าวยืนยันว่า ตนและครอบครัวได้ถูกนายรังสิมันต์ โรม ข่มขู่โดยไปชี้หน้าถึงท่ีบ้าน นั่งห่างกันไม่เกิน 3 เมตร โดยข่มขู่ว่าให้ย้าย
ออกบ้านภายใน 15 วัน หากตนไม่ยอมย้ายออกเกาะงํา นายรังสิมันต์จะกลับมาอีกคร้ังและจะร้ือถอนเอง โดยสิ่งท่ีตนพูดไม่ใช่เร่ืองโกหกอย่าง
แน่นอน มันคือเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน ลูกของตนยังเด็ก หากสิ่งท่ีตนพูดไม่ใช่เร่ืองจริง เด็ก ๆ จะจําหน้าของนายรังสิมันต์ได้อย่างไร การท่ีตน
เดินทางมาท่ี กทม.เพราะได้รับความเดือดร้อน ไม่ใช่นั้นตนคงไม่ด้ินรนเดินทางมาถึงท่ีนี่ 

ท้ังนี้นายอรัธชัย ได้ย่ืนเรื่องร้องต่อกรรมาธิการเม่ือเดือนต.ค.ปี 2563 ว่า ถูกนายรังสิมันต์ โรม เม่ือคร้ังเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในปี 2562 พร้อม
พวกลงพ้ืนท่ีเกาะงําข่มขู่ขับไล่ และบังคับให้เซ็นเอกสารเพ่ือร้ือถอนท่ีพักอาศัยภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยนายอนัธชัยกล่าวว่า เหตุการณ์คร้ังนั้น
นายรังสิมันต์ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ โดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้นําตัวลูกชาย 2 คนไปกักขังและสอบปากคํา เพ่ือดําเนินคดีต่อครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เกาะงําไม่จบ! ชาวบ้านเข้าแจง กมธ.กฎหมายฯ ยัน ครอบครัวถูก ส.ส.ก้าวไกล ข่มขู่ไล่พ้นเกาะงําจริง ลั่นไม่เคยพูดโกหก ถ้าไม่เดือดร้อนจริงไม่ด้ิน
รนมาถึงท่ีนี่ 

วันนี้ (25 พ.ย.) เม่ือเวลา 15.00 น. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยถึงผลประชุมในวันนี้ โดยได้มีการพิจารณากรณีท่ีชาวบ้านเกาะงํา จ.ภูเก็ต ได้ร้องเรียนว่า ถูก นายรังสิมันต์ โรม 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ข่มขู่ขับไล่ร้ือถอนท่ีอาศัย โดยกรรมาธิการได้เชิญนายอนัธชัย ล่องนาวา ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บนเกาะงํา จังหวัด
ภูเก็ต พร้อมภรรยา รวมท้ังได้เชิญอธิบดีกรมป่าไม้ มาชี้แจงต่อท่ีประชุมด้วย โดยทางกรรมาธิการก็ได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือดําเนินการให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป 

โดย นายอรัธชัย กล่าวยืนยันว่า ตนและครอบครัวได้ถูกนายรังสิมันต์ โรม ข่มขู่ โดยไปชี้หน้าถึงท่ีบ้าน นั่งห่างกันไม่เกิน 3 เมตร โดยข่มขู่ว่า ให้ย้าย
ออกบ้านภายใน 15 วัน หากตนไม่ยอมย้ายออกจากเกาะงํา นายรังสิมันต์ จะกลับมาอีกคร้ัง และจะรื้อถอนเอง โดยสิ่งท่ีตนพูดไม่ใช่เร่ืองโกหกอย่าง
แน่นอน มันคือเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน ลูกของตนยังเด็ก หากสิ่งท่ีตนพูดไม่ใช่เร่ืองจริง เด็กๆ จะจําหน้าของนายรังสิมันต์ได้อย่างไร การท่ีตนเดินทาง
มาท่ี กทม.เพราะได้รับความเดือดร้อน ไม่เช่นนั้น ตนคงไม่ด้ินรนเดินทางมาถึงท่ีนี่ 

ท้ังนี้ นายอนัธชัย ได้ย่ืนเร่ืองร้องต่อกรรมาธิการเม่ือเดือน ต.ค.ปี 2563 ว่า ถูก นายรังสิมันต์ โรม เม่ือคร้ังเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในปี 2562 
พร้อมพวกลงพ้ืนท่ีเกาะงํา ข่มขู่ขับไล่ และบังคับให้เซ็นเอกสารเพ่ือร้ือถอนที่พักอาศัยภายในระยะเวลา 2 เดือน โดย นายอนัธชัย กล่าวว่า 
เหตุการณ์คร้ังนั้น นายรังสิมันต์ ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ โดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้นําตัวลูกชาย 2 คน ไปกักขังและสอบปากคํา เพ่ือ
ดําเนนิคดีต่อครอบครัว 

 



 

 
ไม้ของกลาง สร้างพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม รุ่น สู่รุ่น 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันจะนําไปสู่การสร้างความย่ังยืนจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

การทํางานเน้นท้ังด้านอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พร้อมๆ ไปกับการยกระดับกระบวนทัศน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมของสังคม 

การสร้างองค์ความรู้และจิตสํานักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งข้ึนตอนท่ีมีความสําคัญและถือเป็นต้นธารของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแท้จริง 

รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ทส.) กรมป่าไม้ กองทัพบก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงมีนโยบายก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้เร่ืองไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ และเกิดจิตสํานึกร่วมกันในการพิทักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกท้ังยังเป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังใช้เป็นอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะของประเทศไทยด้วย 

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เร่ืองไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน สร้างในพ้ืนท่ีเขตวังทองหลางซ่ึงกองทัพบกได้รับพระราชทานท่ีดินจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ออกแบบโดยกรมศิลปากร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ 

อาคารจัดวางเป็นลักษณะ 3 มุขจั่ว คือ มีมุขตรงกลาง มุขด้านซ้าย และด้านขวา ภายนอกอาคาร ผนังบุด้วยหินอ่อน และมีจั่ว รวยระกา ลวดลาย
ปูนปั้น ทาสี พระปรมาภิไธย โลหะหล่อปิดทอง เป็นองค์ประกอบ 

มีความสูง 2 ชั้น โดย ชั้นแรกประกอบด้วย ส่วนพิพิธภัณฑ์, ห้องรับรอง และสํานักงาน ชั้นสองประกอบด้วย ส่วนจัดแสดง, ส่วนรับรอง และห้อง
ประชุม 

ภายในตกแต่งเล่าเร่ืองราววรรณคดี คติความเชื่อ ความรู้ในอดีต การเมือง การปกครอง เร่ืองราวของประวัติศาสตร์ชาติไทย 



ไม้ท่ีใช้ก่อสร้างเป็นไม้มีค่า 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง และไม้สัก ซ่ึงเป็นไม้มีค่าท่ีอยู่คู่บ้านคู่เมืองป่าเมืองไทย 
มาช้านาน ท้ังหมดเป็นไม้ของกลางท่ีเจา้หน้าท่ีสามารถยึดได้ 

โดยไม้ของกลางล็อตท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ คดีไม้สาละวิน เป็นไม้สักท้ังหมด อยู่ในจ.แม่ฮ่องสอน พ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา มีการยึดจับกุมเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว 
จนขณะนี้คดีถึงท่ีสุดแล้ว 

สําหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เร่ืองไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินขณะนี้ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการรับมอบไม้และแปรรูปไม้ของกลางท่ีสิ้นสุดคดีความ 

ท้ังนี้ การแปรรูปไม้มีค่าของกลางจากคดีต่างๆ ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2558-2564 และจากการตรวจติดตามการแปรรูปไม้มีค่าของกลาง พบว่าไม้
ท้ังหมดท่ีเข้ามามีความสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 และเม่ือทําการแปรรูปแล้วจะได้ผลผลิตเป็นไม้แปรรูปประมาณร้อยละ 20 

ท่ีเหลือจะกลายเป็นเศษไม้ ปีกไม้ เศษหัวไม้ตัด และขี้เลื่อยข้ีกบ ซ่ึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะดําเนินการเก็บรักษาส่วนต่างๆของไม้ไว้ท้ัง 100% 
เพ่ือนํามามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

แม้การเปลี่ยนแปลงทางความคิดต้องใช้เวลานาน แต่ผลสําเร็จจากโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของไทย ท้ังประติมากรรม 
จิตรกรรม งานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงจะช่วยหว่านเมล็ดพันธ์ุทางความคิด อันจะ
ช่วยให้คนรุ่นใหม่รับช่วงต่อของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง และจะช่วยให้ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ตามท่ี พลโท อภิเชษฐ์ ซ่ือสัตย์ แม่ทัพภาคท่ี 3/ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานท่ีมีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง 
ทําลาย หรือด้วยการกระทําใดๆ อันเป็นการทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพ้ืนท่ีนั้น ได้
ดําเนินการจับกุมและปราบปรามในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าท่ีทหารจาก กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 14 จํานวน 1 
ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ และหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีตาก 6 (ร่มเกล้า) เข้าตรวจสอบการบุกรุกแผ้วถาง
ป่าเขตอุทยานแห่งชาติ ในพ้ืนท่ีบ้านห้วยไผ่ ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติการพบว่า มีการบุกรุกแผ้วถางป่า จํานวน 1 
แปลง เนื้อท่ีประมาณ 9 ไร่เศษ จากการตรวจจุดเกิดเหตุและพ้ืนท่ีใกล้เคียงแล้ว ไม่พบตัวผู้กระทําผิด เจ้าหน้าท่ี จึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวน 
ติดตามดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดตามกฎหมายต่อไป 

 
ท้ังนี้ หากพ่ีน้องประชาชนพบเห็น การลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีทหารในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกท้ังหากพ่ีน้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซ่ือสัตย์ แม่ทัพภาคท่ี 3/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่ง
ข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคท่ี 3” ID Line : ISOC3 เพ่ือรับทราบข้อมูลและนําไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของ
กฎหมาย สร้างความม่ันคงให้สังคมไทยสืบไป 

 


