
สรุปขาวประจําในวันที่ 22 มิ.ย. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: ภาพสังคม: TNP รวมพลังปลูกปา (มิติหุน 22 มิถุนายน 2565 หนา 7) 
- รายงาน: ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนท่ี จ.ราชบุร ี(สยามรัฐ 22 มิถุนายน 2565 หนา 1,8) 
- กรีนไอเดีย: กลุมมิตรผลเดินหนาสรางเมืองคารบอนต่ํา (ฐานเศรษฐกิจ 23-25 มิถุนายน 2565 หนา 18) 

ขาวเว็บไซต 

“วราวุธ” ฟนไมเลี้ยงนายทุนรุกปาดานชาง จ.สุพรรณบุรี   (ไทยรัฐ 21 มิถุนายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2424792 
‘วราวุธ’ ฟนไมเลี้ยง นายทุนรุกปาดานชาง จ.สุพรรณบุรี   (มติชน 21 มิถุนายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/news_3411631 
"วราวุธ” ฟนไมเลี้ยงนายทุนรุกปาดานชาง จ.สุพรรณบรุี   (ขาวสด 21 มิถุนายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7120798 
“วัชระ” รอง “ชวน” ฟนขบวนการงาบงบประมาณสอดไสไม “พะยอม” แทน “ไมตะเคียนทอง” โครงการกอสรางอาคาร
รัฐสภาแหงใหม (พิมพไทย 21 มิถุนายน 2565) 
https://www.pimthai.co.th/114696 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/2424792
https://www.matichon.co.th/local/news_3411631
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7120798
https://www.pimthai.co.th/114696


ปีที่: - ฉบับที่: -
วันที่: พุธ 22 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: ภาพสังคม: TNP ร่วมพลังปลูกป่า

รหัสข่าว: C-220622762007(22 มิ.ย. 65/04:46) หน้า: 1/1

Mitihoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Col.Inch: 28.91 Ad Value: 10,118.50 PRValue : 30,355.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24836
วันที่: พุธ 22 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ในหลวงของเรา - ข่าวต่อ

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี

รหัสข่าว: C-220622021016(22 มิ.ย. 65/04:33) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 105.95 Ad Value: 111,247.50 PRValue : 333,742.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24836
วันที่: พุธ 22 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ในหลวงของเรา - ข่าวต่อ

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี

รหัสข่าว: C-220622021016(22 มิ.ย. 65/04:33) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 105.95 Ad Value: 111,247.50 PRValue : 333,742.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3794
วันที่: พฤหัสบดี 23 - เสาร์ 25 มิถุนายน 2565
Section: Wealth Tech/CSR

หน้า: 18(ซ้าย)

คอลัมน์: กรีนไอเดีย: กลุ่มมิตรผลเดินหน้าสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220623022023(22 มิ.ย. 65/05:56) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 68.46 Ad Value: 85,575 PRValue : 256,725 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3794
วันที่: พฤหัสบดี 23 - เสาร์ 25 มิถุนายน 2565
Section: Wealth Tech/CSR

หน้า: 18(ซ้าย)

คอลัมน์: กรีนไอเดีย: กลุ่มมิตรผลเดินหน้าสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220623022023(22 มิ.ย. 65/05:56) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 68.46 Ad Value: 85,575 PRValue : 256,725 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

“วราวุธ” ฟันไม่เลี้ยงนายทุนรุกป่าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

21 มิ.ย. 2565 12:20 น. 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กรณีมีนายทุนทําการลักลอบขุดดินจาก
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมในบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มนายทุนเพ่ือทําเป็นรีสอร์ต 
และแหล่งท่องเท่ียวบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน จึงได้มีการสั่งการไปยัง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้รีบดําเนินการตรวจสอบโดย
เร่งด่วน พร้อมกันนี้ได้กําชับให้กรมป่าไม้ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย 

“นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ ทีมพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าท่ีจากสจป.ท่ี 10 ราชบุรี ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี หน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี สพ.1 (ด่านช้าง) ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีตํารวจป่าไม้ (บก.ปทส.) กอ.รมน. สุพรรณบุรี และอําเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี 

จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าว ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกําและป่าเขาห้วยพลู 
ท้องท่ีตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดดังนี้ 

 
จุดท่ี 1 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ เนื้อท่ี 6 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา (ยังไม่ได้รับการอนุญาต) พบว่ามี
การถมที่ขยายเข้าไปในเขตท่ีกรมชลประทานขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี โครงการอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 

จุดท่ี 2 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาววิจิตรา สําลีลํา เนื้อท่ี 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) พบว่า มีการถมดินย่ืน
เข้าไปในพ้ืนในเขตกรมชลประทานขอใช้ประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา 

จุดท่ี 3 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาววิมลรัตน์ ด้วงทอง เนื้อท่ี 0 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) ซ่ึงพ้ืนท่ีมีลักษณะ
เป็นเนินเขาตรวจพบมีการขุดดินลูกรัง 

ท้ังนี้ คณะเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ทวิ ฐานบุก
รุกแผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดฯ อันเป็นการทําลายป่า ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 และมาตรา 31 ฐานบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองทําประโยชน์ หรือกระทํา
ประการใดฯ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.อ.ด่านช้าง ดังนี้ จุดท่ี 1 (ราย น.ส.จันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ) ปจว.ข้อ 2 คดีท่ี 52/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. จุดท่ี 2 (ราย 



น.ส.วิจิตรา สําลีลํา) ปจว.ข้อ 3 คดีท่ี 53/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. จุดท่ี 3 (ราย น.ส.วิมลรัตน์ ด้วงทอง) ปจว.ข้อ 4 คดีท่ี 54/65 ลง. 20 
มิ.ย. 65 เวลา 19.00 น. จากการดําเนินคดีดังกล่าวเบื้องต้น กรมป่าไม้จะถอดถอนรายชื่อท้ัง 3 ราย ออกจากบัญชีสํารวจการถือครองโครงการ 
คทช. ต่อไป 

 
นายวราวุธ กล่าวในตอนท้ายว่า “ในฐานะท่ีกํากับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล รักษา
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและแก้ไขปัญหารุกป่ามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้สั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
เสริมสร้างเครือข่ายในระดับภาคประชาชนให้เป็น “เครือข่ายพิทักษ์ป่า” เพ่ือช่วยติดตามตรวจสอบ และปราบปรามการกระทําผิดในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าอ่ืนๆ จากกรณีของการลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมในบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะเพินคร้ังนี้ ต้องถือว่า
เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นผู้ท่ีแจ้งเบาะแส จนนํามาสู่การเข้าตรวจสอบและจับกุม ซ่ึงจากนี้ไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการป้องกันการบุกรุกและป้องกันไฟป่าอย่างเข้มข้นมากย่ิงข้ึน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ‘วราวุธ’ ฟันไม่เลี้ยง นายทุนรุกป่าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 - 12:45 น. 

 
‘วราวุธ’ ฟันไม่เลี้ยง นายทุนรุกป่าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กรณีมีนายทุนทํา
การลักลอบขุดดิน จากพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมในบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่ม
นายทุนเพ่ือทําเป็นรีสอร์ต และแหล่งท่องเท่ียวบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน จึงได้มีการสั่งการไปยัง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้รีบ
ดําเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วน พร้อมกันนี้ได้กําชับให้กรมป่าไม้ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ ทีมพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าท่ีจากสจป.ท่ี 10 ราชบุรี ผอ. ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี หน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี สพ.1 (ด่านช้าง) ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีตํารวจป่าไม้ (บก.ปทส.) กอ.รมน. สุพรรณบุรี และอําเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี 

จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าว ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกําและป่าเขาห้วยพลู 
ท้องท่ีตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดดังนี้ 

จุดท่ี 1 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ เนื้อท่ี 6 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา (ยังไม่ได้รับการอนุญาต) พบว่ามี
การถมที่ขยายเข้าไปในเขตท่ีกรมชลประทานขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี โครงการอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 

จุดท่ี 2 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาววิจิตรา สําลีลํา เนื้อท่ี 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) พบว่า มีการถมดินย่ืน
เข้าไปในพ้ืนในเขตกรมชลประทานขอใช้ประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา 

จุดท่ี 3 ตรวจพบบริเวณแปลงสํารวจ คทช. ราย นางสาววิมลรัตน์ ด้วงทอง เนื้อท่ี 0 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) ซ่ึงพ้ืนท่ีมีลักษณะ
เป็นเนินเขาตรวจพบมีการขุดดินลูกรัง 

ท้ังนี้ คณะเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ทวิ ฐาน
บุกรุกแผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดฯ อันเป็นการทําลายป่า ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 และมาตรา 31 ฐานบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองทําประโยชน์ 
หรือกระทําประการใดฯ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.ด่านช้าง 

ดังนี้ จุดท่ี 1 (ราย น.ส.จันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ) ปจว.ข้อ 2 คดีท่ี 52/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. จุดท่ี 2 (ราย น.ส.วิจิตรา สําลีลํา) ปจว.
ข้อ 3 คดีท่ี 53/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. จุดท่ี 3 (ราย น.ส.วิมลรัตน์ ด้วงทอง) ปจว.ข้อ 4 คดีท่ี 54/65 ลง. 20 มิ.ย. 65 เวลา 19.00 น. 



จากการดําเนินคดีดังกล่าวเบื้องต้น กรมป่าไม้จะถอดถอนรายชื่อท้ัง 3 ราย ออกจากบัญชีสํารวจการถือครองโครงการ คทช. ต่อไป 

 
นายวราวุธ กล่าวในตอนท้ายว่า ในฐานะท่ีกํากับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล รักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและแก้ไขปัญหารุกป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 “พร้อมท้ังเสริมสร้างเครือข่ายในระดับภาคประชาชนให้เป็น “เครือข่ายพิทักษ์ป่า” เพ่ือช่วยติดตามตรวจสอบ และปราบปรามการกระทําผิดใน
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าอ่ืนๆ จากกรณีของการลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมในบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะเพินคร้ังนี้ 
ต้องถือว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส จนนํามาสู่การเข้าตรวจสอบและจับกุม ซ่ึงจากนี้ไปกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการป้องกันการบุกรุกและป้องกันไฟป่าอย่างเข้มข้นมากย่ิงข้ึน” 
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ท้ังนี้ คณะเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ทวิ ฐานบุก
รุกแผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดฯ อันเป็นการทําลายป่า ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 และมาตรา 31 ฐานบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองทําประโยชน์ หรือกระทํา
ประการใดฯ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.อ.ด่านช้าง ดังนี้ จุดท่ี 1 (ราย น.ส.จันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ) ปจว.ข้อ 2 คดีท่ี 52/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. จุดท่ี 2 (ราย 
น.ส.วิจิตรา สําลีลํา) ปจว.ข้อ 3 คดีท่ี 53/65 ลว. 20 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. จุดท่ี 3 (ราย นส.วิมลรัตน์ ด้วงทอง) ปจว.ข้อ 4 คดีท่ี 54/65 ลง. 20 
มิ.ย. 65 เวลา 19.00 น. 

จากการดําเนินคดีดังกล่าวเบื้องต้น กรมป่าไม้จะถอดถอนรายชื่อท้ัง 3 ราย ออกจากบัญชีสํารวจการถือครองโครงการ คทช. ต่อไป 

นายวราวุธ กล่าวในตอนท้ายว่า “ในฐานะท่ีกํากับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล รักษา
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและแก้ไขปัญหารุกป่ามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้สั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
เสริมสร้างเครือข่ายในระดับภาคประชาชนให้เป็น “เครือข่ายพิทักษ์ป่า” เพ่ือช่วยติดตามตรวจสอบ และปราบปรามการกระทําผิดในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าอ่ืน ๆ จากกรณีของการลักลอบขุดดินจากพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมในบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะเพินคร้ังนี้ ต้องถือว่า
เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นผู้ท่ีแจ้งเบาะแส จนนํามาสู่การเข้าตรวจสอบและจับกุม ซ่ึงจากนี้ไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการป้องกันการบุกรุกและป้องกันไฟป่าอย่างเข้มข้นมากย่ิงข้ึน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วัชระ” ร้อง “ชวน” ฟันขบวนการงาบงบประมาณสอดไส้ไม้ “พะยอม” แทน “ไม้ตะเคียนทอง” โครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

21 มิถุนายน 2565 

   
เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย.65 เวลา 13.15 น. ท่ีอาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ย่ืนหนังสือผ่านงานสารบรรณถึง นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณาสั่งการให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําความผิดกรณี
การใช้ไม้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา เนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดเจน ตามบันทึก
ข้อความรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายศิโรจน์ แพทย์พันธ์ุ) ท่ี 12 ลงวันท่ี 14 มี.ค.65 และหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1607.520/2554 ลง
วันท่ี 11 ก.พ.65 สรุปได้ว่ามีการใช้ “ไม้พะยอม” ซ่ึงมิใช่ไม้ชนิดท่ีระบุในข้อกําหนดของสัญญาฯ มาปะปนใช้ในการปูพ้ืนแทน “ไม้ตะเคียนทอง” ซ่ึง
เป็นไม้ “ชนิด” ท่ีระบุในข้อกําหนดของสัญญาฯ 

ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงวดงานของการปูพ้ืนไม้ดังกล่าวแล้ว และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) ได้
จ่ายเงินซ่ึงเป็นงบประมาณของแผ่นดินให้กับงวดงานดังกล่าวแล้ว ในขณะนางพรพิศ เพชรเจริญ เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันอาจเข้าข่าย
กระทําความผิดทางอาญา และเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยนายวัชระฯ ได้มีหนังสือลงวันท่ี 28 มี.ค.65 แจ้งให้
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบและให้ดําเนินการแล้วนั้น 

เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งพยายามจะให้มีการยอมรับว่า “ไม้พะยอม” หรือไม้ชนิดอ่ืนท่ีปะปนมาใช้กับการปูพ้ืนอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่สามารถใช้แทน “ไม้ตะเคียนทอง” ได้ ซ่ึง เป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ข้อกําหนดของผู้ออกแบบ และข้อกําหนดในสัญญาฯ ท่ี
ระบุ “ชนิด” ของไม้ว่าให้ใช้ “ไม้ตะเคียนทอง” เท่านั้น การกระทําดังกล่าวจะมีผลเป็นการปกปิดและยกเว้นความรับผิดชอบท่ีมีการใช้ “ไม้
พะยอม” หรือไม้ชนิดอ่ืนมาปูพ้ืนปะปนแทน “ไม้ตะเคียนทอง” เนื่องจากมีการจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าให้กับงวดงานการปูพ้ืนดังกล่าวไปแล้ว 

นายวัชระฯ กล่าวว่า เม่ือเจตนารมณ์ข้อกําหนดของผู้ออกแบบ และข้อกําหนดในสัญญาฯ ระบุให้ใช้ไม้ “ชนิด” ไม้ตะเคียนทองก็ต้องใช้ตามนั้น มิใช่
ว่าจะใช้ไม้ “ชนิด” อ่ืนมาทดแทนได้ สําหรับคุณภาพ ของไม้ท่ีอ้างอิงตามมาตรการฐานของ (มอก.) ก็เพ่ือควบคุมคุณภาพ ของไม้ท่ีจะนํามาใช้ในการ
ก่อสร้างและตกแต่ง เพ่ือให้ได้ไม้ท่ีมี “คุณภาพ” ดี แข็งแรง ทนทาน จึงไม่สามารถตีความความหมายของคําว่า “ชนิดของไม้” กับคําว่า “คุณภาพ
ของไม้” มาบิดเบือนจนสามารถใช้ไม้ “ชนิด” อ่ืนมาใช้แทน “ไม้ตะเคียนทอง” อันผิดไปจากวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ข้อกําหนดของผู้ออกแบบ
และข้อกําหนดของสัญญาฯ นอกจากนี้ ความพยายามในการบิดเบือน โดยการตีความข้อกําหนดของสัญญาฯ เพ่ือให้ยอมรับการใช้ “ไม้พะยอม” 
หรือไม้ชนิดอ่ืนใช้แทน “ไม้ตะเคียนทอง” ยังเป็นการขัดกับข้อเท็จจริงท่ีเป็นเอกสารในการส่งมอบเอกสารในการตรวจรับ และเอกสารทางการเงิน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) ท่ีได้จ่ายเงินงบประมาณอันเป็นค่าจ้างในงวดงานของการปูพ้ืนไม้ดังกล่าวในอัตราและราคา
ของ “ไม้ตะเคียนทอง” และยังมีความพยายามในการตีความข้อกําหนดของสัญญาฯ เกี่ยวกับ “งานงวดสุดท้าย” โดยมีเจตนาว่าแม้จะมีการปูพ้ืน
อาคาร มีการตรวจรับและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในงวดงานดังกล่าวไปแล้ว 



มิใช่เป็นการตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยเม่ือพบข้อพิรุธหรือข้อบกพร่องภายหลังว่ามีการใช้ไม้ชนิดอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่ไม้ตะเคียนทอง ตามข้อกําหนดใน
สัญญาฯ จึงสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญาฯ ได้นั้น เป็นการตีความท่ีไม่ถูกต้อง เนื่องจากงานงวดสุดท้ายก็เป็นงานงวดหนึ่ง
เหมือนกับงานงวดอื่นๆ ก่อนหน้านั้น เพียงแต่ข้อกําหนดของสัญญาฯ ระบุให้สามารถแก้ไขความบกพร่องใน “คุณภาพ” ของงานได้เท่านั้น แต่มิได้
หมายความว่า งานในงวดงานต่างๆ ท่ีผ่านผู้เกี่ยวข้องจะใช้วัสดุ “ชนิด” ใดก็ได้ หรือไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญาฯ ก็ได้ มาดําเนินการเพื่อให้
แล้วเสร็จตามงวดงานนั้นๆ อันนํามาสู่การเบิกค่าจ้างของงวดงานนั้น เพราะงานแต่ละงวดต้องมีความถูกต้อง ใน “ชนิด” ของวัสดุ ปริมาณงานฯ 

โดยต้องมีส่งมอบ รับมอบ อนุมัติการจ่ายค่าจ้างในอัตราและราคาของ “ชนิด” ของวัสดุดังกล่าว หากมีการจ่ายค่าจ้างอันเป็นงบประมาณแผ่นดิน
ให้กับวัสดุ “ชนิด” ท่ีไม่ถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้องย่อมต้องรับผิดต่อไป ซ่ึง “ชนิด” ของวัสดุ จะเป็นตัวกําหนดอัตราและราคาในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 
หากมีการใช้ “ชนิด” ของวัสดุต่างชนิดหรือประเภทกัน ย่อมมีราคาและการจ่ายค่าจ้างท่ีต่างกัน ดังนั้น ความถูกต้องของ “ชนิด” ของวัสดุของแต่
ละงวดงาน จึงเป็น “สาระสําคัญ” ของการส่งมอบ ตรวจรับและการจ่ายค่าจ้าง ซ่ึงก็เป็นไปตามเหตุผลของกรรมการตรวจการจ้าง 3 คน ท่ีระบุว่า 
การใช้ไม้ท่ีไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญาฯ เป็น “สาระสําคัญ” ของการตรวจรับและมีผลถึงการจ่ายไปไม่ตรงตามวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง
ตกแต่งอาคารรัฐสภาฯ 

อนึ่ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากข้าราชการท่ีซ่ือสัตย์สุจริตว่า ไม้ตง (ไม้รองไม้ปูพ้ืน) ตามข้อกําหนดในสัญญาต้องเป็นไม้ตะเคียนทอง แต่ปรากฏว่าไม่ใช่
ไม้ตามข้อกําหนดในสัญญาเช่นเดียวกับไม้ปูพ้ืนท่ีกรมป่าไม้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไม้พะยอม จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งการให้กรมป่าไม้มา
พิสูจน์ไม้ปูพ้ืนและไม้ตงทุกแผ่นในอาคารรัฐสภาว่าตรงตามข้อกําหนดในสัญญาหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป พร้อมสั่งการให้สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิดดังกล่าว เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ และปกป้องงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือมิให้มีการใช้ไปอย่างไม่ถูกต้อง 

 

 


