
สรุปข่าวประจำในวันที่ 17-19 ธ.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- เพ่ิมพันธกิจแผนปฏิบัติราชการ ทส. (ไทยรัฐ 17 ธันวาคม 2565 หน้า 7) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์” เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทยอำนาจเจริญ (เดลินิวส์ 18 ธันวาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1803351/ 
สจป.3 ร่วมออกบูธในงาน “ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 66” แจกกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ไม้ เป็นของขวัญปีใหม่  
(สยามรัฐ 17 ธันวาคม 2565) https://siamrath.co.th/n/408058 
ผอ.ส่วนอำนวยการ สจป.3 นำทีม ขรก.-จนท. ร่วมกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ ณ บ้านหลุยส์  
(สยามรัฐ 16 ธันวาคม 2565) https://siamrath.co.th/n/407932 
ฉลามขาวบินลาดตระเวน โมโหหนัก พบป่าชายเลนถูกบุกรุกเหี้ยน 117 ไร่ เสียหาย 13 ล้านบาท  
(มติชน 17 ธันวาคม 2565) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3729492 
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“พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์” เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทยอำนาจเจริญ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรค
เสรีรวมไทยอำนาจเจริญ 

18 ธันวาคม 2565 เวลา 15:02 น. 

 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายวิรัตน์ วรศสิ ริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  
นายนิพันธ์ เทียมหงษ์ และ ดร.อนุกูล แพรไพศาล กรรมการบริหารพรรค นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต  2 
ชลบุรีเดินทางไปร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทยอำนาจเจริญ พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย เขต 1 
นายอิทธิกร สุวะมาตย์ และเขต 2 ร.ต.ต.เลียง บุตรมาศ จ.อำนาจเจริญ โดยมีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย และประชาชนมาร่วมงานประมาณ 2.000 คน 
ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น และแต่ทุกคนเดินทางมาให้กำลังใจ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรี รวมไทย ที่เดินทางมาเปิดศูนย์
ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จ.อำนาจเจริญในครั้งน้ี 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ท่ีดินทำกินของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคอีสานหลายคนไม่ได้กรรมสิทธ์ิในที่ดิน เพราะที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลไม่ว่าจะ
เป็นกรมป่าไม้ หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และหวงแหนกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับกรรมสิทธ์ิในที่ดินทำกิน 
เพราะไม่อยากให้ประชาชน หากประชาชนสนับสนุนให้พรรคเสรีรวมไทยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล ปัญหาดังกล่าวจะรีบแก้ไขทันที นอกจากนี้ยังมีบัตร 
30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายของพรรคเสรีรวมไทยจะให้บัตรประชาชนสามารถรักษาโรคฟรีได้ทั่วประเทศ เพราะทุกคนเป็นคนไทยจะได้รับสิทธิ์
เหมือนกันหมดทุกคน และจะผลักดันออกกฎหมายให้ประชาชนเรียนฟรี 12 ปี รวมทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน และยกเลิกการ
เกณฑ์ทหาร โดยใช้วิธีสมัครแทน 

“จึงอยากให้ประชาชนเลือกท้ังคนและพรรคเสรีรวมไทย หากได้เข้าร่วมรัฐบาลนโยบายต่างๆ จะผลักดันให้เป็นรูปธรรม เพราะพูดจริง ทำจริง และ
ทำได้ หากประชาชนเลือกพรรคเสรีรวมไทยเข้าสภาฯ ได้จำนวนมาก และผมสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ นโยบายต่างๆ ของพรรคเสรีรวมไทยจะ
นำไปสู่การปฏิบัติทันที” 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวต่อว่า การที่พรรคเสรีรวมไทยจะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ทั้ง 400 เขต คงเป็นไปไม่ได้ รวมทั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 เขต 
เพราะจะต้องมีพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.หลายพรรคการเมือง หากตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดไม่ถูก ก็ให้เลือกพรรคเสรี
รวมไทยทั้งคนทั้งพรรค หากได้เข้ารัฐบาล ก็พร้อมที่จะผลักดันนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยให้เป็นรูปธรรม ก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้ง
ประเทศ 
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สจป.3 ร่วมออกบูธในงาน “ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 66” แจกกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ไม้ เป็นของขวัญปีใหม่ 
สยามรัฐออนไลน์ 17 ธันวาคม 2565 08:31 น. ข่าวทั่วไทย  

   
วันที่ 16 ธ.ค.65 ผู้สื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้  โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 พร้อมทั้งแจกกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ไม้ 
และของรางวัลต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง  
ที่บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จ.ลำปาง 

สำหรับการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลงานที่สำคัญจากการ
ดำเนินงานของส่วนราชการ ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  
โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 16 - 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) 

 
สำหรับภายในงานจะมีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อความสุขของประชาชน อาทิ ในเวทีกลางจะมีการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงพื้นบ้าน การแสดงก๋องปู่จา การหมุนวงล้อสลากกาชาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินช่ือดัง ร้าน
นิทรรศการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกเอกชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
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ผอ.ส่วนอำนวยการ สจป.3 นำทีม ขรก.-จนท. ร่วมกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ ณ บ้านหลุยส์  
สยามรัฐออนไลน์ 16 ธันวาคม 2565 17:44 น. ข่าวทั่วไทย  

   
วันที่ 16 ธ.ค.65 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ส่วนอำนวยการ 
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานตามรอยประวัติศาสตร์ ณ บ้านหลุยส์ ประจำปี 2565 บริเวณบ้านหลุยส์ ทีเลียว
โนเวนส์ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จัดกิจกรรมพาช้างมาหาน้อง เปิดโอกาสให้สัมผัสน้องช้างอย่างใกล้ชิด พร้อมย้อน
วันวานกับบรรยากาศบ้านเก่าเรือนไม้อายุกว่าร้อยปี ท่ีบ้านหลุยส์ ที เลียว โนเวนส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เหลืออยู่ว่าในอดีตจังหวัดลำปางเป็น
หนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีการให้สัมปทานกิจการทำป่าไม้แก่บริษัทต่างชาติ และช้างเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีบาทบาทสำคัญกับ
การค้าไม้ในสมัยนั้น เพื่อสร้างความรู้และความสุขให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

 
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนิทรรศการบ้านหลุยส์ทีเลียวโนเวนส์ กิจกรรมสร้างสรรค์
ศิลปะบนกระดาษมูลช้าง กิจกรรมให้อาหารน้องช้างอย่างใกล้ชิด เปิดประสบการณ์ใหม่กับการขี่ช้าง ถ่ายภาพย้อนยุคกับช้าง ที่บ้านหลุยส์ จิบชาชมช้าง 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนที่ ตักบาตรร่วมกับช้าง ดนตรีในสวน กิจกรรมของชุมชนท่ามะโอที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน
ยลวิถี”สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-18 ธันวาคม 2565 ณ บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง 

 

https://siamrath.co.th/n/407932
https://siamrath.co.th/kaotuathai
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221216/4c66f7449d9616f1d32d0011436fe39b2c8b195df3a76e53a92bd1b5033e041d.jpg?itok=jxF-bKft
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221216/4c13d7c72531e51cce3384462cd25d9582e6ff1996fc13951b48e646c7d97acb.jpg?itok=67OEQC9t
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221216/df90818530969ecc153679fab5e9b19e51f2cd85a532b4225e45fbd61f105704.jpg?itok=ZSCIjnyj
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221216/e6ce0aa0cfbaa05d40e03e4b823a39b759147d470822ceef78ea6930dfefdc41.jpg?itok=hIhjmY59
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ฉลามขาวบินลาดตระเวน โมโหหนัก พบป่าชายเลนถูกบุกรุกเหี้ยน 117 ไร่ เสียหาย 13 ล้านบาท 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2565 - 07:59 น.  

   

ฉลามขาวบินลาดตระเวน โมโหหนัก พบป่าชายเลนถูกบุกรุกเหี้ยน 117 ไร่ เสียหาย 13 ล้านบาท 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มอบหมายให้นายวิชัย สม
รูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 4 นำเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 4 หน่วยปฎิบัติการพิเศษฉลามขาว  สนธิ
กำลังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สุราษฎร์ธานี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.11 (กงตาก) เจ้าหน้าท่ี ตำรวจ 
กก.5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลอง
ฉนาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก ลงพื้นที่โดยการบินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อตรวจติดตามและสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ 6 ต.
คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวถูกไถปรับล้มต้นไม้ด้วยเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ สังเกตได้จากร่องรอยรถตีนตะขาบ มี
ต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โค่นล้มกระจายทั่วบริเวณ ยกเว้นไม้ขนาดใหญ่บางส่วนไว้ ได้แก่ ลำพู แสม เป็นต้น 

ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกไถดันล้ม มีลักษณะกิ่งแห้ง เนื้อไม้แตกฉีกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยพื้นท่ีบางส่วนถูกปรับสภาพให้โล่งเตยีน และมีการ
ทำคันดิน สูง 1.4 เมตร กว้าง 4 เมตร ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2530 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 จึงได้ตรวจยึดพ้ืนที่จำนวนเนื้อที่ 117.20 ไร่ ความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 13,868,276 บาท 
(อัตราไร่ละ 118,330บาท) โดยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 (30) 

อธิบดีทช. กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ใดในท่ีเกิดเหตุหรือมีบุคคลใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว รวมถึงยานพาหนะ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดในพื้นที่แต่อย่างใด จึงมอบหมายให้นายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสืบสวนดำเนินคดีกับ
ผู้กระทำความผิดต่อไป 
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