


ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: คนกรุงทุกข์ซ้ำฝนถล่มท่วมหนัก

รหัสข่าว: C-220519004020(19 พ.ค. 65/04:30) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 55.63 Ad Value: 52,848.50 PRValue : 158,545.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: คนกรุงทุกข์ซ้ำฝนถล่มท่วมหนัก

รหัสข่าว: C-220519004020(19 พ.ค. 65/04:30) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 55.63 Ad Value: 52,848.50 PRValue : 158,545.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9318
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: นายกฯสั่งปภ. เร่งช่วยน้ำท่วม เยียวยาปชช.

รหัสข่าว: C-220519008085(19 พ.ค. 65/05:21) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 52.22 Ad Value: 62,664 PRValue : 187,992 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26517
วันที่: ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รวบมอดไม้ตัดป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220520035045(19 พ.ค. 65/07:19) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 14.48 Ad Value: 13,756 PRValue : 41,268 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'วัชระ'แฉตรวจรับรัฐสภาใหม่ก่อนเอเปค

รหัสข่าว: C-220519004124(19 พ.ค. 65/04:00) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 22.36 Ad Value: 40,248 PRValue : 120,744 คลิป: สี่สี(x3)



 

‘วราวุธ’ ห่วงสถานการณ์น้ําปลายปี สั่งหน่วยงานเก่ียวข้องเตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม-น้ําป่าไหลหลาก 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 - 11:26 น. 

 
‘วราวุธ’ รับ ปรากฏการณ์ลานีญา ทําสถานการณ์น้ําปลายปีน่าห่วง เผย นายกฯ สั่ง ทส.ช่วยเหลือประชาชนช่วงพายุกระหน่ํา สั่งหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม-น้ําป่าไหลหลาก 

เม่ือเวลา 10.20 น. วันท่ี 18 พฤษภาคม ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรงงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงท่ีมีพายุเข้า ว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ ทส. ท้ังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม ได้กําชับให้
เจ้าหน้าท่ีเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ําด่ืม อาหาร 

ท้ังนี้ ได้ขอให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระมัดระวังคอยตรวจตราเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในเร่ืองของดินสไลด์และดินถล่มจากที่มีน้ําป่าไหลหลากจํานวน
มาก ส่วนทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เตรียมพร้อมเรื่องของเรือขนาดเล็กท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงลําบาก 
อย่างไรก็ตาม ปีนี้ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา ท่ีตรงข้ามกับเอลณีโญ พ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําภาคกลางและอีกหลายส่วนมี
ความเสี่ยงสูงท่ีปลายปีนี้อาจจะเกิดสถานการณ์น้ําเยอะแบบปีท่ีแล้ว หรืออาจจะมากกว่า จึงได้ประสานทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมและระมัดระวัง 

นายวราวุธ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กําชับให้ ทส.ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากพายุ โดยต้องขอบคุณนายกฯ ท่ีแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดย ทส.จะเร่งขุดลอกแหล่งน้ํา และหาหลุมขนมครกต่างๆ เพ่ือ
บรรเทาปริมาณนํ้าท่ีจะไหลเข้ามาในพ้ืนทุ่งแต่ละพ้ืนท่ี รวมไปถึงโอกาสท่ีขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี เพ่ือเพ่ิมอัตรา
การไหลของน้ําท่ีออกมาจากเข่ือนเจ้าพระยา เพราะหากสถานการณ์น้ําเหนือลงมาเยอะ เข่ือนเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ําออกมาทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาและทางประตูน้ําพลเทพท่ีแม่น้ําท่าจีน ซ่ึงอัตราการไหลของแม่น้ําท่าจีนน้อยกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาถึงสิบเท่า ดังนั้น การผันน้ําและการ
ตกตะกอนของแม่น้ําในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องฝากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูว่าน้ําจะระบายได้อย่างไร 
โดยเฉพาะแม่น้ําท่าจีนท่ีมีความคดเคี้ยวมากกว่าแม่น้ําเจ้าพระยา มีอัตราการรับน้ําท่ีน้อยกว่า 

เม่ือถามว่า ได้มีการประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือกับประชาชนบ้างหรือไม่ นายวราวุธ 
กล่าวว่า ยังไม่มีการซักซ้อม แต่เม่ือช่วงเช้าวันท่ี 18 พฤษภาคมได้มีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมหากท้ายท่ีสุดเราไม่
สามารถป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยให้เตรียมท้ังเร่ืองอาหาร ถุงยังชีพ สุขาลอยน้ํา และการกําจัดขยะ 



 

 

ปลายปีน่าห่วง! จับปรากฏการณ์'ลานีญา'ทําสถานการณ์น้ําเพิ่มสูง 

วันพุธ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.43 น. 

"วราวุธ"รับปรากฏการณ์ลานีญา ทําสถานการณ์น้ําปลายปีน่าห่วง เผย"นายกฯ"สั่ง ทส.ช่วยเหลือประชาชนช่วงพายุกระหน่ํา สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม-น้ําป่าไหลหลาก 

เม่ือเวลา 10.15 น.วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์
ถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงท่ีมีพายุเข้า ว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ ทส.ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรม
ป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม ได้กําชับให้เจ้าหน้าท่ีเตรียม
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ําด่ืม อาหาร ท้ังนี้ ได้ขอให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระมัดระวังคอยตรวจตราเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
เร่ืองของดินสไลด์และดินถล่มจากท่ีมีน้ําป่าไหลหลากจํานวนมาก ส่วนทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เตรียมพร้อมเรื่องของเรือขนาดเล็ก
ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงลําบาก อย่างไรก็ตาม ปีนี้ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลท่ีเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ท่ีตรงข้ามกับเอลณีโญ 
พ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําภาคกลางและอีกหลายส่วนมีความเสี่ยงสูงท่ีปลายปีนี้อาจจะเกิดสถานการณ์น้ําเยอะแบบปีท่ีแล้ว หรืออาจจะมากกว่า จึงได้
ประสานทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมและระมัดระวัง 

นายวราวุธ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมได้กําชับให้ ทส.ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
พายุ โดยต้องขอบคุณนายกฯ ท่ีแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดย ทส.จะเร่งขุดลอกแหล่งน้ํา และหาหลุมขนมครกต่างๆ เพ่ือบรรเทาปริมาณนํ้าท่ีจะ
ไหลเข้ามาในพ้ืนทุ่งแต่ละพ้ืนท่ี รวมไปถึงโอกาสท่ีขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี เพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลของน้ําท่ีออกมา
จากเข่ือนเจ้าพระยา เพราะหากสถานการณ์น้ําเหนือลงมาเยอะ เข่ือนเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ําออกมาทางแม่น้ําเจ้าพระยาและทางประตูน้ําพล
เทพท่ีแม่น้ําท่าจีน ซ่ึงอัตราการไหลของแม่น้ําท่าจีนน้อยกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาถึงสิบเท่า ดังนั้น การผันน้ําและการตกตะกอนของแม่น้ําในแต่ละพ้ืนท่ี
เป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องฝากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยดูว่าน้ําจะระบายได้อย่างไร โดยเฉพาะแม่น้ําท่าจีนท่ีมีความคด
เคี้ยวมากกว่าแม่น้ําเจ้าพระยา มีอัตราการรับน้ําท่ีน้อยกว่า 

เม่ือถามว่า ได้มีการประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือกับประชาชนบ้างหรือไม่ นายวราวุธ 
กล่าวว่า ยังไม่มีการซักซ้อม แต่เม่ือช่วงเช้าวันท่ี 18 พ.ค.ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมหากท้ายท่ีสุดเราไม่สามารถ
ป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยให้เตรียมท้ังเร่ืองอาหาร ถุงยังชีพ สุขาลอยน้ํา และการกําจัดขยะ 

 



 

'รมว.ทส.' รับสถานการณ์น้ําปลายปีน่าห่วง! 

18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:35 น. 

 
'วราวุธ' รับปรากฎการณ์ลานีญา ทําสถานการณ์น้ําปลายปีน่าห่วง เผย นายกฯสั่ง ทส. ช่วยเหลือประชาชนช่วงพายุกระหน่ํา พร้อมสั่งหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเตรียมรับมือดินถล่ม-น้ําป่าไหลหลาก 

18 พ.ค.2565 - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงท่ีมีพายุเข้า ว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ ทส. ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม ได้กําชับให้เจ้าหน้าท่ีเตรียมความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ําด่ืม อาหาร ท้ังนี้ ได้ขอให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระมัดระวังคอยตรวจตราเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในเร่ืองของดินสไลด์และดิน
ถล่มจากท่ีมีน้ําป่าไหลหลากจํานวนมาก ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เตรียมพร้อมเรื่องของเรือขนาดเล็กท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงลําบาก 

“ปีนี้ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลท่ีเกิดปรากฎการณ์ลานีญา ท่ีตรงข้ามกับเอลณีโญ พ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําภาคกลางและอีกหลายส่วนมีความเสี่ยงสูงท่ี
ปลายปนีี้อาจจะเกิดสถานการณ์น้ําเยอะแบบปีท่ีแล้ว หรืออาจจะมากกว่า จึงได้ประสานทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมและระมัดระวัง” 
นายวราวุธ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหมได้กําชับให้ ทส.ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากพายุ 
โดยต้องขอบคุณนายกฯ ท่ีแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดย ทส.จะเร่งขุดลอกแหล่งน้ํา และหาหลุมขนมครกต่างๆ เพ่ือบรรเทาปริมาณนํ้าท่ีจะไหล
เข้ามาในพ้ืนทุ่งแต่ละพ้ืนท่ี รวมไปถึงโอกาสท่ีขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี เพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลของน้ําท่ีออกมาจาก
เข่ือนเจ้าพระยา เพราะหากสถานการณ์น้ําเหนือลงมาเยอะ เข่ือนเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ําออกมาทางแม่น้ําเจ้าพระยาและทางประตูน้ําพลเทพท่ี
แม่น้ําท่าจีน ซ่ึงอัตราการไหลของแม่น้ําท่าจีนน้อยกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาถึงสิบเท่า ดังนั้น การผันน้ําและการตกตะกอนของแม่น้ําในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นสิ่ง
สําคัญท่ีต้องฝากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยดูว่าน้ําจะระบายได้อย่างไร โดยเฉพาะแม่น้ําท่าจีนท่ีมีความคดเคี้ยว
มากกว่าแม่น้ําเจ้าพระยา มีอัตราการรับน้ําท่ีน้อยกว่า 

เม่ือถามว่า ได้มีการประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือกับประชาชนบ้างหรือไม่ นายวราวุธ 
กล่าวว่า ยังไม่มีการซักซ้อม แต่เม่ือช่วงเช้าวันท่ี 18 พ.ค.ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมหากท้ายท่ีสุดเราไม่สามารถ
ป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยให้เตรียมท้ังเร่ืองอาหาร ถุงยังชีพ สุขาลอยน้ํา และการกําจัดขยะ 

 

 



 

อ้าง ‘ชวน’ ให้ตรวจรับรัฐสภาใหม่ก่อนประชุมเอเปค-ปูดใช้ไม้ผิดประเภท 

ตามขุดคุ้ยไม่เลิก! “วัชระ” แฉอ้างดําริ “ชวน” ให้ตรวจรับรัฐสภาใหม่ก่อนประชุมเอเปค ปูดหมกเม็ดใช้ไม้ผิดประเภทซํ้าอีก จี้ให้ตรวจสอบไม้ปูพ้ืน
ทุกแผ่น ทุกชั้น และไม้ตง ว่าเป็นไม้ตะเคียนทองตามกําหนดในสัญญาหรือไม่ 

18 พฤษภาคม 2565 16:09 น. 

 
เม่ือเวลา 14.00 น. วันท่ี 18 พ.ค. ท่ีรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าได้ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักด์ิ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพ่ือขอให้ตรวจสอบไม้พ้ืนกระดาน และไม้ตงทุกแผ่นว่าเป็นไม้
ตะเคียนทองท้ังหมด ตามข้อกําหนดในสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตามกรมป่าไม้มีหนังสือยืนยันว่าไม้พ้ืนกระดานของ
รัฐสภา เป็นไม้พะยอมซ่ึงไม่ตรงตามข้อกําหนดของสัญญา 

นายวัชระ เปิดเผยว่าเม่ือวันท่ี 17 พ.ค.ท่ีผ่านมา นายสาธิตได้จัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ นายปรีชา ชวลิตธํารง ท่ีปรึกษาประธานรัฐสภา 
เลขาธิการสภาฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างฝ่ายเสียงข้างมาก ผู้แทนบริษัทควบคุมงาน (ATTA) ผู้แทนบริษัทท่ีปรึกษา (CAMA) นายสุทธิพล พัช
รนฤมล ผู้แทนบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้เชิญกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างน้อย
เข้าร่วมประชุม 

สาระสําคัญในการประชุม คือมีการกล่าวอ้างดําริของประธานรัฐสภา ว่าได้ให้นโยบายสํานักงานเลขาธิการฯ ให้ตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ ให้เสร็จก่อนการประชุมเอเปคในเดือน พ.ย.65 นอกจากนี้ยังมีการตําหนิบริษัทผู้ควบคุมงานและบริษัทท่ีปรึกษา ว่าเหตุใดให้ความเห็น
เร่ืองการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สอดคล้องกัน รวมท้ังนายสาธิตยังอ้างว่าสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
แจ้งว่าจะมาร่วมการตรวจรับงานทุกคร้ัง จึงขอทราบรายละเอียดว่ามีดําริจากประธานรัฐสภาจริงหรือไม่ และเพ่ือความโปร่งใสขอให้มีการตรวจสอบ
ไม้ปูพ้ืนทุกแผ่นในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทุกชั้น และไม้ตง ท่ีใช้รองไม้ปูพ้ืนทุกแผ่น ทุกชั้น ว่าเป็นไม้ตะเคียนทองตามกําหนดในสัญญาหรือไม่ ซ่ึง
หลังจากนี้ตนจะย่ืนเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สตง. ตรวจสอบต่อไป 

 “ผมได้รับเบาะแสจากข้าราชการในสภา ว่าไม้ตงทุกชิ้นไม่ใช่ไม้ตะเคียนทอง มีการหมกเม็ดใช้ไม้อย่างอ่ืน และไม้ปูพ้ืนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไม้
ตะเคียนทอง ฉะนั้นเพ่ือสนับสนุนตามนโยบายประธานรัฐสภา ท่ีให้การก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ จึงขอให้ประธานรัฐสภา 
สั่งให้ร้ือไม้ตรงมาตรวจสอบทุกชิ้น เพราะเร่ืองนี้เป็นการกระทําผิดกฎหมาย มีการเบิกเงินค่างวดไม้ปูพ้ืนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในยุคของนางพรพิศ” 
นายวัชระ กล่าว 

 

 



 

‘สคทช.’ ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาชาวบ้านพนาไพร เร่งสร้างรายพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ผอ.สคทช. ลงพ้ืนท่ีและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนท่ี คทช. บ้านพนาไพร ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

18 พฤษภาคม 2565 15:07 น.  

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) นายศิริชัย เรืองฤทธ์ิ ผอ.กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการท่ีดิน และผู้แทน คทช.จังหวัดน่าน ร่วมลงพ้ืนท่ีและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนท่ี คทช. บ้านพนาไพร ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 

โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 และได้มีการ
จดัคนลง 816 แปลง 635 ราย ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนดังกล่าว รวมกลุ่มจัดต้ังเป็น
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่ ต.ป่าแลวหลวง แต่ประสบปัญหาเรื่องช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ ทําให้กระทบต่อรายได้ของ
คนในชุมชน 

 
เบื้องต้น ผอ.สคทช. และ รอง ผอ.สพภ. ได้เสนอแนวคิดให้กับหน่วยงานในพ้ืนท่ีนําไปใช้ในการดําเนินงานโดยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไม่ทําการก่อสร้างเพิ่มเติม ควบคู่
กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า ท้ังนี้ สคทช. และ BEDO จะร่วมกันขับเคลื่อน
ความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี คทช. เพ่ือสร้างรายได้ท่ีม่ันคงและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ย่ังยืน
ต่อไป 



 

นายอําเภอบ้านค่าย ระยองสนธิกําลังป่าไม้บุกตรวจสอบนายทุนรุกเขานิคมสหกรณ์ชะแวะ 

สยามรัฐออนไลน์ 18 พฤษภาคม 2565 09:13 น. 

 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายฉันท์ แป้นเพชร นายอําเภอบ้านค่าย จ.ระยองพร้อมด้วย นายพงศ์ธร สุภเวที ปลัดอําเภอฝ่ายความ
ม่ันคง สมาชิก อส.กองร้อยอ.บ้านค่าย ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี รย. 2 จนท.นิคมสหกรณ์ชะแวะ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.บางบุตร อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง ลงพ้ืนท่ีตรวจข้อร้องเรียนกรณี มีการบุกรุกพ้ืนท่ีบนเขาตะแบก หมู่ 9 ตําบลบางบุตร หลังจากตรวจสอบพบว่า มีการบุกรุก 
ลักษณะปรับพ้ืนท่ีเป็นข้ันบันได เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําบันทึกถ่ายภาพจับจุดจีพีเอส ไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค่ายเพ่ือ
ติดตามนายทุนรุกท่ีเขามาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
นายฉันท์ แป้นเพชร นายอําเภอบ้านค่าย กล่าวว่าได้รับร้องเรียนว่ามีนายทุนรุกเขาในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ชะแวะ จ งได้ประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าตรวจสอบ พบว่าเขาดังกล่าวถูกทํามาระยะหนึ่ง ขณะทําการตรวจสอบไม่พบบุคคล เคร่ืองจักร และยานพาหนะ รวมเนื้อท่ี 4-0-15 ไร่ ค่าความ
เสียหาย 275,536.03 บาท จึงได้ทําบันทึกตรวจยึดและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค่าย เพ่ือติดตามกลุ่มท่ีเข้ามาบุกรุกมา
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 



 

รวบแก๊งมอดไม้สายใต้ช่วงนี้อาละวาดหนัก 

18 พ.ค. 65 

 
วันท่ี 18 พ.ค.65 พ.ต.อ.ทักษิณ จันทะวงค์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 นํากําลังเจ้าหน้าท่ีชุดสืบสวนภาค 5 สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.อมก๋อย 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.22 (ปางโอ้งโม้ง) จับกุมตัวนายประวิทย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี อยู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ ,นายปรีดา (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี อยู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนายประสิทธ์ิ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี อยู่
บ้าน หมู่ท่ี 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางไม้พลวงแปรรูป จํานวน 6 แผ่น/เหลี่ยม เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 3 เคร่ือง นําตัว
ดําเนินดคีข้อหา”มีไม้กระยาเลย แปรรูป(สน) หวงห้ามไว้ในความครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต” และมาตรา 54 ข้อหา 
ฐาน “บุกรุกก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ยึดถือครอบครอง หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” “บุกรุก ยึดถือ 
ครอบครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อนสร้าง แผ้วถางเผาป่า ทําไม้เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่า สงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต” “มี หรือผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” 

การจับกุมคร้ังนี้ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้ร่วมกันออกลาดตะเวนปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย ตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการ 
ทําไม้และแปรรูปไม้ในพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ในเวลากลางคืน บริเวณท้องท่ีบ้านยางแก้ว หมู่ท่ี 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
เม่ือไปถึงก็พบกลุ่มคนกําลังเลื่อยไม้ จึงแสดงตัวเข้าทําการจับกุมตัวผู้ต้องหาท้ังหมดไว้พร้อมของกลาง จากการสอบสวนผู้ต้องหาท้ังหมดให้การ 
ภาคเสธ ว่าได้รับว่าจ้างจากนายทุน มาทําการแรปรูปไม้โดยไม่รู้ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติและไม่รู้ว่าไม้เหล่านี้เป็นไม้หวงห้าม  
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีไม่ปักใจเชื่อ จึงแจ้งข้อกล่าวหาแล้วส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายก่อนจะขยายผลถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังต่อไป 

 
 

 

 


