
 สรุปขาวประจําวันที่  31 ตุลาคม  2565 
สื่อสิ่งพิมพ  

- คอลัมนคันปากอยากเลา..ปลุกรักสิ่งแวดลอม  (ไทยโพสต  31 ต.ค. 65  หนา 3) 

- จับนายทุนลักลอบขุดดินปาสงวน  (เดลินิวส  30 ต.ค. 65  หนา 7) 

- ภาพขาว กฐินพระราชทาน  (สยามรัฐ  31 ต.ค. 65  หนา 12) 

- สองเทรนดซื้อขาย “คารบอนเครดิต” ปลูกตนไม 58 พันธุ มีเงินเหลือเก็บเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดกาซเรือนกระจก  

(ผูจัดการสุดสัปดาห 360  องศา  29 ต.ค. – 4 พ.ย. 65)  

 

สื่อออนไลน 

- เมื่อโลกไมเหมือนเดิม! ทส. ยกทัพสัญจรพบประชาชนครั้งแรก ดีเดยภาคอีสาน ที่รอยเอ็ด  (ผูจัดการ

ออนไลน  30 ต.ค. 65)  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000103596  

- รมว.ทส.เดินหนาขยายเครอืขายความรวมมือภาคประชาชน จัด"มหกรรม ทส. พบประชาชน"  (สยามรัฐ  

29 ต.ค. 65)  https://siamrath.co.th/n/394998  

- คอลัมนปลุกรักสิ่งแวดลอม..มหกรรม ทส. พบประชาชน  (ไทยโพสต  31 ต.ค. 65)  

https://www.thaipost.net/columnist-people/252771/ 

- แจงขาวลวงหนา สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม ประชมุชี้แจง  (ขาวสดออนไลน 31 ต.ค. 65)  

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7339618 

- ตร.ชุดสืบสุรินทร รวม จนท.ชุดปองกันรักษาปาไม จับกุมชาวบานลักลอบแปรรปูไมหวงหาม  (สยามรฐั  

28 ต.ค. 65)  https://siamrath.co.th/n/394641 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9483
วันที่: จันทร์ 31 ตุลาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: ปลุกรักสิ่งแวดล้อม

รหัสข่าว: C-221031008065(31 ต.ค. 65/03:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.65 Ad Value: 34,380 PRValue : 103,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26680
วันที่: อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ-ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: จับนายทุนลักลอบขุดดินป่าสงวน

รหัสข่าว: C-221030035069(29 ต.ค. 65/06:40) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 9.26 Ad Value: 16,668 PRValue : 50,004 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24929
วันที่: จันทร์ 31 ตุลาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน

รหัสข่าว: C-221031021013(31 ต.ค. 65/04:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.01 Ad Value: 9,460.50 PRValue : 28,381.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 679
วันที่: เสาร์ 29 ตุลาคม - ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(กลาง), 9

หัวข้อข่าว: ส่องเทรนด์ซื้อขาย "คาร์บอนเครดิต" ปลูกต้นไม้ 58 พันธุ์ มีเงินเหลือเก็บเพิ่ม...

รหัสข่าว: C-221029063005(29 ต.ค. 65/05:25) หน้า: 1/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 147.03 Ad Value: 58,812 PRValue : 176,436 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 679
วันที่: เสาร์ 29 ตุลาคม - ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(กลาง), 9

หัวข้อข่าว: ส่องเทรนด์ซื้อขาย "คาร์บอนเครดิต" ปลูกต้นไม้ 58 พันธุ์ มีเงินเหลือเก็บเพิ่ม...

รหัสข่าว: C-221029063005(29 ต.ค. 65/05:25) หน้า: 2/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 147.03 Ad Value: 58,812 PRValue : 176,436 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 679
วันที่: เสาร์ 29 ตุลาคม - ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(กลาง), 9

หัวข้อข่าว: ส่องเทรนด์ซื้อขาย "คาร์บอนเครดิต" ปลูกต้นไม้ 58 พันธุ์ มีเงินเหลือเก็บเพิ่ม...

รหัสข่าว: C-221029063005(29 ต.ค. 65/05:25) หน้า: 3/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 147.03 Ad Value: 58,812 PRValue : 176,436 คลิป: สี่สี(x3)



 

เม่ือวนัก่อน (28 ตลุาคม 2565) นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม (รมว.ทส.) เปิดงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน" ณ บรเิวณหนา้หอโหวต 101 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

งานจดัภายใตแ้นวคดิ “ทรพัยากรสรา้งคณุคา่ พฒันาคณุภาพชีวิต จิตสาํนกึรกัสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มมุง่สูส่งัคม

คารบ์อนตํ่า" ซึ่งเป็นครัง้ท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 28-29 ตลุาคมท่ีผา่นมา โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผูว้า่ราชการ

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม นาํคณะ

ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ท่ีทกุหนว่ยงานในสงักดักระทรวงฯ ออกรา้นใหค้วามรูด้า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม พรอ้มรบัฟังปัญหา และรบัเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชนในพืน้ท่ีและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยมี

ประชาชนเขา้รว่มงานวนัแรกกวา่ 600 คน 



รมว.ทส.กล่าวถึงการจดังานมหกรรม ทส. พบประชาชน วา่เพราะคณุภาพชีวิตของประชาชน คือ ภารกิจท่ี

สาํคญัท่ีสดุของกระทรวงฯ ทกุวนันีพ้วกเราอยู่ทา่มกลางปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ปัญหา

อทุกภยั และปัญหาภยัแลง้ ท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ทกุปี ทาํใหบ้ทบาทของกระทรวงฯ ไมอ่าจจาํกดัการทาํงาน

อยูเ่ฉพาะตามแคช่ื่อของกระทรวงฯ เทา่นัน้ แตก่ารชว่ยเหลือพ่ีนอ้งประชาชนอย่างทนัทว่งทีทา่มกลางภยัพิบตัิ

ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ถือเป็นอีกหนึ่งหนา้ท่ีท่ีสาํคญั การลงพืน้ท่ีของทกุหนว่ยงานในสงักดักระทรวงฯ ภายใตง้านใน

ครัง้นี ้จงึเป็นเสมือนการมารบัฟังปัญหาของพี่นอ้งประชาชนถึงในพืน้ท่ีดว้ยตวัเอง โดยเริ่มตน้ท่ีรอ้ยเอ็ด จากนัน้

จะไปตอ่ท่ีเชียงราย เพชรบรุี และนครปฐม เพ่ือรบัฟังและแกไ้ขปัญหาใหก้บัพ่ีนอ้งประชาชนทัง้ 76 จงัหวดั 

เพราะวนันี ้ถึงเวลาแลว้ท่ีพวกเราทกุคนจะตอ้งชว่ยกนัลงมือทาํใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมีอยู่

อยา่งจาํกดั ใหเ้กิดความสมบรูณ ์เพ่ือสง่ตอ่สูล่กูหลานในอนาคตตอ่ไป 

 

 



 

“จ.รอ้ยเอ็ด เป็นจงัหวดัแรกท่ีพวกเราชาว ทส. ลงพืน้ท่ีมาพบปะพี่-นอ้งประชาชน บรรยากาศ ถา้ดจูากภาพก็คง

ดอูอกครบั มีแตร่อยยิม้ บรรยากาศอบอุ่นมากๆ พ่อแม ่พ่ีนอ้ง ชาวรอ้ยเอ็ดใหค้วามสนใจกบังานในครัง้นีอ้ยา่ง

ลน้หลาม แถมภายในงานมีออกรา้นผลิตภณัฑข์องชมุชน ใหป้ระชาชนไดจ้บัจา่ย เป็นการกระจายรายไดใ้ห้

ทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 

ในดา้นภารกิจของ ทส. ถือว่าประสบความสาํเรจ็ครบั มีประชาชนใหค้วามสนใจโครงการตา่ง ๆ ทัง้โครงการ

การจดัการนํา้บนดนิ โครงการป่าชมุชน คารบ์อนเครดติ รว่มถึงประเดน็การขบัเคล่ือนปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศในปัจจบุนัซึ่งเป็นสิ่งท่ีพวกเราควรตระหนกัครบั วา่โลกของเรามนัไมเ่หมือนเดมิแลว้” 

 

 

 

 



สาํหรบักิจกรรมภายในงาน ทส.เปิดบธูคลินิกรบัเรื่องรอ้งทกุข ์รบัฟังปัญหา ใหค้วามรู ้คาํแนะนาํ ตอบขอ้สงสยั

เก่ียวกบังานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้มีการจดัแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ 

แหลง่ทอ่งเท่ียว ผลิตภณัฑช์มุชน ผลิตภณัฑต์่อยอดงานวิจยั รวมถึงสินคา้และบรกิารจากทกุหนว่ยงานภายใต้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และเครือขา่ยท่ีมาจากทั่วทกุภาค นอกจากนีย้งัมีการแสดงตา่งๆ 

มารว่มสรา้งสขุใหก้บัประชาชนดว้ย “ก็มีบางประเดน็ท่ีพวกเราอาจยงัไมไ่ดร้บัขอ้มลู เม่ือทราบแลว้ เราจะเรง่

แกไ้ขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนครบั” นายวราวธุกลา่ว 

 



 

รมว.ทส.เดนิหนา้ขยายเครือขา่ยความรว่มมือภาคประชาชน สรา้งจิตส านกึรกัสิ่งแวดลอ้ม"มหกรรม ทส. พบ

ประชาชน" 

เม่ือเย็นวนันี ้28 ต.. 2565 เวลา 17.00 น. ณ บรเิวณหนา้หอโหวด 101 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  นายวราวธุ ศลิปอาชา 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรม ทส. 

พบประชาชน" ภายใตแ้นวคิด "ทรพัยากรสรา้งมลูคา่ พฒันาคณุภาพชีวิต ปลกุจิตส านึกรกัสิ่งแวดลอ้ม พรอ้ม

มุง่สูส่งัคมคารบ์อนต ่า " ซึ่งกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดจดักิจกรรมดงักลา่วขึน้ 4 ครัง้ 

ท่ีภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ภาคกลาง จงัหวดันครปฐม และภาคใต้

จงัหวดัเพชรบรุี เพ่ือใหกิ้จกรรมดงักลา่วเป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้สรา้งความเขา้ใจถ่ายทอดความรู ้และ



ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานของหนว่ยงานในสงักดัของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

ประเดมิกิจกรรมครัง้แรกท่ี บริเวณหนา้หอโหวด 101 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ระหวา่งวนัท่ี 28-29 ตลุาคม 2565 

รมว.ทส.เดนิหนา้ขยายเครือขา่ยความรว่มมือภาคประชาชน สรา้งจิตส านกึรกัสิ่งแวดลอ้ม"มหกรรม ทส. พบ

ประชาชน" 

เม่ือเย็นวนันี ้28 ต.. 2565 เวลา 17.00 น. ณ บรเิวณหนา้หอโหวด 101 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  นายวราวธุ ศลิปอาชา 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรม ทส. 

พบประชาชน" ภายใตแ้นวคิด "ทรพัยากรสรา้งมลูคา่ พฒันาคณุภาพชีวิต ปลกุจิตส านึกรกัสิ่งแวดลอ้ม พรอ้ม

มุง่สูส่งัคมคารบ์อนต ่า " ซึ่งกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดจดักิจกรรมดงักลา่วขึน้ 4 ครัง้ 

ท่ีภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ภาคกลาง จงัหวดันครปฐม และภาคใต ้

จงัหวดัเพชรบรุี เพ่ือใหกิ้จกรรมดงักลา่วเป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้สรา้งความเขา้ใจถ่ายทอดความรู ้และ

ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานของหนว่ยงานในสงักดัของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

ประเดมิกิจกรรมครัง้แรกท่ี บรเิวณหนา้หอโหวด 101 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ระหวา่งวนัท่ี 28-29 ตลุาคม 2565 



รมว.ทส.เดนิหนา้ขยายเครือขา่ยความรว่มมือภาคประชาชน สรา้งจิตส านกึรกัสิ่งแวดลอ้ม"มหกรรม ทส. พบ
ประชาชน" 
 
ทัง้นี ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เล็งเห็นความส าคญัของการดแูลและปอ้งกนัทรพัยากร 
ป่าไมข้องประเทศท่ีเหลือใหย้งัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ ์กรมป่าไมใ้นฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการดแูล
ทรพัยากรป่าไมข้องประเทศ ไดเ้รง่ด  าเนินการปอ้งกนั พืน้ฟ ูดแูลทรพัยากรป่าไมข้องประเทศตามนโยบายของ
รฐับาล มีการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือปอ้งกนัรกัษาพืน้ท่ีป่าไม ้ไมใ่หมี้การบกุรุกเพิ่มขึน้อีก ควบคูไ่ปกบัการ
ด าเนินการฟ้ืนฟสูภาพพืน้ท่ีป่าท่ีเส่ือมโทรม และพืน้ท่ีท่ียึดคืนจากการบงัคบัใชก้ฎหมายตอ่กลุม่นายทนุ  
โดยท่ี ผา่นมาไดล้งพืน้ท่ีในการสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชน เพ่ือเป็นการสรา้งเครือข่ายระดบัภาค
ประชาซนใหช้ว่ยกนัดแูลทรพัยากรป่าไมข้องประเทศ และพบวา่ความรว่มมือจะเกิดขึน้ไดต้อ้งเกิดจากการรบัรู ้
และเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งในการปฏิบตังิานขององคก์ร ท าใหเ้กิดทศันคตท่ีิดี และเกิดความรว่มมือในการอนรุกัษ์
และดแูลรกัษาทรพัยากรป่าไมข้องชาติตอ่ไป 

 

 



การจดักิจกรรมนีย้งัจะเป็นการกระตุน้ใหช้มุชนมีสว่นรว่มในกิจกรรมของกรมป่าไมแ้ละทกุหนว่ยงานในสงักดั

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในรูปแบบเครือข่ายความรว่มมือ อนรุกัษ ์ปกปอ้ง รกัษา ฟ้ืนฟ ู

การสง่เสรมิภาพลกัษณ ์สรา้งทศันคตท่ีิดีใหเ้กิดขึน้กบักลุ่มเปา้หมาย และสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง

การด าเนินงานของกรมป่าไม ้และทกุหนว่ยงานในสงักดัของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหมี้

สว่นรว่มกบัประชาชนท่ีเขา้มาชว่ยเหลือการปกปอ้ง ดแูล รกัษาทรพัยากรป่าไม ้และช่วยกนัดแูลสิ่งสิ่งแวดลอ้ม 

กิจกรรม  ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พรอ้ม

กิจกรรมจากแตล่ะหน่วยงาน คลินิก ทส. ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม และรบัเรื่องราวรอ้งทกุข ์บธูแสดงและจ าหนว่ยสินคา้และผลิตภณัฑช์มุชนเครือข่ายทั่วประเทศ 

กิจกรรมการแสดงของนกัเรียน นกัศกึษา หมอล า และศลิปินทอ้งถ่ินรวมถึงการแสดงของศลิปินช่ือดงั แช็ค ชมุ

แพ อีกดว้ย 



 

 

ช่วงนีค้ิวเดินสายของรฐัมนตรีรกัษโ์ลก อย่าง “ท็อป” 

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม (ทส.) ลงพืน้ท่ีถ่ียิบเพ่ือพบปะรบัฟังปัญหาของ
พ่ีนอ้งประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้มท่ีเจา้
กระทรวงอย่างรมต.ท็อปลยุงานเต็มท่ี ซึ่งล่าสดุจดังานใหญ่
เจา้ตวัน าทพัใหค้วามรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้มกบัประชาชนเอง 

ในการเดินสาย งาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน : 
ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุก
จิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบ์อนต ่า” 
 ครัง้ท่ี 1  ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด เป็น
จงัหวดัแรก ก่อนเตรียมสัญจรลงพืน้ท่ีตอ่ไปอีก 3 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย เพชรบรุี และนครปฐม 

 



งานนีแ้คจ่งัหวดัแรกเจา้ตวัก็แฮปป้ียิม้แกม้ปร ิเพราะชาวรอ้ยเอ็ดใหค้วามสนใจเรื่องสิ่งแวดลอ้ม ตบเทา้เขา้

รว่มงานกนัคกึคกั ชาวกระทรวงทรพัยฯ์ไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น มองไปทางไหนก็มีแตร่อยยิม้ ซึ่งรมต.ท็อป

เองก็เดนิทกัทายใกลช้ิดประชาชน พรอ้มรว่มถ่ายรูปเซลฟ่ีกบัเดก็ๆท่ีมารว่มงาน และเจา้ตวัยงับอกดว้ยวา่เริ่ม

งานแรกถือวา่ประสบความส าเรจ็ 

“รมต.ท็อป” ยงับรรยายความประทบัใจและแชรภ์าพบรรยากาศคกึคกัภายในงานผ่านเพจสว่นตวัดว้ยวา่ 

“จงัหวดัรอ้ยเอ็ดถือเป็นจงัหวดัแรกท่ีพวกเราชาว ทส. ไดล้งพืน้ท่ีพบปะพี่นอ้งประชาชน บรรยากาศ ถา้ดจูาก

ภาพก็คงดอูอกครบั มีแตร่อยยิม้ บรรยากาศอบอุน่ มาก ๆ  พ่อแม ่พ่ีนอ้ง ชาวรอ้ยเอ็ดใหค้วามสนใจกบังานใน

ครัง้นีอ้ยา่งลน้หลาม แถมภายในงานมีออกรา้นผลิตภณัฑข์องชมุชน ใหป้ระชาชนไดจ้บัจา่ย เป็นการกระจาย

รายไดใ้หท้อ้งถ่ิน อีกดว้ย 

ในดา้นภารกิจของ ทส. ถือว่าประสบความส าเรจ็ครบั มีประชาชนใหค้วามสนใจโครงการตา่ง ๆ ทัง้โครงการ 

การจดัการน า้บนดนิ โครงการป่าชมุชน  คารบ์อนเครดิต  รว่มถึงประเด็นการขบัเคล่ือนปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศในปัจจบุนั เป็นสิ่งท่ีพวกเราควรตระหนกัครบั วา่โลกของเรามนัไมเ่หมือนเดมิแลว้ 

นอกจากพวกเรายงัเดนิหนา้รบัฟังปัญหาของพี่นอ้ง ซึ่งมีบางประเด็นท่ีพวกเราอาจยงัไมไ่ดร้บัขอ้มลู เม่ือทราบ

แลว้ เราจะเรง่แกไ้ขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน ตอ้งขอขอบคณุ ชาวจงัหวดัรอ้ยเอ็ดมาก ๆ 

ส าหรบั ทส.สญัจร เรามีแผนลงพืน้ท่ี อีก 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จ.เชียงราย จ.เพชรบรุี และ จ.นครปฐม แลว้พบกนันะ

ครบั” 

งานนีร้ฐัมนตรีรกัษโ์ลกอยา่ง “ท็อป” แฮปป้ีสดุๆ พรอ้มฟิตลยุตอ่อีก 3 จงัหวดั รบัรองจดัความรูช้วนคนไทยรกัษ์

โลกรกัสิ่งแวดลอ้มกนัแนน่ๆ 

  



 

 

แจง้ข่าวล่วงหนา้ สรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ประชมุชีแ้จงแนวทางการปฏิบตัิงานประจ าปี 

2566 และเตรยีมความพรอ้มจดัท างบประมาณปี 2567 หอ้งอศัวิน แกรนด ์บี รร.อศัวินฯ พรุง่นี ้

09.00 น. 



 

ต ำรวจชุดสืบสุรินทร ์ร่วม จนท.ชุดป้องกันรักษำป่ำไม้ จับกุมชำวบ้ำนลักลอบแปรรูปไม้หวงห้ำมเกินกว่ำ

กฏมหำยก ำหนด  

เม่ือวนัท่ี( 27 ตลุาคม 25 65) ท่ีผา่นมา ท่ีบา้นโดนตบึ หมู ่1 ต.กดุหวาย อ.ศีขรภมูิ จ.สรุินทร ์ภายใตก้าร

อ านวยการของ พ.ต.อ. อิทธิพล พงษธ์ร ผกก.สืบสวนภ.จว.สรุนิทร ์มอบหมายให ้พ.ต.ท. วิชิตเวช ต๊ะผดั รอง ผกก.

สืบสวนฯ พ.ต.ท.สาโรจ ตระกลูโสภิต สว.กก.สืบสวนฯ สั่งการใหช้ดุ ปทส.กก.สืบสวนฯ มี ร.ต.อ. ปราโมทย ์เท่ียง

ธรรม  รองสว.กก.สืบสวนฯ(หน.ชดุ) ดต. ธวชั เจนรอบ  ส.ต.อ.   ณฐัวฒุิ ทศพร  ส.ต.ท. ศจัจกร โยธาจนัทร ์  ผบ.

หมูก่กสืบสวน ภ.จว.สรุนิทร ์รว่มกบั เจา้หนา้ท่ีหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าท่ี สร.4 (สรุนิทร ์4 ) และเจา้หนา้ท่ีหนว่ย

ปอ้งกนัรกัษาป่าท่ีสร.1(สรุนิทร ์1) รว่มกนัตรวจสอบ การลกัลอบตดัไมแ้ละแปรรูปไมห้วงหา้ม ไมป้ระดู ่หลงัมี

แหลง่ขา่วในหมู่บา้นแจง้วา่ มีชาวบา้นสอง รายลกัลอบตดัและแปรรูป ไมป้ระดูใ่นพืน้ท่ีบา้นโดนตบึ เจา้หนา้ไดเ้ขา้



ตรวจสอบ พบวา่มีการลกัลอบตดัไมแ้ละแปรรูปไมป้ระดูจ่รงิ และไดค้วบคมุตวั นายสวุิทย ์ อา้งวา่เป็นผูชื้อ้ตน้

ประดูม่าจากชาวบา้นจรงิ และแปรรูปเพ่ือน าไมไ้ปสรา้งบา้น เม่ือเจา้หนา้ท่ีสอบถามหาเอกสารหลกัฐานในการขอ

อนญุาตตดัไม ้ไมมี่  ขณะนาย สวุรรณ เป็นเจา้ของรถบรรทกุ 4 ลอ้ ท่ีถกูวา่จา้งมาขนไมป้ระดู ่ในราคา 300 บาท  

ก็ถกูจบักมุดว้ยเชน่กนั เจา้หนา้ท่ี  

  

ท่ีต  ารวจชดุสืบสวน พรอ้งเจา้หนา้ท่ีชุดปอ้งกนัรกัษาป่าไม ้สร 1และ จนท. สร 4ตรวจยึด ไมป้ระดูแ่ปรูป จ านวน 40 

แผน่ ปรมิาตรรวม 0.713 ลบ.ม. คา่ภาคหลวง 114.08 บาท มลูคา่ความเสียหายของรฐัรวม 49,910 บาท รถยนต์

กระบะบรรทกุ 4 ลอ้(ตอนเดียว) ย่ีหอ้นิสสนั สีน า้ตาล  



 

 

 

 โดยกลา่วหาวา่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 ฐาน "รว่มกนัมีไมห้วงหา้มแปรรูปไวใ้น

ครอบครองปรมิาตรเกิน 0.02 ลกูบาศกเ์มตร โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต"ิ เจา้หนา้ท่ีจงึไดบ้นัทึกจบักมุพรอ้มแจง้สิทธ์ิตาม

กฎหมายใหผู้ต้อ้งหาทราบแลว้ไดน้  าตวัผูต้อ้งหาทัง้สองคนสง่พงส.สภ.ศรีขรภมูิ เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป  


