


 

 
เม่ือวันท่ี 13 ธ.ค. ท่ีรัฐสภา นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีท่ีได้ย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเตรียมย่ืนให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ประเด็นไม้ปูพ้ืนและการทาสีห้องทํางานของสมาชิกรัฐสภา ว่า ว่าท่ี ร.ต.ยุทธนา สําเภาเงิน ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ฐานะโฆษกประจําสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ได้มีการตรวจสอบประเภทของไม้ท่ีนํามาก่อสร้างว่าเป็นไม้ตะเคียนทองตามแบบท่ีกําหนด แต่ตนมีข้อมูลจาก
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้จังหวัด และช่างไม้ พบข้อสงสัยว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนทอง หรือหากจะเป็นไม้ตะเคียนทองอาจไม่ใช่ท้ังหมด 
เพราะอาสจจะผสมไม้ตะเคียนหินไม้ตะเคียนหย่อง เพราะประเทศไทยปิดป่าต้ังแต่ปี 32 

นายวิลาส กล่าวว่า ส่วนท่ีอ้างว่ามีเอกสารรองรับว่า เป็นไม้ท่ีอบแล้วและมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 16 หากเกินกว่านี้ทําให้มีร่องห่างเกินกว่า 2 
มิลลิเมตร โดยปัจจุบันพบว่าร่องไม้ห่างถึง 8 มิลลิเมตร และมีความแก้ไขแบบเพ่ือขยายร่องห่างของไม้ อีกท้ังพบว่าความยาวของไม้ท่ีใช้นั้นไม่ตรง
ตามแบบท่ีกําหนดให้มีความยาว 3 เมตร แม้มีข้อยกเว้นให้ใช้ความยาวน้อยกว่าเม่ือมีจําเป็น แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 2 เมตร ท้ังนี้ จากการตรวจสอบว่ามี
ความยาว 1-1.5 เมตรมาปะปนกัน ท้ังนี้ ส่วนประเด็นเรื่องเฉดสีห้องทํางาน ส.ส. และ ส.ว. ท่ีมีเฉดสีแปลกประหลาดถึง 215 ห้อง จากท้ังหมด 750 
ห้อง ท่ีกล่าวว่า ผู้รับจ้างต้องนําเสนอรายละเอียดของสีหรือวัสดุในการใช้งานการก่อสร้าง ฉะนั้นสภาฯ ควรไปศึกษาข้อเท็จจริงของหนังสือโต้แย้ง
ของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อน 

นอกจากนี้ นายวิลาศ กล่าวด้วยว่า ตนได้ทําหนังสือถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วถึงกรณีดังกล่าวแล้ว 16 ฉบับ และ
คาดว่าจะมีมากถึง 20 ฉบับ เพ่ือแจ้งการตรวจสอบท่ีผิดปกติ นอกจากนั้น ในการส่งเร่ืองให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบงานก่อสร้างรัฐสภา มีเร่ืองร้องท้ังหมด
ถึง 30 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 



 

 
"ทส.ฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา และป้องกันไฟป่า ในท้องท่ี จ.อุตรดิตถ์" 

เม่ือเวลา 09.00 น. วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตาม
โครงการปลูกป่า เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ โรงแรมต้นทอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผอ.
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) กล่าวรายงาน นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ นายศักด์ิชัย จงกิจวิวัฒน์ 
ผอ.สํานักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นายปรัชญา ท่ังจันทร์ ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ นายวานิช 
ศรีพรหม ผจก.อป.อุตรดิตถ์ นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นาย
สัญญา แก้วธรรมกุล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ผู้แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป่าไม้ และ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องท่ี 
จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้นําเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในงานวิชาการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ความรู้ด้านไฟป่า นิเวศวิทยาป่าต้นน้ํา การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสํานึกรักษ์ป่า สร้างและ
ขยายเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง ในการร่วมกันฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และ แก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน 

 
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประธานพิธีได้พบปะพูดคุยกับหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรม "จิตอาสา" และ 
เย่ียมชมนิทรรศการเกี่ยวกับไฟป่า สําหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าว ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช กําหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 13-17 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 1 จํานวน 100 คน ประกอบด้วย ปลัดอําเภอ เกษตร
อําเภอ อบต/ทต. สบอ.11, สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ ในท้องท่ี จ.อุตรดิตถ์, สนง.ทสจ.อุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกท่ี 35 กรมทหารม้าท่ี 2 กองพันทหารม้า
ท่ี 7 กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 20 ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์, เจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์ และจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.ในพ้ืนท่ี จ.อุตรดิตถ์ 



 

อ.พญาเม็งราย สนธิกําลังบุกยึดคืนพื้นท่ีป่ากว่า 6 ไร่ หลังได้รับแจ้งตรวจพบการบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

13 ธ.ค. 64 

 
เวลา 10.00 น. วันท่ี 13 ธ.ค. 64 ภายใต้การอํานวยการของนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้สั่งการให้ ปลัดอําเภอฝ่าย
ความม่ันคง นํากําลัง อส.อ.พญาเม็งราย เข้าร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.8 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้เชียงราย สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.พญาเม็งราย และผู้ใหญบ้าน 
หมู่ท่ี 8 ต.เม็งราย 

สืบเนื่องจากชุดจับกมุได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบการบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าด้านทิศตะวันตกของบ้านเวียงหวาย ม.8 ต.เม็งราย อ.พญาเม็ง
ราย เจ้าหน้าท่ีชุดตรวจสอบนําโดยนายธนชัย จิตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นํากําลังลงพ้ืนท่ี 

ในบริเวณท่ีได้รับแจ้ง พบว่ามีร่องรอบการแผ้วถางป่าจริง โดยไม่พบหลุกหมุด/หลักเขต หรือหลักฐานอ่ืนท่ีบ่งชี้ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้ครอบครองโดยถูกตัอ
งตามกฏหมาย จึงใช้เคร่ืองมือตรวจหาค่าพิกัดทางดาวเทียม คํานวณเนื้อท่ีท่ีถูกบุกรุกได้ประมาณ 6-1-73 ไร่ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง ตามกฏกระทรวง ฉบับท่ี 389 (พ.ศ.2511) ออกตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

 
เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีได้ทําบันทึกตรวจยึดพ้ืนท่ี และรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.พญาเม็งราย เพ่ือสอบสวนหา
ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 



 

 

 

 
วันท่ี 13 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับแจ้งว่า ตลอดค่อนรุ่งถึงวันนี้ ชุดเคล่ือนท่ีเร็วเฝ้าระวังผลักดันและติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่า
ฯ จ.ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต) ร่วมกับ ผญ.อาสาฯ บ้านมาบสมบูรณ์ ม.18 ,บ้านเขาจันทร์ ม.9 ต.ทุ่งพระยา ชุดท่ี 1เฝ้าระวังช้างป่า บริเวณ เกาะ
ป่าหนองแก พ้ืนท่ี บ้านเขามันเทศ ม.10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต พิกัด 47p 0804271 E 1509419 N ได้รับแจ้งโขลงช้างป่ามุ่งหน้าออกหากิน 
ป่าอ้อย บ้านวังมล ม.21 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี  พิกัด 47p 0808629 E 1508942 N แล้วเคล่ือนตัวออกหากิน ป่าอ้อย  ป่าปาล์ม บ้านหนอง
ใหญ่ ม.14 ต.ทุ่งพระยา พิกัด 47p 0804400 E 1511155 N มีโขลงช้างป่า ประมาณ 80+ตัว ได้เข้าพักอาศัยอยู่ บริเวณ เกาะป่าหนองบอล พ้ืนท่ี 
บ.คลองอุดม ม.4 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต พิกัด47p 0803131 E 1513216 N 

ชุดท่ี 2 เฝ้าระวังช้างป่า บริเวณ เขาเตียน พ้ืนท่ี บ.มาบสมบูรณ์ ม.18 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต พิกัด47p 0797874 E 1517111 N ช้างป่า
เคลื่อนตัวออกหากิน ป่าอ้อย บ.มาบนาดี ม.5 ต.ทุ่งพระยา พิกัด 47p 0798469 E 1517937 N ผลักดันช้างป่ามุ่งหน้าออกหากิน ป่าอ้อย บ.หนองเข็ง  
ม.5 ต.ทุ่งพระยา พิกัด 47p 0800674 E 1518898 N ผลักดันช้างป่าเคลื่อนตัวออกหากิน ป่าอ้อย บ.คลองหันแดง ม.8 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี 
พิกัด 47p 0802453 E 1516854 N ช้างป่า ประมาณ 30+ตัว ได้เข้าพักอาศัยอยู่ เขายางแดง พ้ืนท่ี บ.หนองย่ากล่อม ม.11 ต.ทุ่งพระยา อ.สนาม
ชัยเขต  พิกัด 47p 0801365 E 1517257 N และเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีต่อไป 

ขณะเดียวกัน ช้างป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงใน LINE กลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า ต.แก่งดินสอ อ.นาดี 
จ.ปราจีนบุรี ว่า ปัญหาช้างป่ากับคนที่อาศัยทํากินอยู่ตามขายของป่า เกิดข้ึนแทบทุกปีโดยเฉพาะป่าตะวันออก อ่างฤาไน รุนแรงจนแก้ไขได้ยากถึง
ข้ันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องลงมาช่วยเหลือพระองค์ท่านให้ความสาํคัญท้ังคนท้ังช้างป่าส่วนอุทยานแห่งชาติทับลานปราจีนบุรีเพ่ิงจะเริ่มเป็นปัญหาเม่ือ
ไม่นานมาน้ี ทางด้านฝั่งครบุรี เสิงสาง จ.นครราชสีมา ถูกช้างป่าออกไปรบกวนไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นโขลงช้างท่ีลงคร้ังละ 10-20 ตัว แต่
ถ้าเราช่วยกันแก้ไข ก็จะไม่สายเกินไป บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการแก้ไขท่ีดีท่ีสุดคือการไปเพิ่มแหล่งอาหารไว้ในป่า  

ซ่ึงเราก็เร่งทํากันมาโดยตลอด งบประมาณไม่มี ทางเราก็ขอเรี่ยไรขอบริจาคเขามาทํา การแก้ไขโดยการขับไล่ หรือผลักดัน ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน
ท้ังกรมอุทยาน กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง(ท้องท่ี)ฝ่ายบริหาร(ท้องท่ี)ทหาร ตํารวจ และที่สําคัญท่ีสุดคือชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าอนุรักษ์ซ่ึงมี
กําลังไม่มากแถมยังต้องคอยดูแลในป่าผืนใหญ่ เจ้าหน้าท่ีทับลานออกไปช่วยไล่ช้างภายนอกเขตอุทยานก็ยังถูกติงว่าไม่มีอํานาจออกไปทําหน้าท่ี ผิด
ระเบียบ แต่ยังไงเจ้าหน้าท่ีก็ต้องออกไปช่วยระเบียบเอาไว้ทีหลัง 

อุทยานแห่งชาติทับลานได้ประสานกับ ดร.ศุภกิจ ท่ีทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายช้างแล้ว ก่อนย้ายก็จะใส่อุปกรณ์ติดตาม แต่ทีมงานยังติดภารกิจ
ย้ายช้างท่ีอารมณ์ไม่ค่อยดีท่ีเขาตระกรุบ โดยรับปากว่าจะเข้าพ้ืนท่ีโดยเร็วท่ีสุดผอ.ทสจ. ปราจีนบุรีจะรีบประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ังอําเภอนา
ดีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานความมั่นคง มานั่งประชุมในเร็วๆนี้ 

 


