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ป�าไม�เตรียมปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 หลังจากรื้อห�องน้ำ ป าย บนยอดเขาไผ%ท่ีถูกบุกรุก 

 สยามรัฐออนไลน,  5 กรกฎาคม 2564   https://siamrath.co.th/n/258959 

จากกรณีท่ีมีกลุ%มผู�บุกรุกสร�างห�องน้ำแบบถาวร มีถังน้ำขนาดใหญ% มีถุงทรายเตรียมไว�ผสมปูน นอกจากนั้นยังพบเตาอังโล% 1 ใบ 

และจุดท่ีมีการก%อกองไฟ และ ติดป ายบนเขาไผ%โดยนำยางรถยนต,มาเทปูนเปIนฐานป าย โดยป ายระบุ "ถึงแล�วนะเนินเกือกม�า 

เขาไผ%" และ "เขาไผ%เปIนสมบัติของทุกท%าน กรุณารักษาความสะอาดสนับสนุนโดย อู%พิทักชัยและกลุ%ม East Zone" และมี

สต๊ิกเกอร,กลุ%มต%างๆบนป ายนั้นด�วย บนบริเวณเขาไผ% ต.โป�ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซ่ึงทางเจ�าหน�าท่ีกรรมป�าไม�ได�ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ พร�อมติดป ายประกาศสั่งให�ทำการรื้อ ขีดเส�นตายภายใน 7 วัน ตามท่ีได�นำเสนอไปแล�วนั้น 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 นายจักรกฤษณ, แสงกุหลาบ หัวหน�าหน%วยป องกันรักษาป�าท่ีชลบุรี 1 ( เขาพริก ) กรมป�าไม� นายแมม 

อินทรพิทักษ, สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป�ง พร�อมด�วยคณะผู�บริหารเทศบาลตำบลโป�ง และ

เจ�าหน�าท่ีจากกรมป�าไม� ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุดท่ีมีการปลูกสร�างห�องน้ำ และป าย บนเนินเกือกม�าพ้ืนท่ีเขาไผ% หลังขีดเส�นตายรื้อ

ถอนภายใน 7 วัน พบว%าสิ่งปลูกสร�างถูกรื้อถอนแล�ว เหลือเพียงฐานปูนและบ%อเกรอะเท%านั้น พร�อมท้ังเก็บป ายประกาศคำสั่งรื้อถอน 

ท้ังนี้ นายจักรกฤษณ, กล%าวว%า ในการข้ึนตรวจสอบพบว%าผู�บุกรุกได�รื้อถอนสิ่งปลูกสร�างแล�ว แต%ไม%พบผู�แสดงตนเปIนเจ�าของสิ่ง

ปลูกสร�าง ส%วนท่ีมีภาพหลุดต้ังแคมป[ ย%างหมูกระทะ ยังไม%มีผู�แสดงตนเช%นกัน เปIนเพียงภาพท่ีเผยแพร%กันในสังคมโซเชียล

เท%านั้น ซ่ึงยังไม%มีการเอาผิดแต%อย%างใด จะใช�เปIนระบบตักเตือนก%อน โดยหลังจากนี้ก็ต�องขอความร%วมมือ ให�ช%วยกันดูแล หาก

พบผู�บุกรุกให�รีบแจ�งเจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� ก%อนจะเกิดความเสียหายมาก ส%วนมาตรการเข�มงวดข้ึนนั้น ก็คงต�องสอดส%องมากข้ึน 

แต%คิดว%าต้ังแต%วันนี้เปIนต�นไปผู�บุกรุกน%าจะเข็ดหลาบไม%กล�าข้ึนมาแล�ว 

ด�านนายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป�ง กล%าวต%อว%า ตามท่ีกรมป�าไม�ได�กล%าวไว�ว%า ป�าไม�นั้นเปIนสมบัติของทุกคน 

เพราะฉะนั้นจะต�องช%วยกันดูแล ก็ขอฝากผู�ท่ีเข�ามาใช�มาเท่ียวในผืนป�าแห%งนี้อย%าเข�ามาในลักษณะทำลาย หลังจากนี้ทาง

เทศบาลตำบลโป�ง ก็จะร%วมกับกรมป�าไม� เข�ามาปลูกป�าทดแทน ในส%วนท่ี เสียหายไป เพ่ือจะให�ป�าไม�เกิดความยังยืนต%อไป 

นอกจากนี้ในวันท่ี 23 กรกฎาคม นี้ทางกรมป�าไม�ท่ีชลบุรี 1 ( เขาพริก ) กรมป�าไม� จะมีโครงการปลูกป�า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล�า

เจ�าอยู%หัว เนื่องในวันท่ี 28 ก.ค.ท่ีจะถึงนี้ด�วย 



 

รื้อแล�วห�องน้ำ ป าย บนยอดเขาไผ% ป�าไม�เตรียมปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติ ร.10  

https://www.77kaoded.com/news/sangk/2137710 

จากกรณีท่ีมีการสร�างห�องน้ำแบบถาวร มีถังน้ำขนาดใหญ% มีถุงทรายเตรียมไว�ผสมปูน นอกจากนั้นยังพบเตาอังโล% 1 ใบ และจุด

ท่ีมีการก%อกองไฟ และ ติดป ายบนเขาไผ%โดยนำยางรถยนต,มาเทปูนเปIนฐานป าย โดยป ายระบุ “ถึงแล�วนะเนินเกือกม�า เขาไผ%” 

และ “เขาไผ%เปIนสมบัติของทุกท%าน กรุณารักษาความสะอาดสนับสนุนโดย อู%พิทักชัยและกลุ%ม East Zone” และมีสต๊ิกเกอร,

กลุ%มต%างๆ บนป ายนั้นด�วย บนบริเวณเขาไผ% ต.โป�ง อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี ซ่ึงทางเจ�าหน�าท่ีกรรมป�าไม�ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 

พร�อมติดป ายประกาศสั่งให�ทำการรื้อ ขีดเส�นตายภายใน 7 วัน ตามท่ีได�นำเสนอไปแล�วนั้น 

ล%าสุดเม่ือเวลา 14.00 น.วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 นายจักรกฤษณ, แสงกุหลาบ หัวหน�าหน%วยป องกันรักษาป�าท่ีชลบุรี 1 ( เขา

พริก ) กรมป�าไม� นายแมม อินทรพิทักษ, สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป�ง พร�อมด�วย

คณะผู�บริหารเทศบาลตำบลโป�ง และเจ�าหน�าท่ีจากกรมป�าไม� ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุดท่ีมีการปลูกสร�างห�องน้ำ และป าย บนเนิน

เกือกม�าพ้ืนท่ีเขาไผ% หลังขีดเส�นตายรื้อถอนภายใน 7 วัน พบว%าสิ่งปลูกสร�างถูกรื้อถอนแล�ว เหลือเพียงฐานปูนและบ%อเกรอะ

เท%านั้น พร�อมท้ังเก็บป ายประกาศคำสั่งรื้อถอน 

นายจักรกฤษณ, แสงกุหลาบ ได�เปeดเผยว%าในการข้ึนตรวจสอบพบว%าผู�บุกรุกได�รื้อถอนสิ่งปลูกสร�างแล�ว แต%ไม%พบผู�แสดงตนเปIน

เจ�าของสิ่งปลูกสร�าง ส%วนท่ีมีภาพหลุดต้ังแคมป[ ย%างหมูกระทะ ยังไม%มีผู�แสดงตนเช%นกัน เปIนเพียงภาพท่ีเผยแพร%กันในสังคมโซเชียล

เท%านั้น ซ่ึงยังไม%มีการเอาผิดแต%อย%างใด จะใช�เปIนระบบตักเตือนก%อน โดยหลังจากนี้ก็ต�องขอความร%วมมือ ให�ช%วยกันดูแล หากพบผู�

บุกรุกให�รีบแจ�งเจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� ก%อนจะเกิดความเสียหายมาก ส%วนมาตรการเข�มงวดข้ึนนั้น ก็คงต�องสอดส%องมากข้ึน 

ด�านนายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป�ง กล%าวอีกว%าตามท่ีกรมป�าไม�ได�กล%าวไว�ว%า ป�าไม�นั้นเปIนสมบัติของทุกคน 

เพราะฉนั้นจะต�องช%วยกันดูแล ก็ขอฝากผู�ท่ีเข�ามาใช�มาเท่ียวในผืนป�าแห%งนี้อย%าเข�ามาในลักษณะทำลาย หลังจากนี้ทางเทศบาล

ตำบลโป�ง ก็จะร%วมกับกรมป�าไม� เข�ามาปลูกป�าทดแทน ในส%วนท่ี เสียหายไป เพ่ือจะให�ป�าไม�เกิดความยังยืนต%อไป 

นอกจากนี้ในวันท่ี 23 กรกฎาคม นี้ทางกรมป�าไม�ท่ีชลบุรี 1 ( เขาพริก ) กรมป�าไม� จะมีโครงการปลูกป�า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล�า

เจ�าอยู%หัว เนื่องในวันท่ี 28 ก.ค.ท่ีจะถึงนี้ด�วย 


