
สรุปขาวประจําในวันที่ 28-30 พ.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: ถวายพระพร (แนวหนา 28 พฤษภาคม 2565 หนา 8) 
- วราวุธลุยแกปญหาขาดแคลนน้ํา (เดลินิวส 30 พฤษภาคม 2565 หนา 2) 
- ท็อปลุยชัยภูมิสานตอปาชุมชน (มติชน 29 พฤษภาคม 2565 หนา 4) 
- ภาพขาว: ปาชุมชน (มติชน 30 พฤษภาคม 2565 หนา 12) 
- แจงรุกปา'2รีสอรต'กาญจนบุรีผิดชัดเจน (ไทยรัฐ 29 พฤษภาคม 2565 หนา 1,10) 
- แจงจับรีสอรตรุกปากาญจน (ไทยรัฐ 30 พฤษภาคม 2565 หนา 12) 
- จับ2รีสอรตหรูรุกปาศรีสวัสดิ์ (ขาวสด 29 พฤษภาคม 2565 หนา 14) 
- ภาพขาว: รุกปา (มติชน 29 พฤษภาคม 2565 หนา 12) 
- ตร.สรุปสํานวนรุกโบราณสถานเขาแดง (มติชน 30 พฤษภาคม 2565 หนา 15) 
- ภาพขาว: เปดถนน (สยามรัฐ 30 พฤษภาคม 2565 หนา 12) 
- ภาพขาว: พระราชทาน (แนวหนา 28 พฤษภาคม 2565 หนา 8) 

ขาวเว็บไซต 

“วราวุธ” ควงปลัด “จตุพร”ลงพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ   (เดลินิวส 28 พฤษภาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1092473/ 
“วราวุธ” ควงปลัด “จตุพร”ลงพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ แกปญหาทรัพยากรฯ- สวล.ยกระดับคุณภาพชีวิต  
(ผูจัดการออนไลน 28 พฤษภาคม 2565)   https://mgronline.com/business/detail/9650000050740 
'วราวุธ' นําทีมชวยชาวบาน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยกระดับคุณภาพชีวิต  
(แนวหนา 28 พฤษภาคม 2565)   https://www.naewna.com/local/656608 
"วราวุธ" ลงพ้ืนท่ีอีสาน สงมอบโครงการพัฒนาน้ําบาดาลแกงครอชัยภูมิ   (บานเมือง 28 พฤษภาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/282282 
“รมว.ทรัพย”ลงพ้ืนท่ีชัยภูมิ ลุยแกปญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต   (สยามรัฐ 28 พฤษภาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/352136 
แจงบุกรุกปา “2 รีสอรต” กาญจนบุรี ผิดชัดเจน (ไทยรัฐ 29 พฤษภาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2404722 
ยึดรีสอรตหรู 2 แหง เหนือเข่ือน รุกปากวา 60 ไร จ.กาญจนบรุี   (ชอง7HD 29 พฤษภาคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/572428 
ปาไมบุกสํานักสงฆ พระครูดังแมสาย รุกปา 11 ไร สรางพระ-อาคาร   (มติชน 27 พฤษภาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3368761 
ปาไมเชียงรายยึดปาคืนกวา 11 ไรหลังกํานันแจงพระครูดังแมสายรุกปรับท่ีสรางอาคาร   (แนวหนา 27 พฤษภาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/656347 
อ.กาบเชิง ประชุมเพ่ือตรวจสอบตําแหนงท่ีตั้งของท่ีดินตามท่ีคณะทํางานไดไปจับพิกัดคา x,y ตําแหนงท่ีตั้งของท่ีดิน มุง
แกปญหาท่ีดินทํากิน (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 28 พฤษภาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220528140747381 
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กรณีท่ีมีชาวบานในอําเภอสอง จังหวัดแพร รองเรียนสื่อมวลชนและปรากฏเปนขาววามีผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 ตําบลเตาปูน 
อําเภอสอง ลักลอบตัดไมในปาชุมชนมาเปนของตนเอง   (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 27 พฤษภาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220527182813164 
“อนุชา” ลุยพัทลุง แกไขความเดือดรอนสมัชชาคนจน ปญหาการตัดโคนตนยางพารา   (ไทยรัฐ 29 พฤษภาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2405216 
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
(สยามรัฐ 27 พฤษภาคม 2565)   https://siamrath.co.th/n/351794 
'วัชระ' รอง ปทส. สอบ ส.ส.กระบี่ ภูมิใจไทย ถือครองท่ีดินปาสงวน 100 ไร ซํ้ารอยปารีณา 
(ไทยโพสต 27 พฤษภาคม 2565)   https://www.thaipost.net/x-cite-news/150129/ 
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15003
วันที่: เสาร์ 28 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่าง)

ภาพข่าว: ถวายพระพร

รหัสข่าว: C-220528005027(28 พ.ค. 65/06:20) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 8.50 Ad Value: 10,625 PRValue : 31,875 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26527
วันที่: จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: วราวุธลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

รหัสข่าว: C-220530035081(29 พ.ค. 65/07:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 38.05 Ad Value: 36,147.50 PRValue : 108,442.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16149
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

หัวข้อข่าว: ท็อปลุยชัยภูมิสานต่อป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220529020032(29 พ.ค. 65/03:26) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.44 Ad Value: 24,528 PRValue : 73,584 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16150
วันที่: จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: ป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220530038072(29 พ.ค. 65/06:29) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.67 Ad Value: 16,404 PRValue : 49,212 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23504
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: แจ้งรุกป่า'2รีสอร์ต'กาญจนบุรีผิดชัดเจน

รหัสข่าว: C-220529009038(29 พ.ค. 65/03:18) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 62.26 Ad Value: 124,520 PRValue : 373,560 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23504
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: แจ้งรุกป่า'2รีสอร์ต'กาญจนบุรีผิดชัดเจน

รหัสข่าว: C-220529009038(29 พ.ค. 65/03:18) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 62.26 Ad Value: 124,520 PRValue : 373,560 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23505
วันที่: จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: แจ้งจับรีสอร์ตรุกป่ากาญจน์

รหัสข่าว: C-220530039100(29 พ.ค. 65/04:05) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 35.82 Ad Value: 35,820 PRValue : 107,460 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11505
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับ2รีสอร์ตหรูรุกป่าศรีสวัสดิ์

รหัสข่าว: C-220529012056(29 พ.ค. 65/04:22) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 22.48 Ad Value: 26,976 PRValue : 80,928 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16149
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

ภาพข่าว: รุกป่า

รหัสข่าว: C-220529038063(28 พ.ค. 65/06:52) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 15.36 Ad Value: 18,432 PRValue : 55,296 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16150
วันที่: จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตร.สรุปสำนวนรุกโบราณสถานเขาแดง

รหัสข่าว: C-220530038078(29 พ.ค. 65/06:38) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 16.29 Ad Value: 19,548 PRValue : 58,644 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24819
วันที่: จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ซ้าย)

ภาพข่าว: เปิดถนน

รหัสข่าว: C-220530021039(30 พ.ค. 65/03:47) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 10.94 Ad Value: 11,487 PRValue : 34,461 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15003
วันที่: เสาร์ 28 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(บนขวา)

ภาพข่าว: พระราชทาน

รหัสข่าว: C-220528005039(28 พ.ค. 65/06:23) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 13 Ad Value: 16,250 PRValue : 48,750 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

“วราวุธ” ควงปลัด “จตุพร”ลงพื้นท่ี จ.ชัยภูมิ แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” พร้อมด้วยปลัด ทส. “จตุพร บุรุษพัฒน์” ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ลุยช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดน้ํากินน้ําใช้ให้เพียงพอ ด้วยประปาบาดาล และระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเต็มกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าทุนการศึกษา หนังสือแสดงป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพ้ืนท่ี ลั่น “เราจะเดินไปด้วยกัน เพ่ือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

28 พฤษภาคม 2565     13:42 น.  

     
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส .) พร้อมคณะ เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือตรวจเย่ียม ติดตามและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี โดยภารกิจช่วงเช้า รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมและเป็นประธานมอบระบบประปา
บาดาล ภายใต้โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อความม่ันคงระดับชุมชน บ้านสระปทุม หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ เพ่ือช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน รวมท้ังให้
กําลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ ภายใต้การดําเนินการของกรมป่าไม้ โดยหลังจากมอบนโยบายแล้วได้เป็นประธานในพิธีมอบ
หนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี 2565 แก่เครือข่ายป่าชุมชน 7 ป่าชุมชน มอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตและถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 5 หน่วยงาน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอแก้งคร้อ  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนเองมีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติงาน และมอบแนวทางคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
และพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ีต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี คือ เดินไปพร้อมกันเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือลูกหลาน
ต่อไป  

“สําหรับป่าชุมชนถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก ซ่ึงตนเองในฐานะท่ีดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสําคัญ และนํามา
ซ่ึงการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีร่วมกัน
อนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาล 
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว : Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก พัฒนา



ไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงป่าชุมชนมีศักยภาพสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 
BCG ได้ แต่การท่ีจะสามารถดําเนินการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสําคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน 
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวยํ้า 

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ
กํากับดูแลโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นการทํางานของทุกหน่วยงานในรูปแบบของการทํางานแบบบูรณาเพ่ือร่วมกันดูแล และแก้ไข
ปัญหาในทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด่ังเช่นท่ี
จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการดําเนินการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ได้สร้างสุข นําความหวังมาให้ ท้ังเร่ืองของการมีน้ํากินน้ําใช้ ท่ีส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน รวมถึงการดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ปลัดจตุพร กล่าว 

โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม 
บ้านดอนหัน ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง ภายใต้การดําเนินการของกรมทรัพยากรนํ้า เข้ามาดําเนินการก่อสร้างระบบการกระจายนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” ควงปลัด “จตุพร”ลงพื้นท่ี จ.ชัยภูมิ แก้ปัญหาทรัพยากรฯ- สวล.ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เผยแพร่: 28 พ.ค. 2565 14:40 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส .) พร้อมคณะ เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือตรวจเย่ียม ติดตามและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี โดยภารกิจช่วงเช้า รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมและเป็นประธานมอบระบบประปา
บาดาล ภายใต้โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อความม่ันคงระดับชุมชน บ้านสระปทุม หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ เพ่ือช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน รวมท้ังให้
กําลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ ภายใต้การดําเนินการของกรมป่าไม้ โดยหลังจากมอบนโยบายแล้วได้เป็นประธานในพิธีมอบ
หนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี 2565 แก่เครือข่ายป่าชุมชน 7 ป่าชุมชน มอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตและถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 5 หน่วยงาน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอแก้งคร้อ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนเองมีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติงาน และมอบแนวทางคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
และพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ีต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี คือ เดินไปพร้อมกันเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือลูกหลาน
ต่อไป 

สําหรับป่าชุมชนถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก ซ่ึงตนเองในฐานะท่ีดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสําคัญ และนํามาซ่ึง
การออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีร่วมกัน
อนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาล 
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว : Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก พัฒนา
ไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงป่าชุมชนมีศักยภาพสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 
BCG ได้ แต่การท่ีจะสามารถดําเนินการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสําคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน 
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวยํ้า 



นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับ
ดูแลโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นการทํางานของทุกหน่วยงานในรูปแบบของการทํางานแบบบูรณาเพ่ือร่วมกันดูแล และแก้ไขปัญหา
ในทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องกับชวิีตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด่ังเช่นท่ีจังหวัด
ชัยภูมิ ผลจากการดําเนินการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ได้สร้างสุข นําความหวังมาให้ ท้ังเร่ืองของการมีน้ํากินน้ําใช้ ท่ีส่งผลให้คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน รวมถึงการดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ปลัดจตุพร กล่าว 

โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม 
บ้านดอนหัน ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง ภายใต้การดําเนินการของกรมทรัพยากรนํ้า เข้ามาดําเนินการก่อสร้างระบบการกระจายนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'วราวุธ' นําทีมช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต 

วันเสาร์ ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.08 น. 

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” พร้อมด้วยปลัด ทส. “จตุพร บุรุษพัฒน์” ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ลุยช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดน้ํากินน้ําใช้ให้เพียงพอ ด้วยประปาบาดาล และระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเต็มกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าทุนการศึกษา หนังสือแสดงป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพ้ืนท่ี ลั่น “เราจะเดินไปด้วยกัน เพ่ือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

28 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษ
พัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมคณะ เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือตรวจเย่ียม ติดตามและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี โดยภารกิจช่วงเช้า รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมและเป็นประธานมอบระบบ
ประปาบาดาล ภายใต้โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อความม่ันคงระดับชุมชน บ้านสระปทุม หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ เพ่ือช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเย่ียมการดําเนินงาน 
รวมท้ังให้กําลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่า ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ ภายใต้การดําเนินการของกรมป่าไม้ โดยหลังจากมอบนโยบายแล้วได้เป็น
ประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี 2565 แก่เครือข่ายป่าชุมชน 7 ป่า
ชุมชน มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 5 หน่วยงาน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอแก้งคร้อ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนเองมีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติงาน และมอบแนวทางคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
และพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ีต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี คือ เดินไปพร้อมกันเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือลูกหลาน
ต่อไป 

สําหรับป่าชุมชนถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก ซ่ึงตนเองในฐานะท่ีดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสําคัญ และนํามาซ่ึง
การออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีร่วมกัน
อนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาล 
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ



หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว : Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก พัฒนา
ไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงป่าชุมชนมีศักยภาพสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 
BCG ได้ แต่การท่ีจะสามารถดําเนินการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น ส่ิงสําคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน 
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวยํ้า 

 
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ
กํากับดูแลโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นการทํางานของทุกหน่วยงานในรูปแบบของการทํางานแบบบูรณาเพ่ือร่วมกันดูแล และแก้ไข
ปัญหาในทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด่ังเช่นท่ี
จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการดําเนินการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ได้สร้างสุข นําความหวังมาให้ ท้ังเร่ืองของการมีน้ํากินน้ําใช้ ท่ีส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน รวมถึงการดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ปลัดจตุพร กล่าว 

โดยในชว่งบ่ายของวันเดียวกัน รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม 
บ้านดอนหัน ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง ภายใต้การดําเนินการของกรมทรัพยากรนํ้า เข้ามาดําเนินการก่อสร้างระบบการกระจายนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"วราวุธ" ลงพื้นท่ีอีสาน ส่งมอบโครงการพัฒนานํ้าบาดาลแก้งคร้อชัยภูมิ 

วันเสาร์ ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.47 น. 

 
นเสาร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานใน
พิธีเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง บ้านสระ
ปทุม หมู่ท่ี 9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ และ
คณะผู้บริหารกระทรวงฯ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และ
ผู้บริหารส่วนราชการในพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนให้การต้อนรับ  

นายวราวุธ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาเร่ืองน้ําอุปโภคบริโภคให้พ่ี
น้องชาวไทย ด้วยการใช้น้ําบาดาล ประกอบกับความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ท่ีให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการการทํางานร่วมกัน เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ํา โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข มีน้ํากินน้ําใช้ และน้ําเพ่ือการเกษตร โดย รมว.ทส.
ได้ขอให้ผู้นําท้องถ่ิน และพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาว ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ท่ีได้รับส่งมอบโครงการฯ ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป และขอให้แบ่งปันน้ํากินน้ําใช้กันอย่างท่ัวถึง  

โดยในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้พบปะพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชน รับฟังความเดือดร้อนและความต้องการการช่วยเหลือจากกระทรวงฯ พร้อมกันนี้ยัง
ได้เปิดจุดบริการน้ําแร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านน้ําแร่) พร้อมมอบนํ้าด่ืมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือนําไปแจกจ่ายให้กับ
พ่ีน้องประชาชน ตลอดจนเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท้ังนี้  รมว.ทส. ยังได้ห่วงใยสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน โดยขอให้ทุกคนหม่ัน
ทําความสะอาดมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง อีกท้ังอย่าวิตกกังวลกับฝีดาษลิง ซ่ึงยังไม่พบในประเทศไทย  

สําหรับโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความม่ันคงระดับชุมชน พ้ืนท่ีบ้านสระปทุม หมู่ท่ี 9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยบ่อน้ํา
บาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จํานวน 2 บ่อพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า หอถังเหล็กเก็บน้ําชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 80 
ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จุดจ่ายน้ําถาวร  และอาคารติดต้ังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO) ซ่ึง
สามารถผลิตน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคได้ 88,125 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ประมาณ 3000 คน 900 ครัวเรือน 

ควงปลัด “จตุพร” แก้ปัญหาให้พ่ีน้องจ.ชัยภูมิ  

ต่อมาเวลา 10.50 น. นายวราวุธ ได้พบปะให้กําลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษ



พัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ โดยมี นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอําเภอแก้งคร้อ และ
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ 

รมว.ทส. กล่าวว่า  ความสามารถในการหายใจของต้นไม้ หรือ คาร์บอนเครดิตสามารถซ้ือขายได้ ซ่ึงจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและพ่ีน้องป่า
ชุมชนได้ในทุกปี จึงขอเป็นกําลังใจให้ ทสม. และพี่น้องเจ้าของป่าชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกคนในการช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าของ จ.ชัยภูมิ ซ่ึง
ขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน เพ่ือทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยในโอกาสน้ี รมว.ทส.ได้มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จํานวน 5 ป่าชุมชน อีกท้ังได้มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี 2565 
ให้แก่เครือข่ายป่าชุมชน จํานวน 7 ป่าชุมชน  มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า จํานวน 5 หน่วย มอบทุนการศึกษาแก่ครอบครัว
และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า จํานวน 10 ทุนการศึกษา มอบกล้าไม้ให้นายอําเภอแก้งคร้อ มอบเกียรติบัตรและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รัก
แผ่นดิน ให้แก่ผู้ร่วมจัดงาน ตลอดจนปลูกต้นรวงผึ้งไว้เปน็ท่ีระลึกร่วมกับคณะผู้บริหาร และรับชมนิทรรศการภายในบริเวณการจัดงาน 

"วราวุธ" หนุนขยายโครงการระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

จากนั้นเวลา 14.15 น.นายวราวุธ  พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ และ คณะ
ผู้บริหารฯ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกันนี้ ยังได้พบปะและมอบถุงยังชีพและน้ําด่ืมให้กับพ่ีน้องประชาชน ตลอดจนเย่ียมชมผลิตภัณฑ์และผลผลิตท่ีได้จากการ
ดําเนินโครงการฯ ณ วัดบ้านดอนหัน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี พระครูอรุณธรรมประกาศ ผู้สนับสนุนและประสานโครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนหัน "One village one water supply (OVOWS-โอ้-ว้าว)" กํานันตําบลหนองไผ่ และนายภาดล 
ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ให้การต้อนรับ  

นายวราวุธ รมว.ทส. กล่าวว่า การท่ีเราใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการกระจายน้ําให้พ่ีน้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงน้ํามันแพง
เช่นนี้ เป็นแนวทางท่ีกระทรวงฯ ต้องการดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทําการเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ท้ังนี้จะกลับมาติดตามความคืบหน้าตามนโยบายท่ีให้ไว้ ว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวจังหวัดชัยภูมิได้มาก
น้อยเพียงใด 

"สิ่งใดท่ีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและเพ่ิมเงินในกระเป๋าให้กับพ่ีน้องประชาชน ควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น
นโยบายท่ีกระทรวงฯ ให้ความสําคัญ ท้ังนี้ ต้องกราบขอบพระคุณพระครูอรุณธรรมประกาศ ท่ีเปรียบเสมือนเสาหลัก เป็นศูนย์รวมใจของพ่ีน้อง
ประชาชนในการร่วมกันทํางานและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงถือเป็นบุญของพ่ีน้องชาวหนองไผ่ และ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“รมว.ทรัพย์”ลงพื้นท่ีชัยภูมิ ลุยแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต 

สยามรัฐออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2565 14:09 น. 

 
“วราวุธ ศิลปอาชา”พร้อมด้วยปลัด ทส. “จตุพร บุรุษพัฒน์” ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ลุยช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดน้ํากินน้ําใช้ให้เพียงพอ ด้วยประปาบาดาล และระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเต็มกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า
ทุนการศึกษา หนังสือแสดงป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพ้ืนท่ี ลั่น “เราจะเดินไปด้วยกัน เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” 

วันนี้ ( 28 พ.ค.65 ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมคณะ เดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือตรวจเย่ียม ติดตามและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี โดยภารกิจช่วงเช้า รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมและเป็นประธานมอบระบบประปา
บาดาล ภายใต้โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อความม่ันคงระดับชุมชน บ้านสระปทุม หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ เพ่ือช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน รวมท้ังให้
กําลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ ภายใต้การดําเนินการของกรมป่าไม้ โดยหลังจากมอบนโยบายแล้วได้เป็นประธานในพิธีมอบ
หนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี 2565 แก่เครือข่ายป่าชุมชน 7 ป่าชุมชน มอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตและถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 5 หน่วยงาน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอแก้งคร้อ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนเองมีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติงาน และมอบแนวทางคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
และพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ีต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี คือ เดินไปพร้อมกันเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือลูกหลาน
ต่อไป 

สําหรับป่าชุมชนถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก ซ่ึงตนเองในฐานะท่ีดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสําคัญ และนํามาซ่ึง
การออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีร่วมกัน
อนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาล 
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว : Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก พัฒนา



ไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงป่าชุมชนมีศักยภาพสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 
BCG ได้ แต่การท่ีจะสามารถดําเนินการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสําคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน 
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวยํ้า 

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ
กํากับดูแลโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นการทํางานของทุกหน่วยงานในรูปแบบของการทํางานแบบบูรณาเพ่ือร่วมกันดูแล และแก้ไข
ปัญหาในทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด่ังเช่นท่ี
จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการดําเนินการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ได้สร้างสุข นําความหวังมาให้ ท้ังเร่ืองของการมีน้ํากินน้ําใช้ ท่ีส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน รวมถึงการดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ปลัดจตุพร กล่าว 

 
โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม 
บ้านดอนหัน ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง ภายใต้การดําเนินการของกรมทรัพยากรนํ้า เข้ามาดําเนินการก่อสร้างระบบการกระจายนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แจ้งบุกรุกป่า “2 รีสอร์ต” กาญจนบุรี ผิดชัดเจน 

29 พ.ค. 2565 05:15 น. 

ศปป.4 กอ.รมน.มอบป่าไม้แจ้งตํารวจ สภ.ศรีสวัสด์ิ และให้ อบต.ท่ากระดานดําเนินการตามกฎหมาย หลังบุกค้น 2 รีสอร์ตหรูตามท่ีมีผู้ร้องเรียน
ก่อสร้างรุกพ้ืนท่ีป่า จุดแรกใช้แบ็กโฮขุดภูเขาปรับพ้ืนท่ี ยึดถือครอบครองเกินจริง ซํ้ายังพบสิ่งก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 7 หลัง จุดท่ี 2 สร้าง
อยู่บนภูเขาริมอ่างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร์ ลงทุนทําถนนคอนกรีตข้ึนยอดเขา มีสระว่ายน้ํา และร้านอาหารเป็นจุดชมวิว พบอาคารท่ีพัก 22 หลัง 
ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 

กอ.รมน.มอบป่าไม้แจ้งจับ 2 รีสอร์ตผิดกฎหมายรุกป่าศรีสวัสด์ิ เปิดเผยข้ึนเม่ือเวลา 12.00 น. วันท่ี 28 พ.ค. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุด
ปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 27 พ.ค.65 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นํากําลังเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย
ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสวัสด์ิ, 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.2 (บ้านสามหลัง) ตํารวจ บก.ปทส.สภ.ศรีสวัสด์ิ, อบต.ท่ากระดาน และฝ่าย
ปกครองอําเภอศรีสวัสด์ิ เข้าตรวจสอบรีสอร์ต 2 แห่ง หลังได้รับเร่ืองร้องเรียนมีกลุ่มนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้สร้างรีสอร์ต ท่ีพักเรือนแพโดยผิด
กฎหมาย ในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร์ บ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวต่อว่า จุดแรกเข้าตรวจสอบ ลีฟ เลค กาญ รีสอร์ต มี น.ส.ทัชชกร รวินทร์กุล แสดงตัวเป็นผู้จัดการท่ัวไป และนําคณะเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบพ้ืนท่ีครอบครองทําประโยชน์ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ น.ส.3 เล่ม 3 หน้า 182 สารบบเล่มเลขท่ี 289 ต.ท่ากระดาน อ.ศรี
สวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี ท่ีไปย่ืนขอก่อสร้างกับ อบต.ท่ากระดาน พ้ืนท่ี น.ส.3 ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่า
เขาสลักพระ เม่ือ 31 ก.ค.2516 

ผลการตรวจสอบพบการบุกรุกใหม่ โดยใช้รถแบ็กโฮขุดภูเขาปรับพ้ืนท่ี ยึดถือครอบครอง และใช้เหล็กปิดกั้นพ้ืนท่ี จับค่าพิกัดพ้ืนท่ีบุกรุกได้ 0-1-75 ไร่
ตรวจยึดพ้ืนท่ีดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54, ม.55, ม.72 ตรี ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน” การตรวจสอบพ้ืนท่ีในคร้ังนี้พบการครอบครองจริงได้เนื้อท่ี
ประมาณ 24 ไร่ มีเนื้อท่ีไม่ตรงกับ น.ส.3 (18 ไร่) เจ้าหน้าท่ีจะประสานให้เจ้าพนักงานท่ีดินร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนต่อไป 
นอกจากนี้ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขท่ี 18/2564 พบว่าบริษัท ลีฟ เลค กาญ จํากัด มีอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่
ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง 7 หลัง มอบหมายให้นายก อบต.ท่ากระดาน ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 

จุดท่ี 2 เข้าตรวจสอบ ทอสี รีสอร์ต หมู่ท่ี 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี อยู่บนภูเขาริมอ่างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร์ มีถนนคอนกรีตข้ึน
ไปบนยอดเขา มีสระว่ายน้ําและร้านอาหารทําเป็นจุดชมวิว พบคนดูแลชื่อนายอักษร ขามเฒ่านอก และนายพันธ์ุเทพ ธีรธนากุล เป็นคนงานให้การว่า 
เจ้าของไม่อยู่ และไม่ทราบว่ามีเอกสารสิทธิท่ีดินหรือไม่ ตรวจสอบตําแหน่งท่ีดินพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมาะเต็มแปลง ตรวจ
ภาพถ่ายย้อนหลังปี 56 ยังคงมีสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ 

เม่ือจับค่าพิกัดโดยรอบแปลงมาคํานวณพ้ืนท่ีได้ 58-0-59 ไร่ มีอาคารท่ีพัก 10 หลัง อาคารอ่ืนๆ 12 หลัง รวม 22 หลัง ตรวจสอบกับ อบต.ท่า
กระดานไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง มอบหมายให้นายก อบต.ท่ากระดาน ดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ท้ังนี้คณะเจ้าหน้าท่ีทําบันทึกการ



ตรวจสอบพื้นท่ีและจะติดประกาศให้เจ้าของนําเอกสารสิทธิมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.2 (บ้านสามหลัง) ภายใน 15 วัน  
หากครบกําหนดไม่นําเอกสารมาแสดงจะตรวจยึดดําเนินคดีต่อไป 

วันเดียวกัน พ.ต.อ.พรชัย เพ็ชรเจริญ ผกก.สภ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เม่ือช่วงเช้า เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้นําเอกสารบันทึกตรวจยึดพ้ืนท่ีและ
เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบตรวจยึดพ้ืนท่ี เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ต.สุรชัย กมลวิบูลย์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.ศรีสวัสด์ิ ให้สอบสวนหา
ผู้กระทําผิดในข้อกลา่วหา แผ้วถาง บุกรุก พ้ืนท่ีป่าไม้ฯ ให้สอบสวนสืบสวนหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดี และลงบันทึกประจําวันในส่วนของการ
ตรวจสอบพบอาคารท่ีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีเข้าตรวจสอบ จากนี้จะประสาน อบต.ท่ากระดานสอบสวนต่อไปเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยึดรีสอร์ตหรู 2 แห่ง เหนือเขื่อน รุกป่ากว่า 60 ไร่ จ.กาญจนบุรี 

วันท่ี 29 พ.ค. 2565 

ข่าวเด็ด 7 สี - พันเอก พงษ์เพชร  เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กอ.รมน. นํากําลังเจ้าหน้าท่ีชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ 
และหลายหน่วยงาน เข้าตรวจสอบ รีสอร์ตแพพัก 2 แห่ง เหนือเข่ือนศรีนครินทร์ ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังมีกลุ่ม
นายทุนบุกรุกป่าไม้สร้างรีสอร์ต  

จุดแรก ผู้จัดการรีสอร์ตนําหนังสือรับรองการทําประโยชน์ นส.3 มาแสดง พบว่าอยู่ในเขตป่าท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติชาติป่าเขา
สลักพระ เม่ือปี 2516 และยังพบรถแบ็กโฮขุดภูเขาปรับพ้ืนท่ี ส่วนพ้ืนท่ีครอบครองจริง 24 ไร่ ไม่ตรง นส.3 ท่ีระบุไว้ 18 ไร่ 

ส่วนอีกแห่ง อยู่บนภูเขาริมน้ํา มีร้านอาหารเป็นจุดชมวิว มีห้องพัก 10 หลัง อาคารอ่ืน ๆ 12 หลัง พบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมาะ กว่า 
58 ไร่ จึงตรวจยึดท้ัง 2 แห่ง และเตรียมร้องทุกข์ดําเนินคดีตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ส่วนอาคารท่ีก่อสร้าง ไม่มีใบอนุญาต ก็ดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป่าไ
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ป่าไม

เม่ือว
ป่าส
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ขณะ
เจ้าห
แสด

จาก
ตนด
บุกรุ
ทาง 

เจ้าห
ฐาน
และ
ประ
นอก
ทรพั

ด้าน
และ
กฎห
แห่ง

ล่าสุ
เจ้าห
เกี่ยว

ไม้บุกสํานักส

ที่ 27 พฤษภาคม 

ม้บุกสํานักสงฆ์ พ

วันที ่27 พฤษภา
สงวนแห่งชาติบริ
ต่อทางสํานักงาน
กันไปตรวจสอบ

ะที่ภายในมีสิ่งอํ
หน้าที่นําเคร่ืองต
ดงความรับผิดชอ

การสอบถามนา
ดํารงตําแหน่งกํา
รกุป่าและตั้งสถา
 อบต.ศรีดอนมูล

หน้าที่จึงพิจารณ
น “ก่อสร้าง แผ้วถ
ะมาตรา 55 ฐานค
ะโยชน์หรืออยู่อา
กจากนี้ยังมีมาต
พยากรธรรมชาตใิ

นนายธนชัย จิตนา
ะกําลังดูขั้นตอนก
หมายก่อน ถ้าเอ
ชาติ พ.ศ.2547 

สดทางเจ้าพนักงา
หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 
วข้องเพื่อนําตัวม

สงฆ์ พระครู

 2565 - 11:10 

พระครูดังแม่สาย

าคม ผู้สื่อข่าวราย
ริเวณทิศตะวันตก
นจัดการทรัพยาก
พบว่าภายในมีก

ํานวยความสะด
ตรวจพิกัดด้วยดา
บในการก่อสร้าง

ายเศกสันติ์ กองศ
นันตําบลศรีดอน
นปฏิบัติธรรม บ
ล ทราบว่าทางสาํ

ณาแล้วเห็นว่าการ
ถาง หรือกระทํา
ครอบครองป่าที่
าศัยที่ดิน ก่อสร้
รา 26/4 เป็นก
ในเขตป่าสงวนแ

าวณิชย์ ผู้อํานวย
การขออนุญาตกั
กสารและหลักฐ
 มาตรา 14 แผ้ว

านป่าไม้ หน่วยป้
 ที่ร่วมกันเข้าตร
มาดําเนินคดีตาม

ดังแม่สาย รุ

 น. 

ย รุกป่า 11 ไร่ ส

ยงานว่าเจ้าหน้าท
กเฉียงใต้ของหมู่บ
กรป่าไม้ที ่2 ว่าไ
ารสร้างเป็นอาค

ดวก เช่น บ่อน้ําบ
าวเทียมปรากฏว
งสิ่งต่างๆ ดังกลา่

ศรี กํานัน ต.ศรีด
นมูล มา 3 ปี แล
นม่อนดอยช้างงู
านักสงฆ์ม่อนดอ

รเข้าไปยึดครองพื
ด้วยประการใดๆ
ถูกแผ้วถางฯ รว
ร้าง ทําไม้ หรือก
ารละเว้นการกร

แห่งชาติฯ อีกด้วย

ยการส่วนป้องกัน
ับทางป่าไม้หรือ
ฐานครบก็จะแจ้ง
ถางก่อสร้างครอ

ป้องกันรักษาป่าท
รวจสอบดังกล่าว
กฎหมายต่อไป 

กป่า 11 ไร่ 

สร้างพระ-อาคาร 

ที่สํานักงานจัดกา
บ้านแม่มะ หมู่ 1
ด้มีการบุกรุกผืน
ารต่างๆ และปรั

บาดาล ฯลฯ โด
ว่า ทั้งหมดอยู่ใน
าว 

ดอนมูล ทราบว่า
ละเป็นผู้ใหญ่บ้าน
งู ซ่ึงด้านบนของบ
ยช้างงู ไม่ได้ย่ืนเ

พื้นที่เพื่อก่อสร้าง
ๆ อันเป็นการทําล
มถึง พ.ร.บ.ป่าส
กระทําด้วยประก
ระทําฯ อันเป็น
ย 

นรักษาป่าและคว
ยัง วันนี้ได้มาจับ
งดําเนินคดี ตาม
อบครองในเขตปา่

ที่ ชร.11 (เชียงแ
วพร้อมรวบรวมห
 

 สร้างพระ-อ

 

ารทรัพยากรป่าไ
1 ต.ศรีดอนมูล อ
ป่าบริเวณสิ่งปลู

รับภูมิทัศน์ด้วยกา

ดยมีการระบุข้อค
นแนวป่าเนื้อที่รว

าผู้ที่เข้าไปก่อสร้
นแม่มะมาก่อน ไ
บริเวณดอยช้างงู
เอกสารขออนุญา

งดังกล่าวเป็นกา
ลายป่า หรือเข้ายึ
สงวนแห่งชาติ ปี 
การใดๆ อันเป็น
การทําลายหรือ

วบคุมไฟป่า สํานัก
บพิกัดเพื่อไปทําบ
ม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2
าสงวนแห่งชาต ิป

แสน) ได้เป็นผู้ร้อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้

าคาร 

ไม้ที ่2 (เชียงราย
 อ.เชียงแสน จ.เชี
กสร้างเป็นบริเวณ
ารปลูกต้นไม้ดอก

ความด้านหน้าว่
ม 11 ไร่ 1 งาน 

้างสิ่งต่างๆ ดังกล
 ได้รับการร้องเรีย
งูจะเป็นแหล่งต้น
าตก่อสร้างกับหน

รกระทําผิด พ.ร
ยึดถือหรือครอบ
 2507 และแก้ไข
นการเสื่อมเสียแ
อเป็นเหตุให้เกิด

กจัดการทรัพยาก
บันทึก ทางกํานัน
2484 มาตรา 54
 ป่าน้ํามะ-สบรวก

องทุกข์กล่าวโทษ
ข้องส่งพนักงานส

 

 

ย) พร้อมหน่วยงา
ชียงราย หลังฝ่าย
ณกว้าง ต่อมาวัน
กไม้ รวมทั้งมีพร

า “ม่อนดอยช้า
 53 ตารางวา แ

ล่าวเป็นพระครูรู
ยนจากชาวบ้านม
นน้ําของหมู่บ้าน 
น่วยงานแต่อย่างใ

ร.บ.ป่าไม้ ปี 248
บครองเพื่อตนเอง
ขเพิ่มเติมมาตรา
แก่สภาพป่าสงวน
การทําลายหรือ

กรป่าไม้ที่ 2 เชีย
นได้ชี้แนวเขต เบื
4 กับ 55 ยึดถือค
ก 

ษต่อผู้กระทําคว
สอบสวน สภ.เชี

านที่เกี่ยวข้องได้เ
ยปกครองในพื้นท
นที่ 26 พฤษภาค
ระพุทธรูปจํานวน

างงูพระเจ้าพรห
แต่ยังไม่พบผู้ใดเข้

รูปหนึ่งที่มีชื่อเสีย
มาตลอดว่าทางสํ
 ซ่ึงตนได้ทําหนัง
ใด 

84 และแก้ไขเพิ่ม
งหรือผู้อื่นโดยไม่
 14 ฐานยืดถือ 
นแห่งชาติโดยไม
อทําให้สูญหายห

งราย กล่าวว่า วั
บื้องต้นนี้น่าจะส่ง
ครอบครอง กับม

ามผิดดังกล่าว โ
ยงแสน ดําเนินก

เข้าตรวจยึดพื้น
ที่ ต.ศรีดอนมูล 
คม เจ้าหน้าที่จึง
นมากตั้งอยู่ 

มมหาราช เม่ือ
ข้าไปบุกรุกหรือ

ยงใน อ.แม่สาย 
สํานักสงฆ์แห่งนี้ 
งสือสอบถามไป

มเติมมาตรา 54 
ม่ได้รับอนุญาต” 
 ครอบครอง ทํา
ม่ได้รับอนุญาต 
หรือเสียหายแก่

ัดนี้อยู่ในเขตป่า 
งดําเนินคดีตาม
มาตราป่าสงวน

โดยมีพยานเป็น
การตรวจหาผู้ที่

 

 
 

 
 

 

 



 

 

ป่าไม้เชียงรายยึดป่าคืนกว่า 11 ไร่หลังกํานันแจ้งพระครูดังแม่สายรุกปรับท่ีสร้างอาคาร 

วันศุกร์ ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 10.51 น. 

วันท่ี 27 พ.ค.65 มีรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าทําการตรวจยึดพ้ืน
ป่าสงวนแห่งชาติท่ีถูกบุกรุกเป็นพ้ืนท่ีป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านแม่มะ หมู่ 1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังจากก่อนหน้า
ได้มีฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี ต.ศรีดอนมูล แจ้งต่อทางสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 ว่าผืนป่าบริเวณดังกล่าวถูกคนเข้าไปบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้าง  

ต่อมาวันท่ี 26 พ.ค.ท่ีผ่านมา เจา้หน้าท่ีจึงร่วมกันไปตรวจสอบพบว่าภายในมีการสร้างเป็นอาคารต่างๆ และปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 
รวมท้ังมีพระพุทธรูปจํานวนมากต้ังอยู่ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น บ่อน้ําบาดาล ฯลฯ โดยมีการระบุข้อความด้านหน้าว่า "ม่อนดอยช้างงูพระเจ้า
พรหมมหาราช" 

ม่ือเจ้าหน้าท่ีนําเคร่ืองตรวจพิกัดด้วยดาวเทียมปรากฎว่าท้ังหมดอยู่ในแนวป่าเนื้อท่ีรวมประมาณ 11 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา แต่ยังไม่พบผู้ใดเข้าไป
บุกรุกหรือแสดงความรับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ดังกล่าว 

นายเศกสันต์ิ กองศรี กํานันตําบลศรีดอนมูล เปิดเผยว่า ผู้ท่ีเข้าไปก่อสร้างสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นพระครูรูปหนึ่งอยู่ท่ี อ.แม่สาย จ.เชียงราย เจ้าหน้าท่ี
เห็นว่าการเข้าไปยึดครองพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างดังกล่าวเป็นการกระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2484 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง 
หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต" และมาตรา 55 ฐาน
ครอบครองป่าท่ีถูกแผ้วถางฯ รวมถึง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 ฐานยืดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์หรืออยู่
อาศัยท่ีดิน ก่อสร้าง ทําไม้ หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นอกจากน้ี ยังมีมาตรา 26/4 เป็นการละเว้นการกระทําฯ อันเป็นการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือสเยหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  

ท้ังนี้ นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.11 (เชียงแสน) ได้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
ผู้กระทําความผิดดังกล่าว โดยมีพยานเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆท่ีร่วมกันเข้าตรวจสอบดังกล่าวพร้อมรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.เชียงแสนดําเนินการหาผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 



 

อ.กาบเชิง ประชุมเพื่อตรวจสอบตําแหน่งท่ีตั้งของท่ีดินตามท่ีคณะทํางานได้ไปจับพิกัดค่า x,y ตําแหน่งท่ีตั้ง
ของท่ีดิน มุ่งแก้ปัญหาท่ีดินทํากิน 

28 พ.ค. 2565 icon 

 
นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักด์ิ นายอําเภอกาบเชิง พร้อมด้วยผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ สร. หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า สร.3 จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้แทน สปก.สร. ผู้แทน ผอ.นิคมสร้างตนเองปราสาท นายก อบต.แนงมุด คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองท่ีดิน ของ ต.แนงมุด อ.
กาบเชิง ซ่ึงกํานันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1, 5, 11, 13 ต.แนงมุด ได้ร้องขอความช่วยเหลือ กรณีประชาชนในพ้ืนท่ี มีท่ีดินท้ังท่ีทํากินและท่ีอยู่อาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ท่ี สปก.ท่ีนิคมสร้างตนเองปราสาท หรือท่ีว่างเปล่าหรือพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวในพ้ืนท่ีดังกล่าว แต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ จํานวน 92 ราย ร้องขอ
ความช่วยเหลือเพ่ือให้เข้าถึงมิติสวัสดิการของรัฐตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในการประชุมคร้ังนี้เป็นการประชุมเพ่ือตรวจสอบตําแหน่งท่ีต้ังของท่ีดินตามท่ีคณะทํางานได้ไปจับพิกัดค่า x,y ตําแหน่งท่ีต้ังของท่ีดิน 
แล้วได้นําส่งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไปบันทึกพิกัดลงในแผนท่ี 1:50,000 ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1) หมู่ท่ี 1 ต.แนงมุด พ้ืนท่ีผู้ครอบครองท่ีดิน อยู่ในป่าสงวน ป่าชุมชน สปก.ป่าไม้ถาวรและอยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ 

2) หมู่ท่ี 5 ต.แนงมุด พ้ืนท่ีท่ีร้องขอ อยู่ในเขตและนอกป่าถาวร และอยู่คาบเกี่ยวเขตป่าไม้ถาวรกับ เขตนิคมสร้างตนเองปราสาท 

3) หมู่ท่ี 11 ต.แนงมุด พ้ืนท่ีท่ีร้องขออยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองปราสาท เขตป่าไม้ป่าชุมชน และเขต สปก. 

4.) หมู่ท่ี 13 ต.แนงมุด พ้ืนท่ีท่ีร้องขออยู่ในเขตป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าไม้ถาวร เขตนิคมสร้างตนเองปราสาท 

ท้ังนี้ได้มอบหมายให้คณะทํางาน (อบต.แนงมุด) ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลรายชื่อผู้ถือครองท่ีดินท่ีได้บันทึกค่าพิกัดในแผนท่ีใน
แต่ละรายว่าอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของส่วนราชการใด แล้วรวบรวมข้อมูลรายงานให้จังหวัดพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือตามอํานาจหน้าท่ี ต่อไป 

 

 



 

กรณีท่ีมีชาวบ้านในอําเภอสอง จังหวัดแพร่ ร้องเรียนสื่อมวลชนและปรากฏเป็นข่าวว่ามีผู้นําชุมชนในพื้นท่ี 
หมู่ท่ี 8 ตําบลเตาปูน อําเภอสอง ลักลอบตัดไม้ในป่าชุมชนมาเป็นของตนเอง 

27 พ.ค. 2565 

 

 
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยถึงกรณีท่ีมีชาวบ้านในอําเภอสอง จังหวัดแพร่ ร้องเรียนสื่อมวลชนและปรากฏเป็นข่าวว่ามี
ผู้นําชุมชนในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 8 ตําบลเตาปูน อําเภอสอง ลักลอบตัดไม้ในป่าชุมชนมาเป็นของตนเอง ซ่ึงนายอําเภอสองได้รายงานกรณีดังกล่าวให้ทราบแล้ว 
โดยได้สั่งการให้ปลัดอําเภอสอง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรภาค 5 เจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรสอง และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร 2 (แม่สอง) 
เข้าตรวจสอบ พบไม้สภาพถูกตัดใหม่วางกองอยู่ในสวนสัก ประกอบด้วยไม้สักจํานวน 40 ท่อน ไม้ยมหินจํานวน 2 ท่อน มีนายสะอาด จักรบุตร 
อายุ 52 ปี ให้การว่าไม้ดังกล่าวเป็นของตนเอง เจ้าหน้าท่ีจึงทําการตรวจยึดไม้และทําการสอบสวนข้อเท็จจริงดําเนินคดีต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินคดี และกลุ่มงานปกครองจังหวัดแพร่กําลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด 
พร้อมได้เร่งรัดให้ดําเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“อนุชา” ลุยพัทลุง แก้ไขความเดือดร้อนสมัชชาคนจน ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพารา 

29 พ.ค. 2565 18:00 น. 

“อนุชา” ลงพ้ืนท่ีพัทลุง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน กรณีการตัดโค่นต้นยางพาราใน จ.ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช “บิ๊กตู่-บิ๊ก
ป้อม” กําชับ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด 

วันท่ี 29 พ.ค. 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งติดตามการแก้ไข
ปัญหาของสมัชชาคนจน พร้อมด้วย นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร รอง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนแก้ไขปัญหาของสมัชชาคน
จน ร่วมลงพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน กรณีการตัดโค่นต้นยางพาราในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากน้ัน นายอนุชา กล่าวว่า ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการ
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการการออกกฎหมายลําดับรอง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
สามารถตัดโค่นต้นยางพาราได้และได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงในฐานะท่ีได้รับมอบหมาย ยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาท่ีสะสมมายาวนานให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็วท่ีสุด แต่ต้องอาศัยความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีความเห็นต่าง คัดค้านการดําเนินการของภาครัฐ ขอให้เห็นถึงปัญหาของ
ประชาชนเป็นหลัก ร่วมมือกับรัฐบาลช่วยกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

ท้ังนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าใจถึง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มอบหมายและกําชับตนทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ได้ อย่าท้ิงปัญหาให้เป็นภาระของ
ลูกหลานในอนาคต อะไรท่ีเป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้เร่งแก้ไข 

“ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายของส่วนราชการ นายกรัฐมนตรีสั่งการภาครัฐช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
ขอให้ประชาชนเชื่อม่ันว่ารัฐบาลพยายามทําอย่างเต็มท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ยืนยันรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้กลั่นแกล้ง
ประชาชน ทุกคนมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเททํางานเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี และเพ่ือความสุขของประชาชน” 

 สําหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีตัดโค่นยางพารา นายอนุชา มอบหมายตัวแทนประชาชน ตัวแทน
สมัชชาคนจน ผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องหารือให้ได้ข้อสรุป เพ่ือนําเสนอให้พิจารณา พร้อมประสานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนระหว่างรอพระราชกฤษฎีกา 
ขณะเดียวกัน ผู้แทนประชาชนได้กล่าวขอบคุณ นายอนุชา และรัฐบาล ท่ีแสดงความต้ังใจจริงในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซ่ึงเป็นปัญหามา
ยาวนาน ขอให้เร่งดําเนินการให้เกิดผลโดยเร็วต่อไป สมกบัท่ีประชาชนรอคอย 

 

 



 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

สยามรัฐออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2565 09:54 น. 

 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผลการดําเนินงานศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง หมู่ท่ี 
16 ตําบลแม่ศึกษา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมชลประทาน 
นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายณัฐวุฒิ 
นากสุก ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สํานักงานชลประทานท่ี 1 นางสาวจันทร์จิรา อักษรณรงค์ 
วิศวกรชลประทานชํานาญการ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

ปัจจุบันศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สนั่น-เฉลิมเกต นภาศัพท์ และราษฎรบ้านแม่คอง หมู่ท่ี 16 ตําบลแม่ศึกษา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ใช้น้ําเพ่ือการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากฝายแม่ครองพร้อมระบบส่งน้ํา โดยฝายดังกล่าว กรมชลประทานได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เม่ือปี 2541 ตามพระราชดําของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชดําริไว้เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน พ.ศ. 2539 ซ่ึงฝายยังมีความแข็งแรงคงทน สามารถใช้การได้ดี เพียงแต่ระบบส่งน้ําเกิดความชํารุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มาอย่างยาวนาน 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดําริให้สํานักงาน กปร. กรม
ชลประทาน และกรมป่าไม้ พิจารณาร่วมกันจัดหานํ้าให้แก่ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ และราษฎรบ้านแม่คอง 
หมู่ท่ี 16 ตําบลแม่ศึกษา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ครอง ความยาวประมาณ 2,900 เมตร พร้อมก่อสร้าง
บ่อเก็บน้ํา ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ตามความเหมาะสม และติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําให้แก่ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สน่ัน-เฉลิมเกตุ 
นภาศัพท์ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ และราษฎรบ้านแม่คอง หมู่ท่ี 16 ตําบลแม่
ศึกษา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะมีน้ําสําหรับดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดท้ังปี 

 

 

 



 

'วัชระ' ร้อง ปทส. สอบ ส.ส.กระบี่ ภูมิใจไทย ถือครองท่ีดินป่าสงวน 100 ไร่ ซํ้ารอยปารีณา 

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:20 น. 

 
27 พ.ค.2565 - นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ย่ืนหนังสือถึงพล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบ่ี 
พรรคภูมิใจไทย กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ว่าครอบครองท่ีดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให้ตรวจสอบว่าท่ีดินดังกล่าวอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่า
โคกยาง-ป่าช่องบางเหรียง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่หรือไม่ ผดิกฎหมายหรือไม่ 

นายวัชระ กล่าวอีกว่า ตามปรากฏข้อเท็จจริงในการย่ืนแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ของนายสฤษฏ์พงษ์ กรณีเข้ารับตําแหน่ง เม่ือวันท่ี 25 พ.ค.
2562 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เลขที่ 62151008663 ท่ีดิน ภ.บ.ท. 5 หมายเลข 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
จํานวน 100ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,200,000 บาท ได้แจ้งการครอบครองท่ีดิน ภ.บ.ท. 5 ในนามของตนเอง และแจ้งในชื่อของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง 
(ภริยา) ในหน้าท่ี 9 ลําดับท่ี 20 และแสดงสําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องท่ี จํานวน 2 ใบ เป็นของนายสฤษฏ์พงษ์ 1 ใบ คือ เอกสารใบ ภ.บ.ท. 
11/เล่มท่ี ก.2833142 เลขท่ี 46 ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องท่ีประจําปี 2551 เลขสํารวจท่ี 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ได้รับ
เงินจากนายสฤษฏ์พงษ์ จํานวนเงิน 330 บาท และสําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องท่ีของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มท่ี ก.
2833142 เลขท่ี 44เลขสํารวจตามท่ีอยู่ดังกล่าว จํานวนเงิน 330 บาท ดังปรากฏในเอกสารย่ืนบัญชีทรัพย์สินของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. 
พรรคภูมิใจไทย ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว 

"ผมขอร้องเรียนให้ดําเนินการตรวจสอบว่าท่ีดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ 1.ประชาชนแจ้งเบาะแสว่าจํานวนท่ีดินท่ีนายสฤษฏ์พงษ์ 
และภริยาครอบครองนั้น มีมากประมาณถึง 500 ไร่ จริงหรือไม่ และมีมากกว่าท่ีแจ้งต่อ ป.ป.ช. จริงหรือไม่ โดยกระจายการถือครองในรูปแบบ 
สปก. แบ่งให้ประชาชนจํานวนหนึ่งถือครองแทนในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ 

2.การครอบครองท่ี ภ.บ.ท. 5 ท้ังจํานวนดังกล่าวซ่ึงต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชื่อป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง จ.กระบี่ จริง
หรือไม่ ถ้าปรากฏเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ซ่ึงบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรกระทําผิด
กฎหมายเสียเอง หากไม่เคารพกฎหมายแล้วจะไปเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ประชาชนได้อย่างไร จึงขอให้ ผบก.ปทส. เร่งดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย
และอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับกรณีท่ีดินของน.ส.ปารีณา ไกรคปุต์ อดีตส.ส. ราชบุรี โดยด่วนท่ีสุดต่อไป 

ท้ังนี้ ในวันท่ี 30 พ.ค.นี้ ผมจะได้ไปย่ืนหนังสือต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือให้ดําเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฏ์พงษ์อีกทางหนึ่งด้วย" นายวัชระ 
กล่าว 

 




