
สรุปขาวประจําในวันที่ 15 ม.ิย. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: สังคมขาวหุน: เครือซีพี รวมสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษา  
(ขาวหุน 15 มิถุนายน 2565 หนา 4) 

- รอศาลวินิจฉัย ภท.ปองกนกวรรณ (ไทยรัฐ 15 มิถุนายน 2565 หนา 1,11) 
- คอลัมน: Snap! (ผูจัดการรายวัน 360o 15 มิถุนายน 2565 หนา 19) 
- 120 ป กรมชลประทาน รุกเดินหนาสูองคกรอัจฉริยะ มุงสรางความมั่นคงดานนํ้า  

(ไทยโพสต 15 มิถุนายน 2565 หนา 12) 

ขาวเว็บไซต 

เครือซีพีรวมสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษาแกบุตรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา (มติชน 14 มิถุนายน 2565) https://www.matichon.co.th/publicize/news_3398956 
เครือซีพีรวมสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษาแกบุตรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา (ขาวสด 14 มิถุนายน 2565) https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7109282 
เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แกบุตรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  
(ประชาชาติธุรกิจ 14 มิถุนายน 2565) https://www.prachachat.net/public-relations/news-954196 
เครือซีพีสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษา 1 ลบ. แกบุตร จนท.  
(สํานักขาวอิศรา 14 มิถุนายน 2565)  
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/109575-cp-152.html 
เครือซีพีรวมสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษาหน่ึงลานบาท แกบุตรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา หวังชวยบรรเทาความเดือดรอนและเปนแรงใจใหทุกฝาย  
(AC NEWS 14 มิถุนายน 2565) http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256564721 
เครือซีพีรวมสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษาหน่ึงลานบาท  
(สํานักขาวอีไฟแนนซไทย 14 มิถุนายน 2565)  
http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=aU5qN0JVdG5vNG89 
เครือซีพีรวมสงกําลังใจใหครอบครัวเจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษาหน่ึงลานบาท แกบุตรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา หวังชวยบรรเทาความเดือดรอนและเปนแรงใจใหทุกฝาย 
(TOPNEWS 14 มิถุนายน 2565) https://www.topnews.co.th/news/342926 
เครือซีพี รวมสงกําลังใจให ครอบครัว เจาหนาที่ปาไม มอบทุนการศึกษา (อีจัน 14 มิถุนายน 2565) 
https://www.ejan.co/general-news/เครือซีพี-รวมสงกําลังใจให-ครอบครัว-เจาหนาที่ปาไม-มอบทุนการศึกษา 
ขยายผล บังลุค ตัดไมพ้ืนที่ปา จ.พังงา (ชอง7HD 15 มิถุนายน 2565) https://news.ch7.com/detail/576190 
จับหนุมโพสตคลิปลงต๊ิกตอก โคนขายไมหวงหามเขตปาสงวนฯ อางที่ดินมรดกพอแม (แนวหนา 14 มิถุนาน 2565) 
https://www.naewna.com/local/660140 
นายอําเภอเมืองพังงานําทีมบุกจับพอคาไมใหญคนดังหลังพบลงต๊ิกตอกตัดไมปาหวงหามที่สองแพรก 
(สยามรัฐ 14 มิถุนายน 2565) https://siamrath.co.th/n/356463 
ตลาดหลักทรัพยฯ สมาคม maiA พรอมหนวยงานพันธมิตร รวมคืนผืนปา 91 ไร จ. แพร ในโครงการ Care the Wild: 
“ปลูกปอง Plant & Protect” (สํานักขาวสับปะรด 14 มิถุนายน 2565)  
https://pineapplenewsagency.com/th/c28731/ตลาดหลักทรัพยฯ+สมาคม+ maiA+พรอมหนวยงานพันธมิตร+
รวมคืนผืนปา+91+ไร+จ.+แพร+ในโครงการ+Care+the+Wild:+“ปลูกปอง+Plant++Protect” 
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รอศาลวินิจฉัย ภูมิใจไทยปองกนกวรรณ ปดบีบ “ลาออก” เจาตัวหลบสื่อ (ไทยรัฐ 15 มิถุนายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2419205 
"ตรีนุช" ปดตอบตอรองเกมการเมือง "กนกวรรณ" และพอโดนคดีรุกปา (กรุงเทพธุรกิจ 14 มิถุนายน 2565) 
https://www.bangkokbiznews.com/social/1009892 
จนท.ปาไมอํานาจเจริญ แจงจับนายก อบต.ช่ือดังพรอมบุตรสาวบุกรุกปา (สยามรัฐ 14 มิถุนายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/356687 
120 ป กรมชลประทาน รุกเดินหนาสูองคกรอัจฉริยะมุงสรางความมั่นคงดานนํ้าและการบริการคุณภาพ 
(สยามรัฐ 14 มิถุนายน 2565) https://siamrath.co.th/n/356513 
เจาะลึก 6 เสนทางความยั่งยืนของอุทยานมิตรผลดานชาง  พิชิตเปาหมายสูโมเดลโรงงานตนแบบดาน Carbon  
Neutrality แหงแรก สรางเมืองคารบอนตํ่ารวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและจังหวัดสุพรรณบุรี 
(มติชนสุดสัปดาห  14 มิถุนายน 2565) https://www.matichonweekly.com/publicize/article_565787 
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ปีที่: 28 ฉบับที่: 6958
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการ...

รหัสข่าว: C-220615013017(15 มิ.ย. 65/05:04) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 18.80 Ad Value: 15,980 PRValue : 47,940 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23521
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: รอศาลวินิจฉัย ภท.ป้องกนกวรรณ

รหัสข่าว: C-220615009071(15 มิ.ย. 65/04:19) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 245.20 Ad Value: 490,400 PRValue : 1,471,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23521
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: รอศาลวินิจฉัย ภท.ป้องกนกวรรณ

รหัสข่าว: C-220615009071(15 มิ.ย. 65/04:19) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 245.20 Ad Value: 490,400 PRValue : 1,471,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23521
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: รอศาลวินิจฉัย ภท.ป้องกนกวรรณ

รหัสข่าว: C-220615009071(15 มิ.ย. 65/04:19) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 245.20 Ad Value: 490,400 PRValue : 1,471,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23521
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: รอศาลวินิจฉัย ภท.ป้องกนกวรรณ

รหัสข่าว: C-220615009071(15 มิ.ย. 65/04:19) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 245.20 Ad Value: 490,400 PRValue : 1,471,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23521
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: รอศาลวินิจฉัย ภท.ป้องกนกวรรณ

รหัสข่าว: C-220615009071(15 มิ.ย. 65/04:19) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 245.20 Ad Value: 490,400 PRValue : 1,471,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3714
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: Live/Celeb Online

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: Snap!

รหัสข่าว: C-220615040034(15 มิ.ย. 65/05:12) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 14.25 Ad Value: 21,375 PRValue : 64,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9345
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: 120 ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการ...

รหัสข่าว: C-220615008038(15 มิ.ย. 65/03:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 53.38 Ad Value: 64,056 PRValue : 192,168 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ดร.ย
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ลาด
ทรัพ
รวม
สนบั
ซ่ึงเป็

“ขอ
และ
ระดั
ควบ

รือซีพีร่วมส่ง
งกันรักษาป่า

ที่ 14 มิถุนายน 2

วันที่ 13 มิถุนาย
บคุมไฟป่า ในสังกั
ฏิบัติงานด้านกา
นตรีว่าการกระท
มย่ังยืนภาครัฐ แ
งประชุมอารีย์สัม

ยุทธพล อังกินันท
งกันและปราบป
ดตระเวนในพ้ืนที่
พยากรป่าไม้ จน
ทั้งต้องกังวลถึงค
บสนุนทุนการศึก
ปน็ทรัพยากรธรร

อขอบคุณบริษัท 
ะควบคุมไฟป่า  โ
ับประถมศึกษา 

บคุมไฟป่าของเรา

งกําลังใจให้ค
าและควบคมุ

2565 - 11:38 น

ยน 2565 – เครือ
กัดกรมป่าไม้ รวม
ารป้องกันรักษา
ทรวงทรัพยากรธ
และกิจการสัมพนั
พันธ์ กรมส่งเสริ

ทน์ ที่ปรึกษารัฐม
ปรามการกระทํา
ที่ถิ่นทุรกันดาร ห
ถึงขั้นบาดเจ็บ พิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ษาแก่บุตรหลาน
รมชาติที่สําคัญ เ

 เครือเจริญโภคภ
 โดยได้มอบทุนก
 265 ทุน ทุนละ
าทุกท่านที่พร้อม

ครอบครัวเจ้
มไฟป่า 

. 

อเจริญโภคภัณฑ์
มถึงสถานภาพค
ป่าและควบคุม
รรมชาติและสิ่งแ
นธ์ เครือเจริญโภ
ริมคุณภาพสิ่งแวด

มนตรีว่าการกระ
าผิดและการบุก
ห่างไกลและอาจพ
 พิการหรือทุพพล
ับการศึกษาของ
น ถือเป็นการสร้า
 เพื่อรักษาไว้เป็นม

ภัณฑ์ จํากัด ที่ได
ารศึกษา จํานวน
ะ 3,000 บาท รว
จะปฏิบัติงานใน

จ้าหน้าท่ีป่าไ

ฑ์ เล็งเห็นถึงภาร
วามเป็นอยู่ของค

มไฟป่า เพื่อบรร
แวดล้อม เป็นปร
ภคภัณฑ์ เป็นผู้แท
ดล้อม 

ะทรวงทรัพยากร
รุกทําลายทรัพย
พักแรมในพื้นที่ป
ลภาพหรือถึงแก่
บุตรหลานดังนั้น
างขวัญกําลังใจให
มรดกส่งมอบแกค่

ด้เล็งเห็นถึงควา
น 306 ทุน ประ
วมเป็นเงิน 1,00
การปกป้องรักษ

ม้ มอบทุนก

กิจและความสําค
ครอบครัวเจ้าหน้
รเทาความเดือด
ระธานในพิธีและ
ทนมอบทุนการศึ

รธรรมชาติและสิ่
ยากรป่าไม้ รักษ
ป่าในบางคร้ังอา
ชีวิตทําให้ครอบ
น การที่มีองค์กร
ห้สามารถปฏิบัติ
คนรุ่นหลังต่อไป 

มสําคัญของการ
กอบด้วย ระดับ
00,000 บาท เชื่
ษาทรัพยากรป่าไม

ารศึกษาแก่บ

คัญของเจ้าหน้าท
น้าที่ผู้ปฏิบัติงานด
ดร้อนของเจ้าหน
ะนายจอมกิตติ  ศิ
ศึกษา จํานวน 30

สิ่งแวดล้อม กล่าว
ษาป่าและควบคุ
จประสบภัยอันต

บครัวที่อยู่เบื้องห
รที่เล็งเห็นความส
ติงานได้อย่างเต็ม
 

รศึกษาของบุตรเ
อุดมศึกษา 41 ท

ชอว่าจะเป็นการ
ม้ของชาติให้ดําร

บุตรเจ้าหน้า

ที่ผู้ปฏิบัติงานด้า
ดังกล่าว จึงมอบ
น้าที่ โดยมี ดร.
 ศิริกุล รองกรรม
06 ทุน รวมเป็นจ

วว่า กรมป่าไม้ มี
คุมไฟป่า เกือบ 5
ตรายต่างๆ จาก
หลังต้องได้รับคว
สําคัญของบุคลา
มกําลังความสามา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั
ทุน ทุนละ 5,00
เพิ่มขวัญกําลังใจ
งอยู่ต่อไป” 

าท่ีผู้ปฏิบัติงา

านการป้องกันแล
บทุนการศึกษาแก
ยุทธพล อังกินัน
การผู้จัดการอาว
จํานวนเงิน 1,00

มีเจ้าหน้าที่พิทักษ
5 พันคน ที่ต้อง
กลุ่มบุคคลผู้หวัง
ามยากลําบากใน
กรผู้ปฏิบัติงานดั
ารถเพื่อปกป้องท

บัติงานด้านการป้
0 บาท ระดับมัธ
จให้แก่เจ้าหน้าที

 

านด้านการ

 
ละรักษาป่าและ
ก่บุตรเจ้าหน้าที่
นทน์ ที่ปรึกษา
วุโส ด้านพัฒนา
00,000 บาท ณ 

ษ์ป่าที่ทําหน้าที่
งออกตรวจตรา
งประโยชน์จาก
นการดํารงชีวิต 
ดังกล่าว ให้การ
ทรัพยากรป่าไม้

 
ป้องกันรักษาป่า
ธยมศึกษา และ
ที่พิทักษ์ป่าและ

 

 

 



นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน  การสร้าง
สังคมชุมชนท่ีย่ังยืน  และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความ
ท้าทายอันย่ิงใหญ่ของโลก  คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี  ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย 
ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มี
เป้าหมายในการปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
ของตนเองแล้ว  ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคมุไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 
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14 มิ

เม่ือว
ควบ
ผู้ปฏิ
รัฐม
ควา
ห้อง

ดร.ย
ป้อง
ลาด
ทรัพ
รวม
สนบั
ซ่ึงเป็

“ขอ
และ
ระดั
ควบ

รือซีพีร่วมส่ง
งกันรักษาป่า

มิ.ย. 2565 - 11:

วันที่ 13 มิถุนาย
บคุมไฟป่า ในสังกั
ฏิบัติงานด้านกา
นตรีว่าการกระท
มย่ังยืนภาครัฐ แ
งประชุมอารีย์สัม

ยุทธพล อังกินันท
งกันและปราบป
ดตระเวนในพ้ืนที่
พยากรป่าไม้ จน
ทั้งต้องกังวลถึงค
บสนุนทุนการศึก
ปน็ทรัพยากรธรร

อขอบคุณบริษัท 
ะควบคุมไฟป่า โ
ับประถมศึกษา 

บคุมไฟป่าของเรา

งกําลังใจให้ค
าและควบคมุ

:27 น. 

ยน 2565 – เครือ
กัดกรมป่าไม้ รวม
ารป้องกันรักษา
ทรวงทรัพยากรธ
และกิจการสัมพนั
พันธ์ กรมส่งเสริ

ทน์ ที่ปรึกษารัฐม
ปรามการกระทํา
ที่ถิ่นทุรกันดาร ห
ถึงขั้นบาดเจ็บ พิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ษาแก่บุตรหลาน
รมชาติที่สําคัญ เ

 เครือเจริญโภคภ
ดยได้มอบทุนกา
 265 ทุน ทุนละ
าทุกท่านที่พร้อม

ครอบครัวเจ้
มไฟป่า 

อเจริญโภคภัณฑ์
มถึงสถานภาพค
ป่าและควบคุม
ธรรมชาติและสิ่ง
นธ์ เครือเจริญโภ
ริมคุณภาพสิ่งแวด

มนตรีว่าการกระ
าผิดและการบุก
ห่างไกลและอาจพ
 พิการหรือทุพพล
ับการศึกษาของ
น ถือเป็นการสร้า
 เพื่อรักษาไว้เป็นม

ภัณฑ์ จํากัด ที่ได
ารศึกษา จํานวน
ะ 3,000 บาท รว
จะปฏิบัติงานใน

จ้าหน้าท่ีป่าไ

ฑ์ เล็งเห็นถึงภาร
วามเป็นอยู่ของค

มไฟป่า เพื่อบรร
แวดล้อม เป็นป

ภคภัณฑ์ เป็นผู้แท
ดล้อม 

ะทรวงทรัพยากร
รุกทําลายทรัพย
พักแรมในพื้นที่ป
ลภาพหรือถึงแก่
บุตรหลานดังนั้น
างขวัญกําลังใจให
มรดกส่งมอบแกค่

ด้เล็งเห็นถึงควา
น 306 ทุน ประก
วมเป็นเงิน 1,00
การปกป้องรักษ

ม้ มอบทุนก

กิจและความสําค
ครอบครัวเจ้าหน้
รเทาความเดือด
ระธานในพิธีและ
ทนมอบทุนการศึ

รธรรมชาติและสิ่
ยากรป่าไม้ รักษ
ป่าในบางคร้ังอา
ชีวิตทําให้ครอบ
น การที่มีองค์กร
ห้สามารถปฏิบัติ
คนรุ่นหลังต่อไป 

มสําคัญของการ
กอบด้วย ระดับอ
00,000 บาท เชื่
ษาทรัพยากรป่าไม

ารศึกษาแก่บ

คัญของเจ้าหน้าท
น้าที่ผู้ปฏิบัติงานด
ดร้อนของเจ้าหน
ะนายจอมกิตติ ศิ
ศึกษา จํานวน 30

สิ่งแวดล้อม กล่าว
ษาป่าและควบคุ
จประสบภัยอันต

บครัวที่อยู่เบื้องห
รที่เล็งเห็นความส
ติงานได้อย่างเต็ม
 

รศึกษาของบุตรเ
อุดมศึกษา 41 ท
ชอว่าจะเป็นการ
ม้ของชาติให้ดําร

บุตรเจ้าหน้า

ที่ผู้ปฏิบัติงานด้า
ดังกล่าว จึงมอบ
น้าที่ โดยมี ดร.
 ศิริกุล รองกรรม
06 ทุน รวมเป็นจ

วว่า กรมป่าไม้ มี
คุมไฟป่า เกือบ 5
ตรายต่างๆ จาก
หลังต้องได้รับคว
สําคัญของบุคลา
มกําลังความสามา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั
ทุน ทุนละ 5,000
เพิ่มขวัญกําลังใจ
งอยู่ต่อไป” 

าท่ีผู้ปฏิบัติงา

านการป้องกันแล
บทุนการศึกษาแก
ยุทธพล อังกินัน
การผู้จัดการอาว
จํานวนเงิน 1,00

มีเจ้าหน้าที่พิทักษ
5 พันคน ที่ต้อง
กลุ่มบุคคลผู้หวัง
ามยากลําบากใน
กรผู้ปฏิบัติงานดั
ารถเพื่อปกป้องท

บัติงานด้านการป้
0 บาท ระดับมัธ
จให้แก่เจ้าหน้าที

 

านด้านการ

 

ละรักษาป่าและ
ก่บุตรเจ้าหน้าที่
นทน์ ที่ปรึกษา
วุโส ด้านพัฒนา
00,000 บาท ณ 

ษ์ป่าที่ทําหน้าที่
งออกตรวจตรา
งประโยชน์จาก
นการดํารงชีวิต 
ดังกล่าว ให้การ
ทรัพยากรป่าไม้

 
ป้องกันรักษาป่า
ธยมศึกษา และ
ที่พิทักษ์ป่าและ

 

 

 



นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคม
ชุมชนท่ีย่ังยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความท้าทาย
อันย่ิงใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย ให้เครือ 
CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายใน
การปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของตนเอง
แล้ว ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2565 - 11:33 น. 

 
เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนา
ความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ 
ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่าง ๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือปกป้องทรัพยากรป่าไม้
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

 
“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า  โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” 



นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคม
ชุมชนท่ีย่ังยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความท้าทาย
อันย่ิงใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย ให้เครือ 
CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายใน
การปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของตนเอง
แล้ว ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครือซีพีส่งกําลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษา 1 ลบ. แก่บุตร จนท. 

วันอังคาร ท่ี 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10:09 น. 

 
เครือซีพีร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย 

เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนา
ความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ 
ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือปกป้องทรัพยากรป่าไม้
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคม
ชุมชนท่ีย่ังยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความท้าทาย
อันย่ิงใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย ให้เครือ 



CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายใน
การปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของตนเอง
แลว้ ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

 “ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ 
รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษา
ปา่และควบคุมไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือปกป้องทรัพยากรป่าไม้
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” ดร.ยุทธพล กล่าว 

 
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคม



ชุมชนท่ีย่ังยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความท้าทาย
อันย่ิงใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย ให้เครือ 
CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายใน
การปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของตนเอง
แล้ว ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” นายจอมกิตติ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครือซีพีร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท 

 
สํานักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 มิ.ย. 65 11:44 น. 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ 
รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือปกป้องทรัพยากรป่าไม้
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรปา่ไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” ดร.ยุทธพล กล่าว 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกจิการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การสร้างสังคม
ชุมชนท่ีย่ังยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความท้าทาย
อันย่ิงใหญ่ของโลก 



คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็น
องค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้
จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของตนเองแล้ว ท่ีผ่านมา
เครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” นายจอมกิตติ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครือซีพีร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย 
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เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนา
ความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ 
ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือปกป้องทรัพยากรป่าไม้
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า  โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” 

นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน  การสร้าง
สังคมชุมชนท่ีย่ังยืน  และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความ
ท้าทายอันย่ิงใหญ่ของโลก  คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี  ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย 
ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มี



เป้าหมายในการปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
ของตนเองแล้ว  ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

 “ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครือซีพี ร่วมส่งกําลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษา 

เครือซีพี ร่วมส่งกําลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษา หนึ่งล้านบาทแก่บุตรเจ้าหน้าท่ีหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็น
แรงใจให้ทุกฝ่าย 

 
เผยแพร่เม่ือ : 14 มิ.ย., 2022, 20:17 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เติมเต็มร่วมส่งมอบกําลังใจ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี 

โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน 
รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ด้าน ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทํา
หน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตราย 

ต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้อง
ได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การท่ีมีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” 

 



นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ 

    - การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 

    - การสร้างสังคมชุมชนท่ีย่ังยืน 

    - และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันย่ิงใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้
แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทาง
คาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น 

ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของตนเองแล้ว ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ 
และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขยายผล บังลุค ตัดไม้พื้นท่ีป่า จ.พังงา 

วันท่ี 15 มิ.ย. 2565 

ข่าวดึก 7HD - เจ้าหน้าท่ียันหลักฐานชัดเจน "บังลุค ไม้ใหญ่" ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา และจะตรวจสอบว่าทําความผิดท่ีไหน
อีกบ้าง รวมท้ังประสาน ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย 

เป็นคําประกาศกลางป่าเทือกเขานางหงส์ อําเภอเมืองพังงา ของ "บังลุค ไม้ใหญ่" กับทีมงาน ท่ีบันทึกคลิปลง TikTok เผยแพร่ในสื่อโซเชียล โดย
บอกว่ารับบริการตัดไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีไหน จึงทําให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา สั่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปจับกุมเม่ือวานนี้ 

ขณะที่ "บังลุค ไม้ใหญ่" ปฏิเสธว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมาย และยืนยันว่าก่อนท่ีจะเข้ามาตัดไม้ ได้มีการตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีแล้วว่า ไม้
หวงห้ามท้ังหมดไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเห็นว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไร จึงได้นําทีมงานพร้อมเคร่ืองจักรเข้าไปตัดไม้ เพราะหากไม่ได้รับ
การยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ก็คงไม่กล้า 

ทางด้านพันตํารวจเอกวิษฐชาคม คําจําปา ผู้กํากับการ สภ.ทุ่งคาโงก บอกว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาท้ังหมด 5 คน ประกอบด้วย "บังลุค ไม้ใหญ่" ทีมงานท่ี
ร่วมตัดไม้ 3 คน และเจ้าของท่ีดินอีก 1 คน สําหรับพ้ืนท่ีเกิดเหตุท่ี "บังลุค ไม้ใหญ่" อ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายนั้น จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี
ป่าไม้ พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ส่วนกรณีเจ้าของท่ีดินนํา นส.2 เนื้อ 24 ไร่ มาอ้างอิงก็ต้องตรวจสอบ เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับท้ัง 2 ฝ่าย เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา กระทําความผิดบุก
รุกแผ้วถาง และทําไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ขณะที่ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ สั่งตรวจสอบ ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้ในเทือกเขากมลา จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 
พร้อมท้ังตรวจสอบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีเอกสารถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ และประสาน ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จับหนุ่มโพสต์คลิปลงติ๊กต๊อก โค่นขายไม้หวงห้ามเขตป่าสงวนฯ อ้างท่ีดินมรดกพ่อแม่ 

วันอังคาร ท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 09.21 น. 

14 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวิทย์ ช่วยหมุด หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพังงา พร้อมด้วย นายนิธิวุฒิ ละวิวรรณ ผอ.
ทสจ.พังงา ว่าท่ีร้อยเอกพงษ์ศักด์ิ เวทยาวงศ์ นอภ.เมืองพังงา พ.ต.อ.วิชาคม คําจําปา ผกก.สภ.ทุ่งคาโงก พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.
425 ตะกั่วป่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.5 บก.ปทส.ชุดปฏิบัติการจังหวัดพังงา ปลัดอําเภอ อส. กอ.รมน.พังงา เจ้าหน้าท่ีหน่วย นปพ.เมืองพังงา ทสจ.
พังงา กํานันตําบลสองแพรก 

สนธิกําลังเข้าตรวจสอบหลังได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แอพพิเคชั่น tiktok ใช้ชื่อ บังลุค ไม้ใหญ่ กมลา ได้โพสต์ภาพและข้อความในขณะ
กําลังโค่นต้นไม้ ทราบภายหลังเป็น ตะเคียนสามพอน และไม้หวงห้ามจํานวนมาก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากระทะควํ่า 

ากการตรวจสอบพบมีผู้เลื่อยและเคล่ือนย้ายโดยใช้รถแบ็คโฮ จํานวน 5 คน ชาย 4 หญิง 1 จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ไม้ขนาดใหญ่ท่ีถูกโค่นล้ม 
33 ท่อน/ต้น เลื่อยยนต์ 3 เคร่ือง อุปกรณ์การชักลากไม้หลายรายการ และ รถแบ็คโฮ จํานวน 1 คัน เจ้าหน้าท่ีลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้ง
ข้อกล่าวหาว่า กระทําผิดตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซ่ึงผู้ต้องหาท้ังหมดให้การปฏิเสธ โดยนายอัมรี เพชรมณี อายุ 29 ชาวสตูล รับสารภาพเครื่องเล่ือยท้ังหมดเป็นของ
ตนเอง 

 
ขณะ นางจรินทร์ เพชรเกลี้ยง อายุ 68 ปี อ้างมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินในพื้นท่ีเกิดเหตุ กล่าวว่า ตนเองได้รับมรดกท่ีดินจากพ่อของตนเอง เป็น นส.2 
จํานวน 24 ไร่ เม่ือปี 2505 กระท่ังลูกชายได้เล่นต๊ิกต๊อกและทราบว่ามีคนต้องการซ้ือขายไม้ขนาดใหญ่ จึงสอบถามเจ้าหน้าท่ีหน่วยหนึ่งในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง จนเข้าใจว่าต้นไม้หวงห้ามสามารถขายและให้โค่นได้ จึงตัดสินใจติดต่อและขายให้ในราคาเหมาจํานวน 80,000 บาท เป็นไม้อายุมากกว่า 
60 ปี มีขนาดใหญ่ และไม่เข้าใจว่าถูกจับกุมร่วมกระทําผิดคร้ังนี้ได้อย่างไร 

ส่วน นายลุกมาน มะหํ่าหมาด อายุ 31 ปี ชาว ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง กล่าวว่า ตนเองลงต๊ิกต๊อกหาคนขายไม้ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ จนมี
คนติดต่อทางสื่อออนไลน์ และได้ตกลงราคาเหมาไม้ในราคา 80,000 บาท ในขณะตัดโค่นไม้ยอมรับว่าลงโพสต์ในต๊ิกต๊อก ลักษณะขายไม้ไปด้วยจน



ได้ลูกค้าท่ีรับซ้ือไม้จากตนเองในราคาท่อนละ 100,000 บาท การลงส่ือออนไลน์เป็นวิธีการขายของตนเองและถือว่าเป็นสิทธ์ิของตนเอง โดยตนเอง
มองว่าไม้ท่ีโค่นในท่ีดินกรรมสิทธ์ิมีการตกลงซ้ือขายชัดเจน ส่วนท่ีดิน นส.2 ตนเองเข้าใจว่าสามารถค้าขายไม้ได้ตามกฎหมาย 

ต่อมาได้นําผู้ต้องหาพร้อมของกลางบันทึกการจับกุม ท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อําเภอเมืองพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา โดยนายพจน์ 
หรูวรนันท์ ปลัดพังงา ร่วมแถลงผลการจับกุม ว่าทางอําเภอเมืองพังงาได้เข้าตรวจสอบตามภาพท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึงพบว่าเหตุดังกล่าว
เกิดข้ึนภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากะทะคว่ํา หมู่ 2 ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา โดยคดิมูลค่าเสียหายต้นไม้จํานวน 33 ท่อน/ต้น รวมเป็น
เงิน 1,974,390 บาท และตรวจยึดพ้ืนท่ีจํานวน 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา. 012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นายอําเภอเมืองพังงานําทีมบุกจับพ่อค้าไม้ใหญ่คนดังหลังพบลงต๊ิกต๊อกตัดไม้ป่าหวงห้ามท่ีสองแพรก 

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2565 08:04 น. 

 
นายอําเภอเมืองพังงานําทีมบุกจับพ่อค้าไม้ใหญ่คนดัง หลังพบลงต๊ิกต็อกตัดไม้ป่าหวงห้ามท่ีสองแพรก อ้างซ้ือไม้ในท่ีดินมีเอกสารสิทธิของชาวบ้าน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า     เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 หลังจากมีการพบว่าในแอปพลิเคชันต๊ิกต็อก TikTok มีผู้ใช้บัญชีชื่อว่าบังลุค ไม้ใหญ่ ได้เผยแพร่
คลิปการตัดไม้ป่าหวงห้ามขนาดใหญ่บอกว่าอยู่บนเทือกเขานางหงส์ พร้อมกับประกาศขายไม้ใหญ่ผ่านโซเชี่ยล ทางนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงาจึงสั่งการให้ว่าท่ีร้อยเอก พงศ์ศักด์ิ เวทยาวงศ์ นายอําเภอเมืองพังงา สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ทสจ.พังงา ตชด.425 
ตะกั่วป่า ตํารวจ ปทส.  เจ้าหน้าท่ีหน่วยรักษาพันธ์สัตว์ป่าสองแพรก เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีพง.1 เจ้าหน้าท่ีกอ.รมน.พังงา ตํารวจ สภ.ทุ่ง
คาโงก ร่วมกันสืบสวนติดตามจนพบว่า บุคคลท่ีปรากฏอยู่ในคลิปพร้อมพวกกําลังตัดไม้อยู่ในป่าพ้ืนท่ีบ้านสองแพรก ม.2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา 
จึงเข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย ประกอบด้วยบังลุค ไม้ใหญ่พร้อมพวกรวม4 ราย และผู้ครอบครองท่ีดิน 1 ราย พร้อมด้วยของกลางไม้ตะเคียนสาม
พอน และไม้หวงห้ามอ่ืนๆรวมคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาท รถแบคโฮ1คัน เลื่อยโซ่ยนต์3 เคร่ือง และอุปกรณ์ชักลากไม้จํานวนหนึ่ง นําส่งพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี 

ขณะที่บังลุค ไม้ใหญ่ เปิดเผยว่า ตนเองมีอาชีพรับซ้ือไม้ใหญ่ส่งขายให้ลูกค้าท่ัวประเทศ และได้รับการติดต่อให้มาซ้ือไม้หวงห้ามของชาวบ้านใน
แปลงนี้ โดยคนขายได้ยืนยันว่าไม้ป่าหวงห้ามอยู่ในเอกสารสิทธิท่ีดิน นส.2 หรือใบจอง พ้ืนท่ี 24 ไร่ ซ่ึงก่อนท่ีตนเองจะเข้ามาตัดไม้ ได้ตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีแล้วว่า ไม้หวงห้ามท้ังหมดไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน ตนจึงได้นําทีมงานพร้อมด้วยเคร่ืองจักรเข้ามาดําเนินการตัด และขอยืนยัน
ว่า หากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตนเองก็ไม่เข้ามาตัดไม้หวงห้ามในพ้ืนท่ีนี้หรอก และล่าสุดบังลุค ไม้ใหญ่ ก็ได้ลงคลิปในต๊ิกต็อกว่า 
“บังลุคตัดไม้ตามที่กฎหมายกําหนดด้วยความบริสุทธ์ิใจ” 

 
ด้านนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางจังหวัดพังงาได้สืบทราบว่าผู้กระทําผิดได้เผยแพร่คลิปการตัดไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี
ป่าเม่ือวันท่ี12 มิถุนายน 2565  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงสั่งการให้นายอําเภอเมืองพังงา สนธิกําลังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบหาข่าวจน
ทราบว่าอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลสองแพรก อ.เมืองพังงา โดยได้จัดแบ่งกําลังเป็น3ชุด บุกเข้าจับกุมตัว ซ่ึงพบว่าเป็นผู้ต้องหาท่ีปรากฎอยู่ในสื่อโซเชียลต๊ิ



กต็อก โดยแจ้งข้อหาว่ากระทําความผิดบุกรุกแผ้วถางและทําไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เทือกเขากระทะคว่ํา อําเภอเมืองจังหวัดพังงา ของกลางไม้หลักๆจะเป็นไม้ตะเคียนสามพอน รวมท้ังหมด 33 ท่อนต้น คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 ล้าน
บาทนอกจากนั้นก็จะเป็นพ้ืนท่ีถูกบุกรุกแผ้วถาง 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ซ่ึงต้องมาคิดในเร่ืองมูลค่าความเสียหายอีกคร้ังหนึ่ง ในส่วนของการกล่าว
อ้างว่าไม้หวงห้ามอยู่ในพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิครอบครองนั้น ก็ต้องนําหลักฐานต่อสู้ในทางคดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมคืนผืนป่า 91 ไร่ จ. แพร่ ในโครงการ Care 
the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” 

 
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(maiA) พร้อมด้วยผู้บริหาร บจ.mai และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ซ่ึงระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild 
“ปลูกป้อง” Plant & Protect ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ําม่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รวม 91 ไร่ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ํา ร่วมกับสํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย ประลอง ดํารงค์ไทย อดีตอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และนันทนา บุญ
ยานันต์ ผอ.สํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รอศาลวินิจฉัย ภูมิใจไทยป้องกนกวรรณ ปัดบีบ “ลาออก” เจ้าตัวหลบสื่อ 

15 มิ.ย. 2565 05:24 น. 

“เสี่ยหนู” ให้ “ครูโอ๊ะ” โชว์หลักฐานไม่ได้รุกป่า แค่ใช้ความรู้สึก-คําพูดไม่พอ ออกตัวถ้าผิดจริง ไม่ต้องรอใบเสร็จ “ศักด์ิสยาม” ลั่นไม่ปลดแค่
ข้ันตอนกล่าวหา “ศุภชัย” กางปีกป้องน่ังเก้าอ้ีต่อได้ “กนกวรรณ” หลบสื่อท้ังวัน ไหว้ปลกๆไม่ยอมตอบคําถาม อ้างยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ “ตรี
นุช-ไพบูลย์” รีบโต้ไม่คิดตกปลาบ่อเพ่ือน ทส.เดินหน้าเพิกถอนโฉนด ชุดปราบฯลงพ้ืนท่ีจี้ติดคดี ฝ่ายค้านปลงน็อกรัฐบาลยาก เย้ยสังคมไม่ได้
คาดหวังกับก๊วนลากต้ัง เปิดชื่อ 10 รมต.ข้ึนเขียง “3 ป.” นําทีม “ชัยวุฒิ-สันติ-อนุทิน-ศักด์ิสยาม-จุรินทร์-จุติ-นิพนธ์” “บิ๊กป้อม” สบายใจไร้กังวล 
ศาลสั่งจําคุก “เอ๋” หม่ิน “ช่อ” แต่ให้รอลงโทษ กทม.เล็งเปิดลานคนเมืองให้ม็อบ บช.น.ปรับใช้หน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว 

แม้จะมีกระแสกดดันหนักให้ลาออก หลังถูกป.ป.ช.ชี้มูลคดีออกโฉนดท่ีดินบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมนายสุนทร วิลาวัลย์ 
นายก อบจ.ปราจีนบุรี แต่นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ยังคงบ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงชี้แจงต่อสื่อ ขณะท่ีพรรคภูมิใจไทยต้นสังกัดได้แต่ยก
ข้ออ้างเป็นเรื่องส่วนตัว 

“หนู” ให้ “ครูโอ๊ะ” โชว์หลักฐาน 

เม่ือเวลา 09.00 น. วันท่ี 14 มิ.ย. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้
สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกระแสกดดันให้นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ หรือ “ครูโอ๊ะ” ลาออก หลังถูก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลคดีออกโฉนดท่ีดินบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ว่า โทร.ไป
สอบถามและได้แจ้งว่าถ้าม่ันใจว่าไม่ได้กระทําผิด แค่พูดว่าไม่ได้กระทําผิดยังไม่พอ ขอให้เอาหลักฐานเอกสารต่างๆมาแสดง พิสูจน์ด้วยความรู้สึก
และคําพูดไม่ได้ ก็ให้กําลังใจในฐานะเป็นลูกพรรคและรู้จักกันมานาน เม่ือถามว่านางกนกวรรณจะชี้แจงเร่ืองนี้เม่ือไหร่ นายอนุทินตอบว่า เด๋ียวคง
ชี้แจง อยู่ระหว่างเรียบเรียงข้อมูล ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย เม่ือไปถึงข้ันตอนใดๆสิ่งท่ีควรจะเกิดข้ึนก็ต้องเกิด 

ไม่กระทบภาพลักษณ์พรรค 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยไม่กดดันให้ลาออกจาก รมช.ศึกษาฯ นายอนุทินตอบว่า ขอยํ้าอีกทีว่าข้อหาท่ีถูกกล่าวหา ไม่ได้กระทําผิดเกี่ยวกับการ
เลือกต้ัง หรือกระทําผิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง ตัวพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้ เป็นเร่ืองส่วนตัว แน่นอนว่าถ้าผิดไม่ต้องรอใบเสร็จ เม่ือ
ถามว่าแปลว่าต้องรอคําสั่งศาลอย่างเดียว นายอนุทินตอบว่า เร็วแน่นอน เพราะกระบวนการเดินแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลส่งไปท่ีอัยการสั่งฟ้อง ถ้าศาลรับ
ฟ้องกฎหมายระบุว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี ถึงจุดนั้นพวกเราเริ่มได้เห็นสํานวนจะมาหารือกัน ถ้าดูแล้วว่าผิดเด๋ียวจัดการเอง ปล่อยไปตาม
กระบวนการกฎหมาย รับรองว่าไม่มีการปกป้อง เม่ือถามว่าจะกระทบกับพรรคหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ไม่กระทบ คนละเร่ืองกัน เป็นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล เม่ือถามว่าพรรคภูมิใจไทยวางตัวบุคคลทดแทนตําแหน่งรมช.ศึกษาฯแล้วหรือยัง นายอนุทินตอบว่า ยัง ปรับครม.หรือไม่ยังไม่
ทราบเลย 2 ตําแหน่งท่ีว่างอยู่ก่อนหน้านี้นายกฯก็ยังไม่ได้ปรับ 

ไม่ปลดแค่ขั้นตอนการกล่าวหา 



นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ต้องปล่อยไปตามกระบวนการข้อเท็จจริงก่อน พูดคุยกับนางกนกวรรณ
แล้ว บอกว่าให้ดูข้อเท็จจริงตามกฎหมาย และต่อสู้ไปตามกระบวนการ นางกนกวรรณบอกว่าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง เม่ือถามว่าจําเป็นต้องให้ออก
จากตําแหน่งก่อนหรือไม่ นายศักด์ิสยามตอบว่า ไม่ เป็นเพียงข้ันตอนการกล่าวหา เราต้องดูคําวินิจฉัยศาล ไปวินิจฉัยอะไรก่อนอาจดูลัดข้ันตอนไป
หน่อย เป็นความคิดเห็นของนักกฎหมายหลายคน เม่ือถามว่าทางพรรคติดต่อนายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี บิดานางกนกวรรณได้
หรือไม่ นายศักด์ิสยามตอบว่า ทางพรรคไม่ได้คุยกับนายสุนทรเลย ส่วนเรื่องภาพลักษณ์ของพรรค พรรคเราก็อย่างท่ีเห็นต้องดูกันท่ีการทํางาน เม่ือ
ถามว่าพรรคจะสร้างมาตรฐานทางการเมือง ให้รัฐมนตรีลาออกก่อนเพ่ือให้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินการตามข้ันตอนปกติ นายศักด์ิสยาม
ตอบว่า ต้องดูการทํางานเป็นหลัก และในพรรคไม่มีใครกังวลว่าเร่ืองนี้จะกระทบกับการเลือกต้ังในครั้งต่อไปหรือไม่ 

“กนกวรรณ” หลบส่ือร่วม ครม. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกคร้ังก่อนการประชุม ครม. บรรดารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยจะรวมตัวกันท่ีตึกบัญชาการ 1 ห้องทํางานของนายอนุทิน 
และปกตินางกนกวรรณจะมารวมตัวด้วยทุกคร้ัง จากนั้นจึงเดินไปประชุม ครม. ท่ีตึกสันติไมตรีพร้อมกันท้ังพรรค แต่วันนี้นางกนกวรรณไม่ได้มาร่วม
ขบวนเหมือนรัฐมนตรีคนอ่ืน คาดว่าต้องการเลี่ยงตอบคําถามสื่อมวลชน ท่ามกลางกระแสกดดันให้ลาออกจากตําแหน่ง หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลและเข้า
ข่ายผิดกฎหมายจริยธรรมนักการเมืองอย่างร้ายแรง 

ไหว้ปลกๆไม่ยอมตอบคําถาม 

หลังการประชุม ครม. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางออกจากตึกสันติไมตรี ฝั่งด้านหน้าตึกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มี
ผู้สื่อข่าวบางส่วนดักรอสัมภาษณ์ เม่ือถามว่า ยังไม่ลาออกจากตําแหน่งใช่หรือไม่ นางกนกวรรณยกมือไหว้พร้อมตอบว่า “ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ 
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ช่วงนี้จะขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ เด๋ียวค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อ” ผู้สื่อข่าวถามยํ้าว่าได้ติดต่อคุณพ่อหรือไม่ นาง
กนกวรรณไม่ตอบคําถาม ได้แต่ยกมือไหว้ เม่ือถามว่ามีกระแสเรียกร้องให้ลาออก นางกนกวรรณยกมือไหว้อีกครั้ง ก่อนจะเดินข้ึนรถพร้อมกล่าว
สั้นๆว่า “ขอบคุณค่ะ” ก่อนจะปิดประตูรถขับออกจากทําเนียบรัฐบาล 

อ้างยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ 

ต่อมาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางกลับหลังการประชุม ครม. กล่าวกับผู้สื่อข่าวท่ีมารอสัมภาษณ์
ว่า ท่ีผ่านมาไม่ได้เงียบหายไปไหน ยังคงทํางานลงพ้ืนท่ีติดตามงานราชการด้านการศึกษาอยู่ปกติ เชื่อม่ันเคารพในกระบวนการยุติธรรม แต่ขณะนี้
ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆ เนื่องจากหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์และชี้แจงไปแล้ว ส่วนจะยุติบทบาททางการเมือง
หรือสละเก้าอ้ีหรือไม่ ยังยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้พูดไปหมดแล้ว 

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เจอกับนางกนกวรรณ ได้สอบถามถึงเร่ืองคดีความ แต่นางกนกวรรณไม่ได้พูดคุยว่าจะไขก๊อก
ทางการเมือง หรือลาออกจากตําแหน่งหรือไม่ เม่ือ ถามว่า การท่ีนางกนกวรรณและบิดาโดนคดีบุกรุกป่า อาจเป็นเกมต่อรองทางการเมืองท่ีต้องการ
ดึงฐานเสียงนางกนกวรรณมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ น.ส.ตรีนุชตอบว่า ไม่คิดเชน่นั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นปัญหาส่วนตัว 

“บิ๊กตู่” พบ “ครูโอ๊ะ” แล้วใน ครม. 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ตอบผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่าได้พบและพูดคุยกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.
ศึกษาธิการ ในท่ีประชุม ครม. แล้วหรือไม่ว่า “พบแล้วๆก็สั่งการไป” 

ภท.กางปีกป้องนั่งเก้าอี้ต่อ 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนางกนกวรรณเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนก่อน
หน้าเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ถือเป็นเร่ืองระหว่างนางกนกวรรณกับกระบวนการยุติธรรม และเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ดังนั้นพรรคจะไม่
ดําเนินการอะไรเร่ืองนี้ การประชุมพรรคภูมิใจไทยวันท่ี 15 มิ.ย. จะไม่มีวาระเรื่องนางกนกวรรณมาพิจารณา ปล่อยให้เหมือนคดีอ่ืนๆ ให้นาง
กนกวรรณไปต่อสู้ในศาล ต้อง สันนิษฐานว่านางกนกวรรณยังเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะพิสูจน์ว่ากระทําความผิดจนสิ้นข้อสงสัย นางกนกวรรณ



สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้ ส่วนจะปรับ ครม.หรือไม่นั้น ไม่ทราบ ต้องไปถามหัวหน้ารัฐบาล เม่ือถามว่า การมีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล
ถูกชี้มูลความผิด 2 คน เป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายค้านหยิบมาขย้ีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายศุภชัยตอบว่า ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง แต่สิ่งท่ี
ยืนยันได้ คือขณะท่ีนางกนกวรรณดํารงตําแหน่งไม่ได้ทําหน้าท่ี บกพร่อง ทุ่มทํางานเต็มท่ี และเป็นเรื่องเก่าท่ีเกิดมา 20 ปีแล้ว 

“ท็อป” เดินหน้าเพิกถอนโฉนด 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า คดีของนายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี และนาง
กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กับพวก บุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขต จ.ปราจีนบุรี ได้รับรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช ว่า ไปแจ้งความดําเนินคดีท่ี สภ.ปราจีนบุรี ต้ังแต่วันท่ี 17 ม.ค.2563 ถือเป็นคดีอาญาท่ียังไม่หมดอายุความ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของอัยการ แต่เป็นคนละส่วนกับคดีท่ี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐกระทําความผิด ขณะนี้กรมอุทยานฯทําหนังสือไปยัง 
ป.ป.ช. ขอเอกสารหลกัฐานท้ังหมดแล้ว เพ่ือนําเร่ืองส่งให้กรมท่ีดินเพิกถอนโฉนด และเม่ือพ้ืนท่ีเหล่านั้นกลับมาเป็นพ้ืนท่ีป่า เราถึงสามารถฟ้องร้อง
ว่ามีการบุกรุกอุทยานฯได้ การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเหมือนเรามีแบ็กท่ีดําเนินการต่อได้เลย แต่หาก ป.ป.ช.ยังไม่ได้ชี้มูล การไปขอเพิกถอนท่ีดิน
โดยท่ีไม่ทราบแน่ชัดว่าท่ีดินนั้นมีการออกโฉนดโดยชอบหรือไม่ อาจทําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐไปฟ้อง จะฟ้องกลับได้ 

ชุดปราบฯลงพ้ืนท่ีตามคดี 

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศปป.) ท่ี 4 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) ชุดจับกุมดําเนินคดีนายสุนทรและนางกนกวรรณ กับพวก กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขต จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า วันท่ี 15 
มิ.ย.เวลา 10.00 น. เตรียมลงพ้ืนท่ีพร้อมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ไปติดตามความคืบหน้าคดีการจับกุมดําเนินคดี
นายสุนทรและนางกนกวรรณท่ีมีการแจ้งความไว้ต้ังแต่ปี 2563 ว่าดําเนินการไปถึงไหนและอย่างไร นอกจากนี้จะลงพ้ืนท่ีเกิดเหตุอีกคร้ังว่าพ้ืนท่ีท่ีมี
การตรวจยึดจับกุม มีการบุกรุกเพ่ิมหรือไม่ หรือยังอยู่ในสภาพเดิม รวมท้ังจะไปตรวจสอบแปลงอ่ืนท่ีมีข่าวว่ามีการบุกรุกด้วย 

ฝ่ายค้านปลงน็อกรัฐบาลยาก 

ท่ีรัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการย่ืนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีวันท่ี 15 มิ.ย. ว่า จํานวนรัฐมนตรีท่ีจะถูก
อภิปรายลงตัวแล้ว คือ 1+9 คือนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 9 คน ฝ่ายค้านตรวจสอบร่างญัตติแล้วทุกคนเห็นชอบ หมัดเด็ดท่ีม่ันใจจะล้มรัฐบาล
ได้มีหลายประเด็น แต่จะน็อกได้หรือไม่ คิดว่าการน็อกด้วยมือคงไม่ง่าย แต่หากน็อกโดยสาระและความรู้สึกสังคมที่จะรับไม่ได้มีหลายประเด็น เม่ือ
ถามว่ามีชื่อนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ถูกอภิปรายด้วยหรือไม่ นายสุทินตอบว่า สามารถอภิปรายได้ในมุมการเมือง ไม่ก้าวล่วงเรื่องการ
พิจารณาคดี ไม่เป็นปัญหา เม่ือถามว่าแสดงว่ามีชื่อนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ด้วยใช่หรือไม่ นายสุทินตอบว่า ไม่แน่ใจ ต้องหารืออีก
คร้ัง เม่ือถามว่าประเมินหลังการอภิปรายจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ นายสุทินตอบว่าไม่ทราบ เวลาเหลือน้อย ข้ึนอยู่กับนายกฯจะลากหรือจะจบเลย 
อาจต้องทนกันไป เหมือนเรือร่ัวท้ังลํา ร่ัวหลายรู ไม่รู้จะต้องอุดรูไหนบ้าง 

เย้ยสังคมไม่คาดหวังลากต้ัง 

นายสุทินยังกล่าวถึงกรณี ส.ว.ระบุจะขอเปิดอภิปรายท่ัวไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ว่า ฝ่ายค้านพยายามมองแง่ดีอาจเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมหากไม่คิดอะไร แต่ถ้ามองในแง่อ่ืนก็น่าสงสัย ทําไมเลือกอภิปรายหลังการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือจะมาช่วยล้าง
ความผิด คิดว่าสังคมไม่ได้คาดหวังการอภิปรายของ ส.ว.มากนัก ท่ีผ่านมารู้ๆอยู่แล้วว่าซักฟอกได้จริงหรือไม่ แต่จะฟอกขนาดไหนก็ไม่ออก เพราะ
มันติดไปแล้ว ยังไงก็ฟอกไม่ออก 

ฝ่ายค้านได้ชื่อครบยื่นซักฟอก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มี ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อ
ชาติ พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังปวงชนไทยร่วมลงนาม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ครบตามจํานวน วันท่ี 15 มิ.ย. แกนนํา
พรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันย่ืนญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนข้อกล่าวหาท่ีจะแนบไว้ในญัตติ ยังคงยึด 6 กรอบหลัก 
ประกอบด้วย ความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรม มีพฤติการณ์ส่อทุจริตเอ้ือประโยชน์



ให้พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือเร่ืองท่ีฝ่ายค้านเคยอภิปราย เคยทักท้วง ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทําลายระบอบ
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ภายใต้ชื่อยุทธการ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” 

เปิดชื่อ 10 รมต.ถูกจับขึ้นเขียง 

ส่วนรายชื่อ 10 รัฐมนตรีท่ีจะถูกย่ืนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย 3 พรรคคือ พรรคพลังประชารัฐ 5 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง พรรคภูมิใจไทย 2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข นาย
ศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคประชาธิปัตย์ 3 คนได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แกนนําฝ่ายค้านแต่ละพรรคแสดงความม่ันใจในข้อมูลท่ีจะนํามา
อภิปราย ส่วนรายชื่อ นายจุติ และนายนิพนธ์ เป็นการเสนอช่ือมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ทางแกนนําพรรคเพ่ือไทยไม่ได้สอบถามในรายละเอียด
มากนัก แต่ม่ันใจว่าเม่ือมีการเสนอชื่อเข้ามา คงมีข้อมูลสนับสนุนตามข้อกล่าวหา 

“บิ๊กตู่” แซว “อ.อนุทิน” ก็มีสิทธิ 

ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่า ท่ีประชุม ครม.อนุมัติก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเสียหายจากอุทกภัย 625 แห่ง 889 โครงการ 40 จังหวัด วงเงินรวม 2.2 
พันล้านบาท ยังมีอีกหลายโครงการ หลายมาตรการท่ีกําลังพิจารณา ทุกวันนี้รัฐบาลเร่งทําทุกประเด็นเต็มท่ีในเวลาท่ีเหลืออยู่ ขอบคุณบรรดา ครม. 
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลท้ังหมดท่ีอยู่กันมาจะ 3-4 ปีแล้ว เราทําอะไรหลายอย่างไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาใดๆ “สื่อก็ถามกันได้ทุกวันจะกี่ ป.ก็ไม่รู้ และมี
กี่ ป. กี่ อ. ก็มีหมด” จากน้ันพล.อ.ประยุทธ์หันไปหานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ ท่ียืนอยู่ข้างๆ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี พร้อมกล่าวว่าทําไม
ต้องสนใจแค่ 3 ป.ก็ไม่รู้ เม่ือถามว่าแบบนี้แสดงว่า อ.มีสิทธิใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ก็เป็นสิทธิตามประชาธิปไตย” 

“บิ๊กป้อม” สบายใจไร้กังวล 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีมีชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจว่า โดนทุกรอบ ยังไม่รู้ว่า
จะอภิปรายเรื่องอะไร แต่ไม่กังวล จะตอบแบบท่ีเคยตอบ เอาเร่ืองจริงมาพูดไม่มีเร่ืองอ่ืน ม่ันใจในเสียงโหวตสนับสนุน และไม่ต้องเช็ก ไปเช็กกับใคร 
ให้ไปดูเสียงการโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ว่าเป็นอย่างไร เม่ือถามถึงกระแสข่าวปรับ ครม. พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ 
อันนี้อย่าถาม เป็นเร่ืองของนายกฯ เม่ือถามว่ายังจับมือนายกฯเดินหน้าทํางานต่อใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า นายกฯทํางานทุกวัน ทํางานให้
ประเทศชาติมา 8 ปี เม่ือถามถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยมีมติเลือก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรตอบว่า ก็นั่งไปแล้ว 
ยินดีกับเขาด้วย 

โวยรัฐบาลดึงเกม 2 กฎหมายลูก 

อีกเร่ือง นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลท่ีจะเล่นเกมการเมือง ยืดเวลาการแก้ไขกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง 2 ฉบับให้เนิ่นนานออกไป เพราะถึงอย่างไรการเลือกต้ังคร้ังหน้าก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกําหนด ในวันท่ี 15 มิ.ย. 
เวลา 14.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดหารือคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย เพ่ือเร่งรัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติท่ีช้า
มากใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จ เกรงว่าหากมีใครต้องการให้ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับตกไป ด้วยกรอบเวลา 180 วันท่ีต้องทําให้เสร็จหลังวาระ
แรก อยากส่งสัญญาณถึงผู้มีอํานาจท่ีเล่นเกมอยู่เบื้องหลังว่า ดึงไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเลือกต้ังครั้งหน้าต้องใช้บัตร 2 ใบเช่นเดิม และหาร ส.ส.
บัญชีรายชื่อด้วย 100 ใครดึงไปทําอย่างอ่ืนผิดหลักการ และขัดรัฐธรรมนูญ เล่นเกมอะไรประชาชนเห็นหมด 

เล็งสอย 157 “บิ๊กตู่” ไม่ใส่ใจ ปชช. 

นายวิสุทธ์ิ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธานคณะทํางานด้านนโยบายการเกษตรพรรค พท. แถลงว่า ปี 2564 โรคลัมปีสกินระบาด โคกระบือล้มตาย
มูลค่าเสียหายนับหม่ืนล้านบาท วันนี้ระบาดขึ้นอีก แต่วัคซีนยังมาไม่ถึงมือเกษตรกร การปล่อยปละซํ้าแล้วซํ้าเล่าแบบนี้ อาจเข้าข่ายมาตรา 157 ละ



เว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนตัวดําเนินคดีเร่ืองนี้ถึงท่ีสุด อยากถามนายกฯ รมว.เกษตรฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าใจคําว่าป้องกันหรือไม่ ถ้าไม่แสดงว่าไร้
ความสามารถ ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน 

“พิชัย” สอน 4 สูตรพลิกวิกฤติ 

นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รองประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 
รัฐบาลท่ีดีต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาส คณะทํางานเศรษฐกิจพรรคเพ่ือไทย ขอเสนอแนวทาง 4 ด้าน ดังนี้ 1.โอกาสทางด้านพลังงาน รัฐบาลต้อง
ตัดสินใจเรื่องราคาหน้าโรงกลั่นต้องเป็นราคาสากล อย่าให้บริษัทพลังงานเอาเปรียบประชาชนทุกด้านแบบเอาแต่ได้ ท่ีสําคัญควรเร่งเจรจาปัญหา
พ้ืนท่ีทับซ้อนไทย-กัมพูชา ท่ีมีแหล่งพลังงานจํานวนมาก สามารถนําข้ึนมาใช้และบริการให้ประชาชนในราคาท่ีถูกลง ยังทําเงินเข้ารัฐปีละหลายแสน
ล้านบาท 2.โอกาสทางด้านอาหาร ต้องนําระบบ AI เข้ามาช่วยผลิต 3.โอกาสทางธุรกิจดิจิทัล ท่ีจะเป็นทิศทางอนาคตของโลก และ 4.โอกาสทาง
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ คือ อุตสาหกรรมผลิตไมโครชิป (Microchip) และอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ กําลังขาดแคลนหนักท่ัวโลก ราคาพุ่งสูง อยาก
ให้เร่ิมต้นใน 4 เร่ืองนี้ เพ่ือเป็นจุดหักเห (Turning point) สําคัญของไทย เพราะตลอด 8 ปีท่ีผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ทําให้โอกาสกลายเป็นวิกฤติมา
ตลอด 

ศาลสั่งรอลงโทษ “เอ๋” หม่ิน “ช่อ” 

ท่ีศาลอาญา ศาลอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีท่ี น.ส.พรรณิการ์ หรือช่อ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง น.ส.ปารีณา หรือเอ๋ ไกร
คุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. เป็นจําเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อ่ืนโดยการโฆษณาตาม ป.อาญามาตรา 326 และ 328 กรณีเม่ือวันท่ี 
4 ส.ค.62 จําเลยโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาใส่ร้ายโจทก์ กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทํานองว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับ
เหตุระเบิดหลายพ้ืนท่ีใน กทม. รวมท้ังเหตุระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้องจริง แต่จําเลยย่ืน
อุทธรณ์สู้คดี โดยวันจําเลยเดินทางมาฟังคําพิพากษาส่วนโจทก์ไม่มา ศาลพิเคราะห์แล้วพิพากษายืน ให้จําคุกจําเลย 1 ปี ปรับ 100,000 บาท แต่
จําเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจําคุก 8 เดือน ปรับ 66,666 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 2 ปี 

“สุพัฒนพงษ์” ก้นร้อนแก้พิษ ศก. 

ช่วงเย็นท่ีกระทรวงการคลัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธานประชุมหามาตรการบรรเทาความเดือด 
ร้อนประชาชนจากวิกฤติโควิด-19 และพลังงาน มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้แทนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมหารือ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวก่อนเข้าประชุมว่า นัดหารือเพ่ือเร่งออกชุดมาตรการดูแลเศรษฐกิจเสนอให้ ครม.พิจารณา
ให้ทันก่อนท่ี 10 มาตรการเดิมจะหมดอายุในวันท่ี 30 มิ.ย. โดยต้องพิจารณาในภาพรวม ไปกระท่ังค่าการกลั่นน้ํามัน และการเก็บเงินหน้าโรงแยก
ก๊าซ จะคงตรึงราคาดีเซลไว้ท่ี 35 บาท/ลิตร หากพิจารณาแล้วจําเป็นรัฐบาลไม่ลังเลท่ีจะกู้เงินมาดูแล เพราะหนี้สาธารณะอยู่ท่ี 60.1% ยังไม่ชน
เพดาน 

เลิกโปรลดจ่ายประกันสังคม 

นายสุพัฒนพงษ์ยังกล่าวถึงการส่งสัญญาณข้ึนดอกเบี้ยของ ธปท.ว่า ข้ึนอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ของ ธปท. แต่ในส่วน
รัฐบาลเป็นห่วงว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเงินเฟ้อสูง หากดอกเบี้ยสูงด้วยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกหนี้ถูกผลักภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นภาระ
ใหญ่ เราต้องใช้ความพยายามเติบโตในท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน 

ด้านนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะไม่ต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพเดิม หรือการปรับลดเงินนําส่งเข้ากองทุน
ประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน เพราะจะกระทบต่อสถานะของกองทุนประกันสังคมได้ 

“บิ๊กป้อม” วอนม็อบอย่ารุนแรง 

 



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีท่ีมีกลุ่มประชาชนออกมาชุมนุมเคล่ือนไหวไล่รัฐบาล
อีกคร้ังว่า ม็อบต้องการประชาธิปไตย เราก็ทําให้เกิดประชาธิปไตยแล้ว รัฐบาลก็มาจากระบบการเลือกต้ัง วันนี้ประเทศเพิ่งฟ้ืน มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเท่ียวอยากขอร้องอย่าทําให้เสีย เป็นห่วงลูกหลานต้องเสียอนาคต ชุมนุมได้ไม่ว่าอะไรแต่อย่ารุนแรง ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายฝ่ายเรียกร้องไม่ให้
รัฐบาลใช้ความรุนแรง ถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่รุนแรง ผู้ชุมนุมจะถอยไปเอง พล.อ.ประวิตรกล่าวย้อนว่า ใช้ท่ีไหน ไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว เจ้าหน้าท่ีทําตาม
กฎหมาย 

กทม.เล็งเปิดลานคนเมืองให้ม็อบ 

ท่ีอาคารนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ต้องดูแลทุกคน หากมีการร้องขอได้เตรียมหน่วย
แพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ไว้พร้อมสําหรับการชุมนุม เท่าท่ีฟังข้อมูลคนในพ้ืนท่ีชุมนุมเขตดินแดง ได้ให้สํานักพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กทม. ลง
พ้ืนท่ีดูคนท่ีเดือดร้อนเพ่ือช่วยบรรเทาได้บ้าง และเร่ืองเตรียมพ้ืนท่ีตามนโยบายท่ีเสนอให้จัดพ้ืนท่ีชุมนุมตามมาตรา 9 ไม่ได้บังคับ แค่เป็นทางเลือก 
จัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และปลอดภัยมากข้ึน โดยให้นายจักรพันธ์ุ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.หาพ้ืนท่ีเป็นเบื้องต้น เช่น 
ลานคนเมืองท่ีดินแดงเพราะมีสนามกีฬา หน้าท่ี กทม.ดูเร่ืองความสงบเรียบร้อย อํานวยความสะดวก เร่ืองขยะ ความปลอดภัย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 
การปิดถนนต้องมีคนช่วย กทม.ไม่มีหน้าท่ีด้านกฎหมาย ไม่ได้ต่อต้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงทางการเมือง
ท้ังสิ้น 

บช.น.ปรับใช้หน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว 

ท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษก บช.น. เปิดเผยว่า การชุมนุมหลายวันท่ีผ่านมาน้ันจนถึงขณะนี้ 
สถานการณ์ไม่บานปลาย ทางกฎหมายได้ออกหมายจับผู้ชุมนุมไปแล้ว 1 ราย มีเยาวชน 2 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์เรียบร้อย
แล้ว ตรวจสอบไม่มีประวัติเคยก่อเหตุ และกําลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับเพ่ิมเติม กรณีกลุ่มทะลุแก๊สนัดชุมนุมกับกลุ่มเซฟบางกลอย ใน
ย่านปทุมวันในวันท่ี 14มิ.ย.กรณีท่ีมีเหตุเร่งด่วนจะมีชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าไปติดตามป้องกันเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนการชุมนุมในวันท่ี 17 
มิ.ย. จะเพิ่มความเข้มโดยทบทวนจากกรณีท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. มาปรับใช้ 

ทะลุแก๊สไปไม่ถึงบ้านนายกฯ 

ต่อมาเวลา 20.00 น. บริเวณใกล้แยกใต้ทางด่วนดินแดง กลุ่ม 14 ขุนพลคนของราษฎร์ และกลุ่มก็มาดิแก๊ส (ทะลุแก๊สเดิม) ท่ีนัดหมายรวมตัวทํา
กิจกรรม “ขับไล่ลุงให้ลาออก” ประมาณ 20 คน นําโดยป้าเป้า-นางวรวรรณ แซ่อ้ัง ถือป้ายผ้าขับไล่นายกฯเดินออกถนนวิภาวดีรังสิตขาออก มุ่ง
หน้าบ้านพักนายกฯท่ีอยู่ในกรมทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.) เพ่ือนําป้ายผ้าไปติดหน้าบ้านนายกฯ แต่ถูกชุด อคฝ. 
สกัดตรงบริเวณหน้ากรมดุริยางค์ทหารบก มีการปะทะกันเล็กน้อย ก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมถูกผลักดันกลับมาท่ีแยกใต้ทางด่วนดินแดงเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ตรีนุช" ปัดตอบต่อรองเกมการเมือง "กนกวรรณ" และพ่อโดนคดีรุกป่า 

14 มิ.ย. 2565 เวลา 13:29 น. 

 
‘ตรีนุช’ ปัดตอบต่อรองเกมการเมืองทํา ‘กนกวรรณ’และพ่อโดนคดีรุกป่า  ระบุเจอนางกนกวรรณ แล้วในประชุมครม.แต่ไม่ได้สอบถามเร่ือง
ดังกล่าว และไม่ได้มีการหาพูดคุยเรื่องการลาออกจากตําแหน่ง รมช.ศธ. 

กรณีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดคดีรุกป่า 

วันนี้ ( 14 มิ.ย. 2565)น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ตนได้
เจอกับนางกนกวรรณแล้ว ซ่ึงตนไม่ได้สอบถามถึงเร่ืองคดีความแต่เป็นการพูดคุยเรื่องงานในส่วนของนโยบายการศึกษา 

โดยการประชุมครม.ไม่ได้ตึงเครียดเป็นการประชุมติดตามวาระงานของแต่ละกระทรวงตามปกติ ท้ังนี้ นางกนกวรรณไม่ได้พูดคุยกับตนเป็นการ
ส่วนตัวว่าจะมีการไขก็อกทางการเมืองหรือลาออกจากตําแหน่งรมช.ศธ. แต่อย่างใด 

รมช.ศธ.โดนคดีรุกป่า เชื่อไม่เก่ียวข้องการเมือง 

ต่อข้อถามว่า การท่ีนางกนกวรรณและบิดาโดนคดีบุกรุกป่านอาจเป็นเกมต่อรองทางการเมืองท่ีต้องการดึงฐานเสียงของนางกนกวรรณในพ้ืนท่ี
ปราจีนบุรีมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ 

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตนไม่คิดเช่นนั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และคิดว่าเป็นประปัญหาส่วนตัวมากกว่า โดยตนให้กําลังใจนางกนกวรรณ แต่ไม่
สามารถบอกได้ว่านางกนกวรรณจะเข้ามาทํางานท่ีศธ.หรือมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆหรือไม่ 

ไทม์ไลน์คดีรุกป่า "พ่อรมช.ศธ." 

จากกรณีอัยการนัดส่งตัวฟ้องนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ่อของ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคดีการมีส่วนร่วมบุกรุกท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ช่วงปี 2545 ท่ีคดีจะหมดอายุความ
วันท่ี 13 มิถุนายนนี้ 

ท้ังนี้ สําหรับไทม์ไลน์ของคดีดังกล่าวมี ดังนี้ 

- วันท่ี 14 ก.พ.-12 ก.ค.2545 เกิดเหตุการณ์บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ 

- วันท่ี 27 ม.ค.2563  มีผู้ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.รับเร่ือง  

- วันท่ี 31พ.ค.65 ป.ป.ช.มีมติชี้มูล 

- วันท่ี 2 มิ.ยิ. 65 ปปช.มีมติชี้มูลเเล้วได้ส่งสํานวนมายังสํานักงานอัยการปราบปรามคดีทุจริตฯภาค2 (วันท่ี 3-5 เป็นวันหยุดราชการ) 



-วันท่ี 6 มิ.ย. 65 อัยการปราบปรามคดีทุจริตฯภาค2 ส่งเร่ืองมาให้อัยการสูงสุดในฐานะผู้มีอํานาจสั่งได้พิจารณาสั่งคดี 

-วันท่ี 7 มิ.ย. 65 อัยการสูงสุดส่งเร่ืองกลับไปยังอัยการสํานักงานปราบปรามทุจริตฯ2 เพ่ือประสานกับ ป.ป.ช.นําตัวผู้ถูกกล่าวหามาสั่งฟ้อง โดยมี
การฟ้องวันเเรกไป 4 คน (ไม่รวมนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

-วันท่ี 8 มิ.ย. 65 ฟ้องเพิ่ม 1 คน คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  

ในส่วนนายสุนทรถูกกล่าวหา 3 ข้อหา ประกอบด้วย  

1.เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีทํา ซ้ือรักษาทรัพยากรโดยใช้อํานาจหน้าท่ีโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายเเก่รัฐ 151 (ขาดอายุความวันนี้) 

2.สนับสนุนเจ้าพนกังานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบตอบมาตรา 157 ประกอบ86 (ขาดอายุความในชั้นพิจารณาของ ปปช.เเล้ว) 

3.สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้ทีหน้าท่ีทําเอกสาร รับรองเอกสาร ซ่ึงมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามมาตรา162 ประกอบ 86 (ขาดอายุความในชั้น
พิจารณาของ ปปช.เเล้ว ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.ป่าไม้อํานาจเจริญ แจ้งจับนายก อบต.ชื่อดังพร้อมบุตรสาวบุกรุกป่า 

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2565 17:41 น. 

 
วันท่ี 14 มิ.ย.65 หลังจากชาวบ้านทําหนังสือร้องเรียนไปถึง อธิบดีกรมป่าไม้ เม่ือต้นเดือนเมษายน 2565 ท่ีผ่านมา ว่าท่ีดินบริเวณป่าในเขตนิคม
สหกรณ์พนา ทางด้านทิศตะวันออกบ้านหินกอง ตําบลนาหว้า อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 15 ไร่ 3  งาน 53 ตารางวา  ถูก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชื่อดังแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ี พร้อมบุตรสาว เข้าไปทําการบุกรุก  ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือครอบครองป่า พร้อมขุดหน้าดิน
ไปขายนั้น 

ล่าสุด นายไพโรจน์ วัณณกุล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อจ.5 นายประมอญมิตร  ทนทาน พนักงานพิทักษ์ป่า นายอาทิตย์  สามารถ 
ปลัดอําเภอปทุมราชวงศา น.ส.เพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข ผอ.นิคมสหกรณ์พนา พร้อมเจ้าหน้าท่ีตํารวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเดินทางเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าว พบว่า เป็นเรื่องจริงตามท่ีชาวบ้านร้องเรียน 

 
หลังจากนั้น นายประมอญมิตร ทนทาน เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากผู้บังคับบัญชา ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปทุมราชวงศา ให้ดําเนินคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชื่อดังแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีพร้อมบุตรสาว โดยกล่าวหา
ว่า ทําไม้ บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง  ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดพ้ืนท่ีดังกล่าว ห้ามผู้ใดเข้าไปทํา
ประโยชน์โดยเด็ดขาดและได้ทําการตรวจยึดไม้มาเก็บรักษาไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไป 

ซ่ึงชาวบ้านหลายคนในพ้ืนท่ี ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่า คดีนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดู เพราะผู้ถูกร้องเรียนเป็นคนของนักการเมือง
ระดับชาติท่ีมากด้วยบารมีในพ้ืนท่ี  ซ่ึงหลายฝ่ายต่างเฝ้าจับตามอง 

 

 

 



 

120 ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะมุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ําและการบริการคุณภาพ 

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2565 11:21 น. 

 
ฉลองครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา แสดงผลงานและนวัตกรรม
งานชลประทานผ่านนิทรรศการย่ิงใหญ่ นําเทคโนโลยีเสมือนจริง โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต (The Miracle of Water for Life) ท่ี
เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมาย พร้อมจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ‘120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน’ 
ท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับชมนิทรรศการท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 120 ปี แห่งการกําเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศไทย 
นับแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ผู้ก่อต้ังกรมคลอง เปลี่ยนเป็นกรมทดน้ําในรัชกาลท่ี 6 และเป็นกรมชลประทานในรัชกาลท่ี 7 การพัฒนางานชลประทานใน
ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลท่ี 9 ท่ีงานด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาและก่อสร้าง โครงการชลประทานประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม รวมท้ังการบริหารจัดการน้ําเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค 
การเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกพ้ืนท่ีมากกว่า 2,000  โครงการ  “ตลอดระยะเวลา 120 ปีท่ี
ผ่านมา กรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือสนับสนุนการใช้น้ําในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็น
ปริมาณนํ้ารวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน
ให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 หวังสร้างความม่ันคงด้านน้ําให้กับประเทศไทยให้
มากย่ิงข้ึน” นายประพิศฯ กล่าว 

ในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ระหว่างวันท่ี 13 - 15 มิถุนายน 2565 
โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ โดย
วิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ํา เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ํา ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ัวประเทศ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จํานวน 22,930 ต้น สําหรับท่ีส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์จากสาย
งานต่าง ๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยุง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจําหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีชลประทานอีกด้วย  



นอกจากนี้ กรมชลประทานจัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีท่ีสาม โดยคร้ังนี้จะได้สัมผัสเร่ืองราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพ่ือชีวิต “The 
miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ําตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะได้รับความสนุกและต่ืนเต้น
ไปกับการสร้างตัวละครอวาตารเพ่ือเย่ียมชมนิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพ่ือทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 
หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน 

 
ท้ังนี้ ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วน
ภูมิภาค 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 13 -15 มิถุนายน 2565 และร่วมสัมผัสเร่ืองราวความมหัศจรรย์แห่งสายนํ้าเพ่ือชีวิต “The miracle 
of water for life”  ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 
120 ปี กรมชลประทาน ได้ต้ังแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 


