
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 2 ธ.ค. 64 

 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ชกหลังข	าว (ไทยรัฐ 2 ธันวาคม 2564 หน�า 7) 

- ป.ป.ช.ชี้ "เกาะนุ�ยนอก" ป'ารก-ดีเอสไอเต�นสอบ จนท.ถือโฉนด (ไทยรัฐ 3 ธันวาคม 2564 หน�า 10)  

- เดลินิวส5ก	อนข้ึนแท	น: ทะเลหมอกอัยเยอร5เวง (เดลินิวส5 2 ธันวาคม 2564 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต* 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ�านแม	
หลุย 

(สยามรัฐออนไลน5  1 ธันวาคม 2564)  https://siamrath.co.th/n/302303 

'วิษณุ'เผย'นายกฯ'ให�ความสนใจเรื่องพลังงานสะอาด-ขยะพิษ 

(แนวหน�า 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/politic/619356 

"ปลัดฯ จตุพร" Kick Off ออกกำลังกายวิถีใหม	 นำทีมผู�บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ี ทส. ขยับตัว ลดพุง 

(บ�านเมือง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/260939 

กอ.รมน.สุโขทัยสนธิกำลังยึดคืนป'าชุมชน ถูกบุกรุกกว	าร�อยไร	 

(ไทยโพสต5 1 ธันวาคม 2564)  https://www.thaipost.net/general-news/36638/ 

ระดมกำลัง300นายเป]ดยุทธการปราบแก̂งลอบตัดไม�-ล	าสัตว5ป'า‘น	าน-อุตรดิตถ5’ 

(แนวหน�า 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/local/619456 

 

 

 

 

 

 



 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ�านแม	หลุย 

 สยามรัฐออนไลน5  1 ธันวาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/302303 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและ
ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ�านแม	หลุย จ.แม	ฮ	องสอน 

วันท่ี 1 ธ.ค.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามความก�าวหน�าโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ�านแม	หลุย หมู	ท่ี 4 ตำบลแม	สวด อำเภอสบเมย จังหวัด
แม	ฮ	องสอน โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห5 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร5มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู�อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานท่ี 1 นายกตัญdู ใจชื้น ผู�อำนวยการโครงการชลประทานแม	ฮ	องสอน และคณะ เฝfาทูลละอองพระบาทรับ
เสด็จ ณ โรงเรียนบ�านแม	หลุย 

ในการนี้ สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให� กรม
ป'าไม� กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร	วมกันพิจารณาเพ่ิมความชุ	มชื้นให�กับผืนป'า และจัดหาน้ำสนับสนุนแก	
โรงเรียนบ�านแม	หลุย และราษฎรบ�านแม	หลุย จำนวน 362 ราย ซ่ึงประสบปiญหาแหล	งเก็บน้ำเดิมไม	เพียงพอต	อความ
ต�องการเนื่องจากระบบประปาภูเขาเดิมเสียหาย โดยกรมชลประทานมีแผนจะดำเนินการก	อสร�างโครงการฝายบ�านแม	ห
ลุยพร�อมระบบส	งน้ำ ความยาว 14 เมตร สูง 1 เมตร พร�อมระบบส	งน้ำด�วยท	อ PVC และบ	อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แห	ง พร�อมท้ังติดต้ังเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ5ประกอบ 

ปiจจุบันกรมชลประทานได�มีการเตรียมความพร�อมด�านวิศวกรรมเรียบร�อยแล�ว และเม่ือโครงการแล�วเสร็จจะสามารถส	ง
น้ำสนับสนุนเพ่ือช	วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนบ�านแม	หลุย จำนวน 15 ไร	 และน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให�แก	ราษฎรใน
พ้ืนท่ีบ�านแม	หลุยได�เพียงพอตลอดท้ังปm 

 

 



 

'วิษณุ'เผย'นายกฯ'ให�ความสนใจเรื่องพลังงานสะอาด-ขยะพิษ 

วันพุธ ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/politic/619356 

"วิษณุ"เผย"นายกฯ"ให�ความสนใจเรื่องพลังงานสะอาด-ขยะพิษ สั่งหน	วยงานเก่ียวข�องดำเนินการ 

เม่ือเวลา 10.30 น.วันท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ท่ีทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให�สัมภาษณ5ถึง
กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 30 พ.ย.ท่ีผ	านมา ให�นายวิษณุไปร	วมหารือในการ
ยกร	างกฎหมายท่ีบรรจุมาตรการส	งเสริมการปลูกป'าและเรื่องท่ีเก่ียวกับพลังงานสะอาด ว	า ได�มีการพูดเรื่องนี้ในท่ีประชุม 
ครม.ได�มีการมอบหมายให�ฝ'ายกฎหมายของกระทรวงต	างๆ ท่ีเก่ียวข�องไปพิจารณา ซ่ึงถ�าแต	ละกระทรวงดำเนินการแล�วมี
ปiญหา ก็ค	อยเอามาให�ดู 

เม่ือถามว	า จำเปoนต�องมีกฎหมายออกมารองรับชัดเจนขนาดนั้นเลยหรือ นายวิษณุ กล	าวว	า เรากำลังสนใจเรื่องคาร5บอน 
ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปoนเจ�าของเรื่องอยู	 และอีกเรื่องท่ีนายกฯ สั่งออกมาคือเรื่องขยะท่ี
เก่ียวกับขยะสารพิษต	างๆ ท้ังนี้ หน	วยงานท่ีเก่ียวข�องเขาดำเนินการอยู	แล�ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ปลัดฯ จตุพร" Kick Off ออกกำลังกายวิถีใหม	 นำทีมผู�บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ี ทส. ขยับตัว ลดพุง 

วันพฤหัสบดี ท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/260939 

นายจตุพร บุรุษพัฒน5 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) นำทีมผู�บริหาร ข�าราชการ และ
เจ�าหน�าท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ัวประเทศ ออกกำลังกายวิถีใหม	 เสริมสร�างภูมิคุ�มกัน 
ห	างไกลโรค รูปแบบ On-Site ณ บริเวณห�องโถง อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และรูปแบบ 
Online ณ ท่ีตั้งหน	วยงานส	วนภูมิภาค ภายใต�แนวคิด ทส. ยกกำลัง Exercise ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด�วยความคึกคัก และ
เปoนไปตามมาตรการทางสาธารณสุข    

นายจตุพร บุรุษพัฒน5 ปกท.ทส. ได�เน�นย้ำถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพ่ือการมีสุขอนามัยท่ีดี มีภูมิคุ�มกัน 
ห	างไกลโรค ช	วยทำให�จิตใจแจ	มใส ผ	อนคลายความเครียด และสร�างความสุขให�เกิดข้ึนได� โดยส	งเสริมให�มีการจัดกิจกรรม
ออกกำลังกายอย	างต	อเนื่องในทุกวันพุธ เริ่มวันพุธท่ี 1 ธันวาคม เปoนครั้งแรก   

ท้ังนี้ การออกกำลังกาย เปoนหนึ่งในแนวทางการปรับตัววิถีใหม	ท่ีสำคัญ ภายใต�นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ5 ของ นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว	าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ียกให�ปm 2565 เปoนปmแห	งการปรับตัว
และฟvwนฟู โดยให�ความสำคัญกับการปรับตัวและปรับชีวิตของบุคลากรในการดำรงชีวิตใหม	ด�วยความระมัดระวังและดูแล
สุขภาพ ให�สามารถรองรับต	อสถานการณ5ท่ีเปลี่ยนแปลงหรือวิฤตต	างๆท่ีเกิดข้ึนได� เพ่ือมีแรงกายและแรงใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน5สุขของส	วนรวมต	อไป      

นอกจากนี้ การออกกำลังกาย ยังเปoนอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสร�างเสริมสุขภาพเพ่ือปfองกันการติดโควิด -19 ท่ี
องค5การอนามัยโลก (WHO)  ได�ให�คำแนะนำอีกด�วย โดยให�มีกิจกรรมทางกาย อย	างน�อยวันละ 30 นาทีสำหรับผู�ใหญ	 
และวันละ 1 ชั่วโมงสำหรับเด็ก เช	น เดิน วิ่ง ปi{นจักรยาน เล	นโยคะ และรักษาระยะห	างท่ีปลอดภัยจากบุคคลอ่ืนๆ หรือทำ
กิจกรรมภายในบ�าน  เปoนต�น 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.สุโขทัยสนธิกำลังยึดคืนป'าชุมชน ถูกบุกรุกกว	าร�อยไร	 

1 ธันวาคม 2564  https://www.thaipost.net/general-news/36638/ 

1 ธ.ค.2564 - ผู�สื่อข	าวรายงานว	า พันเอกกฤติ พันธะสา รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ได�มอบหมายให� พันตรีคะเนตร รัก
วุ	น หน.ชรต.กอ.รมน. และเจ�าหน�าท่ีกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร	วมกับหน	วยปfองกัน
รักษาป'าท่ี สท.2 (บ�านใหม	) , เจ�าหน�าท่ีฝ'ายปกครอง , ตำรวจ สภ.ทุ	งเสลี่ยม , ตร.กก.4 บก.ปทส. , ชุดปฏิบัติการพิเศษป'า
ไม�สุโขทัย , ตชด.ท่ี 314 และกำนัน ผู�ใหญ	บ�าน ร	วมกันเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีป'าชุมชนท่ีถูกบุกรุกยึดถือครอง บริเวณป'า
ชุมชน ต.เขาแก�วศรีสมบูรณ5 รอยต	อป'าชุมชน ต.บ�านใหม	ไชยมงคล อ.เสลี่ยม จ.สุโขทัย 

จากการตรวจสอบพบมีการบุกรุกแผ�วถางป'าเปoนบริเวณกว�าง เพ่ือยึดถือครอบครองทำประโยชน5 มีร	องรอยการปลูกพืชไร	 
และมีการฝiงหลักเสาปูนแสดงเขตเพ่ือขยายการบุกรุกเพ่ิม เจ�าหน�าท่ีจึงตรวจสอบหาค	าพิกัดอย	างละเอียดด�วยระบบ
สัญญาณดาวเทียม (G.P.S.) รอบแปลง จำนวน 17 จุด พิกัดท่ี 47 Q 

พบว	าบริเวณพ้ืนท่ีบุกรุกท้ังหมด อยู	ในเขตป'าชุมชน ต.เขาแก�วศรีสมบูรณ5 และบางส	วนอยู	ในเขตป'าชุมชน ต.บ�านใหม	ไชย
มงคล รวมเนื้อท่ีถูกบุกรุกกว	า 102 ไร	 เจ�าหน�าท่ีจึงทำการจดบันทึกรวบรวมเอกสารหลักฐาน พร�อมติดปfายประกาศตรวจ
ยึด และมอบให�นายทวีป ยุหลง เจ�าหน�าท่ีป'าไม�ชำนาญการ หัวหน�าหน	วยปfองกันรักษาป'าท่ี สท.2 (บ�านใหม	) เปoนผู�
กล	าวโทษเอาผิด นำหลักฐานท้ังหมดส	งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ	งเสลี่ยม เพ่ือดำเนินการติดตามหาผู�กระทำผิดมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายต	อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดมกำลัง300นายเป]ดยุทธการปราบแก̂งลอบตัดไม�-ล	าสัตว5ป'า‘น	าน-อุตรดิตถ5’ 

วันพุธ ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/619456 

1 ธันวาคม 2564 ท่ีสนามกีฬาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค5 รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน	าน 
นายวิบูรณ5 แววบัณฑิต รองผู�ว	าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู�ว	าราชการจังหวัดน	าน เปoนประธานในพิธีเป]ด
ยุทธการการปfองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�มีค	าและการล	าสัตว5ป'า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติศรีน	าน ท�องท่ีจังหวัด
น	านและจังหวัดอุตรดิตถ5 ป'าสงวนแห	งชาติ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง ตามนโยบายและกลยุทธ5 ของรัฐมนตรีว	าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�ยับยั้งการลักลอบตัดไม�มีค	าและการล	าสัตว5ป'า โดยบังคับการใช�กฎหมายอย	างมี
ประสิทธิภาพและเปoนธรรม สร�างเครือข	ายการมีส	วนร	วมในการฟvwนฟูและดูแลผืนป'าให�คงอยู	 โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล 
ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ5ท่ี 13 ในฐานะผู�อำนวยการศูนย5ปฏิบัติการพิทักษ5ป'า (ศปก.พป.) ให�การต�อนรับ 

นายชิดชนก สุขมงคล กล	าวว	า ศูนย5ปฏิบัติการพิทักษ5ป'า (ศปก.พป.) ส	วนหน�า จังหวัดน	าน และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ตระหนักถึงคุณค	าของการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ และมีภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบ ท่ีได�รับมอบหมายจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการปfองกัน ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเก่ียวกับการป'าไม� 
รวมท้ังส	งเสริมสนับสนุนให�ทุกภาคส	วน เข�ามามีส	วนร	วมในการอนุรักษ5 และได�รับมอบหมายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการปfองกัน ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเก่ียวกับการป'าไม� จึงได�จัดทำ
ยุทธการการปfองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�มีค	าและล	าสัตว5ป'า ในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ5 ป'าสงวนแห	งชาติ ในท�องท่ี
จังหวัดน	านและพ้ืนท่ีข�างเคียง ระหว	างวันท่ี 1-3 ธันวาคม 2564 



ท้ังนี้ เลือกพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติศรีน	าน ท�องท่ีตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน	าน เปoนพ้ืนท่ีเป]ดยุทธการการปfองกัน
และปราบปรามการลักลอบตัดไม�มีค	าและล	าสัตว5ป'า โดยประสานงานกับส	วนอุทยานแห	งชาติ ส	วนอนุรักษ5สัตว5ป'าส	วน
อนุรักษ5และปfองกันทรัพยากร สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ5ท่ี 13 (แพร	) สำนักจัดการทรัพยากรป'าไม�ท่ี 3 สาขาแพร	 กรมป'า
ไม� และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�องในการวางแผนการกำหนดพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตลอดจนบูรณาการ
หน	วยงาน โดยได�ดำเนินการในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ5ในท�องท่ีจังหวัดน	าน ท่ีมีแนวเขตติดต	อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ีพบไม�มีค	าหายากข้ึนอยู	ในป'าธรรมชาติอย	างหนาแน	นและมีสัตว5ป'าหลากหลายชนิด ในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบอุทยานแห	งชาติศรีน	าน อุทยานแห	งชาติแม	จริม อุทยานแห	งชาติดอยภูคา อุทยานแห	งชาติขุนน	าน อุทยาน
แห	งชาติขุนสถานป'าสงวนแห	งชาติและพ้ืนท่ีข�างเคียง 

สำหรับการเป]ดยุทธการครั้งนี้ มีกำลังพลประกอบด�วย ส	วนอุทยานแห	งชาติ ส	วนอนุรักษ5สัตว5ป'า ส	วนอนุรักษ5และปfองกัน
ทรัพยากร ของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ5ท่ี 13 (แพร	) เจ�าหน�าท่ีสำนักงานสนับสนุนงานปfองกันและปราบปรามท่ี 3 
(ภาคเหนือ) เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป'าไม�ท่ี 3สาขาแพร	 เจ�าหน�าท่ีฝ'ายปกครองอำเภอเวียงสา อำเภอนาน�อย 
และอำเภอแม	จริม เจ�าหน�าท่ีตำรวจภูธรนาน�อย เจ�าหน�าท่ีตำรวจภูธรน้ำมวบ เจ�าหน�าท่ีตำรวจตระเวนชายแดนร�อยตชด.
324กองรักษาความม่ันคงภายใน จังหวัดน	าน หน	วยข	าวกรองทางทหาร กองกำลังผาเมือง อาสาสมัครตำรวจตระเวน
ชายแดน ชุดรักษาความสงบประจำหมู	บ�าน และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�องรวม 300 นาย 


