
สรุปข�าวประจําวันท่ี 3-6 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

-  สั่งยกระดับแก�ป�ญหาทํากินในป�าสงวนฯ (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 65 หน�า 7) 

- ป�าไม�โต�ปมร�อนท่ีดินแอ+ดคาราบาว (เดลินิวส. 3 ธ.ค. 65 หน�า 13) 

- ข2าวสั้นทันโลก: ป�าไม�รังวัดไม2พลาด (ไทยรัฐ 3 ธ.ค. 65 หน�า 12) 

- งานกาชาด2565สวนลุมพินีช็อปสนุกได�บุญ (ไทยโพสต. 6 ธ.ค. 65 หน�า 10) 

- ภาพข2าว: ตรวจสอบ (ข2าวสด 5 ธ.ค. 65 หน�า 15) 

- บุกจับมอดไม�ตัดประดู2อายุ200ป> (เดลินิวส. 7 ธ.ค. 65 หน�า 2) 

- ข2าวสั้นทันโลก: ลอบตัดประดู2 200 ป> (ไทยรัฐ 7 ธ.ค. 65 หน�า 17) 

ข�าวเว็บไซต! 

- รมว.ทส.ลงพ้ืนท่ีเชียงรายปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ2งสู2สังคมคาร.บอนตํ่า ครั้งท่ี 2   

สยามรัฐออนไลน.  4 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/404699 

- ‘วราวุธ’ จัดทีมลุยเชียงรายแก�ป�ญหาขาดแคลนน้ํา พร�อมดูพ้ืนท่ีสร�าง ‘อ2างเก็บน้ําตาช�าง แม2สรวย’ 

dailynews 3 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1749443/ 

- วันสิ่งแวดล�อมไทย “วราวุธ” ต2อยอด COP27 

prachachat วันท่ี 3 ธันวาคม 2565 https://www.prachachat.net/economy/news-1138458 

- ทส. บุกเชียงราย จัดงาน “วันสิ่งแวดล�อมไทย และวัน ทสม.แห2งชาติ ป> 65 

ข2าวสด 4 ธ.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7398243 

- กรมป�าไม� สวนกลับวีระ ยันท่ีดิน "แอ+ด คาราบาว" ถูกต�อง ไม2ได�ใช�แท็บเล็ตวัด 

komchadluek 2 ธ.ค. 2565  https://www.komchadluek.net/news/society/537822 

- ซิวแก+งมอดไม�ตัด ‘ประดู2ยักษ.’ 200 ป> สวนป�าบ�านบักดองใต�ศรีสะเกษ 

dailynews 5 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1754415/ 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23694
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: สั่งยกระดับแก้ปัญหาทำกินในป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-221205039128(4 ธ.ค. 65/03:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.34 Ad Value: 33,340 PRValue : 100,020 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26714
วันที่: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 13(ขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้โต้ปมร้อนที่ดินแอ๊ดคาราบาว

รหัสข่าว: C-221203004051(3 ธ.ค. 65/03:22) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 21.51 Ad Value: 20,434.50 PRValue : 61,303.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23692
วันที่: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ป่าไม้รังวัดไม่พลาด

รหัสข่าว: C-221203009059(3 ธ.ค. 65/04:28) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 7.36 Ad Value: 7,360 PRValue : 22,080 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9519
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: งานกาชาด2565สวนลุมพินีช็อปสนุกได้บุญ

รหัสข่าว: C-221206008022(6 ธ.ค. 65/03:25) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 96.94 Ad Value: 116,328 PRValue : 348,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9519
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: งานกาชาด2565สวนลุมพินีช็อปสนุกได้บุญ

รหัสข่าว: C-221206008022(6 ธ.ค. 65/03:25) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 96.94 Ad Value: 116,328 PRValue : 348,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11695
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ดวง/พระเครื่อง

หน้า: 15(ขวา)

ภาพข่าว: ตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-221205037087(4 ธ.ค. 65/07:17) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.32 Ad Value: 15,984 PRValue : 47,952 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26718
วันที่: พุธ 7 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: บุกจับมอดไม้ตัดประดู่อายุ200ปี

รหัสข่าว: C-221207035070(6 ธ.ค. 65/05:31) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 24.45 Ad Value: 23,227.50 PRValue : 69,682.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23696
วันที่: พุธ 7 ธันวาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดประดู่ 200 ปี

รหัสข่าว: C-221207039035(6 ธ.ค. 65/04:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.92 Ad Value: 7,920 PRValue : 23,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

รมว.ทส.ลงพ้ืนท่ีเชียงรายปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ2งสู2สังคมคาร.บอนตํ่า ครั้งท่ี 2   

สยามรัฐออนไลน.  4 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/404699 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว2าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�เปdนประธานในการเปeดงาน

มหกรรม ทส. พบประชาชน ภายใต�แนวคิด “ทรัพยากรสร�างมูลค2า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อม

มุ2งสู2สังคมคาร.บอนตํ่า ครั้งท่ี 2  ระหว2างวันท่ี 2-3  ธันวาคม2565  ท่ีฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย  โดยมี นายวราดิศร อ2อนนุช รองผู�ว2าราชการจังหวัดเชียงราย พร�อมนายจตุพร บุรุษพัฒน. ปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นําคณะผู�บริหาร และเจ�าหน�าท่ีทุกหน2วยงานในสังกัด ออกร�านให� ความรู�ด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรียนรับฟ�งป�ญหา และรับเรื่องราวร�องทุกข.จากประชาชนในพ้ืนท่ี และจังหวัดใกล�เคียง 

โดยมีประชาชนสนใจเข�าร2วมงานเปdนจํานวนมาก 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว2าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.)  กล2าวว2า โครงการ มหกรรม ทส. 

พบประชาชน” ภายใต�แนวคิด "ทรัพยากรสร�างมูลค2า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ2งสู2สังคม

คาร.บอนตํ่า” ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกําหนดจัดกิจกรรม ดังกล2าวข้ึน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกท่ีผ2านมา

จัดท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร�อยเอ็ด และครั้งนี้คือครั้งท่ี 2 จัด ท่ีภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และครั้งท่ี 3-4 จัดท่ี

ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และภาคใต� จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือให�กิจกรรมดังกล2าวเปdนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� สร�างความ

เข�าใจถ2ายทอดความรู� และ ประชาสัมพันธ.ผลการดําเนินงานของหน2วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 

 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ. คุ�มครองและฟlmนฟู ทรัพยากรป�าไม�และ

สัตว.ป�า โดยมีเปnาหมาย เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ.ให�ได�ร�อยละ  25 ของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในป> 2569 กรมอุทยานแห2งชาติ สัตว.ป�า 

และพันธุ.พืชมีหน�าท่ีหลัก คือ การอนุรักษ. คุ�มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป�า ไม�และสัตว.ป�าให�สมดุลตามธรรมชาติ และให�มี



การใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย2างยั่งยืนท่ีเกิดประโยชน.สูงสุด ทางด�านเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ. โดยน�อมนําแนว

พระราชดําริใช�ศาสตร.การฟlmนฟูตามหลักธรรมชาติพ้ืน ธรรมชาติ และส2งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและราษฎรใน

พ้ืนท่ีสูงในการมีส2วนร2วมดูและระบบนิเวศ 

นอกจากนี้ยังมุ2งพัฒนาองค.ความรู� กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบ การบริหาร จัดการพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ. ทรัพยากรป�าไม� สัตว.

ป�า ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช�งานวิจัย พัฒนาและต2อยอดสู2การเปdนนวัตกรรม ท่ี สนับสนุนการอนุรักษ. ฟlmนฟู 

บริหารจัดการ พ้ืนท่ีป�าอนุรักษ.ให�มีความสมดุล เพ่ือการบริการของระบบนิเวศท่ียั่งยืน การเพ่ิมมูลค2าของทรัพยากรและระบบ

นิเวศ และรวมถึงการสร�างความร2วมมือทางวิชาการ การถ2ายทอดองค. ความรู� เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาอย2างเปdน

ระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีมุ2งประสิทธิผลสอดคล�อง กับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร.ชาติ โดยเฉพาะ

อย2างยิ่งการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เปdนท่ียอมรับ ของสังคมและประชาชน ตลอดจนลดการทุจริต และการสร�างธรรมาภิ

บาลการบริหารงานภาครัฐ ท้ังภาวะการนํา องค.กร กระบวนการทํางาน สมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู� การสร�าง

เครือข2าย การพัฒนาระบบบริหาร ท่ี มุ2งผลลัพธ.การทํางาน รวมท้ังการสร�างความรับผิดชอบต2อสังคม” นายวราวุธ กล2าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘วราวุธ’ จัดทีมลุยเชียงรายแก�ป�ญหาขาดแคลนน้ํา พร�อมดูพ้ืนท่ีสร�าง ‘อ2างเก็บน้ําตาช�าง แม2สรวย’ 

‘วราวุธ’ จัดทีมลุยเชียงรายแก�ป�ญหาขาดแคลนน้ํา พร�อมดูพ้ืนท่ีสร�าง ‘อ2างเก็บน้ําตาช�าง แม2สรวย’ คาดเริ่มก2อสร�างป> 67-69 

เผยเตรียมบรรจุโครงการอ2างเก็บน้ําแม2ลาว-แม2โถ อ.เวียงป�าเปnา เข�างบฯ หน�า 

dailynews 3 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1749443/ 

เม่ือวันท่ี 2 ธ.ค. นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) พร�อมด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน. 

ปลัดกระทรวง ทส. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� และนายสุรสิทธิ์ 

เจียมวิจักษณ. ท่ีปรึกษารมว.ทส. พร�อมคณะ เดินทางไปยังอ2างเก็บน้ําแม2ตาช�าง ต.ป�าแดด อ.แม2สรวย จ.เชียงราย โดยมี

นายอําเภอแม2สรวย กล2าวต�อนรับ และมีกํานันตําบลป�าแดด กล2าวรายงาน พร�อมด�วยผู�อํานวยการสํานักงานก2อสร�างขนาด

กลางท่ี 2 กรมชลประทาน รายงานภาพรวมของอ2างเก็บน้ําแม2ตาช�าง ซ่ึงโครงการนี้ ประชาชนชาวเชียงรายขอรับการ

สนับสนุน เพ่ือมาบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ป�าแดด อ.แม2สรวย 

และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

นายวราวุธ กล2าวว2า สําหรับโครงการสร�างอ2างเก็บน้ําแม2ตาช�างนั้น เม่ือปลายเดือน พ.ย. ท่ีผ2านมา ซ่ึง ทส. ได�เซ็นอนุมัติให�

กรมชลประทานสามารถเข�าพ้ืนท่ีได� วานนี้ (1 ธ.ค.) ตนจึงได�ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจดูความพร�อม พบว2าบริเวณพ้ืนท่ีดังกล2าวมี

ความอุดมสมบูรณ.อย2างมาก แต2ป�ญหาน้ําท่ีชาวบ�านจะอุปโภคบริโภคยังคงประสบป�ญหา โดยการสร�างอ2างเก็บน้ําต�องมีการ

เคลื่อนย�ายต�นไม�จํานวนมาก จึงได�กําชับให�กรมชลประทาน ซ่ึงเปdนผู�ขออนุญาตใช�พ้ืนท่ีดําเนินการ ต�องปลูกป�าทดแทนตาม

เง่ือนไขการอนุญาตใช�พ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแห2งชาติเพ่ือเปdนการทดแทนผืนป�าท่ีหายไป และฝากให�พ่ีน�องประชาชนช2วยกัน

ดูแลรักษาป�าต�นน้ํา เพ่ือให�มีน้ําไหลลงสู2อ2างเก็บน้ําในอนาคต และไม2ขาดแคลน สําหรับโครงการดังกล2าว คาดว2าจะเริ่มการ

ก2อสร�างได�ในป> 67 และก2อสร�างแล�วเสร็จในป> 69 

จากนั้น นายวราวุธ ได�เดินทางต2อไปยังวัดพระธาตุแม2เจดีย. ต.แม2เจดีย.ใหม2 อ.เวียงป�าเปnา จ.เชียงราย เพ่ือเข�าพบพระครู

ไพบูลย.พัฒนาภิรักษ. เจ�าอาวาสวัดพระธาตุแม2เจดีย. และพ่ี-น�องประชาชน เพ่ือรับฟ�งป�ญหาการขาดแคลนน้ํา รวมถึงการ

ดําเนินโครงการก2อสร�างอ2างเก็บน้ําแม2ลาว-แม2โถ เพ่ือสร�างเปdนแหล2งน้ําต�นทุนสําหรับใช�ในการอุปโภค-บริโภค และ

การเกษตรในพ้ืนท่ี โดยคาดว2า จะนําโครงการเข�าบรรจุในป>งบประมาณ 67 ได� ซ่ึงจะเปdนการบรรเทาความเดือดร�อนของ



ประชาชน สําหรับพ้ืนท่ีก2อสร�างอ2างเก็บน้ํานั้น จะต�องคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพของสิ่งแวดล�อม ระบบนิเวศ สังคม

และวัฒนธรรมของประชาชนโดยรอบเปdนสําคัญ 

“รัฐบาลได�ให�ความสําคัญในการดูแลประชาชนให�มีน้ํากินน้ําใช�อย2างเพียงพอในช2วงหน�าแล�ง และบรรเทาป�ญหาน้ําท2วม

ในช2วงหน�าฝน จึงขอให�ประชาชนช2วยกันดูแลรักษาแหล2งน้ํา ดูแลรักษาทรัพยากรป�าไม� อย2าให�ใครมาทําลายผืนป�าท่ีเปdน

สมบัติของแผ2นดิน เพ่ือให�มีแหล2งน้ําต�นทุนคงอยู2ต2อไปสู2รุ2นลูกหลานได�” นายวราวุธ กล2าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

วันสิ่งแวดล�อมไทย “วราวุธ” ต2อยอด COP27 

prachachat วันท่ี 3 ธันวาคม 2565 https://www.prachachat.net/economy/news-1138458 

“วราวุธ” เปeดงาน “วันสิ่งแวดล�อมไทย -วัน ทสม.แห2งชาติ ป> 65” ชูแนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือเรา” 

ต2อยอด COP27 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว2าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปdน

ประธานเปeดงาน “วันสิ่งแวดล�อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู2บ�านแห2งชาติ” 

ประจําป> 2565 ภายใต�แนวคิดลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือเราพร�อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด�านสิ่งแวดล�อม 

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม คณะผู�บริหาร เครือข2าย ทสม. และประชาชน

ในพ้ืนท่ี เข�าร2วมงาน ณ ศูนย.ประชุมและแสดงสินค�านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เพราะทุกคนคือพลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนอนาคต มีส2วนร2วมในการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความสมดุลอย2างยั่งยืน 

“4 ธันวาคมของทุกป> เปdนวันสิ่งแวดล�อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู2บ�านแห2งชาติ 

(ทสม.) โดยในป> 2565 นี้ ได�กําหนดแนวคิดหลัก คือ “ลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือเรา” ตอบโจทย.การมุ2งเน�นการ

ขับเคลื่อนงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศไทยได�ประกาศจุดยืนร2วมมือกับประชาคมโลกควบคุมการเพ่ิม

ของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม2ให�เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว2าด�วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 27 หรือ COP 27 ท่ีผ2านมา” การจัดงานในวันนี้เปdนการกระตุ�นให�ผู�คนได�เกิดความ

ตระหนัก เข�าใจในป�ญหาสิ่งแวดล�อม ว2าสาเหตุมาจากใคร ท่ีไหน เราจะเข�าไปมีส2วนแก�ป�ญหานั้นได�อย2างไร อีกท้ังเปdนการยก

ย2องเชิดชูเกียรติบุคคล องค.กร ชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมีผลงานด�านการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดีเด2น ให�

เปdนแบบอย2าง เปdนแรงบันดาลใจ และสามารถนําไปประยุกต.ใช�เปdนแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ 

เพราะการดูแลสิ่งแวดล�อม เปdนหน�าท่ีของคนไทยทุกคน ถ�าไม2เริ่มวันนี้ แล�วจะเริ่มวันไหน มาร2วมมือกันกําหนดลมหายใจใน

อนาคตด�วยมือของเราเอง” 

 



 

   

      

ทส. บุกเชียงราย จัดงาน “วันสิ่งแวดล�อมไทย และวัน ทสม.แห2งชาติ ป> 65 

ข2าวสด 4 ธ.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7398243 

ชูแนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือเรา” ต2อยอด COP27 

เม่ือวันท่ี 4 ธ.ค. ท่ีศูนย.ประชุมและแสดงสินค�านานาชาติ GMS จ.เชียงราย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปdนประธานในพิธีเปeด“วันสิ่งแวดล�อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู2บ�านแห2งชาติ” ประจําป> 2565 ภายใต�แนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือ

เรา” พร�อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 

นายวราวุธ เปeดเผยว2า ในวันท่ี 4 ธันวาคมของทุกป> เปdนวันสิ่งแวดล�อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมหมู2บ�านแห2งชาติ (ทสม.) ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมส2งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม จึงกําหนดจัดกิจกรรม

วันสิ่งแวดล�อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู2บ�านแห2งชาติ (ทสม.) ประจําป> 2565 ข้ึน 

ภายใต�แนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือเรา” 

ในป>นี้มีความพิเศษกว2าทุกป> ตรงท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�จัดงานใหญ2 2 งานข้ึนพร�อมกันในวันเสาร.ท่ี 3 

ธันวาคม 2565 งานแรกเปdนการจัดงานวันสิ่งแวดล�อมไทยและวัน ทสม. แห2งชาติ ประจําป> 2565 ณ ศูนย.ประชุมและแสดงสนิค�า

นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ส2วนงานท่ีสอง เปdนการจดังาน“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร�างมูลค2า พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ปลุกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ2งสู2สังคมคาร.บอนตํ่า” ท่ีจัดข้ึน ณ หน2วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงราย 

“สําหรับกิจกรรมวันสิ่งแวดล�อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู2บ�านแห2งชาติ ประจําป> 2565 

มีวัตถุประสงค. เพ่ือน�อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร พระผู�ทรงเปdนพระบิดาแห2งการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และได�น�อมนําแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู2หัว ในเรื่องของจิตอาสาการทําความดีด�วย



หัวใจมาเปdนแนวทางในการรณรงค.ให�ประชาชนเห็นคุณค2าความสําคัญของการทําความดี อีกท้ังเปdนการยกย2องเชิดชูเกียรติบุคคล 

องค.กร ชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมีผลงานด�านการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดีเด2น ให�สาธารณชนได�รับรู� เปdน

แบบอย2าง เปdนแรงบันดาลใจ และสามารถนําไปประยุกต.ใช�เปdนแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต2อไป 

อีกท้ัง จากสถานการณ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป�จจุบันได�ส2งผลกระทบเปdนวงกว�างในทุกด�านของป�ญหาสิ่งแวดล�อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงมุ2งเน�นการขับเคลื่อนงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให�เห็นผลเปdน

รูปธรรม รวมท้ังประเทศไทยได�ประกาศจุดยืนร2วมมือประชาคมโลกควบคุมการเพ่ิมของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม2ให�เกิน 1.5 – 2 

องศาเซลเซียส ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว2าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยท่ี 27 หรือ 

COP 27 ซ่ึงจัดข้ึนระหว2างวันท่ี 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร.ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต. ท่ีผ2านมา ดังนั้น เพ่ือ

เปdนการกระตุ�นให�ผู�คนได�เกิดความตระหนัก เข�าใจในป�ญหาว2าสาเหตุมาจากใคร ท่ีไหน เราจะเข�าไปมีส2วนแก�ป�ญหานั้นได�

อย2างไร รวมถึงสร�างความร2วมมือกับหน2วยงาน กับชุมชน เพ่ือปลดล็อคป�ญหาต2างๆ ท่ีเกิดข้ึนได�อย2างไร การจัดกิจกรรมในป> 

2565 นี้ จึงกําหนดแนวคิดหลัก “ลมหายใจในอนาคต กําหนดได�ด�วยมือเรา” เพราะทุกคนคือพลังสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคต 

มีส2วนร2วมในการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความสมดุลอย2างยั่งยืน” นายวราวุธ กล2าว 

นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส2งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กล2าวว2า “สําหรับกิจกรรมท่ีสําคัญในงานวันสิ่งแวดล�อมไทย

และวัน ทสม. แห2งชาติ ประจําป> 2565 ประกอบด�วย การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต2าง ๆ ของหน2วยงานภายใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และหน2วยงานภาคีเครือข2าย รวมท้ังการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด�านสิ่งแวดล�อม 

จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได�แก2 รางวัลถ�วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู2หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ 

จํานวน 3 รางวัล รางวัลถ�วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย โครงการชุมชนปลอดขยะ 

จํานวน 25 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 8 รางวัล และ

รางวัล ทสม. และเครือข2าย ทสม. ดีเด2น ระดับประเทศ ประจําป> 2565 จํานวน 10 รางวลั ขณะท่ีนายจตุพร บุรุษพัฒน. 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะเปdนผู�มอบโล2เชิดชูเกียรติ ได�แก2 โล2เชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข2าย 

ทสม. ดาวรุ2ง ระดับประเทศ จํานวน 10 รางวัล โล2เชิดชูเกียรติ ชมเชย ทสม. และเครือข2าย ทสม. ระดับประเทศ จํานวน 10 

รางวัล โล2เชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข2าย ทสม. ดีเด2น ระดับจังหวัด จํานวน 88 รางวัล” 

“ซ่ึงป�จจุบันมีเครือข2าย ทสม. ครอบคลุมท่ัวประเทศ (76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) มีสมาชิกจํานวน 279,769 คน 

(ข�อมูล ณ 24 พฤศจิกายน 2565) โดยกรมส2งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมได�สนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข2าย ทสม. มา

อย2างต2อเนื่อง ช2วยผลักดันและหนุนเสริมกระบวนการมีส2วนร2วมของเครือข2าย ทสม. ในการเฝnาระวังคุณภาพสิ่งแวดล�อมและ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ินให�มีความเข�มแข็งและยั่งยืน ท้ังนี้สามารถติดตามรับชมการ

ถ2ายทอดสดงานดังกล2าว รวมท้ังข�อมูลข2าวสารต2าง ๆ ด�านสิ่งแวดล�อม ผ2านทาง Facebook Page กรมส2งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม” นายสมศักด์ิ กล2าวท้ิงท�าย 



 

 

กรมป�าไม� สวนกลับวีระ ยันท่ีดิน "แอ+ด คาราบาว" ถูกต�อง ไม2ได�ใช�แท็บเล็ตวัด 
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รองอธิบดี กรมป�าไม� โต� "วีระ สมความคิด" ยันท่ีดิน "แอ+ด คาราบาว" ถูกต�องตามรังวัด ใช�ทีมงานท่ีทํามาแล�วท่ัวประเทศ  

ถือว2าเปdนมือหนึ่งของประเทศในการรังวัดท่ีดิน 

จาก กรณี นาย "วีระ" สมความคิด เลขาธิการเครือข2ายประชาชนต�านคอร.รัปชัน พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีจากสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นําโดยนายธนวัฒน. สนิทศักด์ิดี ผู�อํานวยการ ป.ป.ท.เขต 

1 นําหนังสือร�องเรียนและเอกสารต2างๆ ท่ีได�รับมาจากประชาชน เข�าแจ�งความร�องทุกข.กับ ร.ต.อ.สัมพันธ. หม่ืนพินิจ รอง สว.

(สอบสวน) สภ.หินซ�อน เพ่ือให�ดําเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ "แอ+ด คาราบาว" นักร�องเพ่ือชีวิตคนดัง 

โดยกล2าวหาว2า ครอบครองท่ีดิน น.ส.3 ก รวม 35 ไร2 ในเขตป�าสงวนแห2งชาติป�าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงท่ี 1 

รวม 2 ข�อหาด�วยกันคือ ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ/และบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีป�าไม�ถาวร พ้ืนท่ีป�าสงวนแห2งชาติ มีความผิด

ตาม พระราชบัญญัติป�าสงวนแห2งชาติ พ.ศ. 2507/พ.ร.บ.ป�าไม� 2485 และ แจ�งความกล2าวโทษ เจ�าพนักงานป�าไม�ฐานละเว�น 

(157) ตามท่ีเสนอข2าวไปแล�วนั้น ล2าสุด เม่ือวันท่ี 2 ธ.ค.65 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดี กรมป�าไม� กล2าวว2า ความ

ถูกต�องและความเปdนจริงเปdนอย2างไรต�องยอมรับ การท่ีนาย "วีระ" ออกมากล2าวหาในสิ่งท่ีตนชี้แจงไปว2า เปdนการแก�ตัวน้ํา

ขุ2นๆ ให�ผู�กระทําผิดนั้น นายวีระคงคิดว2าไม2มีใครกล�าตอบโต�ในสิ่งท่ีเขาพูด ซ่ึงตนยืนยันว2า ไม2มีใครรู�ข�อมูล และรายละเอียด

เก่ียวกับแนวเขตท่ีดินดีไปกว2า กรมป�าไม�และกรมพัฒนาท่ีดิน 

รองอธิบดีกรมป�าไม� กล2าวต2อว2า กรมพัฒนาท่ีดิน เปdนหน2วยงานท่ีรับรองเส�นแนวเขต ส2วนกรมป�าไม�นั้น ทําหน�าท่ีดูแลรักษา 

การเข�าไปตรวจรังวัดนั้นต�องใช�ท้ังฐานข�อมูล และมิติทางวิทยาศาสตร. ทีมงานชุดนี้ทํามาแล�วท่ัวประเทศ  ถือว2าเปdนมือหนึ่ง

ของประเทศในการรังวัดท่ีดินแล�วไม2มีผิดพลาดอย2างแน2นอน และการจะไปดําเนินคดีกับใครเรื่องการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าท้ังหมด

นั้น ต�องใช�แผนท่ี ท�ายกฎกระทรวงท่ีประกาศให�เปdนพ้ืนท่ีป�าสงวนแห2งชาติ บันทึกส2งพนักงานสอบสวน และส2งฟnองศาล 

'ผมไม2ทราบว2านาย "วีระ" เอาอะไรมายึดโยง ถึงได�ยืนยันในเรื่องนี้ ขณะท่ีเราตรวจวัดตามข้ันตอน ตามระเบียบกฎหมาย ตาม

สเกลในวิชาแผนท่ี ท่ีกําหนดเอาไว�ชัดเจน ไม2ใช2แค2เปeดแท็บเล็ต แล�วเอามาอ�างยึดโยง เพราะเวลาข้ึนศาล หากข�อมูลไม2ชัด ไม2

มีหลักการก็ไม2มีประโยชน.' นายชีวะภาพ กล2าว 



 

   

  

ซิวแก+งมอดไม�ตัด ‘ประดู2ยักษ.’ 200 ป> สวนป�าบ�านบักดองใต�ศรีสะเกษ 

ทหาร-ตํารวจ-ป�าไม� สนธิกําลังฝ�ายปกครอง บุกจับกุมขบวนการมอดไม� ลักลอบตัดไม�ประดู2ยักษ. อายุกว2า 200 ป> เหตุเกิด

บริเวณ สวนป�าริมถนนสาธารณะ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได�ผู�กระทําผิดนับ 10 ราย ของกลางอีกเพียบ 
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เม่ือวันท่ี 4 ธ.ค. พ.อ.นิสิต สมานมิตร ผู�บังคับหน2วยเฉพาะกิจท่ี 3 กองกําลังสุรนารี ร2วมกับ เจ�าหน�าท่ีฝ�ายปกครองอําเภอขุน

หาญ จ.ศรีสะเกษ ตํารวจ สภ.ขุนหาญ เจ�าหน�าท่ีหน2วยปnองกันและพัฒนาป�าไม�ท่ี ศก.1 จ.ศรีสะเกษ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณ

สวนป�าริมถนนสาธารณะ บ�านบักดองใต� ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ หลังจากได�รับแจ�งจากพลเมืองดีว2า มีการลักลอบ

ตัดไม�หวงห�าม และจะมีการเคลื่อนย�ายออกนอกพ้ืนท่ี 

จากการตรวจสอบสามารถจับกุมผู�กระทําความผิดได� 10 ราย พร�อมของกลางไม�ประดู2 จํานวน 26 ท2อน ปริมาตร 20.15 

ลูกบาศก.เมตร รถยนต.บรรทุก 10 ล�อ 1 คัน รถบรรทุก 6 ล�อ ติดเครน ทะเบียน 73-5666 สมุทรปราการ 1 คัน รถยนต.นั่ง

อเนกประสงค. ยี่ห�อโตโยต�า สีดํา ทะเบียน กษ 2780 อุบลราชธานี 1 คัน รถยนต.ปeกอัพ ยี่ห�อโตโยต�า ทะเบียน บธ 3701 ศรี

สะเกษ 1 คัน รถแทรกเตอร. ยี่ห�อคูโบต�า 1 คัน เลื่อยโซ2ยนต. 5 เครื่อง เครื่องป��นไฟ 2 เครื่อง อาวุธปlนขนาด 9 มม. 1 

กระบอก ซองกระสุน 2 ซอง กระสุนขนาด 9 มม. 2 นัด และยาบ�า จํานวน 1 เม็ด 



ท้ังนี้ สืบเนื่องจากก2อนหน�านี้ นายพรชัย วงศ.งาม นายอําเภอขุนหาญ ได�รับรายงานจากสายลับว2า จะมีกลุ2มขบวนการค�าไม� 

เข�ามาลักลอบตัดไม�ประดู2ทางด�านทิศใต�บ�านบักดองใต�พัฒนา หมู2ท่ี 22 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จึงสั่งการให� นายจุติเพชร บุตร

เนตร ปลัดอําเภองานปnองกัน อ.ขุนหาญ นํากําลังอาสารักษาดินแดน เข�าไปสนธิกําลังร2วมกับเจ�าหน�าท่ีทหาร ตํารวจ และ

เจ�าหน�าท่ีหน2วยปnองกันและพัฒนาป�าไม�ขุนหาญ เข�าไปดักซุ2มในพ้ืนท่ีดังกล2าว ต้ังแต2คืนวันท่ี 3 ธ.ค. 65 ท่ีผ2านมา จนกระท่ัง

ช2วงเช�าตรู2 วันท่ี 4 ธ.ค. 65 ได�มีกลุ2มขบวนการค�าไม�ลอบเข�ามาตัดต�นประดู2ขนาดใหญ2 วัดรอบโคนต�นประมาณ 6 เมตร อายุ

กว2า 200 ป> จนโค2นล�มลงและตัดทอนเปdนท2อน เจ�าหน�าท่ีจึงเข�าทําการแสดงตัวจับกุมดังกล2าว 

จากนั้นได�แจ�งข�อกล2าวหาว2า ร2วมกันทําไม�หวงห�าม โดยไม2ได�รับอนุญาต ร2วมกันมีไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูปไว�ใน

ครอบครอง โดยไม2ได�รับอนุญาต ร2วมกันมีเลื่อยโซ2ยนต.ไว�ในครอบครองโดยไม2ได�รับอนุญาต นําหรือให�ผู�อ่ืนนําเลื่อยโซ2ยนต.

ของตนออกไปใช�นอกพ้ืนท่ีท่ีได�รับอนุญาต โดยไม2ได�รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ2ยนต. ท้ังนี้ หากผลการสอบสวนแล�ว

พบว2า มีการกระทําผิดหรือครอบครองสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ก็จะแจ�งข�อหาส2ง สภ.ขุนหาญ ดําเนินการตามกฎหมายต2อไป... 

สามารถติดตามต2อได�ท่ี :  


