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ศูนย)เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯ เตรียมแจกพันธุ)กล�าไม� 30 สิงหานี้ (บ�านเมือง 25 สิงหาคม  2564)   
https://www.banmuang.co.th/news/region/247776 

จนท.หนFวยปHองกันและพัฒนาปJาไม�สังคม หนFวยงานเก่ียวข�องรวบ2เฒFาวัย 64 ปL อ�างเดือดร�อนจากพิษโควิด-19 

(คมชัด AEC  25 สิงหาคม 2564)  https://www.youtube.com/watch?v=kLqdRO-nxzM 

ปลัด จ.ชุมพรนำกำลังบุกจับผู�ต�องหา 9 ราย ลักตัดปาล)มปJาสงวนฯ ( บ�านเมือง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 )  
https://www.banmuang.co.th/news/region/247761 

จับกุมขบวนการลักลอบตัดปาล)มในเขตปJาสงวนแหFงชาติทFาแซะ ( topnews  25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 )  
https://www.topnews.co.th/news/78610 

รถยนต)กระบะบรรทุกไม�เถ่ือน พุFงชนเสาไฟฟHาหักกลางถนนสายแพรF-ร�องกวาง ผวจ.แพรF สั่งติดตามมาดำเนินคดีให�ได� 

( เชียงใหมFนิวส)  25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1758840/ 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23228
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ปลัดและอธิบดี

รหัสข่าว: C-210826009002(26 ส.ค. 64/02:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 32.57 Ad Value: 35,827 PRValue : 107,481 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ศูนย�เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯ เตรียมแจกพันธุ�กล�าไม� 30 สิงหานี้ 

วันพุธ ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 20.14 น.   https://www.banmuang.co.th/news/region/247776 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ท่ีศูนย�เพาะชำกล�าไม� กรุงเทพฯ ส@วนผลิตกล�าไม� สำนักส@งเสริมการปลูกปCา กรมปCาไม�  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หมู@ 2 ถนนเลียบคลองลากฆ�อน ตำบลหน�าไม� อำเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 

นายศุภกิจ จันทร�กลั่น หัวหน�าศูนย�เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯ เปJดแจกพันธุ�กล�าไม�รอบท่ี 3 แก@ประชาชนและหน@วยงานโดย

ก@อนหน�านี้เดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย�เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯได�แจกจ@ายกล�าไม�ให�แก@ประชาชนและหน@วยงาน ท่ี

ลงทะเบียนจองคิวไว�กับทางศูนย�ไปแล�ว 2 รอบ แต@มีประชาชนบางท@านสละสิทธิ์ไม@ขอรับกล�าไม� ทางศูนย�เพาะชำกล�าไม�

กรุงเทพฯจึงเปJดแจกกล�าไม�รอบท่ี 3 ให�แก@ประชาชนและหน@วยงานท่ัวไปโดยจะในวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 นี้เปSนต�นไป        

แจกให�ประชาชนท่ัวไปท่ีมีท่ีดินสำหรับปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีดิน 1 ไร@ ได�รับต�นไม@ 100 ต�น คนละไม@เกิน 1,000 ต�นหรือไม@เกิน 

10 ไร@ ประกอบด�วย 1.สัก 2.พะยูง 3.ประดู@ปCา 4.มะค@าโมง 5.มะฮอกกานี 6.กาสะลองหรือต�นปUบ 7.ขนุน 8.ต�นหว�า 9.

สะเดา 10.ทองอุไร 11.นนทรี 12.เหลืองปรีดียาธร และ 13 ชมพูพันธุ�ทิพย�        

ด�าน นายศุภกิจ จันทร�กลั่น หัวหน�าศูนย�เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯ กล@าวว@า โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม�และปลูกปCา 

รวมใจไทย ปลูกต�นไม�เพ่ือแผ@นดินสืบสานสู@ 100 ล�านต�นท่ัวประเทศ ได�ดำเนินกิจกรรมมาอย@างต@อเนื่อง เพ่ือปXองกัน และ

รักษาพ้ืนท่ีปCาไม�ให�คงอยู@ เพ่ิมพ้ืนท่ีปCาเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และฟ[\นฟูพ้ืนท่ีปCาไม�ให�อุดมสมบูรณ� 

ตอบสนองความต�องการท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมบริหารจัดการทรัพยากรปCาไม�โดยการมีส@วนร@วมบริหาร

จัดการท่ีดินปCาไม�อย@างเปSนระบบและเปSนธรรม เพ่ือให�คนอยู@ร@วมกับปCาอย@างสมดุลและยั่งยืนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร�าง

นวัตกรรม และถ@ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ� และการใช�ประโยชน�ทรัพยากรปCาไม�พัฒนาความสามารถเชิงรุกของ

องค�กร ท้ังระบบ กลไก ข�อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให�ทันสมัยให�เหมาะกับภาวการณ�ป`จจุบันเปSนหน@วยงานท่ี

มุ@งม่ันรักษาปCา ส@งเสริมไม�มีค@า ปCาชุมชน คนอยู@กับปCา เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือความสุขของคนไทย      

แต@เนื่องจากสถานการณ�การแพร@ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให�การแจกพันธุ�กล�าไม�ล@าช�าไปเล็กน�อย แต@เพ่ือให�

เปSนไปตามมาตรการของรัฐบาลในการปXองกันและลดการแพร@ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทางศูนย�เพาะชำกล�าไม�



กรุงเทพฯ  ได�ปฏิบัติตามและมีความพร�อมในการแจกพันธุ�กล�าไม�ให�กับประชาชนและหน@วยงานต@างๆ โดยจะเริ่มแจกใน

วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เปSนต�นไป   

ส@วน นายโพธิ์สยาม ตันติวานชิกุล เจ�าหน�าท่ีปCาไม� ศูนย�เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯ  กล@าวว@า  รูปแบบการแจกกล�าไม�ท่ีทาง

ศูนย�เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯดำเนินการคือ การแจกแบบ ไดร�ฟทรู หรือการเลื่อนล�อรับกล�าไม� ซ่ึงข้ันตอนการติดต@อขอรับ

กล�าไม�ประชาชนไม@ต�องลงจากรถ เพ่ือลดการแออัดภายในศูนย� โดยจุดท่ี1จะมีเจ�าหน�าท่ีตรวจคอยตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดพ@น

แอลกอฮอล� ก@อนเข�าศูนย�พร�อมแจกรายชื่อพันธุ�กล�าไม�ให�กับประชาชนได�เลือกชนิดและจำนวน ให�ตรงตามความต�องการ  

ส@วนจุดท่ี2 เจ�าหน�าท่ีตรวจความถูกต�องของเอกสาร และอนุมัติแจกจ@ายพันธุ�กล�าไม� จุดท่ี3 เจ�าหน�าท่ีจะจัดเตรียมกล�าไม�ไว�

ให�แก@ประชาชนตามชนิดและจำนวนท่ีขอ ซ่ึงจุดนี้ประชาชนจะต�องยกกล�าไม�ข้ึนเอง เพ่ือลดการสัมผัส สามารถ walk in ได�

เลย จำกัดวันละไม@เกิน 50 ราย ซ่ึงรอบเช�าเปJด 08.30 - 11.30 น. จำนวน 25 ราย  ส@วนรอบบ@าย 13.00 - 15.30 น. 

จำนวน 25 ราย  โดยเตรียมเอกสารสำหรับประชาชาชาท่ัวไปประกอบด�วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2.สำเนา

โฉนดท่ีดินท่ีนำต�นกล�าไปปลูก(กรณีชื่อไม@ตรงกับโฉนดให�ทำหนังสือมอบอำนาจ) ส@วนเอกสารสำหรับหน@วยงาน 1.สำเนา

บัตรประจำตัวประชาชน ผู�ติดต@อ 2.หนังสือขอความอนุเคราะห�ขอพันธุ�กล�าไม�เพ่ือใช�ในกิจกรรมหรือโครงการปลูกปCา3.

เลขท่ีนิติบุคคลของหน@วยงาน  และ4.หนังสือมอบอำนาจ          

ขอให�ประชาชนทุกท@านเตรียมเอกสารให�ครบพร�อมนำปากกาส@วนตัวมาด�วยเพ่ือลดการสัมผัส และขอให�ปฏิบัติตาม

มาตรการปXองกันโควิด19 อย@างเคร@งครัด  และขอเชิญชวนประชาชนพร�อมร@วมลงทะเบียนท่ี https://plant.forest.go.th 

รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือแผ@นดินร@วมปลูกต�นไม�คนละต�น ครบ 100 ล�านต�น กรมปCาไม�   โทร.02-977-6858, 061-024-

8149, 094-556-1623 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.หน@วยปXองกันและพัฒนาปCาไม�สังคม หน@วยงานเก่ียวข�องรวบ2เฒ@าวัย 64 ปU อ�างเดือดร�อนจากพิษโควิด-19 

คมชัด AEC  25 ส.ค. 2021  https://www.youtube.com/watch?v=kLqdRO-nxzM 

หนองคาย-จนท.หน@วยปXองกันและพัฒนาปCาไม�สังคม ร@วมกับหน@วยงานเก่ียวข�อง รวบ 2 ผู� เฒ@าวัย 64 ปU อ�างเดือดร�อนจาก

พิษโควิด-19 ลักลอบตัดไม�หวงห�ามในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.4- 01 หลังได�รับแจ�งจากชาวบ�าน แถมสร�างเตาเผาถ@ายข้ึนกลางปCา นำ

หลักฐานแสดงต@อเจ�าหน�า แต@เปSนชื่อคนอ่ืน  

          เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2564 นายสุรศักด์ิ  อัคคะปะชะ หัวหน�าหน@วยปXองกันและพัฒนาปCาไม�สังคม ร@วมกับ นายปJยะ

ชาติ  อินทรสันต์ิ ปลัดฝCายปXองกันอำเภอโพธิ์ตาก, นายบุญศรี ชาติมูลตรี ประธานอาสาพิทักษ�ปCาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก, 

นายจิตวัด อินดา ผู�ใหญ@บ�าน หมู@ 5 ต.ด@านศรีสุข พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีหน@วยปXองกันและพัฒนาปCาไม�สังคม, เจ�าหน�าท่ี

โครงการพัฒนาลุ@มน้ำทอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย, เจ�าหน�าท่ีตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก, อาสา

พิทักษ�ปCาชุมชนฯ และผู�รักษาความสงบหมู@บ�าน(ผรส.) เข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีหลังได�รับแจ�งจากชาวบ�านว@ามีการลักลอบตัดไม�

ทำลายปCา โดยไม@เกรงกลัวกฎหมาย ในพ้ืนท่ีปCาบ�านดอนขนุน หมู@ 5 ต.ด@านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 

          จากการตรวจสอบ พบต�นไม�ถูกตัดจำนวนมากเปSนบริเวณกว�าง มีไม�ยางเหียง ไม�ประดู@ และไม�อ่ืน จำนวนมาก ใน

บริเวณพบเพิงพัก 1 หลัง เตาเผาถ@านอีกจำนวน 3 เตา ป̀\นด�วยดินเหนียว พบชาย 1 คนกำลังสร�างเตาเผาถ@าน โดยมีนางหนู

ปJ}น  สูบกำป̀ง อายุ 64 ปU ชาวบ�านดอนขนุน หมู@ 5 ต.ด@านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย อ�างตัวเปSนเจ�าของ และได�นำ

หนังสืออนุญาตให�เข�าทำประโยชน�ในเขตปฏิรูปท่ีดินเกษตรกรรม ส.ป.ก.4-01 เนื้อท่ี 17 ไร@ 36 ตารางวา มาแสดงต@อ

เจ�าหน�าท่ี แต@ปรากฎว@าเอกสารสิทธิ์ดังกล@าวไม@ใช@ของตน กลับเปSนชื่อนายเฉลิม โชติทุม ราษฎรตำบลหนองปลาปาก อ.ศรี

เชียงใหม@ จ.หนองคาย 

             นางหนูปJ}น ฯ กล@าวว@า เจ�าของท่ีคนเดิมได�เสียชีวิตแล�ว แต@ตนเปSนญาติทางภรรยาเจ�าของเดิม ตนมีอาชีพหาของ

ปCาไปขายตามหมู@บ�านและตลาด เห็นท่ีดิน ส.ป.ก.ของญาติปล@อยรกร�างมานาน ด�วยสถานการณ�การระบาดของไวรัสโควิด-

19 ลูกชายตนซ่ึงทำงานท่ีกรุงเทพฯ ไม@ค@อยมีงานทำ และไม@ได�ส@งเงินมาให� ตนเลี้ยงหลานชายอีก 1 คน ทำให�ค@าใช�จ@ายใน

ครอบครัวไม@พอใช�  จึงเข�ามาทำกินในพ้ืนท่ีดังกล@าว ซ่ึงเปSนท่ีดินของญาติตนเอง และได�ทำการตัดไม�ออกปรับพ้ืนท่ีเพ่ือจะ

ปลูกข�าว ส@วนไม�ท้ังหมดได�นำมาเผาถ@าน และใช�ประโยชน�อย@างอ่ืน เปSนรายได�เลี้ยงชีพ  ซ่ึงตนไม@ทราบว@าการตัดไม� ในท่ี ส.

ป.ก.4-01 จะมีความผิด โดยไม@ทราบไม�ท่ีตัดไปเปSนจะไม�หวงห�าม  เจ�าหน�าท่ีจึงได�ตรวจยึดไม�ท้ังหมด พร�อมนำตัวท้ัง  2 คน 

ส@ง พนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์ตาก ดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.ปCาไม� ต@อไป. :~ษีลภ-อภิชาต //จ.หนองคาย 



 

ปลัด จ.ชุมพรนำกำลังบุกจับผู�ต�องหา 9 ราย ลักตัดปาล�มปCาสงวนฯ 

วันพุธ ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/247761 

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู�ว@าราชการจังหวัดชุมพร ส@งชุด ฉก.โชคชัย นำโดยนายพิทักษ� พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร 

หัวหน�าชุด ฉก.โชคชัย, พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรท่ี 1, ชุด ปทส.ภ.จว.ชุมพร ,ผู�แทน 

รอง.ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร(ท) ,ปลัดอำเภอท@าแซะ และเจ�าหน�าท่ีหน@วยปXองกันรักษาปCาท่ี ชพ.9 (สามปาก) ตรวจสอบการ

ลักลอบตัดปาล�ม พ้ืนท่ีหมู@ 10 ตำบลหงษ�เจริญ อำเภอท@าแซะ จังหวัดชุมพร อยู@ในเขตพ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติปCารับร@อและ

ปCาสลุย ซ่ึงเปSนพ้ืนท่ีปCาต�นน้ำสำคัญของจังหวัดชุมพร หลังจากการลงพ้ืนท่ี พบกลุ@มบุคคลกำลังลักลอบเข�าไปเก็บผลผลิต

ปาล�มน้ำมัน จึงได�เข�าควบคุมผู�กระทำผิด จำนวน 9 คน พร�อมของกลาง เปSนปาล�มทะลายจำนวน 2,950 กิโลกรัม พร�อม

ตรวจยึดของกลางอ่ืนๆ โดยพ้ืนท่ีความเสียหายกว@า 193 ไร@ 

นายพิทักษ� พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เปJดเผยว@า จังหวัดชุมพร ได�รับการร�องเรียนเก่ียวกับการลักลอบตัดปาล�มใน

เขตพ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติปCารับร@อและปCาสลุย ตำบลหงษ�เจริญและตำบลรับร@อ อำเภอท@าแซะ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล@าวเปSนพ้ืนท่ีปCา

ต�นน้ำสำคัญของจังหวัดชุมพร โดยก@อนหน�าได�มีการให�สัมปทานปลูกปาล�ม แก@บริษัทเอกชน ต@อมาสัมปทานได�หมดอายุ 

พ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติจึงอยู@ในความดูแลของกรมปCาไม� และได�มีการร�องเรียนว@ามีการลักลอบตัดปาล�มไปจำหน@ายมาเปSน

เวลานานกว@า 5 ปU ต้ังแต@หมดสัมปทาน สร�างความเสียหายอย@างมหาศาล ทำให�ปCาถูกทำลายแผ�วถางเข�าไปยึดถือ

ครอบครอง และเก็บเก่ียวผลประโยชน� ทำให�รัฐได�รับความเสียหาย ผู�ว@าราชการจังหวัดชมุพรจึงได�มอบหมายให�ชุดเฉพาะ



กิจโชคชัย บูรณาการร@วมกับหน@วยงานความม่ันคง กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ทสจ.ชุมพร ฝCายปกครองและตำรวจ เข�า

ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย 

จากการสืบสวนข�อเท็จจริงตามข�อร�องเรียน มีการลักลอบตัดปาล�ม พบร@องรอยแผ�วถางและลักลอบตัดปาล�มมาก@อนหน�านี้

นานแล�ว โดยมีถนนเข�า-ออก สัญจรได�อย@างสะดวกรอบบริเวณท่ีมีการบุกรุกจริง ซ่ึงชุดจับกุมได�ไปตรวจสอบพ้ืนท่ี พบกลุ@ม

บุคคลกำลังร@วมกันตัดปาล�ม เจ�าหน�าท่ีชุดดังกล@าว จึงได�เข�าควบคุมผู�กระทำผิด จำนวน 9 คน พร�อมของกลาง เปSนปาล�ม

ทะลายจำนวน 2,950 กิโลกรัม ค@าความเสียหายเปSนเงิน 20,355 บาท พร�อมตรวจยึดของกลางอ่ืน ๆ ได�แก@ อุปกรณ�การ

กระทำผิด เคียวเก่ียวปาล�ม จำนวน 3 อัน เหล็กเสียบปาล�ม จำนวน 3 อัน รถยนต�บรรทุก จำนวน 2 คันโดยคณะเจ�าหน�าท่ี

ได�ใช�เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) ทราบว@าพ้ืนท่ีดังกล@าวอยู@ในเขตปCาสงวนแห@งชาติปCารับร@อและปCาส

ลุย และอยู@ในแปลงปลูกปCาฟ[\นฟู คิดพ้ืนท่ีเสียหายกว@า 193 ไร@ หลังจากนั้นคณะเจ�าหน�าท่ีได�นำ ผู�กระทำผิด และของกลาง 

พร�อมนำเรื่องราวกล@าวโทษต@อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสลุย อำเภอท@าแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือดำเนินคดีตาม

กฎหมาย 

ผู�สื่อข@าวได�สอบถาม นางสาวสุวรรณลักษณ� หนึ่งในผู�กระทำผิดท่ีถูกจับกุม ได�ความว@า ตนเองเปSนคนจัดเก็บค@าต�นปาล�มราย

เดือน ต�นละ 16 บาท ส@งให�ผู�ว@าจ�างชื่อผึ้ง และนายหัว ซ่ึงเปSนนายตำรวจท่ีอ�างเปSนเจ�าของปาล�ม หรือผู�ดูแลพ้ืนท่ีเกิดเหตุ

ดังกล@าว มาเปSนเวลาต@อเนื่อง 3-4 ปU โดยเม่ือได�เงินจะโอนเข�าบัญชี ของผู�ดูแล ซ่ึงผู�ดูแลจะคอยดูแลไม@ให�เกิดป̀ญหา สามารถ

เขามาตัดได� หากมีอะไรจะโทรมาบอกก@อน สำหรับคนท่ีจะเข�ามาตัดปาล�มจะต�องจ@ายต�นละ 16 บาท ก@อนตัด โดยกลุ@มท่ีมา

ตัดในครั้งนี้ ได�แบ@งกันตัด คนละ100-110 ต�น และได�แบ@งพ้ืนท่ีกันตัด โดยก@อนหน�านี้ ตนเองก็ทราบว@าการลักลอบตัดปาล�ม

ในพ้ืนท่ีดังกล@าวมีความผิด แต@มีผู�คอยดูแลจึงได�ทำการลักลอบตัดมาโดยตลอด ไม@มีป`ญหา จนมาในครั้งนี้ ชุด ฉก.โชคชัย ได�

เข�ามาพบ และทำการตรวจสอบจับกุม 

นายพิทักษ� พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร กล@าวเพ่ิมเติมว@า สำหรับพ้ืนท่ีดังกล@าว อยู@ในเขตพ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติปCารับ

ร@อและปCาสลุย หลังจากหมดสัมปทาน พ้ืนท่ีดังกล@าวไม@ได�รับอนุญาตให�สัมปทานต@อ เนื่องจากส@วนหนึ่งเปSนพ้ืนท่ีท่ีต�อง

อนุรักษ�ไว�เปSนแหล@งต�นน้ำท่ีสำคัญ อันเปSนแหล@งต�นน้ำท่ีสำคัญของจังหวัดชุมพร และไหลสู@โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ@

ตามพระราชดำริ ไว�ใช�ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค ซ่ึงมีจำนวนหลายหม่ืนไร@มีการลักลอบตัดปาล�มน้ำมัน ทำให�ระบบ

นิเวศน�เสียหายและรัฐเสียผลประโยชน�เปSนจำนวนมากมาหลายปUนับต้ังแต@เอกชนไม@ได�รับอนุญาตให�สัมปทานตามระเบียบ

กฎหมาย สมควรท่ีจะต�องจัดระบบการดูแล ปกปXองปCาไม�ดังกล@าวโดยการบูรณาการหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดความยั่งยืน

สร�างการรับรู�และมีส@วนร@วมของประชาชนอย@างเข�มแข็งมีความต@อเนื่องเพ่ือสร�างคุณค@าแก@ผืนปCาและแผ@นดินตามอำนาจ

หน�าท่ีของหน@วยงานท่ีรับผิดชอบ อันเปSนการสนองพระราชดำริ ให�เปSนพ้ืนท่ีอย@างท่ีแบบอย@างท่ีดีแก@ลูกหลานต@อไป 

 

 

 

 



 

 

จับกุมขบวนการลักลอบตัดปาล�มในเขตปCาสงวนแห@งชาติท@าแซะ 

25/08/2021 https://www.topnews.co.th/news/78610 

วันท่ี 25 ส.ค. 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู�ว@าราชการจังหวัดชุมพร ส@งชุด ฉก.โชคชัย นำโดยนายพิทักษ� พิศสิริวัฒน

สุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร หัวหน�าชุด ฉก.โชคชัย, พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรท่ี 1 , ชุด 

ปทส.ภ.จว.ชุมพร ,ผู�แทน รอง.ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร (ท) ,ปลัดอำเภอท@าแซะ และเจ�าหน�าท่ีหน@วยปXองกันรักษาปCาท่ี ชพ.9 

(สามปาก) ตรวจสอบการลักลอบตัดปาล�ม พ้ืนท่ีหมู@ 10 ตำบลหงษ�เจริญ อำเภอท@าแซะ จังหวัดชุมพร อยู@ในเขตพ้ืนท่ีปCา

สงวนแห@งชาติปCารับร@อและปCาสลุย ซ่ึงเปSนพ้ืนท่ีปCาต�นน้ำสำคัญของจังหวัดชุมพร หลังจากการลงพ้ืนท่ี พบกลุ@มบุคคลกำลัง

ลักลอบเข�าไปเก็บผลผลิตปาล�มน้ำมัน จึงได�เข�าควบคุมผู�กระทำผิด จำนวน 9 คน พร�อมของกลาง เปSนปาล�มทะลายจำนวน 

2,950 กิโลกรัม พร�อมตรวจยึดของกลางอ่ืนๆ โดยพ้ืนท่ีความเสียหายกว@า 193 ไร@ 

นายพิทักษ� พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เปJดเผยว@า จังหวัดชุมพร ได�รับการร�องเรียนเก่ียวกับการลักลอบตัดปาล�มใน

เขตพ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติปCารับร@อและปCาสลุย ตำบลหงษ�เจริญและตำบลรับร@อ อำเภอท@าแซะ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล@าวเปSนพ้ืนท่ีปCา

ต�นน้ำสำคัญของจังหวัดชุมพร โดยก@อนหน�าได�มีการให�สัมปทานปลูกปาล�ม แก@บริษัทเอกชน ต@อมาสัมปทานได�หมดอายุ 

พ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติจึงอยู@ในความดูแลของกรมปCาไม� และได�มีการร�องเรียนว@ามีการลักลอบตัดปาล�มไปจำหน@ายมาเปSน

เวลานานกว@า 5 ปU ต้ังแต@หมดสัมปทาน สร�างความเสียหายอย@างมหาศาล ทำให�ปCาถูกทำลายแผ�วถางเข�าไปยึดถือ

ครอบครอง และเก็บเก่ียวผลประโยชน� ทำให�รัฐได�รับความเสียหาย ผู�ว@าราชการจังหวัดชมุพรจึงได�มอบหมายให�ชุดเฉพาะ

กิจโชคชัย บูรณาการร@วมกับหน@วยงานความม่ันคง กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ทสจ.ชุมพร ฝCายปกครองและตำรวจ เข�า

ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย 

จากการสืบสวนข�อเท็จจริงตามข�อร�องเรียน มีการลักลอบตัดปาล�ม พบร@องรอยแผ�วถางและลักลอบตัดปาล�มมาก@อนหน�านี้

นานแล�ว โดยมีถนนเข�า-ออก สัญจรได�อย@างสะดวกรอบบริเวณท่ีมีการบุกรุกจริง ซ่ึงชุดจับกุมได�ไปตรวจสอบพ้ืนท่ี พบกลุ@ม

บุคคลกำลังร@วมกันตัดปาล�ม เจ�าหน�าท่ีชุดดังกล@าว จึงได�เข�าควบคุมผู�กระทำผิด จำนวน 9 คน พร�อมของกลาง เปSนปาล�ม

ทะลายจำนวน 2,950 กิโลกรัม ค@าความเสียหายเปSนเงิน 20,355 บาท พร�อมตรวจยึดของกลางอ่ืน ๆ ได�แก@ อุปกรณ�การ



กระทำผิด เคียวเก่ียวปาล�ม จำนวน 3 อัน เหล็กเสียบปาล�ม จำนวน 3 อัน รถยนต�บรรทุก จำนวน 2 คันโดยคณะเจ�าหน�าท่ี

ได�ใช�เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) ทราบว@าพ้ืนท่ีดังกล@าวอยู@ในเขตปCาสงวนแห@งชาติปCารับร@อและปCาส

ลุย และอยู@ในแปลงปลูกปCาฟ[\นฟู คิดพ้ืนท่ีเสียหายกว@า 193 ไร@ หลังจากนั้นคณะเจ�าหน�าท่ีได�นำ ผู�กระทำผิด และของกลาง 

พร�อมนำเรื่องราวกล@าวโทษต@อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสลุย อำเภอท@าแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือดำเนินคดีตาม

กฎหมาย 

นายพิทักษ� พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร กล@าวเพ่ิมเดิมว@า สำหรับพ้ืนท่ีดังกล@าว อยู@ในเขตพ้ืนท่ีปCาสงวนแห@งชาติปCารับ

ร@อและปCาสลุย หลังจากหมดสัมปทาน พ้ืนท่ีดังกล@าวไม@ได�รับอนุญาตให�สัมปทานต@อ เนื่องจากส@วนหนึ่งเปSนพ้ืนท่ีท่ีต�อง

อนุรักษ�ไว�เปSนแหล@งต�นน้ำท่ีสำคัญ อันเปSนแหล@งต�นน้ำท่ีสำคัญของจังหวัดชุมพร และไหลสู@โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ@

ตามพระราชดำริ ไว�ใช�ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค ซ่ึงมีจำนวนหลายหม่ืนไร@มีการลักลอบตัดปาล�มน้ำมัน ทำให�ระบบ

นิเวศน�เสียหายและรัฐเสียผลประโยชน�เปSนจำนวนมากมาหลายปUนับต้ังแต@เอกชนไม@ได�รับอนุญาตให�สัมปทานตามระเบียบ

กฎหมาย สมควรท่ีจะต�องจัดระบบการดูแล ปกปXองปCาไม�ดังกล@าว โดยการบูรณาการหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดความยั่งยืน

สร�างการรับรู�และมีส@วนร@วมของประชาชนอย@างเข�มแข็งมีความต@อเนื่องเพ่ือสร�างคุณค@าแก@ผืนปCาและแผ@นดินตามอำนาจ

หน�าท่ีของหน@วยงานท่ีรับผิดชอบ อันเปSนการสนองพระราชดำริ ให�เปSนพ้ืนท่ีแบบอย@างท่ีดีแก@ลูกหลานต@อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รถยนต�กระบะบรรทุกไม�เถ่ือน พุ@งชนเสาไฟฟXาหักกลางถนนสายแพร@-ร�องกวาง ผวจ.แพร@ สั่งติดตามมาดำเนินคดีให�ได� 

25 ส.ค. 64  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1758840/ 

เหตุการณ�รถบรรทุกไม�ชนเสาไฟฟXารายนี้ เกิดข้ึนเม่ือเวลา 01.30 น. วันท่ี 25 ส.ค. 64  ร.ต.ท. (ญ.) นุชนาถ มูลอะมี รอง 

สว.สอบสวน สภ.เมืองแพร@ ปฏิบัติหน�าท่ีพนักงานสอบสวนประจำวัน ได�รับแจ�งว@ามีรถบรรทุกชนเสาไฟฟXากลางถนนสาย

แพร@-ร�องกวาง ม.2 บ�านปทุม ต.เหมืองหม�อ  หลังรับแจ@งจึงรายงานให� พ.ต.อ.นรินทร� วรรณมณี ผกก.ทราบ และรุดไป

ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ 

 



เม่ือไปถึงท่ีเกิดเหตุตำรวจถึงกับตะลึง พบว@าเปSนรถบรรทุกกระบะวีโก� สีบรอนซ�เงินตอนเดียว หมายเลขทะเบียนอุตรดิตถ� 

บรรทุกไม�มะค@าโมงแปรรูป ลักษณะใหม@สด จำนวน 47 แผ@น/ เหลี่ยม ปริมาตร 2.32 ลบ.ม. คิดเปSนค@าเสียหายของรัฐ 

162,400 บาท 

จากการตรวจสอบสภาพพังยับเยิน พร�อมเสาไฟฟXาท่ีหักโค@นสองต�น ไม@พบคนขับรถคาดว@าได�หลบหนีไปแล�ว ต@อมาพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองแพร@ ได�แจ�งเจ�าหน�าท่ีปCาไม� หน@วยปXองกันรักษาปCา พร.8 ห�วยขม้ิน เจ�าหน�าท่ีส@วนอนุรักษ�และปXองกัน

ทรัพยากรสำนักบริหารพ้ืนท่ี อนุรักษ�ท่ี 13 (แพร@) มาร@วมกันตรวจสอบท่ีเกิดพร�อมกับเจ�าหน�าท่ีแขวงการทางแพร@ เนื่องจาก

มีทรัพย�สินทางราชการได�รับความเสียหาย ทางเจ�าหน�าท่ีปCาไม� ได�ตรวจยึดไม�ท่ีพบท่ีเกิดเหตุเปSนของกลาง 

จากการตรวจสอบสอบท่ีเกิดเหตุท้ังรถ และไม�สันนิฐานว@าไม�คงถูกลักลอบขนมาจากเขตรอยต@อ จ.แพร@ เพ่ือนำส@งขายตาม

ออเดอร� ซ่ึงอาศัยเวลาช@วงฝนตก แต@เกิดอุบัติเหตุ จนมีการตรวจยึดไม�ได� 

เวลา 10.30 น. วันเดียวกันนี้ นายสมหวัง พ@วงบางโพ ผวจ.แพร@ ได�เดินทางตรวจดูไม�ของกลางท่ีตรวจยึดได� ท่ีด@านตรวจปCา

ไม�ห�วยขม้ิน ม.2 ต.ปCาแมต กล@าวว@าเพ่ิงประชุมเก่ียวกับคณะกรรมการปXองกันการการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและปCาไม� 

และให�นโยบายการทำงานแก@หน@วยงานท่ีเก่ียวข�อง ต�องดำเนินการกวดขันอย@างเต็มท่ี 

ในส@วนคดีนี้ให�เจ�าหน�าท่ีติดตามความคืบหน�าของคดี เนื่องจากผู�ต�องหาหลบหนี คงเปSนขบวนการค�าไม�ข�ามชาติ ท่ีมีการ

สั่งซ้ือไม�หวงห�ามมีค@าหลายชนิดได�แก@ ไม�พยุง ไม�ชิงชัน ไม�ประดู@ ไม�มะค@าโมง ซ่ึงทางเจ�าหน�าท่ีปCาไม� และฝCายปกครองฯ 

และหน@วยงานท่ีเก่ียวข�อง ต�องติดตามจับกุมมาดำเนินคดีให�ได� 


