
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 18 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

-  ข�าวสั้นทันโลก: รุกป�ากว�า 400 ไร�  ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หน!า 15 )      

-  ข�าวสั้นทันโลก: ยึดไม!เถ่ือน ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หน!า 15 )      

ข�าวเว็บไซต* 

สจป.3.สาขาแพร� และศปม.แพร�รับฟ2งนโยบาย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  

( เชียงใหม�นิวส: 18 พ.ย. 63 ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506374/ 

สจป.3 สาขาแพร�ผนึกกำลัง จับกุมไม!เถ่ือน ท่ีป�าสงวนแห�งชาติแม�ต!าฝ2Oงซ!าย ( เชียงใหม�นิวส: 18 พ.ย. 63 ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506383/ 

"ป�าไม!"สะกดรอย-พบไม!เถ่ือนเพียบ  ( 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 

ป�าไม!สะกดรอยรวบ!มอดไม!ลากซุงสวนป�า ออป.ลุ�มน้ำวังทอง แปรรูป-ซุกซ�อน-ตีแปะสร!างบ!านหรูอำพราง 

( ผู!จัดการ 17 พ.ย. 63 ) 

https://mgronline.com/local/detail/9630000118888 

รวบทันควัน! ลักตัดไม!เถ่ือนแปรรูปกว�า200แผ�น ( 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 

ในหลวงรัชกาลท่ี 10 พระราชทานโครงการอ�างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

( พิมพ:ไทย 17 พ.ย. 63 ) 

https://www.pimthai.co.th/52721 

 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22947
วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 15(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่ากว่า 400 ไร่

รหัสข่าว: C-201118039145(17 พ.ย. 63/09:02) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.70 Ad Value: 10,670 PRValue : 32,010 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22947
วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 15(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ยึดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-201118009178(18 พ.ย. 63/04:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 5.76 Ad Value: 6,336 PRValue : 19,008 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
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RFD
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สจป.3.สาขาแพร� และศปม.แพร�รับฟ�งนโยบาย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม  18 พ.ย. 63 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ีผ�านมาสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ท่ี 3 สาขาแพร� โดยนายประสิทธิ์ ท�าช"าง  ผอ.สำนักฯ, นายเสน�ห5 

แสนมูล ผอ.ศูนย5ป/าไม"แพร�, ผู"อำนวยการส�วนทุกส�วน ร�วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ในโอกาส

เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ ของพลเอก ประวิตร วงษ5สุวรรณ   รองนายกรัฐมนตรี ณ ห"องประชุมอารีย5สัมพันธ5 อาคารกรมส�งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล"อม และผ�านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมจังหวัดแพร� โดยมีหน�วยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมจังหวัดแพร� เข"าร�วมประชุม โดยในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม นำคณะผู"บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ร�วมให"การต"อนรับ และ รับมอบนโยบายสำคัญ

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในปJ 2564  สรุปผลการประชุมได" ดังนี้ 

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย5 พระมหากษัตริย5ทรงเปMนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและ  แผ�นดินไทยให"

ได"รับความร�มเย็นเปMนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให"ร�วมกันปกปOอง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย5 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิได" 

การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยให"มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ5    ในการปฏิบัติงาน

ให"มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ"าหน"าท่ีให"สูงข้ึน ท้ังด"านองค5ความรู"และสมรรถภาพร�างกาย รวมถึงสร"างขวัญกำลังใจ

แก�เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ"าหน"าท่ีระดับล�าง อีกท้ัง  ยังเน"นย้ำให" สร"างความร�วมมือกับพลังประชาชน เอกชน รวมถึง

ท"องถ่ิน “เพ่ือร�วมขับเคลื่อนไทยไปด"วยกัน” 

ต"องขับเคลื่อนงานเดิมให"มีปนะสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 1.) เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู�อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก�ราษฎรผู"

ยากไร" หรือไร"ท่ีดินทำกิน ภายใต"คณะกรรมการจัดท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ได"ขอให"เร�งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให"เข"าทำ

ประโยชน5 รวมถึงการสร"างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู�ไปด"วย ตลอดจนฟYZนฟู พัฒนาป/าชุมชน ให"มีศักยภาพเพ่ือเปMนแหล�ง

การสร"างงาน สร"างอาชีพและรายได"ของชุมชน รวมถึงเปMนแหล�งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ�ายของครัวเรือน 2.) เรื่องการปลูกป/า 

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ภายใต"โครงการปลูกป/าและปOองกันไฟป/า ซ่ึงเปMนโครงการท่ีดำเนินการร�วมกับศูนย5อำนวยการใหญ�จิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. 3.) เรื่องการดำเนินงานด"านทรัพยากรน้ำ ขอให"บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภค



บริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท�องเท่ียว 4.) เรื่องการเร�งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ� 

การจัดต้ังจุดจ�ายน้ำบาดาล ในเส"นทางคมนาคมหลัก และต"องมีการเติมน้ำใต"ดินเพ่ือเปMนแหล�งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ�ท่ีสุด 5.) 

การแก"ป�ญหาคุณภาพอากาศ และฝุ/นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต"องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการปOองกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให"มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง     

และ 6.) การแก"ไขป�ญหาสัตว5ป/า (ช"างและลิง) ออกจากป/ามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล"ป/า รวมถึงการดูแล และอนุรักษ5สัตว5ทะเล

หายาก ปะการัง และแหล�งหญ"าทะเล 

การปOองกันและแก"ไขป�ญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย5สินของประชาชน โดยในเรื่องป�ญหาไฟป/าและ

หมอกควัน ให"ทำความเข"าใจแก�ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร"างความตระหนัก และเข"ามามีส�วนร�วม อีกท้ัง ให"ประสานงาน

กับผู"ว�าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝ/ายปกครอง  ฝ/ายความม่ันคง ส�วนท"องถ่ิน และประชาชน ในการเฝOาระวัง ปOองกันการเกิด

ไฟป/า มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟป/า และมีการฟYZนฟูหลังการเกิดไฟป/า ท้ังนี้ ต"องมีการเตรียมพร"อมของเครื่องมือ 

อุปกรณ5   และยุทธป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต�อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องป�ญหาน้ำท�วม กระทรวง ฯ 

ต"องบูรณาการร�วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องเพ่ือช�วยเหลือประชาชน โดยให"มีความพร"อมท้ังยานพาหนะ 

เครื่องมือ อุปกรณ5เพ่ือช�วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การสร"างพนังก้ันน้ำ รวมถึงแจกจ�ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการ

ยังชีพ ด"านป�ญหาภัยแล"ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหาน้ำต"นทุน ท้ังแหล�งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต"องประสาน

ผู"ว�าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเปOาหมายก�อนช�วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ� และการจัดต้ังจุดจ�ายน้ำ

เพ่ือให"ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

กระตุ"นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ให"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เร�งรัดการดำเนินงาน

ในการกระตุ"นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ดังนี้ 1.) การกระตุ"นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให"มีการจ"าง

งาน สำหรับผู"ตกงานหรือ ผู"จบการศึกษาใหม� เพ่ือปฏิบัติงานด"านการปOองกันและดับไฟป/า การปลูกป/า รวมถึงการสร"างแหล�งอาหาร

และแหล�งน้ำสำหรับสัตว5ป/า และอ่ืน ๆ  2.) การกระตุ"นระยะกลาง โดยใช"ประโยชน5จากแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ 

ท้ังอุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ5สัตว5ป/า พ้ืนท่ีป/าไม"เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว5 สวนพฤกษศาสตร5 โดยต"อง

ปรับปรุงให"มีความพร"อม กำหนดมาตรการการท�องเท่ียววิถีใหม� (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ5เชิญชวนโดยเฉพาะ

นักท�องเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือกระตุ"นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล�งท�องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร"านอาหาร ร"านค"าชุมชน เพ่ือสร"าง

รายได"ให"ราษฎรในพ้ืนท่ีด"วย 3.) การกระตุ"นเศรษฐกิจในระยะยาว ส�งเสริมการปลูกไม"ทีค�าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป/า

ปลูก ซ่ึงในป�จจุบันและอนาคต ความต"องการผลิตภัณฑ5จากไม" ไม"แปรรูป และไม"เพ่ือพลังงาน มีแนวโน"มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการ

ส�งเสริมให"มีการปลูกไม" มีค�าในท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได"รับการอนุญาตจากรัฐ และต"องมีการดำเนินการเพ่ือรับรอง

มาตรฐานด"านป/าไม"เพ่ือยกระดับสู�มาตรฐานการส�งออกของโลก 

ขอกำชับฝ/ายเลขานุการของคณะกรรมการ เร�งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง   ให"เกิดผลเปMนรูปธรรม 

และรายงานผลให"เปMนไปตามมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวข"อง ท้ังนี้ ขอให"กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุม

มลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต"คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห�งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห�งชาติอย�างเต็มท่ี 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506374/ 

 



 

สจป.3 สาขาแพร�ผนึกกำลัง จับกุมไม"เถ่ือน ท่ีป/าสงวนแห�งชาติแม�ต"าฝ�rงซ"าย 

18 พ.ย. 63 

เม่ือวันท่ึวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ท่ี 3 สาขาแพร� โดยนายประสิทธิ์ ท�าช"าง          ผอ.สำนัก ฯ, 

นายเสน�ห5 แสนมูล ผอ.ศูนย5ป/าไม"แพร�, หน.ฝ/ายปOองกันรักษาป/าและควบคุมไฟป/า , หน.หน�วยปOองกันและพัฒนาป/าไม"ลอง, หน�วย

ปOองกันรักษาป/าท่ี พร.11 (บ"านปsน) ร�วมกับศูนย5ปOองกันและปราบปรามป/าไม"ท่ี 3 ภาคเหนือ ฯ, จนท.ปกครองจังหวัดแพร�, จนท.

ตชด.32 พะเยาและ จนท.ตำรวจ สภ.ลอง ร�วมกันตรวจยึดไม"สักท�อนจำนวน 7 ท�อน ปริมาตร 1.91 ลบ.ม.อุปกรณ5ท่ีใช"ในการ

กระทำผิด รถยนต5กระบะ 1 คัน ในเขตป/าสงวน ฯ แห�งชาติป/าแม�ต"าฝ�rงช"าย ท"องท่ี ม.7 ต.บ"านปsน อ.ลอง จ.แพร� นำส�งพนักงาน

สอบสวน สภ.ลอง ดำเนินคดีตามกฏหมายต�อไป 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506383/ 

 

 

 

 



 

 

"ป/าไม""สะกดรอย-พบไม"เถ่ือนเพียบ   18 พ.ย. 2563 
พิษณุโลก - จนท.ป/าไม" สะกดรอย ยึดไม"สัก ถูกชักลากจากสวนป/าสัก อ.อ.ป.ลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา พร"อมสามารถจับตัวมอดไม"ได"ทัน
ควัน พาไปจุดเกิดเหตุ พบไม"เถ่ือนเพียบ ถูกแปรรูปแล"วกว�า 200 แผ�น/ท�อน แถมนำไม"ไปตีแปะอำพรางบ"านเปMนหลัง จับผู"ต"องหา 1 
คนพร"อมรถไถลากไม"เปMนของกลาง แต�ยังไม�พิสูจน5ว�า เอ่ียวบ"านหรูยังสร"างไม�เสร็จข"างๆหรือไม� 
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ท่ี 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"าหน�วยปOองกันรักษาป/าท่ี พล.8 
(น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักด์ิปรินทร5 สุรารักษ5 ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักอนุรักษ5
ท่ี 11 พ.ต.ท.ชัย ถ่ินน้ำใส สารวัตรสืบสวนภธูรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าท่ีป/าไม"สนธิกำลังกว�า 20 นายลงพ้ืนท่ีหมู� 6 บ"าน
วังตาด ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าท่ีสะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/าองค5การอุตสาหกรรมป/าไม" (อ.อ.ป.)ไปยัง
แหล�งแปรรูปไม"เถ่ือน ในเขตป/าสงวนแห�งชาติลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา จุดเกิดเหตุอยู�ท"ายบ"าน 193/2 หมู� 6 ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก ทำให"สามารถจับกุมนายอำนวย เอ่ียมสำอาง พร"อมรถไถยี่ห"อฟอร5ด กำลังลากไม"สักยาวไม�ต่ำกว�า 5 เมตร ไปยังใต"สวน
มะม�วง เพ่ือทำการแปรรูป นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู� ไม"สัก ถูกตัดโค�นและแปรรูปเปMนแผ�นจำนวนมากนับร"อยแผ�น มีร�องรอย
ข้ีเลื่อยสดๆ พร"อมกับแท�นเครื่องเลื่อยยนต5ซ่ึงสามารถใช"การได" ห�างออกไป 20 เมตร ยังพบว�า มีไม"ชนิดต�างๆ ถูกแปรรูปเปMนแผ�น
ยาวไม�ต่ำกว�า 6-8 เมตร ไปตีแปะเปMนฝาบ"านจำนวน 1 หลัง ไปตีเปMนฝาบ"านจำนวน 2-3 ชั้น เพ่ืออำพรางว�า เปMนการอยู�อาศัย 
ลักษณะนำไม"เถ่ือนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราว และผู"ต"องหายังพาไปยังจุดซุกซ�อนเลื่อยยนต5ซ่ึงเปMนอุปกรณ5กระทำความผิด ท่ีได"
แปรรูปไม"เปMนท�อนและเปMนแผ�น ท่ีอยู�กลางไร�มะม�วง ขนาด 2 นิ้วข้ึนไป อยู�ข"างบ"านหรูหลังใหญ�ท่ีใช"ไม"สักจำนวนมากกำลังก�อสร"าง 
แต�ยังไม�สามารถพิสูจน5แน�ชัดว�า ใช"ไม"เถ่ือนท่ียึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"านหรูหรือไม� อยู�ระหว�างเจ"าหน"าท่ีตรวจสอบ 
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กล�าวว�า จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ถูกแจ"งข"อหาตามพ.ร.บ.ป/าไม" 2484 
มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไม�ได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"โดยไม�ได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ใน
ครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดยไม�ได"รับอนุญาต และพ.ร.บ.ป/าสงวนแห�งชาติ 
2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไม�ได"รับอนุญาต และต้ังโรงงานแปรรูปโดยไม�ได"รับอนุญาต นับรวมไม"ท�อนและแปร
รูปได"ประมาณ 200 แผ�น/ท�อน ส�วนใหญ�เปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักท�อนขนาดกว�า 10 เมตร 
คาดว�า ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา ต�อมาเจ"าหน"าท่ีป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจ
ยึดและชักลากไม"ของกลางข้ึนรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำความผิดไปยัง หน�วยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพ่ือเตรียมทำ
บันทึกส�งสำนวน คดีพนักงานสอบสวนต�อไป 
https://www.nationtv.tv/main/content/378806588 



 

 

 

สะกดรอย! ยึดไมสัก ถูกชักลาก  17 พฤศจิกายน 2563  
จนท.ป�าไม สะกดรอย ยึดไมสัก ถูกชักลากจากสวนป�าสัก ออป.ลุ�มน้ำวังทองฝ!"งขวา พรอมจับตัวมอดไมไดทันควัน พบไมเถ่ือนเพียบ 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ท่ี 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"า
หน�วยปOองกันรักษาป/าท่ี พล.8 (น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนกัอนุรักษ5ฯ 11 นายศักด์ิปรินทร5 สุรารักษ5 
ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักอนุรักษ5ท่ี 11 พ.ต.ท.ชัย ถ่ินน้ำใส สารวัตรสืบสวนภธูรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าท่ีป/าไม"สนธิ
กำลังกว�า 20 นายลงพ้ืนท่ีหมู� 6 บ"านวังตาด ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าท่ีสะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/า ออป.
ไปยังแหล�งแปรรูปไม"เถ่ือน ในเขตป/าสงวนแห�งชาติลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา  
จุดเกิดเหตุอยู�ท"ายบ"าน หมู� 6 ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง พิษณุโลก ทำให"สามารถจับกุมนายอำนวย พร"อมรถไถกำลังลากไม"สักยาวไม�ต่ำ
กว�า 5 เมตร ไปยังใต"สวนมะม�วง เพ่ือทำการแปรรูป นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู� ไม"สัก ถูกตัดโค�นและแปรรูปเปMนแผ�นจำนวน
มากนับร"อยแผ�น  มีร�องรอยข้ีเลื่อยสดๆ พร"อมกับแท�นเครื่องเลื่อยยนต5ซ่ึงสามารถใช"การได" 
ห�างออกไป 20 เมตร ยังพบว�า มีไม"ชนิดต�างๆ ถูกแปรรูปเปMนแผ�นยาวไม�ต่ำกว�า 6-8 เมตร ไปตีแปะเปMนฝาบ"านจำนวน 1 หลัง ไปตี
เปMนฝาบ"านจำนวน 2-3 ชั้น เพ่ืออำพรางว�า เปMนการอยู�อาศัย ลักษณะนำไม"เถ่ือนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราว และผู"ต"องหายังพาไป
ยังจุดซุกซ�อนเลื่อยยนต5ซ่ึงเปMนอุปกรณ5กระทำความผิด ท่ีได"แปรรูปไม"เปMนท�อนและเปMนแผ�น ท่ีอยู�กลางไร�มะม�วง ขนาด 2 นิ้วข้ึนไป 
อยู�ข"างบ"านหรูหลังใหญ�ท่ีใช"ไม"สักจำนวนมากกำลังก�อสร"าง แต�ยังไม�สามารถพิสูจน5แน�ชัดว�า ใช"ไม"เถ่ือนท่ียึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"าน
หรูหรือไม� อยู�ระหว�าง จนท.ตรวจสอบ  
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กล�าวว�า จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ถูกแจ"งข"อหาตาม พรบ.ป/าไม" 2484 
มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไม�ได"รับอนุญาต,  มาตรา 11 ฐานทำไม"โดยไม�ได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ใน
ครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดยไม�ได"รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป/าสงวนแห�งชาติ 
2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไม�ได"รับอนุญาต และต้ังโรงงานแปรรูปโดยไม�ได"รับอนุญาต  นับรวมไม"ท�อนและแปร
รูปได"ประมาณ 200 แผ�น/ท�อน ส�วนใหญ�เปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักท�อนขนาดกว�า 10 เมตร 
คาดว�า ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา  
ต�อมาเจ"าหน"าท่ีป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจยึดและชักลากไม"ของกลางข้ึนรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำ
ความผิดไปยัง หน�วยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพ่ือเตรียมทำบันทึกส�งสำนวน คดีพนักงานสวบสวนต�อไป 
https://www.tnnthailand.com/content/62499 



 

 

 

 

ป/าไม"สะกดรอยรวบ!มอดไม"ลากซุงสวนป/า ออป.ลุ�มน้ำวังทอง แปรรูป-ซุกซ�อน-ตีแปะสร"างบ"านหรูอำพราง 17 พ.ย. 2563  
สะกดรอยจับมอดไมลากจากสวนป�าสัก ออป.ลุ�มน้ำวังทองฝ!"งขวา แปรรูปกลางสวนมะม�วง ก�อนตีแปะสรางบานหรูอำพราง 
วันนี้(17 พ.ย.) นายสำรวย ชมุบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ท่ี 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"าหน�วยปOองกัน
รักษาป/าท่ี พล.8 (น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักด์ิปรินทร5 สุรารักษ5 ชุดปฏิบัติการ
พิเศษสำนักอนุรักษ5ท่ี 11 พ.ต.ท.ชัย ถ่ินน้ำใส สารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าท่ีป/าไม" รวมกว�า 20 นาย ลง
พ้ืนท่ีหมู� 6 บ"านวังตาด ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าท่ีสะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/า ออป.ไปยังแหล�งแปรรูปไม"
เถ่ือน ในเขตป/าสงวนแห�งชาติลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา 
จุดเกิดเหตุอยู�ท"ายบ"าน 193/2 หมู� 6 ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง พิษณุโลก ซ่ึงเจ"าหน"าท่ีสามารถจับกุมนาน อำนวย เอ่ียมสำอาง พร"อม
รถไถยี่ห"อฟอร5ด กำลังลากไม"สักยาวไม�ต่ำกว�า 5 เมตร ไปทำการแปรรูปในสวนมะม�วง นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู� ไม"สัก ถูก
ตัดโค�นและแปรรูปเปMนแผ�นนับร"อยแผ�น และมีร�องรอยข้ีเลื่อยสดๆ พร"อมกับแท�นเครื่องเลื่อยยนต5ซ่ึงยังสามารถใช"การได"ห�างออกไป 
20 เมตร ยังพบไม"ชนิดต�างๆ ถูกแปรรูปเปMนแผ�นยาวไม�ต่ำกว�า 6-8 เมตร ถูกนำไปตีแปะเปMนฝาบ"าน 2-3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 
ลักษณะนำไม"เถ่ือนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราวเพ่ืออำพรางว�าเปMนการอยู�อาศัย และผู"ต"องหายังพาไปยังจุดซุกซ�อนเลื่อยยนต5ซ่ึงเปMน
อุปกรณ5กระทำความผิด ท่ีได"แปรรูปไม"เปMนท�อนและเปMนแผ�น ท่ีอยู�กลางไร�มะม�วง ขนาด 2 นิ้วข้ึนไป อยู�ข"างบ"านหรูหลังใหญ�ท่ีกำลัง
ใช"ไม"สักจำนวนมากก�อสร"าง แต�ยังไม�สามารถพิสูจน5แน�ชัดว�าใช"ไม"เถ่ือนท่ียึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"านหรูหรือไม� 
นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กล�าวว�า ปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ของกลางไม"ท�อนและ
แปรรูปได"ประมาณ 200 แผ�น/ท�อน ส�วนใหญ�เปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักท�อนขนาดกว�า 10 เมตร 
คาดว�า ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา 
เบ้ืองต"นได"แจ"งข"อหาตาม พ.ร.บ.ป/าไม" 2484 มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไม�ได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"
โดยไม�ได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ในครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดย
ไม�ได"รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป/าสงวนแห�งชาติ 2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไม�ได"รับอนุญาต และต้ังโรงงานแปร
รูปโดยไม�ได"รับอนุญาต 
ก�อนท่ีเจ"าหน"าท่ีป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจยึดและชักลากไม"ของกลางข้ึนรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำ
ความผิดไปยัง หน�วยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพ่ือเตรียมทำบันทึกส�งสำนวน คดีพนักงวนสวบสวนต�อไป 
https://mgronline.com/local/detail/9630000118888 



 
 

รวบทันควัน! ลักตัดไม"เถ่ือนแปรรูปกว�า200แผ�น    วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

17 พ.ย.63 นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป/าไม"ท่ี 4 นายปรีชา พรมมกุล หัวหน"าหน�วยปOองกันรักษา

ป/าท่ี พล.8 (น้ำยาง), นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน"าสายตรวจสำนักอนุรักษ5ฯ 11 นายศักด์ิปรินทร5 สุรารักษ5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ

สำนักอนุรักษ5ท่ี 11 พ.ต.ท.ชัย ถ่ินน้ำใส สารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร"อมกำลังเจ"าหน"าท่ีป/าไม"สนธิกำลังกว�า 20 นายลง

พ้ืนท่ีหมู� 6 บ"านวังตาด ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง หลังเจ"าหน"าท่ีสะกดรอยติดตามการชักลากไม"จากสวนป/า ออป.ไปยังแหล�งแปรรูปไม"

เถ่ือน ในเขตป/าสงวนแห�งชาติลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา 

จุดเกิดเหตุอยู�ท"ายบ"าน 193/2 หมู� 6 ต.วังนกแอ�น อ.วังทอง พิษณุโลก ทำให"สามารถจับกุมนายอำนวย เอ่ียมสำอาง พร"อมรถไถ

ยี่ห"อฟอร5ด กำลังลากไม"สักยาวไม�ต่ำกว�า 5 เมตร ไปยังใต"สวนมะม�วง เพ่ือทำการแปรรูป นอกจากนี้ยังพบไม"แดง ไม"ประดู� ไม"สัก ถูก

ตัดโค�นและแปรรูปเปMนแผ�นจำนวนมากนับร"อยแผ�น  มีร�องรอยข้ีเลื่อยสดๆ พร"อมกับแท�นเครื่องเลื่อยยนต5ซ่ึงสามารถใช"การได"ห�าง

ออกไป 20 เมตร ยังพบว�า มีไม"ชนิดต�างๆ ถูกแปรรูปเปMนแผ�นยาวไม�ต่ำกว�า 6-8 เมตร ไปตีแปะเปMนฝาบ"านจำนวน 1 หลัง ไปตีเปMน

ฝาบ"านจำนวน 2-3 ชั้น เพ่ืออำพรางว�า เปMนการอยู�อาศัย ลักษณะนำไม"เถ่ือนไปประกอบเปMนบ"านชั่วคราว และผู"ต"องหายังพาไปยัง

จุดซุกซ�อนเลื่อยยนต5ซ่ึงเปMนอุปกรณ5กระทำความผิด ท่ีได"แปรรูปไม"เปMนท�อนและเปMนแผ�น ท่ีอยู�กลางไร�มะม�วง ขนาด 2 นิ้วข้ึนไป อยู�

ข"างบ"านหรูหลังใหญ�ท่ีใช"ไม"สักจำนวนมากกำลังก�อสร"าง แต�ยังไม�สามารถพิสูจน5แน�ชัดว�า ใช"ไม"เถ่ือนท่ียึดได"ครั้งนี้ ไปสร"างเปMนบ"านหรู

หรือไม� อยู�ระหว�างจนท.ตรวจสอบ 

นายสำรวย ชุมบุญ หัวหน"าสายตรวจสำนักฯ 4 กรมป/าไม" กล�าวว�า จับกุมผู"ต"องหาได" 1 ราย ถูกแจ"งข"อหาตามพรบ.ป/าไม" 2484 

มาตรา 48 มีไม"หวงห"ามแปรรูปเกิน 0.20 โดยไม�ได"รับอนุญาต, มาตรา 11 ฐานทำไม"โดยไม�ได"รับอนุญาต และมาตรา 69 มีไม"ไว"ใน

ครอบครอง มาตรา 54 ประกอบมาตรา 55 แผ"วถางและทำลายทรัพยากรป/าไม"โดยไม�ได"รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป/าสงวนแห�งชาติ 

2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม"ในเขตป/าสงวนโดยไม�ได"รับอนุญาต และต้ังโรงงานแปรรูปโดยไม�ได"รับอนุญาต  นับรวมไม"ท�อนและแปร

รูปได"ประมาณ 200 แผ�น/ท�อน ส�วนใหญ�เปMนไม"ขนาดความหนา 2 นิ้ว หน"ากว"าง 6-8 นิ้ว และยังไม"สักท�อนขนาดกว�า 10 เมตร 

คาดว�า ถูกลักลอบตัดไม"จากแปลงปลูกไม"สักของ ออป.ลุ�มน้ำวังทองฝ�rงขวา ต�อมาเจ"าหน"าท่ีป/าไม"ได"พาตัวผู"ต"องหาไปทำบันทึกตรวจ

ยึดและชักลากไม"ของกลางข้ึนรถจอหนัง พร"อมนำรถไถของผู"กระทำความผิดไปยัง หน�วยปOองกันฯ พล.8 น้ำยาง เพ่ือเตรียมทำ

บันทึกส�งสำนวน คดีพนักงานสวบสวนต�อไป 

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 ของตกแต�งบ"านและคาเฟ/ในสวนสุดชิค 

เดอะมอลล5 ช"อปปsZงเซ็นเตอร5 ร�วมกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย5 จํากัด และ ธนาคารไทยพาณิชย5 จำกัด (มหาชน) จัดงาน “The Mall 

Garden & Decor Fair” รวบรวมตลาดนัดต"นไม" ดอกไม" ของตกแต�งบ"านและสวน ผลิตภัณฑ5จากธรรมชาติ  เพลิดเพลินกับการ

ตกแต�งบรรยากาศสไตล5คาเฟ/ในสวนสวยจากประเทศออสเตรเลีย พร"อมด่ืมด่ำบรรยากาศคาเฟ/ในสวนสุดชิคจากร"านคาเฟ/ชื่อดัง  

ชมการประกวดแคคตัสและพันธุ5ไม"ประดับ 4 สายพันธุ5 รวมท้ังเรียนรู"พืชสมุนไพรไทยจากหน�วยงานภาครัฐ งานจัดระหว�างวันท่ี  

20 พฤศจิกายน 2563 – 7 ธันวาคม  2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล5 ชั้น 4 เดอะมอลล5ไลฟ|สโตร5 งามวงศ5วาน 

งาน “The Mall Garden & Decor Fair” ชวนสัมผัสความรื่นรมย5ใจกลางเมือง การใช"ชีวิตอยู�ใกล"ชิดธรรมชาติ ตอบโจทย5ชีวิต 

Urban Life ชมไฮไลท5การตกแต�งบรรยากาศสไตล5คาเฟ/ในสวนจากประเทศออสเตรเลีย โดยภายในงานมีไฮไลท5และกิจกรรมท่ี

น�าสนใจมากมาย อาทิ Plant & Garden Market และ Decor Market รวบรวมร"านต"นไม" ร"านดอกไม"นานาพันธุ5 ของตกแต�งบ"าน

และสวน ผลิตภัณฑ5จากธรรมชาติและสินค"าออร5แกนิคมากมาย รวมท้ังช"อปสินค"าของตกแต�งบ"าน อุปกรณ5ตกแต�งสวน สินค"างาน

คราฟท5แฮนด5เมดและสินค"าไลฟ|สไตล5ครบครันจาก THE LIVING  ด่ืมด่ำบรรยากาศคาเฟ/ในสวนสุดชิคจาก 4 ร"านคาเฟ/ชื่อดัง 

Patom Organic Cafe ร"านคาเฟ/ชื่อดังจาก จ.นครปฐม กับหลากหลายเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพจากแบรนด5 Sukina น้ำผลไม"และ

ผลิตภัณฑ5ออร5แกนิคท่ีใช"วัตถุดิบจากฟาร5มสวนสามพรานและจากฟาร5มของเครือข�ายเกษตรกรในชุมชน , Amber Terrace เบเกอรี่

คาเฟ/กับเมนูเค"กซิกเนเจอร5 “โรลมะพร"าว" อร�อยนุ�มหอมมะพร"าวและขนมโฮมเมดมากมาย , Archie Nitro Draft Life คาเฟ/กาแฟ

สุดฮิปท่ีข้ึนชื่อเรื่องกาแฟไนโตรโคลด5บรูว5 และ The Hass Bistro คาเฟ/อะโวคาโดชื่อดังของสายเฮลท5ตี้ท่ีรังสรรค5เมนูอร�อยจาก 

อะโวคาโด  ชมการประกวดไม"ประดับ 4 สายพันธุ5 แคคตัส ไม"อวบน้ำ แซนซิเวเรียและยิมโน โดยสมาคม ไม"ประดับแห�งประเทศไทย 

ชิงโล�ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกว�า 100,000 บาท  เรียนรู"พืชสมุนไพรไทยและนวัตกรรมทางการเกษตรจาก 5 

หน�วยงานภาครัฐ กรมการแพทย5แผนไทยและแพทย5ทางเลือก กรมป/าไม" กรมวิชาการเกษตร สมาคมพืชสวนแห�งประเทศไทย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  Food Zone โดย Gourmet Natural รวบรวมสินค"าสำหรับคนรักสุขภาพและใส�ใจสิ่งแวดล"อมไว"

ในท่ีเดียว ครบครันท้ังผลิตภัณฑ5ออร5แกนิค ผัก-ผลไม", อาหารเพ่ือสุขภาพ , ผลิตภัณฑ5ท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติท้ัง Homecare 

และ Personal Care 

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีบูธนำเสนอนิทรรศการและจำหน�ายหลากหลายสินค"าจากหน�วยงานต�างๆ อาทิ 



กรมการแพทย5แผนไทยและแพทย5ทางเลือก นำเสนอ นิทรรศการมหัศจรรย5แห�งสมุนไพรไทยกับการเสริมภูมิสู"ภัยการระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ,นิทรรศการ “กัญชา” กับการรักษาโรค , นิทรรศการผักพ้ืนบ"านอาหารเปMนยา ธาตุเจ"าเรือนกับการส�งเสริม

สุขภาพ รวมท้ังจำหน�ายผลิตภัณท5สมุนไพรต�างๆ ท่ีใช"บำรุงผิวพรรณและสุขภาพ 

กรมวิชาการเกษตร จัดแสดงนิทรรศการ การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ5การเกษตร ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีต�างๆ และ

การจำหน�ายผลิตภัณฑ5ของศูนย5ท�องเท่ียวฯ และเกษตรกร 

กรมป/าไม" แจกกล"าไม" จำนวน 500 ต"น ในวันท่ี 23 – 27 พ.ย. 63 และแจกเมล็ดกล"าไม" วันท่ี 26 พ.ย. 63 

สมาคมพืชสวนแห�งประเทศไทย จัดกิจกรรมเสวนาให"ความรู"วิธีการผลิต และประโยชน5ของ “ส"มแขก” 

วันท่ี 20 – 21 พ.ย. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น. 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จำหน�ายต"นไม"และผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน กระท"อน แคคตัส ไม"ฟอกอากาศ กล"วยไม" 

ต"นอโกลนีมาหรือแก"วกาญจนา และโกสน 

Thai Com โชว5นวัตกรรมการเกษตรยุคใหม� Smart Farm “เจ"าเอ้ียง” โดรนเกษตรอัจฉริยะ 

ภายในงาน เพลิดเพลินกับ “ดนตรีในสวน” จากวงดนตรี Live Band ทุกวันเสาร5-อาทิตย5 และเชิญชมการบรรเลงบทเพลงเพราะๆ 

โดยนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน ระหว�างวันท่ี 5 – 7 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. และ 17.00 น. 

พิเศษสำหรับสมาชิก M Card รับสิทธิ์เวิร5กช็อปฟรี! เพียงช"อปในศูนย5ฯ หรือห"างฯ ครบ 500 บาท 

วันท่ี 21 - 22 พ.ย. 63 เวิร5กช็อป Organic Scrub by Patom Organic Cafe , วันท่ี 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 ต�อ : ต�อท่ี 1 ใช"จ�ายผ�านบัตร เดบิต หรือ บัตรเติมเงิน SCB M 

ภายในศูนย5ฯหรือห"างฯ ครบ 300 บาท แลกรับคูปองเงินสด 100 บาท เพ่ือช"อปสินค"าภายในงาน “The Mall Garden & Decor 

Fair” และต�อท่ี 2 แลกคะแนน 99 M Point รับสิทธิ์ร�วมกิจกรรมเวิร5กช็อป Cactus Workshop by โก�ะต๋ี (เฉพาะวันท่ี 29 พ.ย. 63 

จำกัด 20 สิทธิ์/รอบ เวลา 13.00 น. และ 16.00 น.) 

สิทธิเศษสำหรับลูกค"า Coca Cola ต�อท่ี 1 แชร5ภาพถ�ายในงาน รับโค"กฟรี!  ต�อท่ี 2 ทุกภาพถ�ายมีสิทธิ์ลุ"นรับบัตรกำนัลห"างฯ 500 

บาท (จำนวนจำกัด) พิเศษ ลูกค"า M Card แลก 9 M Points รับเครื่องด่ืม Soft Drinks ท่ีบูธ Coke Mixology ภายในงาน 

สัมผัสความรื่นรมย5ใกล"ชิดธรรมชาติในงาน “The Mall Garden & Decor Fair” รวบรวมต"นไม" ไม"ดอกไม"ประดับ ดอกไม" ของ

ตกแต�งบ"านและสวน สินค"าออร5แกนิคมากมาย เพลิดเพลินกับคาเฟ/สุดชิคในบรรยากาศสวนสวย งานจัดระหว�างวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2563 – 7 ธันวาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล5 ชั้น 4 เดอะมอลล5ไลฟ|สโตร5 งามวงศ5วาน 

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/74485 

 

 



 

  17 พฤศจิกายน 2563 

ในหลวงรัชกาลท่ี 10 พระราชทานโครงการอ�างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ 

จังหวัดลพบุรี ช�วยราษฎรผ�านพ"นวิกฤติแล"ง-น้ำท�วม มีน้ำใช"พอเพียงและยั่งยืน 

จากกรณีนายสุพจน5 แก"วพิลา ราษฎรบ"านใหม�ศรีสุข หมู�ท่ี 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได"มีหนังสือขอ

พระราชทานโครงการก�อสร"างอ�างเก็บน้ำในพ้ืนท่ีตำบลโคกแสมสาร เพ่ือแก"ไขป�ญหาความเดือดร"อนจากภัยแล"งและป�ญหาอุทกภัย 

เม่ือปJ 2560 ต�อมาสำนักพระราชวังได"มีหนังสือท่ี รล 0008.2/28005 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ขอให"ทางสำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาเสนอข"อคิดเห็นหรือข"อเสนอแนะกรณี

ดังกล�าว ซ่ึงทางสำนักงาน กปร.ก็ได"ดำเนินการตรวจสอบข"อเท็จจริงร�วมกับกรมชลประทาน กรมป/าไม" กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ป/า 

และพันธุ5พืช หน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง ตลอดจนผู"ร"อง และราษฎรในพ้ืนท่ี หลังจากนั้นสำนักงาน กปร.ได"นำความกราบบังคมทูลพระ

กรุณาทรงทราบฝ/าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ รับโครงการอ�างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เม่ือ

วันท่ี 23 กันยายน 2563  สำหรับบริเวณพ้ืนท่ีก�อสร"างโครงการอ�างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพ้ืนท่ีรับน้ำเหนือจุด

ท่ีตั้งหัวงานประมาณ 18.19 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท�าเฉลี่ยท้ังปJประมาณ 3,964,908 ลูกบาศก5เมตร จากสภาพภูมิประเทศ

เปMนท่ีราบเนิน มีร�องน้ำลึก มีความลาดชัน จึงกำหนดความสูงของทำนบดินประมาณ 10 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร 

สามารถเก็บกักน้ำได"ประมาณ 298,390 ลูกบาศก5เมตร สามารถช�วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรได"ประมาณ 670 ไร� แต�เนื่องจากบริเวณ

ดังกล�าวอยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติป/าวังเพลิง ป/าม�วง วังค�อม ป/าลำนารายณ5 ซ่ึงกรมป/าไม"ได"กำหนดเปMนเขตป/าสงวนแห�งชาติ และ

อยู�ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป/าไม" จึงต"องขออนุญาตเข"าทำประโยชน5ในพ้ืนท่ีเสียก�อน จึงจะดำเนินการก�อสร"างโครงการอ�าง

เก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริได" โดยคาดว�าจะเริ่มดำเนินการก�อสร"างประมาณเดือนกุมภาพันธ5 2564 เม่ือโครงการ

ก�อสร"างแล"วเสร็จก็จะเปMนแหล�งน้ำช�วยเสริมน้ำฝนให"กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกข"าวประมาณ 900 ไร� และปลูกพืชไร�ฤดูแล"งประมาณ 260 

ไร� ในท"องท่ีหมู�ท่ี 4-หมู�ท่ี 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได"อย�างเพียงพอตลอดท้ังปJ ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมผลผลิตทาง



การเกษตรของพ้ืนท่ีรับประโยชน5 และเปMนแหล�งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว5 เปMนแหล�งน้ำเพ่ือฟYZนฟูป/าในเขตป/าสงวนป/า

ม�วงวังค�อม ป/าวังเพลิง ป/าลำนารายณ5 โดยรอบบริเวณอ�างเก็บน้ำฯ 

พลอากาศเอก จอม รุ�งสว�าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพ้ืนท่ี

ภาคกลาง กล�าวว�า พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัว รัชกาลท่ี 10 ได"ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ รับโครงการอ�างเก็บน้ำวังตะโกไว"เปMน

โครงการพระราชดำริเรียบร"อยแล"ว ต้ังแต�เดือนกันยายน 2563 ซ่ึงถือว�ารวดเร็วมาก พระองค5ท�านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่ง 

และคาดว�าจะเริ่มดำเนินการก�อสร"างในปJงบประมาณ 2564 อย�างแน�นอน โดยในปJ 2564-2565 เชื่อว�าราษฎรตำบลโคกแสมสารจะ

ได"ใช"น้ำอย�างเต็มท่ี ส�วนแก"มลิงเดิมก็มีปริมาณน้ำอยู�พอสมควร แล"วก็จะมีน้ำเหลือพอใช"ตลอดท้ังปJ อีกท้ังสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม

เกษตรกรจากการปลูกอ"อย ข"าว ยางพารา มาเปMนปลูกพืชสวนผสมได"เลย ซ่ึงก็จะคล"ายๆ กับพ้ืนท่ีรอบเข่ือนป/าสักชลสิทธิ์ 

เพราะฉะนั้นชาวบ"านจะต"องดำเนินการจัดต้ังกลุ�มผู"ใช"น้ำข้ึนมาเพ่ือบริหารจัดการน้ำให"มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 

“พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัวรัชกาลท่ี 10 ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต�อยอดโครงการพระราชดำริทุกโครงการ 

รวมท้ังโครงการใหม�ๆ ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 เองด"วย ในโอกาสนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับนายสุพจน5 แก"วพิลา และราษฎรใน

พ้ืนท่ีด"วย เพราะหลังจากนี้จะมีน้ำใช"อย�างเพียงพอตลอดท้ังปJ แล"วก็ขอฝากไว"ว�า อย�าแย�งน้ำกัน อย�าทะเลาะกัน ขอให"ทุกคนรักและ

สามัคคีกัน รู"จักแบ�งป�นกัน ช�วยกันดูแลรักษาอ�างเก็บน้ำนี้ไว"ตลอดไป เพระถือว�าเปMนทรัพย5สินของประชาชนท้ังสิ้น สามารถพัฒนา

ต�อยอดทำสปsลเวย5ช�วยเพ่ิมปริมาณน้ำได"อีก ทำให"เกิดอาชีพประมงพ้ืนบ"าน ซ่ึงเปMนเรื่องท่ีดีมาก แต�ก็ขอให"ระวังพวกนายทุนจะเข"า

มายึดครองพ้ืนท่ี เพราะพ้ืนท่ีนี้เปMนของพวกเราทุกคน จะต"องไม�เปMนของใครคนใดคนหนึ่ง” พลอากาศเอก จอม กล�าว 

นับเปMนพระมหากรุณาธิคุณอย�างยิ่งแก�นายสุพจน5 แก"วพิลา ราษฎรบ"านใหม�ศรีอุบล และราษฎรตำบลโคกแสมสาร เม่ือทราบว�า

พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัว รัชกาลท่ี 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ รับไว"เปMนโครงการพระราชดำริ ทำให"ราษฎรทุกคนรู"สึก

ซาบซ้ึงและดีใจมาก 

นายสุพจน5 แก"วพิลา ราษฎรบ"านใหม�ศรีอุบล กล�าวถึงท่ีมาของโครงการฯ ว�า ทางกลุ�มชาวบ"านได"ส�งหนังสือขอถวายฎีกาไปทาง

ไปรษณีย5 เม่ือปJ 2560 เพ่ือขอพระราชทานโครงการพระราชดำริ ซ่ึงขณะนั้นชาวบ"านเดือดร"อนมาก เกิดป�ญหาภัยแล"งอย�างรุนแรง 

มีน้ำไม�เพียงพอสำหรับการเกษตร ต"องรอน้ำฝนเพียงอย�างเดียว ซ่ึงชาวบ"านส�วนใหญ�ทำอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชหลักคือ ข"าว ส�วน

อาชีพเสริมคือ ทอผ"า มีชีวิตความเปMนอยู�ค�อนข"างลำบาก ทำไร�ทำนาก็ไม�ได" เพราะขาดแคลนน้ำ 

“มาวันนี้ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ได"พระราชทานโครงการพระราชดำริแล"ว พวกเราชาวโคกแสมสารสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี

พระองค5ท�านได"โปรดเกล"าฯ ให"ชาวบ"านได"รับประโยชน5 ช�วยให"ชาวบ"านมีความเปMนอยู�ดีข้ึน จากพ้ืนท่ีท่ีเคยแห"งแล"ง ต�อจากนี้ไปก็ไม�

ต"องรอน้ำฝนเพียงอย�างเดียว แล"ว เราจะมีการปลูกพืชผสมผสาน เพราะว�ามีน้ำใช"แล"ว ชาวบ"านกว�า 500 ครัวเรือน จะได"รับ

ประโยชน5เกือบ 5,000 ไร� ซ่ึงขณะนี้กำลังวางแผนจัดต้ังกลุ�มผู"ใช"น้ำ เพ่ือให"ชุมชนเข"มแข็ง รู"จักการใช"น้ำอย�างคุ"มค�าและเกิด

ประโยชน5สูงสุด ท"ายสุดนี้ พวกเราขอเทิดทูนสถาบัน แล"วก็รักพระองค5ท�านมาตลอด พวกเราพร"อมท่ีจะปกปOองพระองค5ท�าน ขอให"

พระองค5ทรงพระเจริญ” นายสุพจน5 กล�าว 

https://www.pimthai.co.th/52721 


