
สรุปข�าวประจําวันท่ี 21 มิ.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

-  แผน5ป�รับลูกสภาพัฒน (ข�าวสด 21 มิ.ย. 65 หน!า 2) 

- โวยสอดไส!ไม!จี้'ชวน'จัดการ (ไทยโพสต- 21 มิ.ย. 65 หน!า 3) 

ข�าวเว็บไซต- 

- กทม. - แผน5ป�รับลูกสภาพัฒน- 

ข�าวสด 21 มิ.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7120612 

- จนท.ลุยตรวจสอบพบไม�ใหญ�เพ่ิม หลัง‘บังลุค’โพสต ลงTiktok 

 แนวหน�า 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/661633 

- ผู!ช�วยท่ีปรึกษา กมธ.ตํารวจ เข!าพบ ปปช. ร�วมเปKนพยานในคดีบุกรุกปOาสงวน 

 สยามรัฐออนไลน-  20 มิถุนายน 2565  https://siamrath.co.th/n/358380 

- "วันต!นไม!ประจําป�" ครั้งแรกในไทย 24 มิ.ย. 2481 รู!ประวัติและความสําคัญ 

กรุงเทพธุรกิจ 20 มิ.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1011043 

- ร!อง 'ชวน' ฟ_นขบวนการงาบงบสร!างรัฐสภา สอดไส! 'ไม!พะยอม' แทน 'ตะเคียนทอง' 

ไทยโพสต- 20 มิถุนายน 2565 https://www.thaipost.net/x-cite-news/165381/ 

- “วัชระ”ร!อง“ชวน”ฟ_นขบวนการสอดไส!“ไม!พะยอม"สร!างอาคารรัฐสภาแห�งใหม� 

ฐานเศรษฐกิจ 20 มิ.ย. 2565 https://www.thansettakij.com/politics/529510 

- สมาคม maiA ร�วมคืนผืนปOา 65 ไร� จ. แพร� ในโครงการ Care the Wild “ปลูกปjอง” Plant & Protect 

สยามรัฐออนไลน-  20 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358279 

- "ธนพิริยะ" ร�วมพลัง ตลาดหลักทรัพย-ฯ ปลูกปOา 91 ไร� ผ�านโครงการ Care the Wild "ปลูกปjอง Plant & Protect" 

หุ!นอินไซต- 20 มิ.ย. 2565  https://www.hooninside.com/news-feed/261143/view/ 
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กทม. - แผน5ป@รับลูกสภาพัฒน  

ข�าวสด 21 มิ.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7120612 

ทส. – นายปLMนสักก  สรุัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปTนประธานการประชุมคณะทํางานจัดทํา

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ป@ (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร ชาติ แผนแม�บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต�อรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง มุ�งเน�นประโยชน สูงสดุเกิดกับพ่ี

น�องประชาชน 

ท่ีประชุมได�ร�วมกันทบทวนองค ประกอบ (ร�าง) แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ป@ ท้ังพันธกิจทส. ค�านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร  และ

เป]าประสงค  เพ่ือให�มีความสอดคล�องและรองรับกับ (ร�าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ท่ี

คณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบเมือ่วันท่ี 3 พ.ค. โดยคาดว�าจะประกาศใช�ในเดือนต.ค.น้ี โดยทส.มีประเด็นท่ีเก่ียวข�องตามแผนพัฒนาในมิติ

ความยั่งยืน ซ่ึงประกอบด�วย 2 หมุดหมายสําคัญ ได�แก� หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร บอนต่ํา และหมุดหมายท่ี 11 

ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.ลุยตรวจสอบพบไม�ใหญ�เพ่ิม หลัง‘บังลุค’โพสต ลงTiktok 

 แนวหน�า 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/661633 

20 มิถุนายน 2565 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายประวิทย  ช�วยหมดุ หัวหน�าหน�วยป]องกันและพัฒนาปaาไม�อําเภอเมืองพังงา พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ี 

ปลัดอําเภอเมืองพังงา , เขตรักษาพันธุ สัตว ปaานํ้าตกสองแพรก , ตชด.425 ตะก่ัวปaา , อส. , กํานันตําบลสองแพรก สนธิกําลังร�วม 50 นาย 

เข�าตรวจสอบพร�อมบันทึกไม� ตอไม� และเน้ือท่ีท่ีดินท่ีถูกบุกรุกและทําการโค�นไม�ของ “บังลุค” อายุ 31 ป@ ชาว จ.ระนอง พร�อมพวกอีก 4 คน 

ซ่ึงทางเจ�าหน�าท่ีรับทราบผ�านสื่อสงัคมออนไลน แอปพลเิคช่ัน tiktok ขณะ “บังลุค” โพสต ภาพและข�อความในขณะกําลังโค�นต�นไม� ในเขตปaา

สงวนแห�งชาติเทือกเขากะทะควํ่า หมู� 2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา 

จากการตรวจสอบพบมีนางจรินทร  อายุ 68 ป@ แสดงกรรมสิทธ์ิเปTน นส.2 จํานวน 24 ไร� อ�างว�าเปTนเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ มีของกลาง

ไม�ขนาดใหญ�ท่ีถูกโค�นล�ม 33 ท�อน/ต�น เลื่อยยนต  3 เครื่อง อุปกรณ การชักลากไม�หลายรายการ และ รถแบ็คโฮ 1 คัน เจ�าหน�าท่ีลงบันทึกไว�

เปTนหลักฐาน พร�อมแจ�งข�อกล�าวหาว�ากระทําผดิตาม พ.ร.บ.ปaาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.ปaาไม� พ.ศ.2484 พ.ร.บ.เลื่อยโซ�ยนต  พ.ศ.

2545 พ.ร.บ.ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ.2535 ซ่ึงผู�ต�องหาท้ังหมดให�การปฏิเสธ 

ท้ังน้ี ในวันท่ีเข�าจับกุมพบว�าท่ีเกิดเหตุอยู�ใน เขตปaาสงวนแห�งชาติเทือกเขากะทะควํ่า หมู� 2 ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา โดยคิดมลูค�า

เสียหายต�นไม�จํานวน 33 ท�อน/ต�น รวมเปTนเงิน 1,974,390 บาท และตรวจยึดพ้ืนท่ีจํานวน 3 ไร� 3 งาน 40 ตารางวา ซ่ึงผลการตรวจสอบ

ล�าสดุพบว�ามีตอไม� และท�อนไม�โค�นล�มเพ่ิมข้ึนจากเดมิอีก 37 ตอ 41 ท�อน ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีได�บันทึกไว�เปTนหลักฐานเพ่ือแจ�งเพ่ิมเติมต�อพนักงาน

สอบสวน สภ.ทุ�งคาโงก 

ส�วนการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินทางเจ�าหน�าท่ีได�เช็คพิกัดท่ีดิน 27 ไร� โดยแบ�งเปTนแนวเขตท่ีดินตามเอกสารท่ีดิน นส.2 จํานวน 24 ไร� ขณะท่ี

ลูกสาวคนโตของนางจรินทร  กล�าวว�า ทางเจ�าหน�าท่ีได�เข�าตรวจสอบท่ีดินในครั้งน้ีได�ตรวจสอบท่ีดินผดิจุด โดยเฉพาะจุดห�วยนํ้าทางทิศใต� ซ่ึง

ในช�วงป@ 2540 เกิดเหตดุินสไลด ไหลลงห�วยนํ้าจนเกิดพ้ืนท่ีงอกเพ่ิมจากเอกสารสิทธ์ิ หากเจ�าหน�าท่ีตรวจวัดเพ่ิมเข�าไปด�วยทําให�พ้ืนท่ีท้ังหมด

เกิน 24 ไร� ซ่ึงบริเวณท่ีมีการโค�นไม�จะเปTนพ้ืนท่ีปaาไม�แน�นอน จึงเปTนไปได�ว�ามีการทําให�เข�าใจว�าท่ีโค�นไม�เปTนพ้ืนท่ีปaาสงวนฯและอยู�นอกเขต 

นส.2 

 



 

ผู�ช�วยท่ีปรึกษา กมธ.ตํารวจ เข�าพบ ปปช. ร�วมเปTนพยานในคดีบุกรกุปaาสงวน 

 สยามรัฐออนไลน   20 มิถุนายน 2565  https://siamrath.co.th/n/358380 

 เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย. 65  ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม  ผู�ช�วยดําเนินงาน นพ.ประสงค  บูรณ พงศ  ทําหน�าท่ีท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการตํารวจ 

สภาผู�แทนราษฎร เปLดเผยว�า  มายื่นข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคดีบุกรกุปaาสงวนแห�งชาติของ องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งหน่ึงในจังหวัด

มุกดาหาร และขอเปTนพยานคด ี

ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม   เปLดเผยอีกว�า สืบเน่ืองมาจาก วันท่ีเกิดเหตุเมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. ท่ีผ�านมา จนถึงปlจจุบัน ยังไม�มีความคืบหน�าในคดีเท�าท่ีควร 

เกรงว�าจะเปTนมวยล�มต�มคนดู จึงตัดสินใจมายื่นเอกสารข�อมูล พยานหลักฐานท้ังหมด ท่ีลงพ้ืนท่ีเก็บหลักฐานในท่ีเกิดเหตุเปTนข�อเท็จจริงในท่ีเกิดเหตุ

จริง ๆ ส�งให�กับ ผอ.ปปช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือขยายผลดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป เหตุผลท่ีว�าในวันเกิดเหตุจับกุมและตรวจยึดได�เฉพาะ

ของผู�รับเหมา ไม�มีคนงาน คนขับรถของผู�รับเหมา แต�จับเฉพาะเจ�าของผู�รับเหมา ของกลางเปTนเครื่องจักรกลเปTนของผู�รับเหมา แต�ในท่ีเกิดเหตุ

บริเวณใกล�กับท่ีก�อสร�างจาก 500 เมตร ไปจนถึง 1,500 เมตร เปTนรถของ องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งหน่ึงในจังหวัดมุกดาหาร และมีเจ�าหน�าท่ี

พนักงานของ องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน บุกรุกเข�าไป และเอารถน้ันไปจอดท่ีบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุ แต�ทําไมเจ�าหน�าท่ีไม�ขยายผลจับกุมและตรวจยึด

รถของกลาง ซ่ึงเปTนรถขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในคดี จึงได�ตั้งข�อสงสัยว�า อาจจะมีข�าราชการช้ันผู�ใหญ� และเจ�าหน�าท่ีของท�านเองเข�าไป

เก่ียวข�องกับคดีน้ีด�วยเปTนเรื่องสําคัญของคดี จึงได�มายื่นเรื่อง และขอเปTนพยาน และเปTนผู�ร�องให�ดําเนินคดีในการบุกรุกทําถนนลูกรัง ในเขตพ้ืนท่ี

บ�านดอนม�วงพัฒนา ตําบลโพนทราย ไปจนถึงบ�านนาคําน�อย ตําบลคําปaาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

          จากกรณีเจ�าหน�าท่ีหน�วยป]องกันและรักษาปaาท่ี มห.1 (คําปaาหลาย ) พร�อมด�วย กอ.รมน. และทหารกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ( ชุด 

QRF ) ได�ทําการตรวจยึดเครื่องจักรกลขนาดใหญ� ขณะเข�าทําการบุกรุกปaาสงวนแห�งชาติ ปaาดงหมูทางทิศตะวันตก บ�านสามขา ตําบลคําปaา

หลาย  อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ต�อเน่ืองท�ายหมู�บ�านดอนม�วงพัฒนา ตําบลโพนทราย  อําเภอเมืองมุกดาหา ร จังหวัด

มุกดาหาร พร�อมยึดของกลางเปTน รถแบคโฮ  จํานวน 1 คัน รถเกรด 1 คัน  รถบด จํานวน 1 คัน  ของ หจก.เอกชนแห�งหน่ึง  ไม�ท�อน 38 ต�น 

40 ท�อน ในท่ีเกิดเหตุ ขณะเข�ามาทําถนนในเขตปaาสงวนแห�งชาติ   ซ่ึงยังไม�ได�รับอนุญาตจากกรมปaาไม�   

         สําหรับโครงการดังกล�าวเปTนโครงการขององค การบรหิารส�วนแห�งหน่ึง ก�อสร�างถนนลูกรัง สายบ�านดอนม�วงพัฒนา ตําบลโพนทราย 

อําเภอเมือง ถึงบ�านนาคําน�อย  ตาํบลคําปaาหลาย  ระยะทาง 575 เมตร วงเงินก�อสร�าง 498,500 บาท  ผู�รับจ�าง เอกชนรายหน่ึง   โดยยัง

ไม�ได�รับอนุญาตจากกรมปaาไม� 



 

"วันต�นไม�ประจําป@" ครั้งแรกในไทย 24 มิ.ย. 2481 รู�ประวัติและความสําคัญ 

กรุงเทพธุรกิจ 20 มิ.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1011043 

รู�จัก "วันต�นไม�ประจําป@" ท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกในไทยเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2481 แต�ต�อมาถูกเปลี่ยนให�ตรงกับวันวิสาขบูชาของแต�ละป@ ชวนย�อน

รอยรู�จักต�นกําเนิดประเพณีการปลูกต�นไม� 1 ล�านต�นจากสหรัฐ ท่ีมมีายาวนานกว�า 100 ป@ 

หน่ึงในนโยบายของ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ " ท่ีเปTนกระแสฮือฮาไม�น�อยก็คือนโยบาย "ปลูกต�นไม�ล�านต�น" สร�างพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวกรุงเทพฯ โดยเริ่ม

กิจกรรมครั้งแรกไปแล�วเมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. ท่ีผ�านมา และมีแผนการปลูกต�นไม� 400 ต�น/เขต/สัปดาห  เพ่ือให�ครบ 1 ล�านต�นภายใน 4 ป@ 

รู�หรือไม�? แนวคิดและกิจกรรม "ปลูกต�นไม�ล�านต�น" เคยมมีานานแล�วในอดีต เกิดข้ันครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเรียกว�า "วันต�นไม�ประจําป@"  

ต�อมาประเทศไทยได�นําแนวคิดน้ันมาปฏิบัตติาม โดยมีการทํากิจกรรมน้ีครั้งแรกในไทยเมื่อวันท่ี 24 มถุินายน พ.ศ. 2481 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน  ชวนรู�จักประวัติความเปTนมาของแนวคิดน้ีอีกครั้ง  

1. วันต�นไม�ประจําป@ เกิดข้ึนครั้งแรก 100 กว�าป@ก�อน 

วันต�นไม�ประจําป@ ถือกําเนิดข้ึนครัง้แรกเมื่อ 100 กว�าป@มาแล�ว ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนาย J.Strling Morton ได�เสนอต�อสภา

การเกษตรของมลรัฐ NEBRASKA ซ่ึงได�รับความเห็นชอบและได�รับการสนับสนุนจากประชาชนอย�างกว�างขวาง 

โดยในวันต�นไม�ประจําป@ครั้งแรกของโลก เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2415 น้ัน มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร�วมกันปลูกต�นไม�ได�กว�า 1 ล�าน

ต�น และได�ถือปฏิบัติเปTนประเพณสีืบต�อมา ทําให�มลรัฐอ่ืนๆ นําแนวคิดน้ีไปดําเนินการตาม โดยกําหนดวันต�นไม�ประจําป@ของแต�ละมลรฐั

ข้ึนมา 

2. วันต�นไม�ประจําป@ ได�รับเสียงตอบรับจากท่ัวโลก 

ต�อมาแนวคิดและกิจกรรมน้ีได�แพร�หลายไปท่ัวโลก ปlจจุบันมีประเทศท่ีร�วมเผยแพร�กิจกรรมน้ีไม�น�อยกว�า 61 ประเทศ ซ่ึงแต�ละประเทศได�

กําหนดวันต�นไม�ประจําป@ของตนเองข้ึน บางประเทศไม�ได�กําหนดแค�วันเดียว แต�จดักิจกรรมปลูกต�นไม�ยาวนานข้ึนกลายเปTน "สัปดาห แห�งการ

ปลูกต�นไม�"  เช�น ประเทศญี่ปุaน เกาหลี และเลบานอน เปTนต�น 

3. วันต�นไม�ประจําป@  "ครั้งแรก" ในประเทศไทย 



สําหรับประเทศไทย เมื่อป@ พ.ศ. 2481 กรมปaาไม� ได�เชิญชวนข�าราชการ พ�อค�า และประชาชน ร�วมกันปลูกต�นไม�ใน "วันชาติ" ของประเทศ

ไทย ซ่ึงในยุคน้ันวันชาติตรงกับวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2481 นับเปTนครั้งแรกท่ีมีการปลูกต�นไม�ตามแบบท่ีทํากันในต�างประเทศ ซ่ึงเรยีกว�า 

Arbor Day 

ต�อมาในป@ พ.ศ. 2484 กรมปaาไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีปaาไม�ในส�วนภูมิภาค เปTนเจ�าหน�าท่ีดําเนินการร�วมกับคณะกรรมการจังหวัดและอําเภอ 

จัดให�มีการปลูกต�นไม�ข้ึนในวันชาติ คือวันท่ี 24 มิถุนายน 2484 ถือว�าเปTนวันต�นไม�ประจําป@อย�างเปTนทางการครั้งแรกในประเทศไทย   

4. ครม.เคาะมติ "วันต�นไม�ประจําป@ของชาติ" ในไทย 

ถัดมาในป@ พ.ศ. 2494 ท่ีประชุมใหญ�ของ FAO มีมติให�ประเทศสมาชิก จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�ประจําป@ของแต�ละชาติ แต�กรมปaาไม�ได�

ดําเนินการมาตั้งแต�ป@ พ.ศ. 2481 แล�ว โดยถือเอาวันชาตเิปTนวันต�นไม�อยู�แล�ว จึงได�นําเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรี ซ่ึงมีมติเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 

2495 ให�ถือเอาวันชาติ คือวันท่ี 24 มิถุนายนของทุกป@ เปTน "วันต�นไม�ประจําป@ของชาติ"  

ต�อมา ป@ พ.ศ. 2503 ได�มปีระกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2503 ให�ยกเลิกวันชาติ และคณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื่อวันท่ี 8 

มิถุนายน 2503 กําหนดให� วันเข�าพรรษาของทุกป@ เปTน "วันต�นไม�ประจําป@ของชาติ" แทน 

5. วันวิสาขบูชา สู� วันต�นไม�ประจําป@ของชาติ 

อย�างไรก็ตามใน ป@ พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ได�เสนอคณะรัฐมนตรีว�า สภาพของฤดูกาล (ณ ขณะน้ัน) ได�เปลี่ยนแปลงไปมาก 

ต�นไม�ท่ีปลูกในวันเข�าพรรษาเปTนช�วงกลางฤดูฝน เมื่อฝนท้ิงช�วงเกิดสภาวะขาดแคลนนํ้าต�นไม�ไม�สามารถตั้งตัวได�ก�อนถึงฤดูแล�ง ทําให�ได�รบั

ความเสยีหาย 

จึงขอให�พิจารณาอนุมัติ "วันวิสาขบูชา" ซ่ึงอยู�ในช�วงเดือนพฤษภาคมและเปTนระยะเริ่มต�นของฤดฝูน ให�เปTน "วันต�นไม�ประจําป@ของชาต"ิ แทน 

และคณะรัฐมนตรีได�มีมติอนุมัติตามข�อเสนอน้ัน เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2532 เปTนต�นมา 

แต�หากเจาะจงถึงการเกิดประเพณีน้ีข้ึนครั้งแรกในประเทศไทยจริงๆ ยังคงเปTนวันท่ี 24 มิถุนายนของทุกป@ ส�วนวันวิสาขบูชาในแต�ละป@มี

กําหนดวันไม�ตรงกัน โดยยึดตามปฏิทินทางจันทรคติคือ วันข้ึน 15 คํ่าเดือน 6 ดังน้ันวันต�นไม�ประจําป@ของชาติในแต�ละป@ตามปฏิทินสากลจึง

ไม�ตรงกันตามไปด�วย 

 

 



 

ร�อง 'ชวน' ฟlนขบวนการงาบงบสร�างรัฐสภา สอดไส� 'ไม�พะยอม' แทน 'ตะเคียนทอง' 

ไทยโพสต  20 มิถุนายน 2565 https://www.thaipost.net/x-cite-news/165381/ 

20 มิ.ย.2565 - เวลา 13.15 น. ท่ีรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปlตย  ยื่นหนังสอืผ�านงานสารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู�แทนราษฎร ขอให�พิจารณาสั่งการให�สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรดําเนินการทางกฎหมายกับผู�กระทําความผดิกรณี

การใช�ไม�ในการก�อสร�างและตกแต�งอาคารรัฐสภาแห�งใหม� ท่ีไม�เปTนไปตามข�อกําหนดของสญัญา เน่ืองจากปรากฏหลักฐานชัดเจน ตามบันทึก

ข�อความรองเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (นายศิโรจน  แพทย พันธุ ) ท่ี 12 ลงวันท่ี 14 มี.ค.65 และหนังสือกรมปaาไม� ท่ี ทส 1607.520/2554 

ลงวันท่ี 11 ก.พ.65 สรุปได�ว�ามีการใช� “ไม�พะยอม” ซ่ึงมิใช�ไม�ชนิดท่ีระบุในข�อกําหนดของสัญญาฯ มาปะปนใช�ในการปูพ้ืนแทน “ไม�

ตะเคียนทอง” ซ่ึงเปTนไม� “ชนิด” ท่ีระบุในข�อกําหนดของสัญญาฯ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ�างตรวจรับงวดงานของการปูพ้ืนไม�

ดังกล�าวแล�ว และสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (ผู�ว�าจ�าง) ได�จ�ายเงินซ่ึงเปTนงบประมาณของแผ�นดินให�กับงวดงานดังกล�าวแล�ว 

ในขณะนางพรพิศ เพชรเจริญ เปTนเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรอันอาจเข�าข�ายกระทําความผิดทางอาญา และเปTนเหตุให�ผู�ว�าจ�างได�รับความ

เสียหายอย�างร�ายแรง โดยนายวัชระได�มีหนังสือลงวันท่ี 28 มี.ค.65แจ�งให�เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรทราบและให�ดําเนินการแล�วน้ัน 

เน่ืองจากขณะน้ีปรากฏว�ามีกลุ�มบุคคลหน่ึงพยายามจะให�มีการยอมรับว�า “ไม�พะยอม” หรือไม�ชนิดอ่ืนท่ีปะปนมาใช�กับการปูพ้ืนอาคาร

รัฐสภาแห�งใหม�สามารถใช�แทน “ไม�ตะเคียนทอง” ได� ซ่ึง เปTนการบิดเบือนวัตถุประสงค  เจตนารมณ ข�อกําหนดของผู�ออกแบบ และ

ข�อกําหนดในสัญญาฯ ท่ีระบุ “ชนิด” ของไม�ว�าให�ใช� “ไม�ตะเคียนทอง”เท�าน้ัน การกระทําดังกล�าวจะมีผลเปTนการปกปLดและยกเว�นความ

รับผิดชอบท่ีมีการใช� “ไม�พะยอม” หรือไม�ชนิดอ่ืนมาปูพ้ืนปะปนแทน “ไม�ตะเคียนทอง” เน่ืองจากมีการจ�ายเงินงบประมาณเปTนค�าให�กับงวด

งานการปูพ้ืนดังกล�าวไปแล�ว 

นายวัชระ กล�าวว�า เมื่อเจตนารมณ ข�อกําหนดของผู�ออกแบบ และข�อกําหนดในสัญญาฯ ระบุให�ใช�ไม� “ชนิด” ไม�ตะเคียนทองก็ต�องใช�ตามน้ัน 

มิใช�ว�าจะใช�ไม� “ชนิด” อ่ืนมาทดแทนได� สําหรับคุณภาพ ของไม�ท่ีอ�างอิงตามมาตรการฐานของ มอก. ก็เพ่ือควบคุมคุณภาพ ของไม�ท่ีจะ

นํามาใช�ในการก�อสร�างและตกแต�ง เพ่ือให�ได�ไม�ท่ีมี “คุณภาพ” ดี แข็งแรง ทนทาน จึงไม�สามารถตีความความหมายของคําว�า “ชนิดของไม�” 

กับคําว�า “คุณภาพของไม�” มาบิดเบือนจนสามารถใช�ไม� “ชนิด” อ่ืนมาใช�แทน “ไม�ตะเคียนทอง” อันผิดไปจากวัตถุประสงค  เจตนารมณ 

ข�อกําหนดของผู�ออกแบบและข�อกําหนดของสัญญาฯ นอกจากน้ี ความพยายามในการบิดเบือน โดยการตีความข�อกําหนดของสัญญาฯ 

เพ่ือให�ยอมรับการใช� “ไม�พะยอม” หรือไม�ชนิดอ่ืนใช�แทน “ไม�ตะเคียนทอง” ยังเปTนการขัดกับข�อเท็จจริงท่ีเปTนเอกสารในการส�งมอบเอกสาร

ในการตรวจรับ และเอกสารทางการเงินของสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (ผู�ว�าจ�าง) ท่ีได�จ�ายเงินงบประมาณอันเปTนค�าจ�างในงวด

งานของการปูพ้ืนไม�ดังกล�าวในอัตราและราคาของ “ไม�ตะเคียนทอง”และยังมีความพยายามในการตีความข�อกําหนดของสัญญาฯ เก่ียวกับ 



“งานงวดสุดท�าย” โดยมีเจตนาว�าแม�จะมีการปูพ้ืนอาคาร มีการตรวจรับและจ�ายเงินให�แก�ผู�รับจ�างในงวดงานดังกล�าวไปแล�ว มิใช�เปTนการ

ตรวจรับงานงวดสุดท�าย โดยเมื่อพบข�อพิรุธหรือข�อบกพร�องภายหลังว�ามีการใช�ไม�ชนิดอ่ืน ซ่ึงไม�ใช�ไม�ตะเคียนทอง ตามข�อกําหนดในสัญญาฯ 

จึงสามารถแก�ไขให�ถูกต�องตามข�อกําหนดในสัญญาฯ ได�น้ัน เปTนการตีความท่ีไม�ถูกต�อง เน่ืองจากงานงวดสุดท�ายก็เปTนงานงวดหน่ึงเหมือนกับ

งานงวดอ่ืน ๆ ก�อนหน�าน้ัน เพียงแต�ข�อกําหนดของสัญญาฯ ระบุให�สามารถแก�ไขความบกพร�องใน “คุณภาพ” ของงานได�เท�าน้ัน แต�มไิด�

หมายความว�า งานในงวดงานต�าง ๆ ท่ีผ�านผู�เก่ียวข�องจะใช�วัสดุ “ชนิด” ใดก็ได� หรือไม�ถูกต�องตามข�อกําหนดในสัญญาฯ ก็ได� มาดําเนินการ

เพ่ือให�แล�วเสร็จตามงวดงานน้ัน ๆ อันนํามาสู�การเบิกค�าจ�างของงวดงานน้ัน เพราะงานแต�ละงวดต�องมคีวามถูกต�อง ใน “ชนิด” ของวัสดุ 

ปริมาณงานฯ โดยต�องมีส�งมอบ รบัมอบ อนุมัติการจ�ายค�าจ�างในอัตราและราคาของ “ชนิด” ของวัสดุดังกล�าว หากมีการจ�ายค�าจ�างอันเปTน

งบประมาณแผ�นดินให�กับวัสดุ “ชนิด” ท่ีไม�ถูกต�อง ผู�เก่ียวข�องย�อมต�องรับผิดต�อไป ซ่ึง “ชนิด” ของวัสดุ จะเปTนตัวกําหนดอัตราและราคาใน

การจ�ายเงินให�แก�ผู�รับจ�าง หากมีการใช� “ชนิด” ของวัสดุต�างชนิดหรอืประเภทกัน ย�อมมีราคาและการจ�ายค�าจ�างท่ีต�างกัน ดังน้ัน ความ

ถูกต�องของ “ชนิด” ของวัสดุของแต�ละงวดงาน จึงเปTน “สาระสําคัญ” ของการส�งมอบ ตรวจรับและการจ�ายค�าจ�าง ซ่ึงก็เปTนไปตามเหตุผล

ของกรรมการตรวจการจ�าง 3 คน ท่ีระบุว�า การใช�ไม�ท่ีไม�ถูกต�องตามข�อกําหนดในสัญญาฯ เปTน “สาระสําคัญ” ของการตรวจรับและมีผลถึง

การจ�ายไปไม�ตรงตามวัสดุท่ีใช�ในการก�อสร�างตกแต�งอาคารรัฐสภาฯ 

อน่ึง เน่ืองจากได�รับแจ�งจากข�าราชการท่ีซื่อสัตย สุจรติว�า ไม�ตง (ไม�รองไม�ปูพ้ืน) ตามข�อกําหนดในสัญญาต�องเปTนไม�ตะเคียนทอง แต�ปรากฏ

ว�าไม�ใช�ไม�ตามข�อกําหนดในสัญญาเช�นเดียวกับไม�ปูพ้ืนท่ีกรมปaาไม�พิสูจน แล�วว�าเปTนไม�พะยอม จึงขอให�ประธานสภาผู�แทนราษฎรสั่งการให�

กรมปaาไม�มาพิสูจน ไม�ปูพ้ืนและไม�ตงทุกแผ�นในอาคารรัฐสภาว�าตรงตามข�อกําหนดในสัญญาหรือไม� เพ่ือให�เปTนไปตามสัญญาต�อไป พร�อมสั่ง

การให�สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรดําเนินการตามกฎหมายกับผู�กระทําความผิดดังกล�าว เพ่ือรักษาผลประโยชน ของราชการ และ

ปกป]องงบประมาณแผ�นดินเพ่ือมิให�มีการใช�ไปอย�างไม�ถูกต�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วัชระ”ร�อง“ชวน”ฟlนขบวนการสอดไส�“ไม�พะยอม"สร�างอาคารรัฐสภาแห�งใหม� 

ฐานเศรษฐกิจ 20 มิ.ย. 2565 https://www.thansettakij.com/politics/529510 

“วัชระ เพชรทอง” ร�อง “ชวน หลีกภัย” ฟlนขบวนการงาบงบประมาณสอดไส�ไม� "พะยอม" แทน "ไม�ตะเคียนทอง"โครงการก�อสร�างอาคาร

รัฐสภาแห�งใหม� 

วันน้ี (20 มิ.ย.65) ท่ีอาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปlตย  ยื่นหนังสือผ�านงานสารบรรณถึง นายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู�แทนราษฎร ขอให�พิจารณาสั่งการให�สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรดําเนินการทางกฎหมายกับผู�กระทําความผดิ กรณี

การใช�ไม�ในการก�อสร�างและตกแต�งอาคารรัฐสภาแห�งใหม� ท่ีไม�เปTนไปตามข�อกําหนดของสญัญา  

เน่ืองจากปรากฏหลักฐานชัดเจน ตามบันทึกข�อความรองเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (นายศิโรจน  แพทย พันธุ ) ท่ี 12 ลงวันท่ี 14 มี.ค.65 

และหนังสือกรมปaาไม� ท่ี ทส 1607.520/2554 ลงวันท่ี 11 ก.พ.65  สรุปได�ว�ามีการใช� “ไม�พะยอม” ซ่ึงมิใช�ไม�ชนิดท่ีระบุในข�อกําหนดของ

สัญญาฯ มาปะปนใช�ในการปูพ้ืนแทน “ไม�ตะเคียนทอง” ซ่ึงเปTนไม� “ชนิด” ท่ีระบุในข�อกําหนดของสัญญาฯ   

ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ�างตรวจรับงวดงานของการปูพ้ืนไม�ดังกล�าวแล�ว และสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (ผู�ว�าจ�าง) 

ได�จ�ายเงินซ่ึงเปTนงบประมาณของแผ�นดินให�กับงวดงานดังกล�าวแล�ว ในขณะนางพรพิศ เพชรเจริญ เปTนเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรอันอาจ

เข�าข�ายกระทําความผดิทางอาญา และเปTนเหตุให�ผู�ว�าจ�างได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง โดยนายวัชระได�มีหนังสือลงวันท่ี 28 มี.ค.65แจ�ง

ให�เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรทราบและให�ดาํเนินการแล�วน้ัน  

เน่ืองจากขณะน้ีปรากฏว�า มีกลุ�มบุคคลหน่ึงพยายามจะให�มีการยอมรับว�า “ไม�พะยอม” หรือไม�ชนิดอ่ืนท่ีปะปนมาใช�กับการปูพ้ืนอาคาร

รัฐสภาแห�งใหม�สามารถใช�แทน “ไม�ตะเคียนทอง” ได� ซ่ึง เปTนการบิดเบือนวัตถุประสงค  เจตนารมณ ข�อกําหนดของผู�ออกแบบ และ

ข�อกําหนดในสัญญาฯ ท่ีระบุ “ชนิด” ของไม�ว�าให�ใช� “ไม�ตะเคียนทอง”เท�าน้ัน การกระทําดังกล�าวจะมีผลเปTนการปกปLดและยกเว�นความ

รับผิดชอบท่ีมีการใช� “ไม�พะยอม” หรือไม�ชนิดอ่ืนมาปูพ้ืนปะปนแทน “ไม�ตะเคียนทอง” เน่ืองจากมีการจ�ายเงินงบประมาณเปTนค�าให�กับงวด

งานการปูพ้ืนดังกล�าวไปแล�ว 

นายวัชระ กล�าวว�า เมื่อเจตนารมณ ข�อกําหนดของผู�ออกแบบ และข�อกําหนดในสัญญาฯ ระบุให�ใช�ไม�   “ชนิด” ไม�ตะเคียนทองก็ต�องใช�

ตามน้ัน มิใช�ว�าจะใช�ไม� “ชนิด” อ่ืนมาทดแทนได� สําหรับคุณภาพ ของไม�ท่ีอ�างอิงตามมาตรการฐานของ มอก. ก็เพ่ือควบคุมคุณภาพ ของไม�ท่ี

จะนํามาใช�ในการก�อสร�างและตกแต�ง เพ่ือให�ได�ไม�ท่ีมี “คุณภาพ” ดี แข็งแรง ทนทาน จึงไม�สามารถตีความความหมายของคําว�า “ชนิดของ

ไม�” กับคําว�า “คุณภาพของไม�” มาบิดเบือนจนสามารถใช�ไม� “ชนิด” อ่ืนมาใช�แทน “ไม�ตะเคียนทอง” อันผิดไปจากวัตถุประสงค  

เจตนารมณ ข�อกําหนดของผู�ออกแบบและข�อกําหนดของสญัญาฯ  



นอกจากน้ี ความพยายามในการบิดเบือน โดยการตีความข�อกําหนดของสัญญาฯ เพ่ือให�ยอมรับการใช� “ไม�พะยอม” หรือไม�ชนิดอ่ืนใช�แทน 

“ไม�ตะเคียนทอง” ยังเปTนการขัดกับข�อเท็จจริงท่ีเปTนเอกสารในการส�งมอบเอกสารในการตรวจรับ และเอกสารทางการเงินของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (ผู�ว�าจ�าง) ท่ีได�จ�ายเงินงบประมาณอันเปTนค�าจ�างในงวดงานของการปูพ้ืนไม�ดังกล�าวในอัตราและราคาของ “ไม�

ตะเคียนทอง”และยังมีความพยายามในการตีความข�อกําหนดของสญัญาฯ เก่ียวกับ “งานงวดสุดท�าย”  

โดยมเีจตนาว�าแม�จะมีการปูพ้ืนอาคาร มีการตรวจรับและจ�ายเงินให�แก�ผู�รับจ�างในงวดงานดังกล�าวไปแล�ว มิใช�เปTนการตรวจรับงานงวด

สุดท�าย โดยเมื่อพบข�อพิรุธหรือข�อบกพร�องภายหลังว�ามีการใช�ไม�ชนิดอ่ืน ซ่ึงไม�ใช�ไม�ตะเคียนทอง ตามข�อกําหนดในสัญญาฯ จึงสามารถแก�ไข

ให�ถูกต�องตามข�อกําหนดในสญัญาฯ ได�น้ัน เปTนการตีความท่ีไม�ถูกต�อง  

เน่ืองจากงานงวดสุดท�ายก็เปTนงานงวดหน่ึงเหมือนกับงานงวดอ่ืน ๆ ก�อนหน�าน้ัน เพียงแต�ข�อกําหนดของสัญญาฯ ระบุให�สามารถแก�ไขความ

บกพร�องใน “คุณภาพ” ของงานได�เท�าน้ัน แต�มไิด�หมายความว�า งานในงวดงานต�าง ๆ ท่ีผ�านผู�เก่ียวข�องจะใช�วัสดุ “ชนิด” ใดก็ได� หรือไม�

ถูกต�องตามข�อกําหนดในสญัญาฯ ก็ได� มาดําเนินการเพ่ือให�แล�วเสรจ็ตามงวดงานน้ัน ๆ อันนํามาสู�การเบิกค�าจ�างของงวดงานน้ัน  

เพราะงานแต�ละงวดต�องมีความถูกต�อง ใน “ชนิด” ของวัสดุ ปริมาณงานฯ โดยต�องมีส�งมอบ รับมอบ อนุมัติการจ�ายค�าจ�างในอัตราและราคา

ของ “ชนิด” ของวัสดุดังกล�าว หากมีการจ�ายค�าจ�างอันเปTนงบประมาณแผ�นดินให�กับวัสดุ “ชนิด” ท่ีไม�ถูกต�อง ผู�เก่ียวข�องย�อมต�องรับผดิ

ต�อไป ซ่ึง “ชนิด” ของวัสดุ จะเปTนตัวกําหนดอัตราและราคาในการจ�ายเงินให�แก�ผู�รบัจ�าง หากมีการใช� “ชนิด” ของวัสดุต�างชนิดหรือประเภท

กัน ย�อมมีราคาและการจ�ายค�าจ�างท่ีต�างกัน  

ดังน้ัน ความถูกต�องของ “ชนิด” ของวัสดุของแต�ละงวดงาน จึงเปTน “สาระสําคัญ” ของการส�งมอบ ตรวจรับและการจ�ายค�าจ�าง ซ่ึงก็เปTนไป

ตามเหตุผลของกรรมการตรวจการจ�าง 3 คน ท่ีระบุว�า การใช�ไม�ท่ีไม�ถูกต�องตามข�อกําหนดในสัญญาฯ เปTน “สาระสําคัญ” ของการตรวจรับ

และมผีลถึงการจ�ายไปไม�ตรงตามวัสดุท่ีใช�ในการก�อสร�างตกแต�งอาคารรัฐสภาฯ  

อน่ึง เน่ืองจากได�รับแจ�งจากข�าราชการท่ีซื่อสัตย สุจรติว�า ไม�ตง (ไม�รองไม�ปูพ้ืน) ตามข�อกําหนดในสัญญาต�องเปTนไม�ตะเคียนทอง แต�ปรากฏ

ว�า ไม�ใช�ไม�ตามข�อกําหนดในสัญญา เช�นเดียวกับไม�ปูพ้ืนท่ีกรมปaาไม�พิสูจน แล�วว�าเปTนไม�พะยอม 

จึงขอให�ประธานสภาผู�แทนราษฎร สั่งการให�กรมปaาไม�มาพิสูจน ไม�ปูพ้ืน และไม�ตงทุกแผ�นในอาคารรฐัสภาว�า ตรงตามข�อกําหนดในสัญญา

หรือไม� เพ่ือให�เปTนไปตามสญัญาต�อไป พร�อมสั่งการให�สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร ดําเนินการตามกฎหมายกับผู�กระทําความผิด

ดังกล�าว เพ่ือรักษาผลประโยชน ของราชการ และปกป]องงบประมาณแผ�นดินเพ่ือมิให�มีการใช�ไปอย�างไม�ถูกต�อง 

 

 



 

สมาคม maiA ร�วมคืนผืนปaา 65 ไร� จ. แพร� ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป]อง” Plant & Protect 

สยามรัฐออนไลน   20 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358279 

ไตรสรณ  วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  เอ็ม เอ ไอ (maiA)  พร�อมด�วยผู�บริหาร บริษัทจดทะเบียนใน mai 

53 บริษัท ร�วมระดมทุนปลูกต�นไม�คืนผืนปaา 65 ไร� ณ ชุมชนบ�านอ�อยและบ�านบุญเริง บรเิวณอ�างเก็บนํ้าม�อนแม�ถาง อ.ร�องกวาง จ.แพร� ใน

โครงการ Care the Wild “ปลูกป]อง Plant & Protect” เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ฟ��นฟูระบบนิเวศแหล�งต�นนํ้า สร�างแหล�งอาหารสร�างรายได�แก�

ชุมชนอยู�ร�วมกับปaาอย�างยั่งยืนโครงการ Care the Wild “ปลูกป]อง Plant & Protect” ความร�วมมือระหว�าง ตลาดหลักทรัพย ฯ กรมปaาไม� 

และพันธมิตร ร�วมสร�างสมดลุระบบนิเวศจากต�นทางเพ่ือลดภาวะโลกร�อนอย�างยั่งยืน พร�อมติดตามการเติบโตของไม�ท่ีปลูกด�วยหลักธรรมาภิ

บาลการเปLดเผยข�อมลู ติดตาม-เรยีนรู�-ดูแล ผ�านแอปพลเิคชัน Care the Wild องค กรท่ีสนใจร�วมปลูกไม�ให�ได�ปaา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

www.setsocialimpact.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ธนพิริยะ" ร�วมพลัง ตลาดหลักทรพัย ฯ ปลูกปaา 91 ไร� ผ�านโครงการ Care the Wild "ปลูกป]อง Plant & Protect" 

หุ�นอินไซต  20 มิ.ย. 2565  https://www.hooninside.com/news-feed/261143/view/ 

สํานักข�าวหุ�นอินไซด  (20 มิถุนายน 2565)---นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู�จดัการ และ เภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการ

ผู�จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) หรือ TNP ผู�ประกอบธุรกิจค�าปลีกและค�าส�งสินค�าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เดินทางเข�า

ร�วมโครงการ Care the Wild "ปลูกป]อง Plant & Protect" จัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย แห�งประเทศไทย และได�รับความร�วมมือจากสาํนัก

จัดการปaาชุมชน กรมปaาไม� เพ่ือปลูกต�นไม�ให�ผืนปaา สร�างสมดลุให�ระบบนิเวศ รวมถึงเปTนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับชุมชนและพ้ืนท่ีในโซน

ภาคเหนือให�มีปริมาณท่ีมากข้ึน จํานวน 91 ไร� ซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนใน mai 53 บริษัท รวม 65 ไร� และตลาด

หลักทรัพย ฯ  26 ไร�  ณ ชุมชนบ�านอ�อยและบ�านบุญเริง บรเิวณอ�างเก็บนํ้าม�อนแม�ถาง อ. ร�องกวาง จ. แพร� โดยมี ดร. ศรพล ตลุยะเสถียร 

รองผู�จัดการ ตลาดหลักทรัพย ฯ นายไตรสรณ  วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  เอ็ม เอ ไอ (maiA) และนาย

วิเชียร อนุสาสนนันท  รองผู�ว�าราชการ จังหวัดแพร� ให�การต�อนรับและเข�าร�วมโครงการในครั้งน้ีด�วย 


