
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  7 ม.ิย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว ปลูกตนไม  (เดลินิวส  7 มิ.ย. 65  หนา 10) 
- ซักฟอก 3 ป. พวง 3 กระทรวง /...วัชระ รองปาไมฟน ส.ส.กระบ่ี  (ไทยรัฐ  8 มิ.ย. 65  หนา 1,10,11,12) 
- บทบรรณาธิการ..บทละครการเมืองของฝายคาน..  (แนวหนา  7 มิ.ย. 65  หนา 3) 
  
สื่อออนไลน 
- วราวุธ รวม Kick –  off เปดตัว สุพรรณบุรี  (บานเมือง  7 มิ.ย. 65) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/283285 
- วราวุธ รวม Kick –  off เปดตัว สุพรรณบุรี  (บานเมือง  7 มิ.ย. 65)  
https://www.banmuang.co.th/news/politic/283251 
- วัชระ รองกรมปาไม ฟน สฤษฎพงษ เก่ียวของ ส.ส.ภูมิใจไทย  รุกที่ปาสงวน จ.กระบี่ 500 ไร  (ฐานเศรษฐกิจ 7 มิ.ย. 
65)  https://www.thansettakij.com/politics/527737 
- จ.แพร เดินหนา จัดการเสวนาการขับเคลื่อนและกอตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดานปาไม  (TALK NEWS 7 ม.ิย. 65) 

https://www.talknewsonline.com/468040/?fbclid=IwAR3UB-6LnuvTkolHYoM-

uLmYNTSYeS74c5btK8mum-hDZIBUtu4_3e960s0 
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วนันี (6 มิ.ย.65) ทีกรมป่าไม ้นายวชัระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ยืนหนงัสือผ่าน นายธนวฒัน์ 

พงษเ์กิด นกัจดัการชาํนาญทวัไป ศูนยบ์ริการประชาชน กรมป่าไมถึ้ง นายสุรชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้ขอให้

ดาํเนินการตามกฎหมายกบั นายสฤษฎ์พงษ์ เกียวขอ้ง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กรณีแจง้ทรัพยสิ์นต่อ ป.ป.ช.ว่า

ครอบครองทีดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให้ตรวจสอบวา่ทีดินดงักล่าวอยูใ่นพืนทีป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง-ป่าช่อง

บางเหรียง อ.เหนือคลอง จ.กระบีหรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ดว้ยปรากฏขอ้เท็จจริงในการยนืแสดงบญัชี

ทรัพยสิ์นของนายสฤษฎ์พงษ ์กรณีเขา้รับตาํแหน่ง เมือวนัที 25 พ.ค.62 บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนีสิน 

เลขที 62151008663 ทีดิน ภ.บ.ท. 5 หมายเลข 164/49 หมู่ 4 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี จาํนวน 100 ไร่ 

มูลค่าปัจจุบนั 8,200,000 บาท ได้แจง้การครอบครองทีดิน ภ.บ.ท. 5 ในนามของตนเอง และแจง้ในชือของนาง

เยาวดี เกียวขอ้ง (ภริยา) ในหนา้ที 9 ลาํดบัที 20 ของคู่สมรส หมายเลขเดียวกนั และแสดงสาํเนาใบเสร็จรับเงิน

ภาษีบาํรุงทอ้งที จาํนวน 2 ใบ เป็นของนายสฤษฎ์พงษ ์1 ใบ คือ เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที ก.2533142 เลขที 46

ใบเสร็จรับเงินภาษีบาํรุงทอ้งทีประจาํปี 2551 ไดรั้บเงินจาก นายสฤษฎ์พงษ์ จาํนวนเงิน 330 บาท (สามร้อย

สามสิบบาทถ้วน)  
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และสาํเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบาํรุงทอ้งทีของนางเยาวดี  เอกสารใบ ภ.บ.ท.11/เล่มที ก.2533142 เลขที 44 เลข

สาํรวจที 162/49 หมู่ 4 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี จาํนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถว้น) ดงั

ปรากฏในเอกสารยืนบญัชีทรัพยสิ์นของนายสฤษฎ์พงษ ์ทีสาํนกังาน ป.ป.ช. แลว้นนั จึงขอร้องเรียนให้อธิบดี

กรมป่าไมด้าํเนินการตรวจสอบว่าทีดินดงักล่าวอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ดงันี  

1.  ประชาชนแจง้เบาะแสวา่จาํนวนทีดินทีนายสฤษฎ์พงษ ์และภริยาครอบครองนนั มีมากประมาณถึง 500 ไร่ จริง

หรือไม่ และมีมากกวา่ทีแจง้ต่อ ป.ป.ช. จริงหรือไม่ โดยกระจายการถือครองในรูปแบบ สปก. แบ่งใหป้ระชาชน

จาํนวนหนึงถือครองแทนในบริเวณดงักล่าวหรือไม่ 

2.  การครอบครองที ภ.บ.ท. 5 ทงัจาํนวนดงักล่าวซึงตงัอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชือป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง และป่า

ช่องบางเหรียง จ.กระบี จริงหรือไม่ ถา้ปรากฏเป็นจริงก็เท่ากบัเป็นการบุกรุก ครอบครองป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ 

ซึงบุคคลผูเ้ป็นส.ส.ไม่ควรกระทาํผดิกฎหมายเสียเอง 

3. นายสฤษฎ์พงษ ์เกียวขอ้ง เป็นนกักฎหมายจดทะเบียนเป็นทนายความตลอดชีพยอ่มรู้กฎหมายดี แต่ยงัเขา้ไปบุก

รุกป่าสงวนแห่งชาติฯ และบงัอาจจดแจง้บญัชีทรัพยสิ์นกบั ป.ป.ช.เป็นเรืองทีเสือมเสียต่อการดาํรงตาํแหน่งส.ส.อนั

ทรงเกียรติอยา่งยงิหรือไม่ 

จึงขอใหก้รมป่าไมเ้ร่งดาํเนินการสอบสวนตามกฎหมายและอาํนาจหนา้ทีเช่นเดียวกบักรณีทีดินของนางสาวปารีณา 

ไกรคุปต ์อดีตส.ส.จงัหวดัราชบุรี โดยด่วนทีสุดต่อไป เพราะเป็นกรณีทีส.ส.บุกรุกทีป่าสงวนแห่งชาตินนั เป็นที

สนใจของประชาชนทงัประเทศ 
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นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี

เปิดงาน Kick - Off โครงการ “สพุรรณบรีุ Carbon Neutrality Model” ซงึกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม รว่มกบั จงัหวดัสพุรรณบรีุ และกลุม่มิตรผล ดาํเนินการขบัเคลือนจงัหวดัสพุรรณบรีุไปสูเ่มืองคารบ์อน

ตาํ เพือมุง่สูเ่ปา้หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมี นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั

กระทรวงฯ ดร.อดุม โปรง่ฟ้า ทีปรกึษา รมว.ทส. ดร.สจิุตรา ทรงมจัฉา ทีปรกึษา รมว.ทส. นายสรุชยั อจลบญุ 

อธิบดีกรมป่าไม ้นายพิรุณ สยัยะสิทธิพานิช เลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม พรอ้มผูบ้ริหารระดบัสงูใน ทส. เขา้รว่ม และมีนายชชีูพ พงษไ์ชย รองผูว้่าราชการจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

พรอ้มผูบ้รหิาร กลุม่มิตรผล และ กฟผ. ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนเกษตรกรชาวไรอ่อ้ย ใหก้ารตอ้นรบั ณ 

อทุยานมิตรผลดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
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นายวราวธุ กล่าววา่ "ประเทศไทยมีสว่นรว่มในการดาํเนินงานดา้นการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศมากว่า 30 ปี 

ในฐานะภาคีสมาชิกภายใตก้รอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

และภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) และในการประชมุ COP26 เมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ประเทศไทยไดป้ระกาศเปา้หมายทีจะยกระดบัการแกไ้ขปัญหาสภาพภมูิอากาศ เพือบรรลเุปา้หมายความเป็น 

  

กลางทางคารบ์อนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลเุปา้หมายการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูยไ์ดใ้นปี ค.ศ. 

2065 ถึงแมว้า่ ประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 300 - 350 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

แตห่ากเราทกุคนรว่มมือกนัก็จะช่วยใหป้รมิาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงได ้ โครงการ “สพุรรณบรุี 

Carbon Neutrality Model” จงึเป็นตน้แบบของความรว่มมือกบัภาคธุรกิจอตุสาหกรรม ทีกาํหนดเปา้หมายมุง่สู่

ความเป็นกลางทางคารบ์อน ทีสามารถขยายผลใหเ้กิดความรว่มมือในทกุภาคส่วน เพือสรา้งสมดลุในการบริหาร

จดัการเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดลอ้ม ของประเทศ ไปสูค่วามยงัยืนตอ่ไปได”้ 
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"โครงการสพุรรณบรีุ Carbon Neutrality Model" มีเปา้หมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือมุง่สูเ่มืองคารบ์อน

ตาํ ร่วมกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคสงัคม เพือสนบัสนุนเปา้หมายของประเทศไทยและนานาประเทศ

ในการรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ ซงึนอกจาก การขบัเคลือนใหอ้ทุยานมิตรผล

ดา่นชา้ง เป็นโรงงานตน้แบบดา้นความเป็นกลางทางคารบ์อนแลว้ ยงัไดด้าํเนินกิจกรรมปลกูป่า ในพนืทีป่าสงวน

แหง่ชาติ ป่าองคพ์ระ ป่าพรุะกาํ และป่าหว้ยพล ูในอาํเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ เพือปลกูตน้ไมใ้หไ้ด ้

700,000 ตน้ ซงึจะเป็นการเพมิพืนทีสีเขียวในการเป็นแหล่งดดูซบัก๊าซเรือนกระจกใหก้บัประเทศไทยอีกดว้ย 
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เมือวนัจนัทรที์ 6 มิถนุายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick - Off โครงการ “สพุรรณบรีุ 

Carbon Neutrality Model” ซงึกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รว่มกบั จงัหวดัสพุรรณบรีุ และกลุม่

มิตรผล ดาํเนินการขบัเคลือนจงัหวดัสพุรรณบรีุไปสูเ่มืองคารบ์อนตาํ เพือมุง่สูเ่ปา้หมายความเป็นกลางทาง

คารบ์อน ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมี นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงฯ ดร.อดุม โปรง่ฟ้า ทีปรกึษา รมว.ทส. 

ดร.สจิุตรา ทรงมจัฉา ทีปรกึษา รมว.ทส. นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้นายพิรุณ สยัยะสิทธิพานิช 

เลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มผูบ้ริหารระดบัสงูใน ทส. เขา้รว่ม 

และมีนายชชีูพ พงษไ์ชย รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสพุรรณบรีุ พรอ้มผูบ้ริหาร กลุ่มมิตรผล และ กฟผ. ตลอดจน

เครือข่ายภาคประชาชนเกษตรกรชาวไรอ่อ้ย ใหก้ารตอ้นรบั ณ อทุยานมิตรผลดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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           https://www.youtube.com/watch?v=7Pdk5ONw6Mw&t=4s 

 

นายวราวธุ กล่าววา่ "ประเทศไทยมีสว่นรว่มในการดาํเนินงานดา้นการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศมากว่า 30 ปี 

ในฐานะภาคีสมาชิกภายใตก้รอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

และภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) และในการประชมุ COP26 เมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ประเทศไทยไดป้ระกาศเปา้หมายทีจะยกระดบัการแกไ้ขปัญหาสภาพภมูิอากาศ เพือบรรลเุปา้หมายความเป็น

กลางทางคารบ์อนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลเุปา้หมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูยไ์ดใ้นปี ค.ศ. 

2065 ถึงแมว้า่ ประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกวา่ 300 - 350 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

แตห่ากเราทกุคนรว่มมือกนัก็จะช่วยใหป้รมิาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงได ้โครงการ “สพุรรณบรีุ 

Carbon Neutrality Model” จงึเป็นตน้แบบของความรว่มมือกบัภาคธุรกิจอตุสาหกรรม ทีกาํหนดเปา้หมายมุง่สู่

ความเป็นกลางทางคารบ์อน ทีสามารถขยายผลใหเ้กิดความรว่มมือในทุกภาคส่วน เพือสรา้งสมดลุในการบรหิาร

จดัการเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม ของประเทศ ไปสูค่วามยงัยืนตอ่ไปได”้ 

"โครงการสพุรรณบรีุ Carbon Neutrality Model" มีเปา้หมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือมุง่สูเ่มืองคารบ์อน

ตาํ ร่วมกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคสงัคม เพือสนบัสนุนเปา้หมายของประเทศไทยและนานาประเทศ

ในการรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ ซงึนอกจาก การขบัเคลือนใหอ้ทุยานมิตรผล

ดา่นชา้ง เป็นโรงงานตน้แบบดา้นความเป็นกลางทางคารบ์อนแลว้ ยงัไดด้าํเนินกิจกรรมปลกูป่า ในพนืทีป่าสงวน

แหง่ชาติ ป่าองคพ์ระ ป่าพรุะกาํ และป่าหว้ยพล ูในอาํเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ เพือปลกูตน้ไมใ้หไ้ด ้

700,000 ตน้ ซงึจะเป็นการเพมิพืนทีสีเขียวในการเป็นแหล่งดดูซบัก๊าซเรือนกระจกใหก้บัประเทศไทยอีกดว้ย 
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ตามทีเมือวนัที 3 มิถนุายน 2565 ณ หอ้งประชมุ สถาบนัประชารฐัพิทกัษ์ป่า อาํเภอเมืองแพร ่จงัหวดัแพร ่นาย

สรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้รว่มประชมุเสวนาการขบัเคลือนและก่อตงัสถาบนัพฒันาบคุลากรดา้นป่าไม ้กรม

ป่าไม ้ซงึจะไดร้บัมอบจากสถาบนัประชารฐัพิทกัษป่์า กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์าและพนัธุพื์ช ในปีงบประมาณ 

2566 โดยมี นายอภิชาติ โตดลิกเวชช ์สมาชิกวฒุสิภา เป็นประธาน มี รศ.ดร.สภุาวิณี สตัยาภรณ ์อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์นายวิเชียร อนสุาสนนนัท ์รองผูว้่าราชการจงัหวดัแพร ่รองเจา้คณะจงัหวดัแพร ่นาย

อนวุธั วงศว์รรณ นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแพร ่นายโชคชยั พนมขวญั นายกเทศมนตรีเมืองแพร ่ดร.สปุระ

วีณ ์อ่อนจนัทร ์รองอธิการบดีและอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ ์ผอ.สาํนกับริหารกลาง ผอ.สาํนกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมที้ 3 สาขาแพร ่หนว่ยงานทีเกียวขอ้ง เครือข่ายภาคประชาชน และภาคเอกชนเขา้รว่มประชมุ

วตัถุประสงคเ์พือขบัเคลือนและรบัฟังขอ้คิดเห็นในการก่อตงัสถาบนัพฒันาบคุลากรดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้โดยการ

มีสว่นรว่มจากภาคประชาชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ภายใตแ้นวคิด “เศรษฐกิจ ภายใตผื้นป่า”และรว่ม

กิจกรรมปลูกตน้ไมภ้ายในสถาบนัประชารฐัพิทกัษป่์าเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

สทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี สาํหรบัโรงเรียนป่าไมแ้พร ่เปิดเมือปี 2499 โดยมี อาจารยร์ตัน ์พนม

ขวญั เป็นผูอ้าํนวยการคนแรก จนถึงปี พ.ศ. 2536 ก็ไดย้ตุกิารเรียนการสอนของโรงเรียนป่าไม ้ทงันีเพือพฒันา

สถานทีแหง่นีให ้เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และประเทศชาติ 1. เป็นปอดของคนเมืองแพร ่โดยรว่มกบัเทศบาลเมือง

แพรเ่ชือมโยงกบัคเูมืองหลงัพระสงักจัจายน ์2. เตรียมหลกัสตูรป่าชมุชน รวมถึง ความรว่มมือในการเพมิพืนทีป่า

รว่มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 3. พฒันาหลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด เช่น เฟอรนิ์เจอร์

ซิตี รุกขกร การตงัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจภายใตผื้นป่าเพือเสรมิรายได ้4. เป็นสถานทีสาํหรบัการวิจยัการพฒันา

นวตักรรม พนัธุไ์มที้หลากหลาย  
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5. จดัเป็นศนูยอ์บรมรวมถึงการพฒันาพิพิธภณัฑเ์กียวกบัป่าไม ้และทีประชมุมีการมอบหมายคณะทาํงาน 

ประกอบดว้ย นายเสรี ทรงศกัด ิรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแพร ่ดร.สปุระวีณ ์ออ่นจนัทร ์รองอธิการบดี

และอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ ์นายธีระฯ นิติกรฯกิตตนินัท ์ผอ.ยทุธศาสตรแ์พร ่และนายโชคชยั พนม

ขวญั ในนาม อปท.และภาคเอกชนและการทอ่งเทียว โรงเรียนป่าไมแ้หง่นีจะอยู่ภายใตก้ารดแูลของกรมป่าไมใ้น

วนัที 1 ตลุาคม 2565 นี 
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