
สรุปข�าวประจําวันท่ี 7 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- ปลัดกระทรวงทส.สั่งเร�งแก�ไขป�ญหาท่ีอยู�อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป&าสงวนแห�งชาติ 
 (เดลินิวส* 7 ธ.ค. 65 หน�า 11) 

- ทส.ดัน2มือปราบรีสอร*ท-รุกป&าผงาด (เดลินิวส* 8 ธ.ค. 65 หน�า 3) 

-  ครม.ไฟเขียวต้ังบ๊ิก ทส.รวม 8 ตําแหน�ง (ไทยรัฐ 7 ธ.ค. 65 หน�า 10) 

- คิดอนาคต: ความเป>นเลิศท่ีสร�างข้ึนได� (กรุงเทพธุรกิจ 7 ธ.ค. 65 หน�า 6) 

- ภาพข�าว: ฐานโซไซตี: ร�วมปลูกป&า (ฐานเศรษฐกิจ 8-10 ธ.ค. 65 หน�า 4) 

- ฝนถล�มน้ําป&าทะลัก 'ชุมพร-ระนอง'อ�วม ขนของหนีทุลักทุเล เชียงรายเริ่มเผาซัง (มติชน 8 ธ.ค. 65 หน�า 1,5,6) 

ข�าวเว็บไซต! 

- เชียงรายคึกคัก "วราวุธ" นําทีมผู�บริหาร เปKดงาน "มหกรรมทส.พบประชาชน" 

คมชัดลึก ออนไลน* 6 ธ.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/news/society/538077 

- มหกรรมทส. พบประชาชน “ทรัพยากรสร�างมูลค�า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ�งสู�สังคม
คาร*บอนตํ่า ครั้งท่ี ๒” 

lokwannee 6 ธ.ค. 2565 https://www.lokwannee.com/web2013/?p=443581 

- อัพเดตมติครม. 6 ธันวาคม 2565 แต�งต้ัง-โยกย�าย ครบทุกตําแหน�ง 

matichon  วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3712446 

- ครม.ไฟเขียวต้ังบ๊ิก ทส.รวม 8 ตําแหน�ง 

ไทยรัฐ 7 ธ.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2571800 

- ครม.ต้ังซี 10 ทส. 8 ราย ดันมือปราบรื้อรีสอร*ตนายทุนบุกรุกป&า ผงาด 

matichon วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3711307 

- ครม.ไฟเขียวแต�งต้ัง ‘ชีวะภาพ-นิพนธ*’ มือปราบรีสอร*ทรุกป&าข้ึนผู�ตรวจฯ 

dailynews 6 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1758464/ 

- จนท.หน�วยปnองกันรักษาป&าท่ี สร.1 สนธิกําลังตรวจยึดของกลางไม�พะยูง 2 ต�น 5 ท�อน   

สยามรัฐออนไลน*  6 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/405328 

- จนท.สนธิกําลังยึดไม�พะยูงถูกตัดกลางป&า หลังนั่งเฝnาแรมเดือนรอจับมอดไม�แต�ไร�เงา 

banmuang วันอังคาร ท่ี 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/307445 



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

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ปลัดกระทรวงทส.สั่งเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

รหัสข่าว: C-221207004027(7 ธ.ค. 65/04:34) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 25.65 Ad Value: 24,367.50 PRValue : 73,102.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26719
วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.ดัน2มือปราบรีสอร์ท-รุกป่าผงาด

รหัสข่าว: C-221208035036(7 ธ.ค. 65/07:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.18 Ad Value: 39,924 PRValue : 119,772 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23696
วันที่: พุธ 7 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียวตั้งบิ๊ก ทส.รวม 8 ตำแหน่ง

รหัสข่าว: C-221207009071(7 ธ.ค. 65/03:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.57 Ad Value: 11,570 PRValue : 34,710 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12266
วันที่: พุธ 7 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: คิดอนาคต: ความเป็นเลิศที่สร้างขึ้นได้

รหัสข่าว: C-221207011030(7 ธ.ค. 65/04:09) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 49.72 Ad Value: 69,608 PRValue : 208,824 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3842
วันที่: พฤหัสบดี 8 - เสาร์ 10 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ฐานโซไซตี

หน้า: 4(ล่าง)

ภาพข่าว: ฐานโซไซตี: ร่วมปลูกป่า

รหัสข่าว: C-221208022012(7 ธ.ค. 65/05:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.11 Ad Value: 18,887.50 PRValue : 56,662.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16342
วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: ฝนถล่มน้ำป่าทะลัก 'ชุมพร-ระนอง'อ่วม ขนของหนีทุลักทุเล เชียงรายเริ่มเผาซัง ทส.จี้...

รหัสข่าว: C-221208038032(7 ธ.ค. 65/08:22) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 82.40 Ad Value: 98,880 PRValue : 296,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16342
วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: ฝนถล่มน้ำป่าทะลัก 'ชุมพร-ระนอง'อ่วม ขนของหนีทุลักทุเล เชียงรายเริ่มเผาซัง ทส.จี้...

รหัสข่าว: C-221208038032(7 ธ.ค. 65/08:22) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 82.40 Ad Value: 98,880 PRValue : 296,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

เชียงรายคึกคัก "วราวุธ" นําทีมผู�บริหาร เปKดงาน "มหกรรมทส.พบประชาชน" 

คมชัดลึก ออนไลน* 6 ธ.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/news/society/538077 

เชียงรายคึกคัก "วราวุธ" นําทีมผู�บริหาร เปKดงาน "มหกรรมทส.พบประชาชน" ลุยรับฟ�งป�ญหาร�องทุกข* ลั่น การเมืองอาจจะ

เปลี่ยนไป แต�ป�ญหา "ความเดือดร�อน" ของประชาชนไม�เก่ียวข�องกับการเมือง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) พร�อมด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน* 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, นายวราดิศร อ�อนนุช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงราย พร�อมคณะ ร�วม

เปKด “มหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมพบประชาชน” ภายใต�แนวคิด “ทรัพยากรสร�างคุณค�า พัฒนา

คุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อมพร�อมมุ�งสู�สังคมคาร*บอนตํ่า” ครั้งท่ี 2 โดยมีเจ�าหน�าท่ีทุกหน�วยงานในสังกัด

กระทรวงฯ ออกร�านให�ความรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ีสนามบินเก�า หน�วยฝูงบิน 416 อ.เมืองเชียงราย จ.

เชียงราย เม่ือวันก�อน 

นายวราวุธ กล�าวว�า ป�ญหาเรือ่งสิ่งแวดล�อม ป&าไม� และน้ํา เป>นหัวใจสําคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในวันนี้ทุก

หน�วยงานท่ีมาหวังเป>นอย�างยิ่งว�าจะมาช�วยเหลือพ่ีน�องชาวจังหวัดเชียงราย หลังจากท่ีเม่ือวาน (วันท่ี 2 ธันวาคม 2565) ตน 

และคณะได�ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ “รับฟ�ง” ความเดือดร�อน พร�อมแก�ป�ญหาเรื่องน้ํา ท่ีส�งผลต�อการอุปโภค บริโภค เช�นโครงการ

อนุรักษ*ฟopนฟูแหล�งน้ําหนองฮ�าง ท่ี อ.พาน เราได�เข�าแก�ไขป�ญหาอ�างเก็บน้ํามีความต้ืนเขิน โดยการขุดลอกเพ่ือให�สามารถกัก

เก็บน้ําให�ชาวบ�านสามารถทําการเกษตรได� โดยจะต�องจัดสรรงบผูกพันเพ่ือแก�ป�ญหาระยะยาว อีกหนึ่งโครงการฯ ใน อ.แม�

สรวย ปs 2567 จะเริ่มมีการก�อโครงการสร�างอ�างเก็บน้ําแม�ตาช�าง เพ่ือแก�ป�ญหาการขาดแคลนน้ําของชาวบ�าน นอกจากนี้ใน

งบประมาณปs 2567 กระทรวงฯ จะบรรจุโครงการก�อสร�างอ�างเก็บน้ําแม�ลาว-แม�โถ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีเป>นแหล�งน้ําต�นทุน

สําหรับให�ชาวบ�านใช�ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพ้ืนท่ีต�อไป 



นายวราวุธ กล�าวต�อว�า การลงพ้ืนท่ีของทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ภายใต�งานในครั้งนี้ จึงเป>นเสมือนการมา “รับฟ�ง

ป�ญหา” ของพ่ีน�องประชาชนเพราะวันนี้ ถึงเวลาแล�วท่ีพวกเราทุกคนจะต�องช�วยกันลงมือทําให�ความสําคัญกับ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�อย�างจํากัด ให�เกิดความสมบูรณ* เพ่ือส�งต�อสู�ลูกหลานในอนาคตต�อไป 

อย�างไรก็ตาม ถึงแม�ตอนนี้ใกล�เข�าสู�การเลือกต้ัง และแม�ว�าการเมืองอาจจะเปลี่ยนไป แต�ป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชน

ไม�เคยเปลี่ยน ไม�เก่ียวข�องกับการเมือง ทุกคนไม�มีการแบ�งว�าอยู�ฝ&ายใด เพราะเวลาเกิดเหตุอุทกภัย ไม�เคยมีการแบ�งฝ&ายว�า

เกิดเหตุกับฝ&ายใดก�อน ยืนยันว�าวันนี้การทํางาน ไม�มีการเมืองเข�ามาเก่ียวข�อง มีแต�คิดว�าจะทําอย�างไรให�ป�ญหาของ

ประชาชนลดลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหกรรมทส. พบประชาชน “ทรัพยากรสร�างมูลค�า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ�งสู�สังคม

คาร*บอนตํ่า ครั้งท่ี ๒” 

lokwannee 6 ธ.ค. 2565 https://www.lokwannee.com/web2013/?p=443581 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปKดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ภายใด�แนวคิด”ทรัพยากรสร�าง

มูลค�า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ�งสู�สังคมคาร*บอนตํ่า ครั้งท่ี ๒” ระหว�างวันท่ี ๒ – ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หน�วยฝูงบิน ๔๑๖ กองทัพอากาศ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เป>นประธานเปKดงาน 

โดยมี นายวราดิศร อ�อนนุช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงราย พร�อมนายจตุพร บุรุษพัฒน* ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม นําคณะผู�บริหาร และเจ�าหน�าท่ีทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ออกร�านให�ความรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม พร�อมรับฟ�งป�ญหา และรับเรื่องราวร�องทุกข*จากประชาชนในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล�เคียง โดยมีประชาชน

สนใจเข�าร�วมงานเป>นจํานวนมาก 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�กล�าวว�า โครงการ “มหกรรม 

ทส. พบประชาชน” ภายใต�แนวคิด “ทรัพยากรสร�างมูลค�า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล�อม พร�อมมุ�งสู�สังคม

คาร*บอนตํ่า” ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกําหนดจัดกิจกรรมดังกล�าวข้ึน ๔ ครั้ง โดยครั้งแรกท่ีผ�านมาจัด

ท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร�อยเอ็ด และครั้งนี้คือครั้งท่ี ๒ จัดท่ีภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และครั้งท่ี ๓-๔ จดัท่ีภาค

กลาง จังหวัดนครปฐม และภาคใต� จังหวัดเพชรบุรี ตามลําดับ เพ่ือให�กิจกรรมดังกล�าวเป>นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� สร�าง

ความเข�าใจถ�ายทอดความรู� และประชาสัมพันธ*ผลการดําเนินงานของหน�วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 



ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ* คุ�มครองและฟopนฟูทรัพยากรป&าไม�

และสัตว*ป&า โดยมีเปnาหมาย เพ่ิมพ้ืนท่ีป&าอนุรักษ*ให�ได�ร�อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในปs ๒๕๖๙ กรมอุทยานแห�งชาติ 

สัตว*ป&า และพันธุ*พืชในฐานะท่ีเป>นหน�วยงานหลักในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรป&าไม�และสัตว*ป&า มีภารกิจเก่ียวกับการ

อนุรักษ* ส�งเสริม และฟopนฟูทรัพยากรป&าไม� สัตว*ป&า และพันธุ*พืช ในเขตพ้ืนท่ีป&าเพ่ือการอนุรักษ* โดยการควบคุม ปnองกัน 

พ้ืนท่ีบําอนุรักษ*เดิมท่ีมีอยู� และพ้ืนท่ีป&าเสื่อมโทรมให�กลับสมบูรณ* ด�วยกลยุทธ*การส�งเสริม กระตุ�น และปลุกจิตสํานึกให�

ชุมชนมีความรู�สึกหวงแหน และการมีส�วนร�วมในการดูแลทรัพยากรท�องถ่ิน เพ่ือเป>นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล�อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพแหล�งต�นน้ําลําธาร แหล�งท่ีอยู�อาศัย ของสัตว*ป&า แหล�งอาหาร นันทนาการ 

และการท�องเท่ียวธรรมชาติของประชาชนกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว*ป&า และพันธุ*พืชมีหน�าท่ีหลัก คือ การอนุรักษ* คุ�มครอง 

ดูแล รักษาทรัพยากรป&าไม�และสัตว*ป&าให�มีสมดุลตามธรรมชาติ และให�มีการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนท่ีเกิดประโยชน*

สูงสุด 

ทางด�านเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ* โดยน�อมนําแนวพระราชดําริใช�ศาสตร*การฟopนฟูตามหลักธรรมชาติชั้น ธรรมชาติ และ

ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและราษฎรในพ้ืนท่ีสูงในการมีส�วนร�วมดูและระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังมุ�งพัฒนาองค*

ความรู� กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบ การบริหาร จัดการพ้ืนท่ีป&าอนุรักษ*ทรัพยากรป&าไม� สัตว*ป&า ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ โดยใช�งานวิจัย พัฒนาและต�อยอดสู�การเป>นนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนการอนุรักษ* ฟopนฟู บริหารจัดการ พ้ืนท่ีป&าอนุรักษ*

ให�มีความสมดุล เพ่ือการบริการของระบบนิเวศท่ียั่งยืน 

การเพ่ิมมูลค�าของทรัพยากรและระบบนิเวศ และรวมถึงการสร�างความร�วมมือทางวิชาการ การถ�ายทอดองค*ความรู� 

เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาอย�างเป>นระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีมุ�งประสิทธิผลสอดคล�องแผนการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร*ชาติ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เป>นท่ีพอใจของสังคมและประชาชน 

ตลอดจนลดการทุจริต และการสร�างธรรมาภิบาลการบริทารงานภาครัฐ ท้ังภาวะการน้ํา องค*กรกระบวนการทํางาน 

สมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู� การสร�างเครือข�าย การพัฒนาระบบบริหาร ท่ีมุ�งผลลัพธ*การทํางาน รวมท้ังการสร�าง

ความรับผิดชอบต�อสังคม” นายวราวุธ กล�าวสรุป 

กิจกรรม “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต�แนวคิด “ทรัพยากรสร�างคุณค�า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รัก

สิ่งแวดล�อมพร�อมมุ�งสู�สังคมคาร*บอนตํ่า” ครั้งท่ี ๒ จัดข้ึนระหว�างวันท่ี ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต�เวลา ๑๔.๐๐ น. เป>นต�น

ไป ณ หน�วยฝูงบิน ๔๑๖ กองทัพอากาศ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเซียงราย 

ภายในงานจะมีนิทรรศการจากหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมกิจกรรมจากแต�ละ

หน�วยงาน คลินิก ทส. ให�คําปรึกษาด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และรับเรื่องราวร�องทุกข* บูธ

แสดงและจําหน�ายสินค�าและผลิตภัณฑ*ชุมชนเครือข�ายท่ัวประเทศ กิจกรรมการแสดงของศิลปKนท�องถ่ิน รวมถึงการแสดงของ

ศิลปKนชื่อดังอีกด�วย 

 



 

อัพเดตมติครม. 6 ธันวาคม 2565 แต�งต้ัง-โยกย�าย ครบทุกตําแหน�ง 

matichon  วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3712446 

เช็กมติ ครม. 6 ธันวาคม 2565 แต�งต้ัง 2 เอกอัครราชทูต ไฟเขียว ซี 10 ทส.-พลังงาน รวม 13 เก�าอ้ี 

เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว�า ท่ีประชุม ครม. มีมติแต�งต้ัง โยกย�ายข�าราชการหลายกระทรวง มีรายละเอียดดังนี้ 

กระทรวงการต�างประเทศ  

ท่ีประชุม ครม. อนุมัติตามท่ี รมว.การต�างประเทศ เสนอแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต�างประเทศ ให�

ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพ่ือทดแทนตําแหน�งท่ีว�าง คือ 

1.นายโวสิต วรทรัพย* เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ*สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ให�

ดํารงตําแหน�งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 

2.น.ส.ลดา ภู�มาศ กงสุลใหญ� สถานกงสุลใหญ� ณ นครเซ่ียงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน ให�ดํารงตําแหน�งเอกอัครราชทูต 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร* มาเลเซีย 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมแต�งต้ังเป>นต�นไป ซ่ึงการแต�งต้ังข�าราชการให�ไปดํารงตําแหน�ง

เอกอัครราชทูตประจําต�างประเทศท้ัง 2 รายดังกล�าว ได�รับความเห็นชอบจากประเทศผู�รับ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ครม. มีมติอนุมัติตามท่ี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เสนอแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรฯ ให�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 8 ราย เพ่ือทดแทนตําแหน�งท่ีว�าง ดังนี้ 

1.นางชญานันท* ภักดีจิตต* ผู�ช�วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง 

2.นายพิชิต สมบัติมาก ผู�ช�วยปลัดกระทรวง 

3.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป&าไม� ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการกระทรวง 



4.น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดํารงตําแหน�ง ผู�ตรวจราชการกระทรวง 

5.นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการกระทรวง 

6.นายนิพนธ* จํานงสิริศักด์ิ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการกระทรวง 

7.นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป&าไม� ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการกระทรวง 

8.นายสิทธิชัย เสรีส�งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว*ป&า และพันธุ*พืช ดํารงตําแหน�ง ผู�ตรวจราชการกระทรวง 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังเป>นต�นไป 

กระทรวงพลังงาน 

ครม.อนุมัติแต�งต้ังข�าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนตําแหน�งท่ีว�าง 5 ราย ดังนี้ 

1.นายวีรพัฒน* เกียรติเฟo�องฟู รองผู�อํานวยการสํานักงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แต�งต้ังให�

ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง 

2.นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู�ช�วยปลัดกระทรวง แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการกระทรวง 

3.นายเรืองเดช ป��นด�วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ*พลังงาน แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการ

กระทรวง 

4.นายวรากร พรหโมบล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการกระทรวง 

5.นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ*พลังงาน แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ตรวจราชการ

กระทรวง 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ัง 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) 

มีมติเสนอ ครม. เห็นชอบแต�งต้ัง นายโสภณ เมฆธน เป>นกรรมการผู�ช�วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ 

โดยให�มีผลต้ังแต�วันท่ี 25 ธันวาคม 2565 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร* วิจัยและนวัตกรรม 

ครม.มีมติเห็นชอบแต�งต้ังข�าราชการการเมือง คือ นายสัมพันธ* เย็นสําราญ ดํารงตําแหน�งท่ีปรึกษา รมว.การอุดมศึกษาฯ 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 เป>นต�นไป 



 

ครม.ไฟเขียวต้ังบ๊ิก ทส.รวม 8 ตําแหน�ง 

ไทยรัฐ 7 ธ.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2571800 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต�งต้ังผู�บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(ทส.) จํานวน 8 ตําแหน�ง ประกอบด�วย นางชญานันท* ภักดีกิจ ผู�ช�วยปลัด ทส. เป>น รองปลัด ทส. นายพิชิต สมบัติมาก 

ผู�ช�วย ปลัด ทส. เป>น รองปลัด ทส. ส�วน อีก 6 ราย เป>น ผู�ตรวจ ทส. ได�แก� น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดี กรม

ควบคุมมลพิษ ได�แก� นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล�อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดี

กรมป&าไม� นายนิพนธ* จํานงสิริศักด์ิ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายวันชัย จิริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป&าไม� และนาย

สิทธิชัย เสรีส�งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานฯ 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว*ป&า และพันธุ*พืช กล�าวว�า กรมอุทยานฯได�ออกแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือลดข้ันตอนการขออนุญาตค�าและครอบครองสัตว*ป&าและซากสัตว*ป&าคุ�มครองท่ีได�จากการเพาะพันธุ* โดยลดการใช�เอกสาร

หลักฐานในการยื่นให�เหลือตามความจําเป>นเท�านั้น 

 

 

 

 

 

 



 

ครม.ต้ังซี 10 ทส. 8 ราย ดันมือปราบรื้อรีสอร*ตนายทุนบุกรุกป&า ผงาด 

matichon วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3711307 

ครม.เห็นชอบแต�งต้ัง 2 รองปลัดกระทรวง ทส. และ 6 ผู�ตรวจกระทรวง ทส. ดันรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา มือปราบรื้อรี

สอร*ตนายทุนบุกรุกป&า สมัยอยู�กรมอุทยานฯ ข้ึนระดับ 10 

เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญประเภทผู�บริหารระดับสูง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เสนอแต�งต้ังข�าราชการให�

ดํารงตําแหน�งประเภทผู�บริหารระดับสูงเพ่ือทดแทนตําแหน�งท่ีว�าง จํานวน 8 ราย ดังนี้ 

1.นางชญานันท* ภักดีจิตต* ผู�ช�วยปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

2.นายพิชิต สมบัติมาก ผู�ช�วยปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

3.น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

4.นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส�งเสริมฯ ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง (10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

5.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป&าไม� ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

6.นายนิพนธ* จํานงสิริศักด์ิ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ผู�ริเริ่มโครงการ CSR กับบริษัทประปาเอกชน “รวมพลังประปาฮีโร� 

สอน ซ�อมเสริม เพ่ิมคุณภาพน้ําประปาให�กับประชาชน” และมีผลงานอันโดดเด�นสมัยเป>น ผอ.สํานักกรมอุทยาน เป>นมือ

ปราบรื้อถอนรีสอร*ตนายทุนบุกรุกป&าไปแล�วมากมาย ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง ทส. (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

7.นายวันชัย จิริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป&าไม� ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

8.นายสิทธิชัย เสรีส�งแสง รองอธิบดีกรมอุทยาน ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง (C10) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 



 

   

ครม.ไฟเขียวแต�งต้ัง ‘ชีวะภาพ-นิพนธ*’ มือปราบรีสอร*ทรุกป&าข้ึนผู�ตรวจฯ 

ครม.แต�งต้ัง-โยกย�าย บ๊ิกข�าราชการกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รองปลัดฯ 2 -ผู�ตรวจ 6 ตําแหน�ง 'ชีวะ

ภาพ-นิพนธ*' มือปราบรีสอร*ทรุกป&า ขยับข้ึน ซี10 ผู�ตรวจฯ 

dailynews 6 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1758464/ 

เม่ือวันท่ี 6 ธ.ค. ท่ีประชุม.ครม. มีมติอนุมัติแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญประเภทผู�บริหารระดับสูง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรฯ เสนอแต�งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งประเภทผู�บริหาร

ระดับสูงเพ่ือทดแทนตําแหน�งท่ีว�างจํานวน 8 รายดังนี้ 

1.นางชญานันท* ภักดีจิตต* ผู�ช�วยปลัดกระทรวงไปดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง (ซี 10) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 

2.นายพิชิต สมบัติมากผู�ช�วยปลัดกระทรวงไปดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง (ซี10) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 

3.น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง(ซี10 )สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรฯ 

4.นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส�งเสริมฯ ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง( ซี 10 ) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  

5.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป&าไม� ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง( ซี10 ) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 

6.นายนิพนธ* จํานงสิริศักด์ิ รองอธิบดีกรมทรัพยากรฯ ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง ( ซี 10 )สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรฯ 

7.นายวันชัย จิริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป&าไม� ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง( ซี 10 ) สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรฯ  

8.นายสิทธิชัย เสรีส�งแสง รองอธิบดีกรมอุทยาน ไปดํารงตําแหน�งผู�ตรวจกระทรวง(ซี 10) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 

ท้ังนี้สําหรับนายชีวะภาพ รองอธิบดีกรมป&าไม� และนายนิพนธ* สมัยดํารงตําแหน�งผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ*ท่ี 3 (บ�านโป&ง) 

กรมอุทยานฯ มีบทบาทโดดเด�นในการแก�ป�ญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป&า ดําเนินคดีกับนายทุนและรื้อถอนรีสอร*ตท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป&าใน

หลายพ้ืนท่ี 

 

 



 

จนท.หน�วยปnองกันรักษาป&าท่ี สร.1 สนธิกําลังตรวจยึดของกลางไม�พะยูง 2 ต�น 5 ท�อน   

สยามรัฐออนไลน*  6 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/405328 

เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค.65 ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีป&าถาวร "ป&าหัวยสําราญ" ด�านทิศตะวันตกเฉียงใต�บ�านจรัส หมู�ท่ี 1 ตําบลจรัส อําเภอ

บัวเชด จังหวัดสุรินทร* พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ*ธร ผกก.สืบสวนภ.จว.สุรินทร* มอบหมายให� พ.ต.ท. วชิิตเวช ต�ะผัด รอง ผกก.กก.

สืบสวนภ.จว.สุรินทร* พ.ต.ท.สาโรจ ตระกูลโสภิษฐ* สว.กก.สืบสวนฯ สั่งการให�ชุด ปทส.กก.สืบสวนฯ โดยมี ร.ต.อ.ปราโมทย* 

เท่ียงธรรม รองสว.กก.สืบสวนฯ (หน.ชุด ปทส.) ดต. ธวัช เจนรอบ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ ทศพร ส.ต.ท.ศัจจกร โยธาจันทร* ผบ.หมู�

กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร* ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีหน�วยปnองกันรักษาป&าท่ี สร.1 เจ�าหน�าท่ีฝ&ายปกครองอําเภอบัวเชด เจ�าหน�ามี

ตํารวจภูธร สภ.บัวเชดและเจ�าหน�าท่ีหน�วยพิทักษ*ป&าเขาศาลา ตรวจยึดของกลางไม�พะยูง 2 ต�น จํานวน 5 ท�อน 

ด�วยเม่ือวันท่ี 28 พฤศิกายน 2565 เจ�าหน�าท่ีหน�วยปnองกันรักษาป&า สร.1 ได�รับแจ�งว�า พบไม�ถูกตัดอยู�บริเวณป&าทิศตะวันตก

เฉียงใต�บ�านจรัส หมู� 3 ตําบลจวัส อําเภอบัวเซด จังหวัดสุรินทร* จึงได�ประสานกับเจ�าหน�าท่ีตังกล�าวข�างตัน ร�วมตรวงสอบท่ีเกิด

เหตุ จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบไม�ถูกตัด จํานวน 2 ต�น ตรวจสอบเป>น ไม�พะยูง ร�องรอยถูกตัตโดยใช�เลื่อยมือ ตรวจไม�

พะยูง ตันท่ี 1 ไม�ถูกตัตล�มไว�แต�ยังไม�มีการตัดทอนเป>นพ�อน ไม�พะยูงตันท่ี 2 พบว�ามีการตัดทอนส�วนท่ีเป>นท�อนโคน และได�นํา

เคลื่อนย�ายอยกจากท่ีเกิดเหตุไปแล�ว จํานวน 1 ท�อน ตรวจท่ีตอไม�ท้ัง 2 ตอ ไม�พบรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตี

ประทับไว�แต�อย�างใต ตรวจสอบพ้ืนท่ีจุตเกิดเหตุพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป&ไม�ถาวร "ป&าห�วยสําราญ" เจ�าหน�าท่ีไม�ยังไม�ใด�นําออก

จากท่ีเกิดเหตุท้ังหมด จึงใต�ร�วมกันตักชุมบริเวณดังกล�าว ต้ังแต�วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 จนถึง วันท่ี 5 ชันวาคม 2565 แต�

ไม�มีการเคลื่อนไหวของผู�ลักลอบตัดไม�แต�อย�างใด เจ�าหน�าท่ีเห็นว�ากลุ�มลักลอบตัดไม�น�าจะรู�ความเคลื่อนไหวของเจ�าหน�าท่ี จึง

ไม�เข�ามาเคลื่อนย�ายไม�ออกจากป&า เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร�วมกันตรวจยึดไม�พะยูง จํานวน 2 ต�น แต�เนื่องจากไม�ยังมีใด�ตัดทอนเป>น

ท�อน จึงได�ทําการตัตทอนไม� โตยไม�พะยูงตันท่ี 3 ตัดทอนได� จํานวน 4 ท�อน ต�นท่ี 2 ตัดทอนได� ตํานวน 2 ท�อน รวมไม�พะยูงท่ี

ตรวจยึด จํานวน 5 ท�อน ปริมาตร 1.572 ลูกบาศก*มตร คําภาคหลวง 45.76 บาท มูลค�าความเสียหาย  143,000  บาท   

สําหรับไม�พะยูงเป>นไม�หวงห�าม ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดไม�หวงห�าม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2565 ลําดับท่ี 161 และได�ใช� ดวง

ตรา ต.11533 ย 691 เลขเรียง 194-198 ปs ย�อ 65 ตีประทับไว�ท่ีม�ทุกท�อน มอบเรื่องราวให� นายพยับ พูลลิศ พนักงาน

พิทักษ*ป&า ส 3 เข�าลงบันทึกประจําวัน พร�อมไม�ของกลาง ส�งพนักงานสอบสวน สภ.บัวเขด จังหวัดสุรินทร* เพ่ือดําเนินการ

ตามกฎหมายต�อไป สําหรับไม�ของกลางจะนําเก็บรักษาไว�ท่ีหน�วยปnองกันรักษาป&าท่ี สร.1 ตําบลบ�านชบ อําเภอสังชะ จังหวัด

สุรินทร*  โดยได�ข�อกล�าวหาว�าในการตรวจยึด ตาม พ.ร.บ.ป&าไม� พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐาน "ทําไม�หวงห�ามโดยไม�ได�รับ

อนุญาต" มาตรา 69 ฐาน "มีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม�มีรูรอยดวงตราค�าภาคหลวง หรือตรา

รัฐบาลขาย โดยมิได�รับอนุญาต" 



 

 

จนท.สนธิกําลังยึดไม�พะยูงถูกตัดกลางป&า หลังนั่งเฝnาแรมเดือนรอจับมอดไม�แต�ไร�เงา 

banmuang วันอังคาร ท่ี 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/307445 

ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีป&าถาวร "ป&าหัวยสําราญ" ด�านทิศตะวันตกเฉียงใต�บ�านจรัส หมู�ท่ี 1 ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร*   

พ.ต.อ. อิทธิพล พงษ*ธร ผกก.สืบสวนภ.จว.สุรินทร* มอบหมายให� พ.ต.ท. วิชิตเวช ต�ะผัด รอง ผกก.กก.สืบสวนภ.จว.สุรนิทร* 

พ.ต.ท.สาโรจ ตระกูลโสภิษฐ* สว.กก.สืบสวนฯ สั่งการให�ชุด ปทส.กก.สืบสวนฯ.โดยมี ร.ต.อ. ปราโมทย* เท่ียงธรรม  รองสว.

กก.สืบสวนฯ (หน.ชุด ปทส.) ดต. ธวัช เจนรอบ  ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ทศพร ส.ต.ท. ศัจจกร โยธาจันทร*   ผบ.หมู�กก.สืบสวน ภ.จว.

สุรินทร* ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีหน�วยปnองกันรักษาป&าท่ีสร.1 เจ�าหน�าท่ีฝ&ายปกครองอําเภอบัวเชด เจ�าหน�ามีตํารวจภูธร สภ.บัวเชด

และเจ�าหน�าท่ีหน�วยพิทักษ*ป&าเขาศาลา ตรวจยึดของกลางไม�พะยูง 2 ต�น จํานวน 5 ท�อน 

  ด�วยเม่ือวันท่ี 28 พฤศิกายน 2565 เจ�าหน�าท่ีหน�วยปnองกันรักษาป&า สร.1 ได�รับแจ�งว�า พบไม�ถูกตัดอยู�บริเวณป&าทิศ

ตะวันตกเฉียงใต�บ�านจรัส หมู� 3 ตําบลจวัส อําเภอบัวเซด จังหวัดสุรินทร* จึงได�ประสานกับเจ�าหน�าท่ีตังกล�าวข�างตัน ร�วมต

รวงสอบท่ีเกิดเหตุ จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบไม�ถูกตัด จํานวน 2 ต�น ตรวจสอบเป>น ไม�พะยูง ร�องรอยถูกตัตโดยใช�เลื่อย

มือ ตรวจไม�พะยูง ตันท่ี 1 ไม�ถูกตัตล�มไว�แต�ยังไม�มีการตัดทอนเป>นพ�อน ไม�พะยูงตันท่ี 2 พบว�ามีการตัดทอนส�วนท่ีเป>นท�อน

โคน และได�นําเคลื่อนย�ายอยกจากท่ีเกิดเหตุไปแล�ว จํานวน 1 ท�อน ตรวจท่ีตอไม�ท้ัง 2 ตอ ไม�พบรูปรอยดวงตราของพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีตีประทับไว�แต�อย�างใต ตรวจสอบพ้ืนท่ีจุตเกิดเหตุพบว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีป&ไม�ถาวร "ป&ห�วยสําราญ" เจ�าหน�าท่ีไม�ยังไม�

ใด�นําออกจากท่ีเกิดเหตุท้ังหมด จึงใต�ร�วมกันตักชุมบริเวณดังกล�าว ต้ังแต�วันท่ี 28พฤศจิกายน 2565 จนถึง วันท่ี 5 ชันวาคม 

2565 แต�ไม�มีการเคลื่อนไหวของผู�ลักลอบตัดไม�แต�อย�างใด   

เจ�าหน�าท่ีเห็นว�ากลุ�มลักลอบตัดไม�น�าจะรู�ความเคลื่อนไหวของเจ�าหน�าท่ี จึงไม�เข�ามาเคลื่อนย�ายไม�ออกจากป&า  เจ�าหน�าท่ีจึง

ได�ร�วมกันตรวจยึดไม�พะยูง จํานวน 2 ต�น แต�เนื่องจากไม�ยังมีใด�ตัดทอนเป>นท�อน จึงได�ทําการตัตทอนไม� โตยไม�พะยูงตันท่ี 3 

ตัดทอนได� จํานวน 4 ท�อน ต�นท่ี 2 ตัดทอนได� ตํานวน 2 ท�อน รวมไม�พะยูงท่ีตรวจยึด จํานวน 5 ท�อนปริมาตร 1.572 ลูก

บาศก*มตร คําภาคหลวง 45.76 บาท มูลค�าความเสียหาย  143,000  บาท  สําหรับไม�พะยูงเป>นไม�หวงห�าม ตามพระราช

กฤษฎีกา กําหนดไม�หวงห�าม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2565 ลําดับท่ี 161 และได�ใช� ดวงตรา ต.11533 ย 691 เลขเรียง 194-198  ปs

ย�อ 65 ตีประทับไว�ท่ีม�ทุกท�อน มอบเรื่องราวให� นายพยับ พูลลิศ พนักงานพิทักษ*ป&า ส3 เข�าลงบันทึกประจําวัน พร�อมไม�ของ

กลาง ส�งพนักงานสอบสวน สภ.บัวเขด จังหวัดสุรินทร* เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต�อไป สําหรับไม�ของกลางจะนําเก็บรักษา

ไว�ท่ีหน�วยปnองกันรักษาป&าท่ี สร.1 ตําบลบ�านชบ อําเภอสังชะ จังหวัดสุรินทร*  โดยได�ข�อกล�าวหาว�าในการตรวจยึด ตาม 

พ.ร.บ.ป&าไม� พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐาน "ทําไม�หวงห�ามโดยไม�ได�รับอนุญาต" มาตรา 69 ฐาน "มีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวง

ห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม�มีรูรอยดวงตราค�าภาคหลวง หรือตรารัฐบาลขาย โดยมิได�รับอนุญาต" 


