
สรุปข�าวประจําวันท่ี 1-3 ต.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- สถาปนา 126 ป� กรมป�าไม� 'รักษ�ป�า รักษาสรรพชีวิต' (มติชน 1 ต.ค. 65 หน�า 5) 

- ภาพข$าว: สุรชัย อจลบุญ (ไทยรัฐ 3 ต.ค. 65 หน�า 7) 

ข�าวเว็บไซต! 

- โปรดเกล�าฯโยกย�ายแต$งต้ัง 5 อธิบดี "อรรถพล" ผงาดคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

bangkokbiznews 30 ก.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1029877 

- ปค.อําเภอนาตาล บุกยึดไม�พะยูงเตรียมลงเรือข�ามโขง 

banmuang  วันศุกร� ท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/298560 

- อําเภอมัญจาฯ ขอนแก$นอพยพชาวบ�านติดริมน้ําชีหนีน้ําท$วม 

ผู�จัดการออนไลน� 30 ก.ย. 2565  https://mgronline.com/local/detail/9650000093972 

- กมธ.ปปช.สภาผู�แทนราษฎร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการบุกรุกป�าสงวนแห$งชาติป�าดงหมู$   

 สยามรัฐออนไลน�  2 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/387526 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16274
วันที่: เสาร์ 1 ตุลาคม 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: สถาปนา 126 ปี กรมป่าไม้ 'รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต'

รหัสข่าว: C-221001020044(1 ต.ค. 65/02:54) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 86.37 Ad Value: 103,644 PRValue : 310,932 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16274
วันที่: เสาร์ 1 ตุลาคม 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: สถาปนา 126 ปี กรมป่าไม้ 'รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต'

รหัสข่าว: C-221001020044(1 ต.ค. 65/02:54) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 86.37 Ad Value: 103,644 PRValue : 310,932 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23631
วันที่: จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-221003039033(2 ต.ค. 65/03:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.77 Ad Value: 9,770 PRValue : 29,310 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

โปรดเกล�าฯโยกย�ายแต$งต้ัง 5 อธิบดี "อรรถพล" ผงาดคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

bangkokbiznews 30 ก.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1029877 

พระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯโยกย�ายแต$งต้ัง 5 อธิบดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  "อรรถพล" ผงาดคุม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร$ (29 ก.ย. 2565) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต$งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าโปรดกระหม$อมให�ข�าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม พ�นจากตําแหน$ง และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๗ ราย ดังนี ้

๑. นายธัญญา เนติธรรมกุล พ�นจากตําแหน$ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

๒. นายปb>นสักก� สุรัสวดี พ�นจากตําแหน$ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

๓. นายอรรถพล เจริญชันษา พ�นจากตําแหน$ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และแต$งต้ัง 

ให�ดํารงตําแหน$ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

๔. นางอรนุช หล$อเพ็ญศรี พ�นจากตําแหน$ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๕. นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล พ�นจากตําแหน$ง ผู�ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน 

ปลัดกระทรวง และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง อธิบดีกรมส$งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 



๖. นายเถลิงศักด์ิ เพ็ชรสุวรรณ พ�นจากตําแหน$ง ผู�ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน 

ปลัดกระทรวง และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

๗. นายกุศล โชติรัตน� พ�นจากตําแหน$ง ผู�ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

และแต$งต้ังให�ดํารงตําแหน$ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

ท้ังนี้ ต้ังแต$วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปjนต�นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปค.อําเภอนาตาล บุกยึดไม�พะยูงเตรียมลงเรือข�ามโขง 

banmuang  วันศุกร� ท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/298560 

วันท่ี 30 ก.ย. 65 นายอุบล พีระพรป=ญญา นายอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เปbดเผยกับผู�สื่อข$าวของเราว$า  เม่ือคืนท่ี

ผ$านมา ( 29 ก.ย. 65 )  เวลาประมาณ 20.00 น.  ภายใต�อํานวยการของนายอุบล พีระพรป=ญญา นายอําเภอนาตาล ได�สั่ง

การให� นายอาทิตย�  ภูละคร  ปลัดอําเภอหัวหน�ากลุ$มงานความม่ันคงอําเภอนาตาล และ ร.ท.ศุภทิน บุญสาง ผบ.มว.ลว.ไกล

ท่ี 1 กกล.สุรนารี , ร.อ.เกียรติ แก$นแก�ว ผบ.ร�อย ทพ.2305 สนธิกําลัง สมาชิก อส.กองร�อยอส.อ.นาตาล ท่ี 23  และ 

เจ�าหน�าท่ีทหาร มว.ลว.ไกลท่ี 1 กกล.สุรนารี , ร�อยทพ.2305,ร�อย คทร.(วัดดอนง้ิว) กกล.สุรนารี และ เจ�าหน�าท่ีประจําหน$วย

ปmองกันและพัฒนาป�าไม�โพธิ์ไทร อบ.3 ร$วมกันตรวจยึดไม�หวงห�าม (ไม�พะยูง ) จํานวน  41 ท$อน/แผ$น/เหลี่ยม/ชิ้น  ปริมาตร 

0.982 ลบ.ม. ค$าภาคหลวง 120.48 บาท มูลค$าของกลาง 376,500 บาท พร�อมด�วย รถยนต�หลังคาทึบ ยี่ห�อโตโยต�า สีเทา 

หมายเลขทะเบียน บล. 3387 กาฬสินธุ�  โดยตรวจยึดได�ท่ี ท$าต�นเด่ือทิศเหนือบ�านปากแซง ม.3 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.

อุบลราชธานี   

ท้ังนี้  เม่ือวันท่ี 29 ก.ย.65 เจ�าหน�าท่ีได�รับรายงานจากสายลับ ว$า  จะมีการลักลอบขนไม�พะยูงจากฝ=>งไทยลงเรือข�ามฟากไป

ยังประเทศเพ่ือนบ�านฝ=>งตรงข�าม  ณ  บริเวณริมฝ=>งแม$น้ําโขงท$าต�นเด่ือทิศเหนือบ�านปากแซง ม.3 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.

อุบลราชธานีจึงสนธิกําลังกันแล�วประชุมวางแผนจับกุม และ แบ$งกําลังออกประจําจุดต$างๆ เพ่ือซุ$มจับกุม  จนกระท่ังเวลา

เวลาประมาณ 20.00 น. ของเม่ือคืน( 29ก.ย.65) ท่ีผ$านมา เจ�าหน�าท่ีพบรถยนต�ต�องสงสัยตามท่ีสายลับรายงาน วิ่งเข�ามายัง

ท$าริมฝ=>งแม$น้ําโขงบริเวณท$าต�นเด่ือ จึงส$งสัญญาณให�หยุดเพ่ือตรวจค�น  เม่ือคนขับรู�ว$าเปjนเจ�าหน�าท่ี จึงได�เปbดประตูรถแล�ว

อาศัยความชํานาญและความมืดวิ่งเข�าป�าหลบหนีไปได�อย$างหวุดหวิด    

จากนั้น  เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร$วมกันตรวจสอบค�นภายในตู�ทึบกระบะท�ายรถคันดังกล$าว และพบไม�พะยูง จํานวน 41 ท$อน 

ดังกล$าวข�างต�น  ต$อมา เจ�าหน�าท่ีชุดตรวจยึดได�นํารถยนต�และไม�ของกลางส$งพนักงานสอบสวน สภ.นาตาล จ.อุบลฯ เพ่ือ

ดําเนินการตามกฎหมายต$อไป   

 



 

   

  

อําเภอมัญจาฯ ขอนแก$นอพยพชาวบ�านติดริมน้ําชีหนีน้ําท$วม 

ผู�จัดการออนไลน� 30 ก.ย. 2565  https://mgronline.com/local/detail/9650000093972 

ศูนย�ข$าวขอนแก$น - น้ําชีมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ หลายจุดเริ่มเอ$อล�นทะลักท$วมบ�านเรือนท่ีสร�างติดริมแม$น้ําแล�ว ล$าสุด

นายอําเภอมัญจาคีรีขอนแก$นสั่งอพยพชาวบ�านข้ึนท่ีสูง หลายหน$วยงานเร$งให�การช$วยเหลือ 

ผู�สื่อข$าวรายงานว$า ขณะนี้ท่ีบ�านชีวังแคน ต.สวนหม$อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก$น น้ําชีเริ่มเอ$อล�นน้ําได�ไหลเข�าท$วมหมู$บ�านจน

มีสภาพเปjนเกาะ ถนนท่ีใช�สัญจรเข�าออกระหว$างหมู$บ�านน้ําท$วมสูง 30-50 เซนติเมตร แต$รถยังสามารถสัญจรเข�าออกภายใน

หมู$บ�านได�ตามปกติ แต$หลายครัวเรือนท่ีอยู$ติดริมน้ําชีน้ําท$วมสูง ต�องอพยพเคลื่อนย�ายสิ่งของมาอยู$บนท่ีสูง 

นายพยุง เหล็กดี นายอําเภอมัญจาคีรี นายนรินทร� ปb>นสกุล ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดขอนแก$น พร�อม

ด�วยหน$วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�นําถุงยังชีพ 200 ชุด และน้ําด่ืม จํานวน 10,000 ขวด 

นํามาแจกจ$ายแก$ประชาชนท่ีประสบภัย เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจ บรรเทาความเดือดร�อนในเบ้ืองต�น 

นายอําเภอมัญจาคีรีกล$าวว$า ระดับน้ําในลําน้ําชีมีระดับเพ่ิมสูงข้ึนอย$างต$อเนื่อง จากฝนท่ีตกลงในพ้ืนท่ีตลอดสปัดาห�ท่ีผ$านมา ส$งผล

ให�น้ําไหลเข�าท$วมบ�านเรือนท่ีอยู$ติดริมน้ําชี ล$าสุดทางอําเภอได�สั่งอพยพเคลื่อนย�ายประชาชนท่ีอยู$ในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําท$วมรวมถึงสัตว�

เลี้ยงไปอยู$ในพ้ืนท่ีปลอดภัย เนือ่งจากมวลน้ําจากจังหวัดชัยภูมิจะไหลมาสมทบอีกภายในสัปดาห�หน�า และจะทําให�น้ําท$วมสูงข้ึนอีก 

“อยากประกาศแจ�งเตือนพ่ีน�องประชาชนให�ระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ$านจุดน้ําหลากและหลีกเลี่ยงการออกหาปลา

ในพ้ืนท่ีน้ําท$วมเพราะอาจจะได�รับอันตราย ขณะทางอําเภอได�ประสานหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ืออพยพประชาชนท่ีมี

บ�านเรือนติดริมน้ําข้ึนไปพักอาศัยบนท่ีสูงแล�วเช$นกัน” นายพยุงกล$าว 

ด�านผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดขอนแก$น กล$าวว$า ขณะนี้ได�ตั้งศูนย�อํานวยการ

ประสานงานให�ความช$วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก$นข้ึน โดยการประสานหน$วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย�ฯ ท้ัง

อาหาร น้ําด่ืม เครื่องสูบน้ํา พาหนะ และกําลังพลในการอพยพและช$วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในทุกพ้ืนท่ีท้ัง 26 

อําเภอ ตลอด 24 ชั่วโมง 



 

    

 

กมธ.ปปช.สภาผู�แทนราษฎร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการบุกรุกป�าสงวนแห$งชาติป�าดงหมู$   

 สยามรัฐออนไลน�  2 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/387526 

เม่ือวันท่ี  2 ตุลาคม 2565  เวลา  14.30  น.  คณะกรรมาธิการปmองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู�แทนราษฏร 

นําโดย นายจารึก  ศรีอ$อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายสุทา  ประทีป  ณ  ถลาง  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายธีรัจ

ชัย  พันธุมาศ  โฆษกคณะกรรมาธิการ  และ นายประเดิมชัย  บุญช$วยเหลือ  เลขานุการคณะกรรมาธิการ  พร�อมคณะฯ  เดินทาง

ลงพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารเพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีการดําเนินโครงการก$อสร�างถนนลูกรังสายบ�านดอนม$วงพัฒนา   ตําบลโพน

ทราย – บ�านนาคําน�อย  ตําบลคําป�าหลาย อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  บุกรุกป�าสงวนแห$งชาติ ป�าดงหมู$   เพ่ือตรวจสอบ

สถานท่ีเกิดเหตุจริง และรับฟ=งข�อเท็จจริงจากการดําเนินการก$อสร�างถนนลูกรังสายดังกล$าว   

ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีของคณะกรรมาธิการฯ  พบมีการบุกรุกโค$นต�นไม�ป�าสงวนแห$งชาติโดยไม$ได�รับอนุญาต  เม่ือทําการ

ตรวจวัดถนนดังกล$าวมีความกว�าง 18  เมตร  ความยาว 575  เมตร  (เปjนการว$าจ�างบริษัทเอกชนในก$อสร�าง)  ซ่ึงตลอดแนว

มีการโค$นต�นไม�ตามแนวตลอดสาย 

จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ  ได�เดินสํารวจพ้ืนท่ีท่ีองค�กรปกครองส$วนท�องถ่ินได�ดําเนินการเปbดถนนใหม$  ซ่ึงเปjนช$วงต$อจากการ

ดําเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก$อสร�าง  ซ่ึงได�จัดทําเองโดยใช�งบประมาณกว$า 2 ล�านบาท โดยใช�เครื่องจักรกล  

บุคลากรขององค�กรปกครองส$วนท�องถ่ินท้ังหมด  เปjนการเปbดถนนใหม$ ความกว�าง 18 เมตร  ความยาวโดยประมาณ 1,500-2,000 

เมตร  ซ่ึงอยู$ระหว$างการดําเนินการเคลียร�ต�นไม�ออกจากบริเวณถนนท่ีเปbดถนนใหม$  แต$มีการร�องเรียนก$อนจึงได�หยุดดําเนินการ  

ซ่ึงการดําเนินการบุกรุกป�าสงวนแห$งชาติ ป�าดงหมูแห$งนี้  กระทําการก$อนได�รับอนุญาตจากกรมป�าไม�     

    จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ  ได�เดินทางไปจุดท่ีสองคือ หน$วยปmองกันรักษาป�า ท่ี มห. 1 (คําป�าหลาย)  ตําบลคําป�าหลาย  

อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือตรวจสอบไม�ของกลางท้ังหมดท่ีองค�กรปกครองส$วนท�องถ่ินได�โค$นล�มในระหว$าง

ดําเนินการเคลียริ่งต�นไม�เปbดถนนใหม$  ซ่ึงมีไม�ของกลางจํานวน 97  ต�น  101  ท$อน 


