


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23199
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 22(กลาง)

หัวข้อข่าว: อุทยานฯจัดการช้างป่ารอยต่อ 5 จว.

รหัสข่าว: C-210728009145(28 ก.ค. 64/03:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.89 Ad Value: 24,079 PRValue : 72,237 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24601
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'วช.' ชู 'ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย' สร้างความ 'มั่งคั่ง...

รหัสข่าว: C-210728021001(28 ก.ค. 64/03:26) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 56.20 Ad Value: 59,010 PRValue : 177,030 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24601
วันที่: พุธ 28 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'วช.' ชู 'ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย' สร้างความ 'มั่งคั่ง...

รหัสข่าว: C-210728021001(28 ก.ค. 64/03:26) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 56.20 Ad Value: 59,010 PRValue : 177,030 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงฯ และนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมกับศิลปินเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า จัดกิจกรรม คอนเสริต์วิถีใหม่..ส่งกําลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 
“SAVE คนรักษาป่า SAVE ป่ารักษาคน” เนื่องในวันเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 โดยการถ่ายทอดสด
ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งกําลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ัวประเทศ และ 
ส่งความสุขให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

โดยการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยจะเริ่มต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซ่ึงจะมีการเสวนาพูดคุย “ส่งกําลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 
ครอบครัว ทส.” โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ 
ร่วมกับ ศิลปินเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่ารวมถึงเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าเข้าร่วมพูดคุย ดําเนินรายการโดย พิณโญ รุ่งสมัย รายการ
ถนนดนตรี ผ่านระบบ Zoom Meeting จากนั้นจะเป็นการแสดงมินิคอนเสริต์ หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า พร้อมท้ังเชิญชวนผู้ท่ีเข้าร่วม
รับชมไลฟ์สดตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชิงของรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ เสื้อฟุตบอลลิขสิทธ์ิแท้ทุกตัวของ ทีม Manchester United , ทีม 
Liverpool FC และเสื้อทีมชาติไทย พร้อมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รวมถึงเคร่ืองวัดความดันโลหิตอีกจํานวน 10 เคร่ือง เพ่ือมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 

ท้ังนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และร่วมคอบคําถามชิงของรางวัลดังกล่าวซ่ึงมีจํานวนจํากัด 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าระบบ Zoom Meeting เพ่ือร่วมการเสวนาออนไลน์ส่งกําลังใจผู้พิทักษ์ป่าครอบครัว ทส. ซ่ึงเป็นกิจกรรมสุดพิเศษท่ีเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าจะได้ร่วมพูดคุยกับศิลปินเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า แบบสดๆ โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนรับรหัสเพ่ือเข้าห้อง
เสวนาได้ฟรีไม่มีค่าใช่จ่ายทางหมายเลขโทรศัพท์ 088-2588067 

สําหรับ วันเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ตรงกับวันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันท่ีระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซ่ึงบาดเจ็บและ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าท่ี ร่วมเป็นกําลังใจให้ ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มคนท่ีมีความเสียสละในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ไทย เร่ิมเม่ือ
ปี ค.ศ. 2006 จากการประชุม World Congress Rangerสกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือ
สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซ่ึงก่อต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการทํางานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกําลังสําคัญในการทําหน้าท่ีปกป้องพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ของโลก ได้ลงมติให้วันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกปี เร่ิมต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลกอบคําถามชิงของรางวัล 



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงฯ และนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมกับศิลปินเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า จัดกิจกรรม คอนเสริต์วิถีใหม่..ส่งกําลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 
“SAVE คนรักษาป่า SAVE ป่ารักษาคน” เนื่องในวันเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 โดยการถ่ายทอดสด
ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งกําลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ัวประเทศ และส่ง
ความสุขให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

โดยการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยจะเริ่มต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซ่ึงจะมีการเสวนาพูดคุย “ส่งกําลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 
ครอบครัว ทส.” โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ 
ร่วมกับ ศิลปินเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่ารวมถึงเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าเข้าร่วมพูดคุย ดําเนินรายการโดย พิณโญ รุ่งสมัย รายการ
ถนนดนตรี ผ่านระบบ Zoom Meeting จากนั้นจะเป็นการแสดงมินิคอนเสริต์ หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า พร้อมท้ังเชิญชวนผู้ท่ีเข้าร่วม
รับชมไลฟ์สดตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชิงของรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ เสื้อฟุตบอลลิขสิทธ์ิแท้ทุกตัวของ ทีม Manchester United , ทีม 
Liverpool FC และเสื้อทีมชาติไทย พร้อมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รวมถึงเคร่ืองวัดความดันโลหิตอีกจํานวน 10 เคร่ือง เพ่ือมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 

ท้ังนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และร่วมคอบคําถามชิงของรางวัลดังกล่าวซ่ึงมีจํานวนจํากัด 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าระบบ Zoom Meeting เพ่ือร่วมการเสวนาออนไลน์ส่งกําลังใจผู้พิทักษ์ป่าครอบครัว ทส. ซ่ึงเป็นกิจกรรมสุดพิเศษท่ีเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าจะได้ร่วมพูดคุยกับศิลปินเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า แบบสดๆ โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนรับรหัสเพ่ือเข้าห้อง
เสวนาได้ฟรีไม่มีค่าใช่จ่ายทางหมายเลขโทรศัพท์ 088-2588067 

 
สําหรับ วันเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ตรงกับวันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันท่ีระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซ่ึงบาดเจ็บและ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าท่ี ร่วมเป็นกําลังใจให้ ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มคนท่ีมีความเสียสละในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ไทย เร่ิมเม่ือ
ปี ค.ศ. 2006 จากการประชุม World Congress Rangerสกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือ
สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซ่ึงก่อต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการทํางานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกําลังสําคัญในการทําหน้าท่ีปกป้องพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ของโลก ได้ลงมติให้วันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกปี เร่ิมต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือบ่ายวันท่ี 28 ก.ค.2564 เวลา 14.30 น.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ นายชาตรี 
สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ฯ  
นําโดยนายพิษณุพันธ์ วงค์ขันธ์ หน.ชุดปฏิบัติการฯ ร่วมกับนายพูน แจ่มใส หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 (ช่อแฮ) เจ้าหน้าท่ีหน่วยฯ พร.12  
(แม่จั๊วะ) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ ท่ี 2 ศูนย์ป่าไม้แพร่, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้, เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ศป.ทส.  
ภาค 5 , บก.ปทส. , ตชด.32 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้หวังดี 
พบการกระทําผิด 1 ราย ดังนี้ ไม่ได้ตัวผู้กระทําผิด (หลบหนีระหว่างการจับกุม) ตรวจยึดไม้ของกลางไม้สักท่อนจํานวน 50 ท่อน/ป.2.77 ลบม.  
ไม้มะค่าโมงท่อน จํานวน 7 ท่อน/ป. 0.63 ลบม. ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทําผิด มี รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ จํานวน 1 คันรถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน 
เลื่อยโซ่ยนต์จํานวน 2 เคร่ือง 

โดยเหตุเกิดบริเวณป่าหลังอ่างเก็บน้ําบ้านน้ําฮอก หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จนท.ชุดจับกุม
มอบหมายให้ให้นายนัทพงษ์ คําปิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน บันทึกการจับกุมส่งให้ ร.ต.อ.ประยูร ท่าช้าง รองสว.สอบสวนสภ.บ้านกวาง  
อ.สูงเม่นพนักงานสอบสวนประจําวันสภ.บ้านกวาง จ.แพร่ ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว 

ส่วนไม้และอุปกรณ์ของกลางนําไปเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีพร.9 (ช่อแฮ) 

 
 

 

 

 



 

 
นายสมปอง ทองศรีเข้ม ผอ.สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯได้ทําแผนการบริหารจัดการ 
ช้างป่าและถ่ินอาศัยในพ้ืนท่ีวิกฤติ (พ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 5 จังหวัด) เร่ิมดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.2562-2565) 
มีกิจกรรมท่ีดําเนินการไปแล้ว เช่น การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ร่วมกับกรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมปศุสัตว์ ในการเร่งฟ้ืนฟูป่า 
พัฒนาแหล่งน้ํา แหล่งอาหาร ท้ังพืชอาหารช้าง ทุ่งหญ้าอาหารช้าง และโป่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือดึงช้างป่ากลับสู่ผืนป่าใหญ่ อาทิ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟูทุ่งหญ้า เนื้อท่ี 2,000 ไร่ ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จัดทําแหล่งน้ําขนาดเล็กและฟ้ืนฟูบ่อน้ําขนาด 3,000-10,000 ลบ.ม. 
70 บ่อ จัดทําแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 7 แห่ง เป้าหมายแล้วเสร็จ ปี 2565 พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 22 จุด 
ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์และหอถังบรรจุน้ํา ขนาด 150,000 ลบ.ม. 2 จุด ในพ้ืนท่ีแปลงทุ่งหญ้า สร้างฝายชะลอนํ้าแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์ระบบนิเวศ 87 ฝาย 

นายสมปองกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พัฒนาพ้ืนท่ีแนวกันชน ท่ีปัจจุบันช้างป่าใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยท้ังอยู่ประจําและออกมาหากินเป็นคร้ังคราวในช่วง 
ฤดูแล้ง ประสานงานกับกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ําในการพัฒนาแหล่งน้ํา แหล่งอาหารสําหรับช้างป่า ตามเส้นทางการเคล่ือนตัวของช้าง สร้าง
จุดพักช้างในป่าชุมชนเพ่ือดึงดูดให้ช้างกลับคืนสู่ป่าใหญ่ รวมท้ังพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า เช่น จัดต้ังป่าชุมชนบ้านหนองเรือ  
อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว เนื้อท่ี 388 ไร่ จัดต้ังป่าชุมชนบ้านเนินน้อย จ.ฉะเชิงเทรา 36 ไร่ การจัดทําแปลงพืชอาหารสัตว์ป่า จํานวน 100 ไร่ จัดต้ัง 
49 เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า เป็นต้น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หน่วยเฉพาะกิจกลุ่มดูแลรักษาป่าชุมชน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จับผู้ลักลอบเข้าไปขโมยถอนต้นฟ้าทะลายโจรท่ีเกิดตามธรรมชาติในป่าสงวน
แห่งชาติเขาอังคาร ถอนเอาท้ังรากท้ังโคนมากกว่า 500 ต้น ผิดกฎการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนท้ังเสี่ยงสูญพันธ์ุ อ้างนําไปสกัดเป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด
ในหมู่บ้าน 

เม่ือวันท่ี 27 ก.ค.64 จากกระแสฟ้าทะลายโจรท่ีกําลังได้รับความสนใจจากหลายคน เพราะเชื่อว่าเป็นสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังการติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง ทําให้หลายคนขวานขวยหาไปกินหรือขายเพ่ือธุรกิจ ส่งผลให้ท่ีป่าชุมชนเจริญสุข-สายบัว ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.บุรีรัมย์ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาอังคาร ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีต้นฟ้าทะลายโจรเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจํานวนมาก ก็ได้มีผู้คนท้ังในและนอก
พ้ืนท่ีจังหวัด ต่างเหมารถยนต์มาหาเก็บต้นฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดได้มีชาวบ้าน 4 คน ท่ีเดินทางมาจาก จ.มหาสารคาม มาแอบถอดเอาต้นฟ้าทะลายโจรในป่าเขาอังคารดังกล่าวบรรจุใส่ถุงปุ๋ยมากกว่า 500 ต้น 
ซ่ึงเป็นการกระทําท่ีผิดกฎในการเข้าใช้ประโยชน์ป่าชุมชนท่ีชาวบ้านร่วมกันดูแลอนุรักษ์เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของส่วนรวม ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ
เก็บท่ีผิดวิธีแล้ว การถอดเอาท้ังรากท้ังโคนยังจะทําให้ต้นฟ้าทะลายโจรสูญพันธ์ุอีกด้วย ดังนั้น ชุดเฉพาะกิจท่ีดูแลรักษาป่าชุมชนดังกล่าว จึงได้แจ้ง
ให้ชาวบ้านท้ัง 4 คนทราบ พร้อมท้ังได้เชิญไปพูดคุยกันท่ีศูนย์ดํารงธรรมประจําหมู่บ้าน 

ซ่ึงจากการสอบถามชาวบ้านท่ีแอบมาขโมยถอนเอาต้นฟ้าทะลายโจรในป่าเขาอังคาร บอกว่า ต้องการจะนําต้นฟ้าทะลายโจรดังกล่าวไปให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีบ้านของตัวเอง ท่ี จ.มหาสารคาม เพ่ือใช้สกัดเป็นยาช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดในหมู่บ้านท่ีเพ่ิงกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง เพราะแถวบ้านไม่มี
ป่าท่ีเป็นแหล่งต้นฟ้าทะลายโจรแบบน้ีจึงตัดสินใจเดินทางมาเก็บ ซ่ึงเพ่ิงจะมาเก็บเป็นคร้ังแรก หลังจากได้ยินว่าท่ีป่าเขาอังคารแห่งนี้มีต้นฟ้าทะลาย
โจรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจํานวนมาก แต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านท่ีดูแลรักษาอยู่มีกฎข้อห้ามวิธีในการเก็บ แต่เม่ือกระทําผิดกฎของหมู่บ้านก็ยอมรับและ
ยอมเสียค่าปรับให้กับศูนย์ดํารงธรรมประจําหมู่บ้านตามที่ต้ังกฎเอาไว้ ยืนยันว่า ไม่ได้เอาไปขายแต่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ปว่ยโควิด 

ด้านนายพลภัทร ชัสวิเศษ เลขานุการป่าชุมชนเจริญสุข-สายบัว ต.เจริญสุข บอกว่า ป่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสมุนไพรของคนท้ัง
ในและนอกพ้ืนท่ี ทุกคนสามารถเข้ามาเก็บได้แต่ขอให้เก็บอย่างถูกวิธี สามารถประสานผู้นําชุมชนหรือหน่วยลาดตระเวนในพื้นท่ีเพ่ือขอคําแนะนํา 
ในการเข้าไปเก็บหาของในป่าดังกล่าว เพ่ือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งอาหารไปชั่วลูกชั่วหลาน อย่างเช่นต้นฟ้าทลายโจรควรจะใช้วิธีการ
ตัดเอาใบหรือกิ่งก้านไปเท่านั้น เพ่ือให้สามารถงอกใหม่ได้ ไม่ควรจะถอนไปท้ังรากท้ังโคนเพราะจะเสี่ยงสูญพันธ์ุได้ ส่วนผู้ท่ีมาเก็บไม่ถูกวิธีและฝ่าฝืน
กฎการเข้าใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ทางศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้านก็ทําการปรับจํานวน 500 บาท เพ่ือนําเงินเข้ากองกลางหมู่บ้านในการดูแลป่าแห่งนี้ซ่ึง
ทางผู้กระทําก็ยอมรับในกฎกติกา เพราะจริงแล้วหากว่ากันตามกฎหมายก็ต้องนําส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือป่าไม้ เพราะการโค่นถอนต้นไม้ในป่า



สงวนแห่งชาติถือว่าผิดกฎหมาย แต่ในฐานะท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ ก็ไม่อยากจะให้ถึงข้ันนั้นเพราะเห็นใจชาวบ้านด้วยกันแค่
อยากให้ปฏิบัติตามกฎกติกาให้ถูกต้องเท่านั้น และปริมาณท่ีเก็บไว้จะต้องเหมาะสมกับการบริโภคในครัวเรือน และจะต้องไม่เอาไปเพ่ือการค้า 
เพ่ือให้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารอย่างย่ังยืนต่อไป 

 
สําหรับเคสนี้ผู้ท่ีมาเก็บก็ยอมรับว่าทําผิดกฎกติกาจริง หลังจากเสียค่าปรับตามกฎหมู่บ้านแล้ว ก็ได้ตัดใบและกิ่งก้านต้นฟ้าทะลายโจรท่ีเก็บมาให้ไป 
แต่ส่วนรากท่ีตัดออกชาวบ้านก็จะนํากลับไปปลูกไว้ในป่าเหมือนเดิม 

 

 

 

 




