สรุปขาวประจำในวันที่ 18 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป$าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ*
- ขาวสั้นทันโลก: รุกปากวา 400 ไร ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หน!า 15 )
- ขาวสั้นทันโลก: ยึดไม!เถื่อน ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หน!า 15 )
ขาวเว็บไซต*
สจป.3.สาขาแพร และศปม.แพรรับฟ2งนโยบาย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
( เชียงใหมนิวส: 18 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506374/
สจป.3 สาขาแพรผนึกกำลัง จับกุมไม!เถื่อน ที่ปาสงวนแหงชาติแมต!าฝ2Oงซ!าย ( เชียงใหมนิวส: 18 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506383/
"ปาไม!"สะกดรอย-พบไม!เถื่อนเพียบ ( เนชั่น 18 พ.ย. 63 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378806588
สะกดรอย! ยึดไม!สัก ถูกชักลาก ( TNN 17 พ.ย. 63 )
https://www.tnnthailand.com/content/62499
ปาไม!สะกดรอยรวบ!มอดไม!ลากซุงสวนปา ออป.ลุมน้ำวังทอง แปรรูป-ซุกซอน-ตีแปะสร!างบ!านหรูอำพราง
( ผู!จัดการ 17 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/local/detail/9630000118888
รวบทันควัน! ลักตัดไม!เถื่อนแปรรูปกวา200แผน ( แนวหน!า 17 พ.ย. 63 )
https://www.naewna.com/local/532529
งาน "The Mall Garden & Decor Fair" ( กรุงเทพธุรกิจ 17 พ.ย. 63 )
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/74485
ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการอางเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
( พิมพ:ไทย 17 พ.ย. 63 )
https://www.pimthai.co.th/52721

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22947
Col.Inch: 9.70
Ad Value: 10,670
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่ากว่า 400 ไร่

รหัสข่าว: C-201118039145(17 พ.ย. 63/09:02)

หน้า: 15(ขวา)
PRValue (x3): 32,010

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22947
Col.Inch: 5.76
Ad Value: 6,336
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ยึดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-201118009178(18 พ.ย. 63/04:32)

หน้า: 15(กลาง)
PRValue (x3): 19,008

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

สจป.3.สาขาแพร และศปม.แพรรับฟงนโยบาย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 18 พ.ย. 63
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมาสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ที่ 3 สาขาแพร โดยนายประสิทธิ์ ทาช"าง ผอ.สำนักฯ, นายเสนห5
แสนมูล ผอ.ศูนย5ป/าไม"แพร, ผู"อำนวยการสวนทุกสวน รวมประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ ของพลเอก ประวิตร วงษ5สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห"องประชุมอารีย5สัมพันธ5 อาคารกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล"อม และผานระบบ VDO Conference ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมจังหวัดแพร โดยมีหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมจังหวัดแพร เข"ารวมประชุม โดยในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม นำคณะผู"บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง รวมให"การต"อนรับ และ รับมอบนโยบายสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในปJ 2564 สรุปผลการประชุมได" ดังนี้
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย5 พระมหากษัตริย5ทรงเปMนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและ แผนดินไทยให"
ได"รับความรมเย็นเปMนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให"รวมกันปกปOอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย5 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได"
การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยให"มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ5 ในการปฏิบัติงาน
ให"มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ"าหน"าที่ให"สูงขึ้น ทั้งด"านองค5ความรู"และสมรรถภาพรางกาย รวมถึงสร"างขวัญกำลังใจ
แกเจ"าหน"าที่ผู"ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ"าหน"าที่ระดับลาง อีกทั้ง ยังเน"นย้ำให" สร"างความรวมมือกับพลังประชาชน เอกชน รวมถึง
ท"องถิ่น “เพื่อรวมขับเคลื่อนไทยไปด"วยกัน”
ต"องขับเคลื่อนงานเดิมให"มีปนะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1.) เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยูอาศัย ในลักษณะแปลงรวมแกราษฎรผู"
ยากไร" หรือไร"ที่ดินทำกิน ภายใต"คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ (คทช.) ได"ขอให"เรงรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตให"เข"าทำ
ประโยชน5 รวมถึงการสร"างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคูไปด"วย ตลอดจนฟYZนฟู พัฒนาป/าชุมชน ให"มีศักยภาพเพื่อเปMนแหลง
การสร"างงาน สร"างอาชีพและรายได"ของชุมชน รวมถึงเปMนแหลงอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจายของครัวเรือน 2.) เรื่องการปลูกป/า
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต"โครงการปลูกป/าและปOองกันไฟป/า ซึ่งเปMนโครงการที่ดำเนินการรวมกับศูนย5อำนวยการใหญจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 3.) เรื่องการดำเนินงานด"านทรัพยากรน้ำ ขอให"บูรณาการทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภค

บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และเพื่อบริการการทองเที่ยว 4.) เรื่องการเรงรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ
การจัดตั้งจุดจายน้ำบาดาล ในเส"นทางคมนาคมหลัก และต"องมีการเติมน้ำใต"ดินเพื่อเปMนแหลงเก็บกักน้ำธรรมชาติที่ใหญที่สุด 5.)
การแก"ปญหาคุณภาพอากาศ และฝุ/นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต"องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปOองกันและลด
ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให"มากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
และ 6.) การแก"ไขปญหาสัตว5ป/า (ช"างและลิง) ออกจากป/ามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล"ป/า รวมถึงการดูแล และอนุรักษ5สัตว5ทะเล
หายาก ปะการัง และแหลงหญ"าทะเล
การปOองกันและแก"ไขปญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย5สินของประชาชน โดยในเรื่องปญหาไฟป/าและ
หมอกควัน ให"ทำความเข"าใจแกราษฎร ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สร"างความตระหนัก และเข"ามามีสวนรวม อีกทั้ง ให"ประสานงาน
กับผู"วาราชการจังหวัดเพื่อผนึกกำลังทั้งฝ/ายปกครอง ฝ/ายความมั่นคง สวนท"องถิ่น และประชาชน ในการเฝOาระวัง ปOองกันการเกิด
ไฟป/า มีการปฏิบัติงานเพื่อการดับไฟเมื่อเกิดไฟป/า และมีการฟYZนฟูหลังการเกิดไฟป/า ทั้งนี้ ต"องมีการเตรียมพร"อมของเครื่องมือ
อุปกรณ5 และยุทธปจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปญหาน้ำทวม กระทรวง ฯ
ต"องบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวข"องเพื่อชวยเหลือประชาชน โดยให"มีความพร"อมทั้งยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ5เพื่อชวยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การสร"างพนังกั้นน้ำ รวมถึงแจกจายน้ำดื่ม และอาหารเพื่อการ
ยังชีพ ด"านปญหาภัยแล"ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหาน้ำต"นทุน ทั้งแหลงน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต"องประสาน
ผู"วาราชการจังหวัด เพื่อกำหนดเปOาหมายกอนชวยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ และการจัดตั้งจุดจายน้ำ
เพื่อให"ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ
กระตุ"นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ให"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เรงรัดการดำเนินงาน
ในการกระตุ"นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ดังนี้ 1.) การกระตุ"นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให"มีการจ"าง
งาน สำหรับผู"ตกงานหรือ ผู"จบการศึกษาใหม เพื่อปฏิบัติงานด"านการปOองกันและดับไฟป/า การปลูกป/า รวมถึงการสร"างแหลงอาหาร
และแหลงน้ำสำหรับสัตว5ป/า และอื่น ๆ 2.) การกระตุ"นระยะกลาง โดยใช"ประโยชน5จากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ
ทั้งอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ5สัตว5ป/า พื้นที่ป/าไม"เพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว5 สวนพฤกษศาสตร5 โดยต"อง
ปรับปรุงให"มีความพร"อม กำหนดมาตรการการทองเที่ยววิถีใหม (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ5เชิญชวนโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ"นเศรษฐกิจในพื้นที่รอบแหลงทองเที่ยว ทั้งที่พัก และร"านอาหาร ร"านค"าชุมชน เพื่อสร"าง
รายได"ให"ราษฎรในพื้นที่ด"วย 3.) การกระตุ"นเศรษฐกิจในระยะยาว สงเสริมการปลูกไม"ทีคาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป/า
ปลูก ซึ่งในปจจุบันและอนาคต ความต"องการผลิตภัณฑ5จากไม" ไม"แปรรูป และไม"เพื่อพลังงาน มีแนวโน"มที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการ
สงเสริมให"มีการปลูกไม" มีคาในที่ดินเอกสารสิทธิ รวมถึงที่ดินราษฎรได"รับการอนุญาตจากรัฐ และต"องมีการดำเนินการเพื่อรับรอง
มาตรฐานด"านป/าไม"เพื่อยกระดับสูมาตรฐานการสงออกของโลก
ขอกำชับฝ/ายเลขานุการของคณะกรรมการ เรงรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวข"อง ให"เกิดผลเปMนรูปธรรม
และรายงานผลให"เปMนไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข"อง ทั้งนี้ ขอให"กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุม
มลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต"คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ และกองอำนวยการน้ำแหงชาติอยางเต็มที่
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506374/

สจป.3 สาขาแพรผนึกกำลัง จับกุมไม"เถื่อน ที่ป/าสงวนแหงชาติแมต"าฝrงซ"าย
18 พ.ย. 63
เมื่อวันทึ่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ที่ 3 สาขาแพร โดยนายประสิทธิ์ ทาช"าง

ผอ.สำนัก ฯ,

นายเสนห5 แสนมูล ผอ.ศูนย5ป/าไม"แพร, หน.ฝ/ายปOองกันรักษาป/าและควบคุมไฟป/า , หน.หนวยปOองกันและพัฒนาป/าไม"ลอง, หนวย
ปOองกันรักษาป/าที่ พร.11 (บ"านปsน) รวมกับศูนย5ปOองกันและปราบปรามป/าไม"ที่ 3 ภาคเหนือ ฯ, จนท.ปกครองจังหวัดแพร, จนท.
ตชด.32 พะเยาและ จนท.ตำรวจ สภ.ลอง รวมกันตรวจยึดไม"สักทอนจำนวน 7 ทอน ปริมาตร 1.91 ลบ.ม.อุปกรณ5ที่ใช"ในการ
กระทำผิด รถยนต5กระบะ 1 คัน ในเขตป/าสงวน ฯ แหงชาติป/าแมต"าฝrงช"าย ท"องที่ ม.7 ต.บ"านปsน อ.ลอง จ.แพร นำสงพนักงาน
สอบสวน สภ.ลอง ดำเนินคดีตามกฏหมายตอไป
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506383/

"ป/าไม""สะกดรอย-พบไม"เถื่อนเพียบ 18 พ.ย. 2563
พิษณุโลก - จนท.ป/าไม" สะกดรอย ยึดไม"สัก ถูกชักลากจากสวนป/าสัก อ.อ.ป.ลุมน้ำวังทองฝrงขวา พร"อมสามารถจับตัวมอดไม"ได"ทัน
ควัน พาไปจุดเกิดเหตุ พบไม"เถื่อนเพียบ ถูกแปรรูปแล"วกวา 200 แผน/ทอน แถมนำไม"ไปตีแปะอำพรางบ"านเปMนหลัง จับผู"ต"องหา 1
คนพร"อมรถไถลากไม"เปMนของกลาง แตยังไมพิสูจน5วา เอี่ยวบ"านหรูยังสร"างไมเสร็จข"างๆหรือไม
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ที่ 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"าหนวยปOองกันรักษาป/าที่ พล.8
(น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักดิ์ปรินทร5 สุรารักษ5 ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักอนุรักษ5
ที่ 11 พ.ต.ท.ชัย ถิ่นน้ำใส สารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าที่ป/าไม"สนธิกำลังกวา 20 นายลงพื้นที่หมู 6 บ"าน
วังตาด ต.วังนกแอน อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าที่สะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/าองค5การอุตสาหกรรมป/าไม" (อ.อ.ป.)ไปยัง
แหลงแปรรูปไม"เถื่อน ในเขตป/าสงวนแหงชาติลุมน้ำวังทองฝrงขวา จุดเกิดเหตุอยูท"ายบ"าน 193/2 หมู 6 ต.วังนกแอน อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก ทำให"สามารถจับกุมนายอำนวย เอี่ยมสำอาง พร"อมรถไถยี่ห"อฟอร5ด กำลังลากไม"สักยาวไมต่ำกวา 5 เมตร ไปยังใต"สวน
มะมวง เพื่อทำการแปรรูป นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู ไม"สัก ถูกตัดโคนและแปรรูปเปMนแผนจำนวนมากนับร"อยแผน มีรองรอย
ขี้เลื่อยสดๆ พร"อมกับแทนเครื่องเลื่อยยนต5ซึ่งสามารถใช"การได" หางออกไป 20 เมตร ยังพบวา มีไม"ชนิดตางๆ ถูกแปรรูปเปMนแผน
ยาวไมต่ำกวา 6-8 เมตร ไปตีแปะเปMนฝาบ"านจำนวน 1 หลัง ไปตีเปMนฝาบ"านจำนวน 2-3 ชั้น เพื่ออำพรางวา เปMนการอยูอาศัย
ลักษณะนำไม"เถื่อนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราว และผู"ต"องหายังพาไปยังจุดซุกซอนเลื่อยยนต5ซึ่งเปMนอุปกรณ5กระทำความผิด ที่ได"
แปรรูปไม"เปMนทอนและเปMนแผน ที่อยูกลางไรมะมวง ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป อยูข"างบ"านหรูหลังใหญที่ใช"ไม"สักจำนวนมากกำลังกอสร"าง
แตยังไมสามารถพิสูจน5แนชัดวา ใช"ไม"เถื่อนที่ยึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"านหรูหรือไม อยูระหวางเจ"าหน"าที่ตรวจสอบ
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กลาววา จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ถูกแจ"งข"อหาตามพ.ร.บ.ป/าไม" 2484
มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไมได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"โดยไมได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ใน
ครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดยไมได"รับอนุญาต และพ.ร.บ.ป/าสงวนแหงชาติ
2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไมได"รับอนุญาต และตั้งโรงงานแปรรูปโดยไมได"รับอนุญาต นับรวมไม"ทอนและแปร
รูปได"ประมาณ 200 แผน/ทอน สวนใหญเปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักทอนขนาดกวา 10 เมตร
คาดวา ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุมน้ำวังทองฝrงขวา ตอมาเจ"าหน"าที่ป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจ
ยึดและชักลากไม"ของกลางขึ้นรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำความผิดไปยัง หนวยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพื่อเตรียมทำ
บันทึกสงสำนวน คดีพนักงานสอบสวนตอไป
https://www.nationtv.tv/main/content/378806588

สะกดรอย! ยึดไมสัก ถูกชักลาก 17 พฤศจิกายน 2563
จนท.ปาไม สะกดรอย ยึดไมสัก ถูกชักลากจากสวนปาสัก ออป.ลุมน้ำวังทองฝ!"งขวา พรอมจับตัวมอดไมไดทันควัน พบไมเถื่อนเพียบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ที่ 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"า
หนวยปOองกันรักษาป/าที่ พล.8 (น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักดิ์ปรินทร5 สุรารักษ5
ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักอนุรักษ5ที่ 11 พ.ต.ท.ชัย ถิ่นน้ำใส สารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าที่ป/าไม"สนธิ
กำลังกวา 20 นายลงพื้นที่หมู 6 บ"านวังตาด ต.วังนกแอน อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าที่สะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/า ออป.
ไปยังแหลงแปรรูปไม"เถื่อน ในเขตป/าสงวนแหงชาติลุมน้ำวังทองฝrงขวา
จุดเกิดเหตุอยูท"ายบ"าน หมู 6 ต.วังนกแอน อ.วังทอง พิษณุโลก ทำให"สามารถจับกุมนายอำนวย พร"อมรถไถกำลังลากไม"สักยาวไมต่ำ
กวา 5 เมตร ไปยังใต"สวนมะมวง เพื่อทำการแปรรูป นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู ไม"สัก ถูกตัดโคนและแปรรูปเปMนแผนจำนวน
มากนับร"อยแผน มีรองรอยขี้เลื่อยสดๆ พร"อมกับแทนเครื่องเลื่อยยนต5ซึ่งสามารถใช"การได"
หางออกไป 20 เมตร ยังพบวา มีไม"ชนิดตางๆ ถูกแปรรูปเปMนแผนยาวไมต่ำกวา 6-8 เมตร ไปตีแปะเปMนฝาบ"านจำนวน 1 หลัง ไปตี
เปMนฝาบ"านจำนวน 2-3 ชั้น เพื่ออำพรางวา เปMนการอยูอาศัย ลักษณะนำไม"เถื่อนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราว และผู"ต"องหายังพาไป
ยังจุดซุกซอนเลื่อยยนต5ซึ่งเปMนอุปกรณ5กระทำความผิด ที่ได"แปรรูปไม"เปMนทอนและเปMนแผน ที่อยูกลางไรมะมวง ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป
อยูข"างบ"านหรูหลังใหญที่ใช"ไม"สักจำนวนมากกำลังกอสร"าง แตยังไมสามารถพิสูจน5แนชัดวา ใช"ไม"เถื่อนที่ยึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"าน
หรูหรือไม อยูระหวาง จนท.ตรวจสอบ
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กลาววา จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ถูกแจ"งข"อหาตาม พรบ.ป/าไม" 2484
มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไมได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"โดยไมได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ใน
ครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดยไมได"รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป/าสงวนแหงชาติ
2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไมได"รับอนุญาต และตั้งโรงงานแปรรูปโดยไมได"รับอนุญาต นับรวมไม"ทอนและแปร
รูปได"ประมาณ 200 แผน/ทอน สวนใหญเปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักทอนขนาดกวา 10 เมตร
คาดวา ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุมน้ำวังทองฝrงขวา
ตอมาเจ"าหน"าที่ป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจยึดและชักลากไม"ของกลางขึ้นรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำ
ความผิดไปยัง หนวยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพื่อเตรียมทำบันทึกสงสำนวน คดีพนักงานสวบสวนตอไป
https://www.tnnthailand.com/content/62499

ป/าไม"สะกดรอยรวบ!มอดไม"ลากซุงสวนป/า ออป.ลุมน้ำวังทอง แปรรูป-ซุกซอน-ตีแปะสร"างบ"านหรูอำพราง 17 พ.ย. 2563
สะกดรอยจับมอดไมลากจากสวนปาสัก ออป.ลุมน้ำวังทองฝ!"งขวา แปรรูปกลางสวนมะมวง กอนตีแปะสรางบานหรูอำพราง
วันนี้(17 พ.ย.) นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ที่ 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"าหนวยปOองกัน
รักษาป/าที่ พล.8 (น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักดิ์ปรินทร5 สุรารักษ5 ชุดปฏิบัติการ
พิเศษสำนักอนุรักษ5ที่ 11 พ.ต.ท.ชัย ถิ่นน้ำใส สารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าที่ป/าไม" รวมกวา 20 นาย ลง
พื้นที่หมู 6 บ"านวังตาด ต.วังนกแอน อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าที่สะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/า ออป.ไปยังแหลงแปรรูปไม"
เถื่อน ในเขตป/าสงวนแหงชาติลุมน้ำวังทองฝrงขวา
จุดเกิดเหตุอยูท"ายบ"าน 193/2 หมู 6 ต.วังนกแอน อ.วังทอง พิษณุโลก ซึ่งเจ"าหน"าที่สามารถจับกุมนาน อำนวย เอี่ยมสำอาง พร"อม
รถไถยี่ห"อฟอร5ด กำลังลากไม"สักยาวไมต่ำกวา 5 เมตร ไปทำการแปรรูปในสวนมะมวง นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู ไม"สัก ถูก
ตัดโคนและแปรรูปเปMนแผนนับร"อยแผน และมีรองรอยขี้เลื่อยสดๆ พร"อมกับแทนเครื่องเลื่อยยนต5ซึ่งยังสามารถใช"การได"หางออกไป
20 เมตร ยังพบไม"ชนิดตางๆ ถูกแปรรูปเปMนแผนยาวไมต่ำกวา 6-8 เมตร ถูกนำไปตีแปะเปMนฝาบ"าน 2-3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ลักษณะนำไม"เถื่อนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราวเพื่ออำพรางวาเปMนการอยูอาศัย และผู"ต"องหายังพาไปยังจุดซุกซอนเลื่อยยนต5ซึ่งเปMน
อุปกรณ5กระทำความผิด ที่ได"แปรรูปไม"เปMนทอนและเปMนแผน ที่อยูกลางไรมะมวง ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป อยูข"างบ"านหรูหลังใหญที่กำลัง
ใช"ไม"สักจำนวนมากกอสร"าง แตยังไมสามารถพิสูจน5แนชัดวาใช"ไม"เถื่อนที่ยึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"านหรูหรือไม
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กลาววา ปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ของกลางไม"ทอนและ
แปรรูปได"ประมาณ 200 แผน/ทอน สวนใหญเปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักทอนขนาดกวา 10 เมตร
คาดวา ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุมน้ำวังทองฝrงขวา
เบื้องต"นได"แจ"งข"อหาตาม พ.ร.บ.ป/าไม" 2484 มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไมได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"
โดยไมได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ในครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดย
ไมได"รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป/าสงวนแหงชาติ 2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไมได"รับอนุญาต และตั้งโรงงานแปร
รูปโดยไมได"รับอนุญาต
กอนที่เจ"าหน"าที่ป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจยึดและชักลากไม"ของกลางขึ้นรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำ
ความผิดไปยัง หนวยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพื่อเตรียมทำบันทึกสงสำนวน คดีพนักงวนสวบสวนตอไป
https://mgronline.com/local/detail/9630000118888

รวบทันควัน! ลักตัดไม"เถื่อนแปรรูปกวา200แผน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
17 พ.ย.63 นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ที่ 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"าหนวยปOองกันรักษา
ป/าที่ พล.8 (น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักดิ์ปรินทร5 สุรารักษ5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ
สำนักอนุรักษ5ที่ 11 พ.ต.ท.ชัย ถิ่นน้ำใส สารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าที่ป/าไม"สนธิกำลังกวา 20 นายลง
พื้นที่หมู 6 บ"านวังตาด ต.วังนกแอน อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าที่สะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/า ออป.ไปยังแหลงแปรรูปไม"
เถื่อน ในเขตป/าสงวนแหงชาติลุมน้ำวังทองฝrงขวา
จุดเกิดเหตุอยูท"ายบ"าน 193/2 หมู 6 ต.วังนกแอน อ.วังทอง พิษณุโลก ทำให"สามารถจับกุมนายอำนวย เอี่ยมสำอาง พร"อมรถไถ
ยี่ห"อฟอร5ด กำลังลากไม"สักยาวไมต่ำกวา 5 เมตร ไปยังใต"สวนมะมวง เพื่อทำการแปรรูป นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู ไม"สัก ถูก
ตัดโคนและแปรรูปเปMนแผนจำนวนมากนับร"อยแผน มีรองรอยขี้เลื่อยสดๆ พร"อมกับแทนเครื่องเลื่อยยนต5ซึ่งสามารถใช"การได"หาง
ออกไป 20 เมตร ยังพบวา มีไม"ชนิดตางๆ ถูกแปรรูปเปMนแผนยาวไมต่ำกวา 6-8 เมตร ไปตีแปะเปMนฝาบ"านจำนวน 1 หลัง ไปตีเปMน
ฝาบ"านจำนวน 2-3 ชั้น เพื่ออำพรางวา เปMนการอยูอาศัย ลักษณะนำไม"เถื่อนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราว และผู"ต"องหายังพาไปยัง
จุดซุกซอนเลื่อยยนต5ซึ่งเปMนอุปกรณ5กระทำความผิด ที่ได"แปรรูปไม"เปMนทอนและเปMนแผน ที่อยูกลางไรมะมวง ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป อยู
ข"างบ"านหรูหลังใหญที่ใช"ไม"สักจำนวนมากกำลังกอสร"าง แตยังไมสามารถพิสูจน5แนชัดวา ใช"ไม"เถื่อนที่ยึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"านหรู
หรือไม อยูระหวางจนท.ตรวจสอบ
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กลาววา จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ถูกแจ"งข"อหาตามพรบ.ป/าไม" 2484
มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไมได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"โดยไมได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ใน
ครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดยไมได"รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป/าสงวนแหงชาติ
2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไมได"รับอนุญาต และตั้งโรงงานแปรรูปโดยไมได"รับอนุญาต นับรวมไม"ทอนและแปร
รูปได"ประมาณ 200 แผน/ทอน สวนใหญเปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักทอนขนาดกวา 10 เมตร
คาดวา ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุมน้ำวังทองฝrงขวา ตอมาเจ"าหน"าที่ป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจ
ยึดและชักลากไม"ของกลางขึ้นรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำความผิดไปยัง หนวยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพื่อเตรียมทำ
บันทึกสงสำนวน คดีพนักงานสวบสวนตอไป
https://www.naewna.com/local/532529

งาน "The Mall Garden & Decor Fair" 17 พฤศจิกายน 2563 85
เดอะมอลล5ไลฟ|สโตร5 งามวงศ5วาน จัดงาน ตลาดนัดต"นไม" ไม"ดอกไม"ประดับ ของตกแตงบ"านและคาเฟ/ในสวนสุดชิค
เดอะมอลล5 ช"อปปsZงเซ็นเตอร5 รวมกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย5 จํากัด และ ธนาคารไทยพาณิชย5 จำกัด (มหาชน) จัดงาน “The Mall
Garden & Decor Fair” รวบรวมตลาดนัดต"นไม" ดอกไม" ของตกแตงบ"านและสวน ผลิตภัณฑ5จากธรรมชาติ เพลิดเพลินกับการ
ตกแตงบรรยากาศสไตล5คาเฟ/ในสวนสวยจากประเทศออสเตรเลีย พร"อมดื่มด่ำบรรยากาศคาเฟ/ในสวนสุดชิคจากร"านคาเฟ/ชื่อดัง
ชมการประกวดแคคตัสและพันธุ5ไม"ประดับ 4 สายพันธุ5 รวมทั้งเรียนรู"พืชสมุนไพรไทยจากหนวยงานภาครัฐ งานจัดระหวางวันที่
20 พฤศจิกายน 2563 – 7 ธันวาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล5 ชั้น 4 เดอะมอลล5ไลฟ|สโตร5 งามวงศ5วาน
งาน “The Mall Garden & Decor Fair” ชวนสัมผัสความรื่นรมย5ใจกลางเมือง การใช"ชีวิตอยูใกล"ชิดธรรมชาติ ตอบโจทย5ชีวิต
Urban Life ชมไฮไลท5การตกแตงบรรยากาศสไตล5คาเฟ/ในสวนจากประเทศออสเตรเลีย โดยภายในงานมีไฮไลท5และกิจกรรมที่
นาสนใจมากมาย อาทิ Plant & Garden Market และ Decor Market รวบรวมร"านต"นไม" ร"านดอกไม"นานาพันธุ5 ของตกแตงบ"าน
และสวน ผลิตภัณฑ5จากธรรมชาติและสินค"าออร5แกนิคมากมาย รวมทั้งช"อปสินค"าของตกแตงบ"าน อุปกรณ5ตกแตงสวน สินค"างาน
คราฟท5แฮนด5เมดและสินค"าไลฟ|สไตล5ครบครันจาก THE LIVING ดื่มด่ำบรรยากาศคาเฟ/ในสวนสุดชิคจาก 4 ร"านคาเฟ/ชื่อดัง
Patom Organic Cafe ร"านคาเฟ/ชื่อดังจาก จ.นครปฐม กับหลากหลายเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากแบรนด5 Sukina น้ำผลไม"และ
ผลิตภัณฑ5ออร5แกนิคที่ใช"วัตถุดิบจากฟาร5มสวนสามพรานและจากฟาร5มของเครือขายเกษตรกรในชุมชน , Amber Terrace เบเกอรี่
คาเฟ/กับเมนูเค"กซิกเนเจอร5 “โรลมะพร"าว" อรอยนุมหอมมะพร"าวและขนมโฮมเมดมากมาย , Archie Nitro Draft Life คาเฟ/กาแฟ
สุดฮิปที่ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟไนโตรโคลด5บรูว5 และ The Hass Bistro คาเฟ/อะโวคาโดชื่อดังของสายเฮลท5ตี้ที่รังสรรค5เมนูอรอยจาก
อะโวคาโด ชมการประกวดไม"ประดับ 4 สายพันธุ5 แคคตัส ไม"อวบน้ำ แซนซิเวเรียและยิมโน โดยสมาคม ไม"ประดับแหงประเทศไทย
ชิงโลประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกวา 100,000 บาท เรียนรู"พืชสมุนไพรไทยและนวัตกรรมทางการเกษตรจาก 5
หนวยงานภาครัฐ กรมการแพทย5แผนไทยและแพทย5ทางเลือก กรมป/าไม" กรมวิชาการเกษตร สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี Food Zone โดย Gourmet Natural รวบรวมสินค"าสำหรับคนรักสุขภาพและใสใจสิ่งแวดล"อมไว"
ในที่เดียว ครบครันทั้งผลิตภัณฑ5ออร5แกนิค ผัก-ผลไม", อาหารเพื่อสุขภาพ , ผลิตภัณฑ5ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้ง Homecare
และ Personal Care
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีบูธนำเสนอนิทรรศการและจำหนายหลากหลายสินค"าจากหนวยงานตางๆ อาทิ

กรมการแพทย5แผนไทยและแพทย5ทางเลือก นำเสนอ นิทรรศการมหัศจรรย5แหงสมุนไพรไทยกับการเสริมภูมิสู"ภัยการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ,นิทรรศการ “กัญชา” กับการรักษาโรค , นิทรรศการผักพื้นบ"านอาหารเปMนยา ธาตุเจ"าเรือนกับการสงเสริม
สุขภาพ รวมทั้งจำหนายผลิตภัณท5สมุนไพรตางๆ ที่ใช"บำรุงผิวพรรณและสุขภาพ
กรมวิชาการเกษตร จัดแสดงนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ5การเกษตร ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในพื้นที่ตางๆ และ
การจำหนายผลิตภัณฑ5ของศูนย5ทองเที่ยวฯ และเกษตรกร
กรมป/าไม" แจกกล"าไม" จำนวน 500 ต"น ในวันที่ 23 – 27 พ.ย. 63 และแจกเมล็ดกล"าไม" วันที่ 26 พ.ย. 63
สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมเสวนาให"ความรู"วิธีการผลิต และประโยชน5ของ “ส"มแขก”
วันที่ 20 – 21 พ.ย. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จำหนายต"นไม"และผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน กระท"อน แคคตัส ไม"ฟอกอากาศ กล"วยไม"
ต"นอโกลนีมาหรือแก"วกาญจนา และโกสน
Thai Com โชว5นวัตกรรมการเกษตรยุคใหม Smart Farm “เจ"าเอี้ยง” โดรนเกษตรอัจฉริยะ
ภายในงาน เพลิดเพลินกับ “ดนตรีในสวน” จากวงดนตรี Live Band ทุกวันเสาร5-อาทิตย5 และเชิญชมการบรรเลงบทเพลงเพราะๆ
โดยนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน ระหวางวันที่ 5 – 7 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. และ 17.00 น.
พิเศษสำหรับสมาชิก M Card รับสิทธิ์เวิร5กช็อปฟรี! เพียงช"อปในศูนย5ฯ หรือห"างฯ ครบ 500 บาท
วันที่ 21 - 22 พ.ย. 63 เวิร5กช็อป Organic Scrub by Patom Organic Cafe , วันที่ 5 - 6 ธ.ค. 63 เวิร5กช็อปจัดสวนขวด
Terrarium by T.Forests (จำกัด 20 สิทธิ์/รอบ รวม 3 รอบ เวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.)
สิทธิพิเศษสำหรับผู"ถือบัตรเดบิต หรือ บัตรเติมเงิน SCB M รับสิทธิ์ 2 ตอ : ตอที่ 1 ใช"จายผานบัตร เดบิต หรือ บัตรเติมเงิน SCB M
ภายในศูนย5ฯหรือห"างฯ ครบ 300 บาท แลกรับคูปองเงินสด 100 บาท เพื่อช"อปสินค"าภายในงาน “The Mall Garden & Decor
Fair” และตอที่ 2 แลกคะแนน 99 M Point รับสิทธิ์รวมกิจกรรมเวิร5กช็อป Cactus Workshop by โกŽะตี๋ (เฉพาะวันที่ 29 พ.ย. 63
จำกัด 20 สิทธิ์/รอบ เวลา 13.00 น. และ 16.00 น.)
สิทธิเศษสำหรับลูกค"า Coca Cola ตอที่ 1 แชร5ภาพถายในงาน รับโค"กฟรี! ตอที่ 2 ทุกภาพถายมีสิทธิ์ลุ"นรับบัตรกำนัลห"างฯ 500
บาท (จำนวนจำกัด) พิเศษ ลูกค"า M Card แลก 9 M Points รับเครื่องดื่ม Soft Drinks ที่บูธ Coke Mixology ภายในงาน
สัมผัสความรื่นรมย5ใกล"ชิดธรรมชาติในงาน “The Mall Garden & Decor Fair” รวบรวมต"นไม" ไม"ดอกไม"ประดับ ดอกไม" ของ
ตกแตงบ"านและสวน สินค"าออร5แกนิคมากมาย เพลิดเพลินกับคาเฟ/สุดชิคในบรรยากาศสวนสวย งานจัดระหวางวันที่ 20
พฤศจิกายน 2563 – 7 ธันวาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล5 ชั้น 4 เดอะมอลล5ไลฟ|สโตร5 งามวงศ5วาน
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/74485

17 พฤศจิกายน 2563
ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการอางเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี ชวยราษฎรผานพ"นวิกฤติแล"ง-น้ำทวม มีน้ำใช"พอเพียงและยั่งยืน
จากกรณีนายสุพจน5 แก"วพิลา ราษฎรบ"านใหมศรีสุข หมูที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได"มีหนังสือขอ
พระราชทานโครงการกอสร"างอางเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร เพื่อแก"ไขปญหาความเดือดร"อนจากภัยแล"งและปญหาอุทกภัย
เมื่อปJ 2560 ตอมาสำนักพระราชวังได"มีหนังสือที่ รล 0008.2/28005 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ขอให"ทางสำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาเสนอข"อคิดเห็นหรือข"อเสนอแนะกรณี
ดังกลาว ซึ่งทางสำนักงาน กปร.ก็ได"ดำเนินการตรวจสอบข"อเท็จจริงรวมกับกรมชลประทาน กรมป/าไม" กรมอุทยานแหงชาติ สัตว5ป/า
และพันธุ5พืช หนวยงานที่เกี่ยวข"อง ตลอดจนผู"ร"อง และราษฎรในพื้นที่ หลังจากนั้นสำนักงาน กปร.ได"นำความกราบบังคมทูลพระ
กรุณาทรงทราบฝ/าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ รับโครงการอางเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2563 สำหรับบริเวณพื้นที่กอสร"างโครงการอางเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่รับน้ำเหนือจุด
ที่ตั้งหัวงานประมาณ 18.19 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำทาเฉลี่ยทั้งปJประมาณ 3,964,908 ลูกบาศก5เมตร จากสภาพภูมิประเทศ
เปMนที่ราบเนิน มีรองน้ำลึก มีความลาดชัน จึงกำหนดความสูงของทำนบดินประมาณ 10 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร
สามารถเก็บกักน้ำได"ประมาณ 298,390 ลูกบาศก5เมตร สามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตรได"ประมาณ 670 ไร แตเนื่องจากบริเวณ
ดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติป/าวังเพลิง ป/ามวง วังคอม ป/าลำนารายณ5 ซึ่งกรมป/าไม"ได"กำหนดเปMนเขตป/าสงวนแหงชาติ และ
อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมป/าไม" จึงต"องขออนุญาตเข"าทำประโยชน5ในพื้นที่เสียกอน จึงจะดำเนินการกอสร"างโครงการอาง
เก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริได" โดยคาดวาจะเริ่มดำเนินการกอสร"างประมาณเดือนกุมภาพันธ5 2564 เมื่อโครงการ
กอสร"างแล"วเสร็จก็จะเปMนแหลงน้ำชวยเสริมน้ำฝนให"กับพื้นที่เพาะปลูกข"าวประมาณ 900 ไร และปลูกพืชไรฤดูแล"งประมาณ 260
ไร ในท"องที่หมูที่ 4-หมูที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได"อยางเพียงพอตลอดทั้งปJ ซึ่งจะชวยเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรของพื้นที่รับประโยชน5 และเปMนแหลงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว5 เปMนแหลงน้ำเพื่อฟYZนฟูป/าในเขตป/าสงวนป/า
มวงวังคอม ป/าวังเพลิง ป/าลำนารายณ5 โดยรอบบริเวณอางเก็บน้ำฯ
พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
ภาคกลาง กลาววา พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ได"ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ รับโครงการอางเก็บน้ำวังตะโกไว"เปMน
โครงการพระราชดำริเรียบร"อยแล"ว ตั้งแตเดือนกันยายน 2563 ซึ่งถือวารวดเร็วมาก พระองค5ทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่ง
และคาดวาจะเริ่มดำเนินการกอสร"างในปJงบประมาณ 2564 อยางแนนอน โดยในปJ 2564-2565 เชื่อวาราษฎรตำบลโคกแสมสารจะ
ได"ใช"น้ำอยางเต็มที่ สวนแก"มลิงเดิมก็มีปริมาณน้ำอยูพอสมควร แล"วก็จะมีน้ำเหลือพอใช"ตลอดทั้งปJ อีกทั้งสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
เกษตรกรจากการปลูกอ"อย ข"าว ยางพารา มาเปMนปลูกพืชสวนผสมได"เลย ซึ่งก็จะคล"ายๆ กับพื้นที่รอบเขื่อนป/าสักชลสิทธิ์
เพราะฉะนั้นชาวบ"านจะต"องดำเนินการจัดตั้งกลุมผู"ใช"น้ำขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำให"มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป
“พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูหัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการพระราชดำริทุกโครงการ
รวมทั้งโครงการใหมๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เองด"วย ในโอกาสนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับนายสุพจน5 แก"วพิลา และราษฎรใน
พื้นที่ด"วย เพราะหลังจากนี้จะมีน้ำใช"อยางเพียงพอตลอดทั้งปJ แล"วก็ขอฝากไว"วา อยาแยงน้ำกัน อยาทะเลาะกัน ขอให"ทุกคนรักและ
สามัคคีกัน รู"จักแบงปนกัน ชวยกันดูแลรักษาอางเก็บน้ำนี้ไว"ตลอดไป เพระถือวาเปMนทรัพย5สินของประชาชนทั้งสิ้น สามารถพัฒนา
ตอยอดทำสปsลเวย5ชวยเพิ่มปริมาณน้ำได"อีก ทำให"เกิดอาชีพประมงพื้นบ"าน ซึ่งเปMนเรื่องที่ดีมาก แตก็ขอให"ระวังพวกนายทุนจะเข"า
มายึดครองพื้นที่ เพราะพื้นที่นี้เปMนของพวกเราทุกคน จะต"องไมเปMนของใครคนใดคนหนึ่ง” พลอากาศเอก จอม กลาว
นับเปMนพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งแกนายสุพจน5 แก"วพิลา ราษฎรบ"านใหมศรีอุบล และราษฎรตำบลโคกแสมสาร เมื่อทราบวา
พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ รับไว"เปMนโครงการพระราชดำริ ทำให"ราษฎรทุกคนรู"สึก
ซาบซึ้งและดีใจมาก
นายสุพจน5 แก"วพิลา ราษฎรบ"านใหมศรีอุบล กลาวถึงที่มาของโครงการฯ วา ทางกลุมชาวบ"านได"สงหนังสือขอถวายฎีกาไปทาง
ไปรษณีย5 เมื่อปJ 2560 เพื่อขอพระราชทานโครงการพระราชดำริ ซึ่งขณะนั้นชาวบ"านเดือดร"อนมาก เกิดปญหาภัยแล"งอยางรุนแรง
มีน้ำไมเพียงพอสำหรับการเกษตร ต"องรอน้ำฝนเพียงอยางเดียว ซึ่งชาวบ"านสวนใหญทำอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชหลักคือ ข"าว สวน
อาชีพเสริมคือ ทอผ"า มีชีวิตความเปMนอยูคอนข"างลำบาก ทำไรทำนาก็ไมได" เพราะขาดแคลนน้ำ
“มาวันนี้ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได"พระราชทานโครงการพระราชดำริแล"ว พวกเราชาวโคกแสมสารสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
พระองค5ทานได"โปรดเกล"าฯ ให"ชาวบ"านได"รับประโยชน5 ชวยให"ชาวบ"านมีความเปMนอยูดีขึ้น จากพื้นที่ที่เคยแห"งแล"ง ตอจากนี้ไปก็ไม
ต"องรอน้ำฝนเพียงอยางเดียว แล"ว เราจะมีการปลูกพืชผสมผสาน เพราะวามีน้ำใช"แล"ว ชาวบ"านกวา 500 ครัวเรือน จะได"รับ
ประโยชน5เกือบ 5,000 ไร ซึ่งขณะนี้กำลังวางแผนจัดตั้งกลุมผู"ใช"น้ำ เพื่อให"ชุมชนเข"มแข็ง รู"จักการใช"น้ำอยางคุ"มคาและเกิด
ประโยชน5สูงสุด ท"ายสุดนี้ พวกเราขอเทิดทูนสถาบัน แล"วก็รักพระองค5ทานมาตลอด พวกเราพร"อมที่จะปกปOองพระองค5ทาน ขอให"
พระองค5ทรงพระเจริญ” นายสุพจน5 กลาว
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