


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11210
วันที่: เสาร์ 7 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: บุกตรวจรีสอร์ตดังรุกแควน้อย

รหัสข่าว: C-210807012091(7 ส.ค. 64/03:55) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.59 Ad Value: 14,949 PRValue : 44,847 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23210
วันที่: อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ทส.เร่งอนุรักษ์ ฝูงนกแก้วโม่ง

รหัสข่าว: C-210808009067(8 ส.ค. 64/03:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.86 Ad Value: 22,946 PRValue : 68,838 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15855
วันที่: อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: สำรวจนกแก้วโม่งฝูงสุดท้ายที่นนท์

รหัสข่าว: C-210808020035(8 ส.ค. 64/03:55) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 29.44 Ad Value: 45,632 PRValue : 136,896 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
เม่ือวันท่ี 6 ส.ค. นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
ประเด็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมป่าไม้ได้มีการสื่อสาร รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกรมป่าไม้ต้องทํางานโดยการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนผู้ท่ีมีส่วนร่วม ตามภารกิจทุกด้านของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันรักษาป่าท่ีมีส่วนภาคประชาชนท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยช่วยเป็น หูเป็นตา อีกท้ังเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการป้องกันรักษาป่า ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญท่ีช่วยดูแล และมีส่วนร่วมในการ 
ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 

นายอดิศร กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันมากข้ึน จากสาเหตุสถานการณ์การแพร่การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้อง มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพ่ือให้ภารกิจในการปฏิบัติงานยังคง
สามารถขับเคลื่อนดําเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนได้ง่ายข้ึน โดยรัฐมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อประชาชน สามารถนําความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์หาทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม เช่น การ
ท่ีกรมป่าไม้ได้ปรับแก้กฎหมายปลดล็อก มาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับใหม่ ให้ไม้ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการตัดไม้ เคลื่อนย้ายไม้ ตามท่ีประชาชนต้องการให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้น การ
พัฒนาและให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบ E-Service จึงได้ถูกสร้างข้ึนพร้อมท้ังพัฒนาระบบเพ่ือท่ีจะช่วยให้ประชาชน
สามารถรับบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ E-Service จึงนับเป็นช่องทางท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด อีกท้ังยังสามารถนําข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อีกด้วย 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า กรมป่าไม้ ได้พัฒนาระบบ E-Service ในปัจจุบันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของกรมป่าไม้ เช่น การขออนุญาต
รับรองไม้ และการอนุญาตขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การขอรับกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
กรมป่าไม้ โดยท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและแจ้งเข้าไปในระบบในเรื่องของข้ันตอนการดําเนินการ
ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา และเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตาม ได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ทุกระบบพร้อมให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลของการเปิดระบบราชการทําให้กรมป่าไม้ทํางานใกล้ชิดประชาชนได้มากข้ึน 
สามารถรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะส่งผลให้
ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือ และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 

โดยภาพรวมเม่ือรัฐทํางานร่วมกับประชาชนส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือ ในปี 2562 เรามีพ้ืนท่ีป่าสีเขียวเพ่ิมข้ึน 122,223.79 ไร่ พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 25.46 ล้านไร่ เป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ย่ังยืน ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ระบบเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาท่ีดีข้ึนต่อไป 

 



 

 

 
กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ตอบโจทย์ปชช. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประเด็นการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม กรมป่าไม้ได้มีการสื่อสาร รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกรมป่าไม้ต้องทํางานโดยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้เข้าถึง
ประชาชนผู้ท่ีมีส่วนร่วม ตามภารกิจทุกด้านของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันรักษาป่าท่ีมีส่วนภาคประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมโดยช่วยเป็น หู
เป็นตา อีกท้ังเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการป้องกนัรักษาป่า ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญท่ีช่วยดูแลและ 

มีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชน 

นายอดิศร กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน มากข้ึน จากสาเหตุสถานการณ์การแพร่การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพ่ือให้ภารกิจในการปฏิบัติงาน
ยังคงสามรถขับเคลื่อนดําเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนได้ง่ายข้ึน โดยรัฐมีหน้าท่ีเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อประชาชน สามารถนําความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์หาทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
เช่น การท่ีกรมป่าไม้ได้ปรับแก้กฎหมายปลดล็อคมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับใหม่ ให้ไม้ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการตัดไม้ เคลื่อนย้ายไม้ ตามที่ประชาชนต้องการให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้น 
การพัฒนาและให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบ E-Service จึงได้ถูกสร้างข้ึนพร้อมท้ังพัฒนาระบบเพ่ือท่ีจะช่วยให้
ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ E-Service จึงนับเป็นช่องทางท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด อีกท้ัง ยังสามารถนําข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อีกด้วย 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า กรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบ E-Service ในปัจจุบันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของกรมป่าไม้ เช่น การขออนุญาต
รับรองไม้ และการอนุญาตขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การขอรับกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
กรมป่าไม้ โดยท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและแจ้งเข้าไปในระบบในเรื่องของข้ันตอนการดําเนินการ
ตามท่ีประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา และเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามได้ด้วยเองผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิก โดยทุก
ระบบพร้อมให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลของการเปิดระบบราชการทําให้กรมป่าไม้ทํางานใกล้ชิดประชาชนได้มากข้ึน สามารถ
รับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนหัน
มาให้ความร่วมมือ และยังชว่ยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน โดยภาพรวมเม่ือรัฐทํางานร่วมกับประชาชนสิ่งท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือ ในปี 



2562 เรามีพ้ืนท่ีป่าสีเขียวเพ่ิมข้ึน 122,223.79 ไร่ พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 25.46 ล้านไร่ เป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ย่ังยืน ผืนป่าอุดม
สมบูรณ์ระบบเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาท่ีดีข้ึน ต่อไป เข้าใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.forest.go.th/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 ส.ค. 2564 - 17:13 น. 

กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ตอบโจทย์ประชาชน ช่วยปลดล็อคกฎหมายไม้หวงห้าม สร้างประโยชน์-รายได้ให้ประชาชน พร้อมร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

เม่ือวันท่ี 6 ส.ค. นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
ประเด็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมป่าไม้ได้มีการสื่อสาร รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกรมป่าไม้ต้องทํางานโดยการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนผู้ท่ีมีส่วนร่วม ตามภารกิจทุกด้านของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันรักษาป่าท่ีมีส่วนภาคประชาชนท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยช่วยเป็นหูเป็นตา อีกท้ังเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการป้องกันรักษาป่า ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญท่ีช่วยดูแลและมีส่วนร่วมในการ 
ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชน 

ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันมากข้ึน จากสาเหตุสถานการณ์การแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพ่ือให้ภารกิจในการปฏิบัติงานยังคงสามรถขับเคลื่อน
ดําเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนได้ง่ายข้ึน โดยรัฐมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อประชาชน สามารถนําความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์หาทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

เช่น การท่ีกรมป่าไม้ได้ปรับแก้กฎหมายปลดล็อคมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับใหม่ ให้ไม้ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินไม่เป็นไม้หวงห้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการตัดไม้ เคลื่อนย้ายไม้ ตามที่ประชาชนต้องการให้ได้มากท่ีสุด 

ดังนั้น การพัฒนาและให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบ E-Service จึงได้ถูกสร้างข้ึนพร้อมท้ังพัฒนาระบบเพ่ือท่ีจะช่วย
ให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ E-Service จึงนับเป็นช่องทางท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด อีกท้ังยังสามารถนําข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ได้อีกด้วย 

กรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบ E-Service ในปัจจุบันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของกรมป่าไม้ เชน่ การขออนุญาตรับรองไม้ และการอนุญาต
ขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

การขอรับกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ โดยท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบโดย
จะมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและแจ้งเข้าไปในระบบในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา และเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผย
ประชาชนสามารถตรวจสอบและตดิตามได้ด้วยเองผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิก โดยทุกระบบพร้อมให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 



 
ผลของการเปิดระบบราชการทําให้กรมป่าไม้ทํางานใกล้ชิดประชาชนได้มากข้ึน สามารถรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือ และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีข้ึน 

โดยภาพรวมเม่ือรัฐทํางานร่วมกับประชาชนส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือ ในปี 2562 เรามีพ้ืนท่ีป่าสีเขียวเพ่ิมข้ึน 122,223.79 ไร่ พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 25.46 ล้านไร่ เป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ย่ังยืน ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ระบบเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาท่ีดีข้ึนต่อไป เข้าใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ 
https://www.forest.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิรูปป่าไม้รับโควิด-19 ยกระดับ E-Service 

 
6 สิงหาคม 2564 - 18:09 น. 

ต้องปรับตัว กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ตอบโจทย์ปชช. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประเด็นการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม กรมป่าไม้ได้มีการสื่อสาร รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกรมป่าไม้ต้องทํางานโดยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้เข้าถึง
ประชาชนผู้ท่ีมีส่วนร่วม ตามภารกิจทุกด้านของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันรักษาป่าท่ีมีส่วนภาคประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมโดยช่วยเป็นหู
เป็นตา 

อีกท้ังเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการป้องกันรักษาป่า ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญท่ีช่วยดูแลและมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ
ประเทศ  รวมถึงการสร้างเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชน 

นายอดิศร กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันมากข้ึน จากสาเหตุสถานการณ์การแพร่การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพ่ือให้ภารกิจในการปฏิบัติงานยังคง
สามารถขับเคล่ือนดําเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนได้ง่ายข้ึน 

โดยรัฐมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อประชาชน สามารถนําความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์
หาทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

 
เช่น การท่ีกรมป่าไม้ได้ปรับแก้กฎหมายปลดล็อคมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับใหม่ ให้ไม้ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการตัดไม้ เคลื่อนย้ายไม้ ตามที่ประชาชนต้องการให้ได้มากท่ีสุด 



ดังนั้น การพัฒนาและให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบ E-Service จึงได้ถูกสร้างข้ึนพร้อมท้ังพัฒนาระบบเพ่ือท่ีจะช่วย
ให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ E-Service จึงนับเป็นช่องทางท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด อีกท้ัง ยังสามารถนําข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายได้อีกด้วย 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า กรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบ E-Service ในปัจจุบันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของกรมป่าไม้ เช่น การขออนุญาต
รับรองไม้ และการอนุญาตขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การขอรับกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
กรมป่าไม้ โดยท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและแจ้งเข้าไปในระบบในเรื่องของข้ันตอนการดําเนินการ
ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา และเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามได้ด้วยเองผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิก 

 
โดยทุกระบบพร้อมให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลของการเปิดระบบราชการทําให้กรมป่าไม้ทํางานใกล้ชิดประชาชนได้มากข้ึน  
สามารถรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะส่งผลให้
ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือ และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน โดยภาพรวมเม่ือรัฐทํางานร่วมกับประชาชนสิ่งท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมคือ ในปี 2562 เรามีพ้ืนท่ีป่าสีเขียวเพ่ิมข้ึน 122,223.79 ไร่ พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 25.46 ล้านไร่ เป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ย่ังยืน 
ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ระบบเศรษฐกจิได้รับการพัฒนาท่ีดีข้ึน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาสังคม และด้านวิชาการ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plan & Protect 
นําโดย วิวัฒน์ ศัลยกําธร ผู้ก่อต้ังและท่ีปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประลอง ดํารงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้ทรงคุณวุฒิใน  
อ.ก.พ.ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และผู้นําชุมชน ร่วมประชุม
ออนไลน์ขับคลื่อนโครงการ โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานคณะทํางานฯ เม่ือ 29 ก.ค.ท่ีผ่านมา  
เพ่ือเตรียมการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูปลูก 30,000 ต้น ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก 8 องค์กรภาคธุรกิจ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างแหล่งอาหาร และฟื้นฟู
ระบบนิเวศพ้ืนท่ีป่าชุมชน 145 ไร่ใน 5 จังหวัด เชียงราย น่าน เพชรบุรี ราชบุรี และมหาสารคาม รวมท้ังติดตามการเติบโตร่วมกับกรมป่าไม้เพ่ือให้
ต้นไม้มีอัตรารอด 100% ตามเป้าหมายโครงการ องค์กรภาคธุรกิจท่ีสนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่ากับโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.setsocialimpact.com/carethewild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาสังคม และด้านวิชาการ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plan & Protect 
นําโดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกําธร ผู้ก่อต้ังและท่ีปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประลอง ดํารงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้ทรงคุณวุฒิใน 
อ.ก.พ.ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และผู้นําชุมชน ร่วมประชุม
ออนไลน์ขับคลื่อนโครงการ โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานคณะทํางานฯ เม่ือ 29 ก.ค. ท่ีผ่านมา  

เพ่ือเตรียมการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูปลูก 30,000 ต้น ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก 8 องค์กรภาคธุรกิจ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างแหล่งอาหาร และฟื้นฟู
ระบบนิเวศพ้ืนท่ีป่าชุมชน 145 ไร่ ใน 5 จังหวัด เชียงราย น่าน เพชรบุรี ราชบุรี และมหาสารคาม รวมท้ังติดตามการเติบโตร่วมกับกรมป่าไม้เพ่ือให้
ต้นไม้มีอัตรารอด 100% ตามเป้าหมายโครงการ องค์กรภาคธุรกิจท่ีสนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่ากับโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.setsocialimpact.com/carethewild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กาญจนบุรี - เจ้าท่าป่าไม้ ท่ีดิน นําหมายค้น ศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าตรวจสอบภูไพรธารน้ํา รีสอร์ต หลังอดีตรอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี ย่ืนหนังสือ
ร้องเรียน อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบท่ีดินของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ล่วงล้ําลําแม่น้ําแควน้อยหรือไม่ 

จากกรณีท่ี พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ อดีต รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี ได้ย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณภูไพรธารนํ้า รี
สอร์ต ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส บริเวณพ้ืนท่ีตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยอ้างว่าอาจจะมีการล่วงล้ําลําแม่น้ํา
แควน้อยหรือไม่ และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือไม่นั้น 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองผาภูมิ เจ้าท่ากาญจนบุรี เจ้าพนักงานท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี 
สาขาทองผาภูมิ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอทองผาภูมิ และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ล่าสุด วันนี้ (6 ส.ค.) เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดได้ขออนุมัติหมายค้นศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพ่ือขอเข้าตรวจค้นสถานท่ีบริเวณโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 7783 ด้านติดกับแม่น้ําแควน้อย จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ี พบนายประสิทธ์ิ วัฒนมงคล ซ่ึงอ้างว่าเป็นผู้ดูแลภูไพรธารนํ้า  
รีสอร์ต และได้นําเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ี ซ่ึงสภาพปัจจุบันได้ทําเป็นสวนหย่อมปลูกปาล์มหลายชนิด และทําทางเท้าปูด้วยหินแผ่น 

จากการรังวัดหมายแนวเขตโฉดที่ดินเดิม โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ เจ้าหน้าท่ีได้จับพิกัดบริเวณท่ีดินท่ีอ้างว่า
เป็นท่ีงอกริมตลิ่งจากโฉนดเดิม พบว่ามีความยาว 326 เมตร กว้าง 10-36 เมตร เนื้อท่ี 4-2-72 ไร่ (7,489 ตารางเมตร) พ้ืนท่ีมีสภาพเป็นหินก้อน
ขนาดเล็ก ใหญ่ กองทับกันสูงข้ึนมาเหนือน้ํา และเม่ือเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง พบว่าพ้ืนท่ีเดิมเป็นน้ํามาตลอด ซ่ึงแตกต่างจาก
ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าเป็นการท้ิงหินถมดินลงในแม่น้ําแควน้อย 

จากการพิจารณาแล้วเห็นว่า พ้ืนท่ีท่ีตรวจสอบเนื้อท่ี 4-2-72 ไร่ เดิมเป็นแม่น้ําแควน้อย ซ่ึงเป็นท่ีดินของรัฐ และเป็นป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ดังนั้น การท้ิงหินถมดิน การปลูกต้นไม้ ทําสวนหย่อม และทําทางเท้าปูด้วยหินแผ่นจึงมีลักษณะเป็นการปลูกสร้างสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ํา
เข้าไปในแม่น้ําแควน้อย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 117 วรรคหน่ึง และมาตรา 119 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน มาตรา 9 พร้อมบันทึกเร่ืองราว และเอกสารหลักฐานนําร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองกํากับการ 5 บก.ปทส. เพ่ือให้ดําเนินคดี
ต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ี กล่าวว่า ท่ีผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่า เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2544 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้ขอ
อนุญาตทิ้งหินกันน้ํากัดเซาะความยาวประมาณ 100 เมตร บริเวณหน้าท่ีดิน น.ส.3 ก. ปัจจุบันเปล่ียนเป็นโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7783 โดยสํานักงานเจ้า
ท่าภูมิภาคท่ี 3 สาขากาญจนบุรี อนุญาตให้ทําในแนวเขตท่ีดินท่ีมีสิทธิครอบครอง 



 
ต่อมา วันท่ี 23 พฤษภาคม 2550 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้ย่ืนขอรังวัดออกโฉนดท่ีดิน “ท่ีงอกริมตลิ่ง” เนื้อท่ี 3-2-41.2 ไร่ หน้าโฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 7783 และขอยกเลิกคําขอออกโฉนดท่ีดินท่ีงอกริมตลิ่ง ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 

วันท่ี 10 เมษายน 2551 เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีส่วนล่างติดแม่น้ําแควน้อย ยาวประมาณ 200 เมตร กับแนวโฉนดท่ีดิน โดย
เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพบว่า บริเวณพ้ืนท่ีชายน้ําไม่มีอยู่ จึงน่าจะเป็นการถมดินออกมา สํานักงานการขนส่งทางนํ้าท่ี 3 สาขากาญจนบุรี 
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลาํน้ําออกไปภายใน 30 วัน แต่มีการย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือให้เพิกถอนหนังสือฉบับดังกล่าว 

วันท่ี 27 สิงหาคม 2552 เจ้าหน้าท่ีได้เข้าตรวจยึดท่ีดินพิพาท เนื้อท่ี 3-2-34 ไร่ ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และได้แจ้งความไว้ท่ี สภ.ทองผาภูมิ โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง และต่อมาพนักงานอัยการได้มีคําสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหา 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาตามท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิก
ถอนคําสั่งหัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําท่ี 3 สาขากาญจนบุรี ในฐานะ “เจ้าท่า” ท่ีให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําออกไป ภายใน 30 วัน แต่ศาล
ปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง 

ต่อมา วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาว่าตามศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น เห็นพ้องด้วยในผล พิพากษายืน 
เนื่องจากได้วินิจฉัยว่า ท่ีดินบางส่วนท่ีอยู่นอกโฉนดของผู้ฟ้องคดี อ้างว่าเป็นท่ีงอกริมตลิ่งนั้น เม่ือข้อเท็จจริงตามท่ีกล่าวอ้างว่ากระแสน้ําในแม่น้ํา
แควน้อยมีความรุนแรงและเชี่ยวกราก กัดเซาะท่ีดินริมตลิ่ง จึงขออนุญาตท้ิงหินกันน้ําเซาะ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะเกิดท่ีงอกริมตลิ่งออกจากท่ีดิน 
แต่เป็นท่ีดินท่ีได้ถมลงไปในแม่น้ําแควน้อย  

เม่ือได้ปลูกต้นไม้ ทําสวนหย่อม และทําทางเท้า การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการปลูกสร้างล่วงล้ําแม่น้ํา ไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามท่ีได้รับ
อนุญาต จึงเป็นการกระทําล่วงล้ําเข้าไปในแม่น้ําแควน้อย และท่ีดินพิพาทดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพ ประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกัน กล่าวคือเป็นทางน้ําหรือท่ีชายตลิ่ง 

 
 

 

 

 



 

 

ตชด.324-ศูนย์ป่าไม้น่าน ตรวจยึดจับกุมตั้งโรงงานไม้แปรรูป 

วันศุกร์ ท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 19.46 น. 

6 สิงหาคม 2564 พ.ต.ท.ชวลิต คําต้ือ ผบ.ร้อย ตชด.324 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน พร้อมกําลัง , นายณัฐธนน คนสูง หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
ศูนย์ป่าไม้น่าน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน, เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ ป้องกันรักษาป่า นน.10 ภูเพียง ร่วมกัน
จับกุมตัวนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 62 ปี พร้อมด้วยของกลาง 1.ไม้ประดู่ท่อน 1 ท่อน ปริมาตร 0.29 ลูกบาศก์เมตร 2.ไม้สักแปรรูป 18  แผ่น/เหลี่ยม 
ปริมาตร 0.11 ลูกบาศก์เมตร 3. มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 10 แรง 1 รายการ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการแปรรูปไม้ จํานวน 1 ชุด ไว้เป็นของกลาง 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับมีการแปรรูปไม้ในหมู่บ้านนาเหลืองม่วงขวา จึงได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ตามที่ได้รับแจ้ง จนพบว่าบริเวณพ้ืนท่ีบ้านหลังดังกล่าวมีกลุ่มชาวบ้าน 3-4 คน กําลังแปรรูปไม้สักมาวางกองไว้ 
ซ่ึงเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 ซ่ึงไม้มีลักษณะใหม่สด ไม่เคยผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้ใดๆ 
มาก่อน และไม่มีรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือของรัฐบาลตีประทับแสดงการอนุญาตแต่อย่างใด เจ้าหน้าท่ียังร่วมกันตรวจสอบรอบๆ
บริเวณ พบปีกไม้และขี้เลื่อยกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

จากการสอบสวนนายเอ ให้การว่า ไม้ท่ีพบเป็นไม้ของวัดซ่ึงมาให้โรงงานแปรรูปให้ เพ่ือนําไปใช้สาธารณะประโยชน์ของวัด ส่วนไม้ท่อนได้รับซ้ือมา
จากเจ้าของสวนแห่งหนึ่ง กําลังจะนํามาแปรรูป แต่มาถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นและยึดอุปกรณ์ดังกล่าว ซ่ึงโรงงานดังกล่าวนั้นตนมีใบอนุญาต แต่
เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงงานได้หยุดการแปรรูป จนกระทั่งมีพระในหมู่บ้านได้นําไม้สักดังกล่าวมาให้ช่วยแปรรูปให้ และถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจค้น
และจับกุมดังกล่าว เบื้องต้นนําของกลางท่ีตรวจยึดท้ังหมดนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูเพียง ดําเนินคดีข้อหาต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

 
 

 

 



 

 
ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นําทีมลงพื้นท่ีติดตามแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจ พร้อมท้ังให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ การดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี 2-โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2564 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป่าไม้ มอบหมายให้นายสัญญา  
แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพ้ืนท่ีติดตามแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจ พร้อมท้ังให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ การดําเนินงานโครงการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี 2 ปี 2560 และ โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานของกรมป่าไม้ ในท้องท่ีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จากนั้น ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และ คณะ ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตาม ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป โครงการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า ปี 2564 ของหน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ําปาดท่ี 21 และ หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวาท่ี 
15 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานของกรมป่าไม้ โดยมีนายมนูญ แออ่วม หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ นําตรวจและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ณ ท้องท่ีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 8 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ปทส. ตชด.33 ตํารวจ ศูนย์ ปทส.ภาค 5 ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.15 และเจ้าหน้าท่ี ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ได้ลงพ้ืนท่ีปูพรม
จับกุมไม้เถ่ือนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืน บ้านนาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นป่าต้นน้ําปิง ทางตอนใต้ จ.
เชียงใหม่ ก่อนจะขยายผลยึดปืนเถ่ือน และยาเสพติดหลายรายการ พร้อมผู้ต้องหา 2 คนและออกหมายจับ 2 ราย เจ้าหน้าท่ีเผยทําเป็น
กระบวนการ ท้ังใช้ยาเสพติดจ้างคนงานมาทําไม้เถ่ือน และมีการถ่ายรูปไม้แปรรูปส่งให้นายทุนดู สินค้า ท่ีสั่งมาตามออเดอร์ 

กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กก.4 บก.ปทส.,
เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกําการตะเวนชายแดนท่ี 33 , เจ้าหน้าท่ีตํารวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าตํารวจภูธร ภาค 5 , 
เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจภูธรบ่อหลวง , เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจภูธรฮอด , เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ได้ยึดไม้ประดู่ 
แปรรูปจํานวน 28 แผ่นและเครื่องมือ แปรรูปไม้หลายรายการ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืน บ้านนาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่ 

ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีว่ามีขบวนการค้าไม้เถ่ือนลักลอบตัดไม้ และนําแปรรูปไม้ใน
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืนท้องท่ีบ้านแม่ลายดวงจันทร์ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แล้วนํารถยนต์ส่วนบุคคลดัดแปลงแบบรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าการเกษตรบรรทุกไม้ แปรรูปขนลําเลียงไม้ออกมาจากป่านําไปส่งให้กับนายทุนในพ้ืนท่ี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 
บก.ปทส. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ต่อมาเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ตชด.33 ได้ออกตรวจลาดตระเวนไปตามถนนทาง
หลวงหมายเลข 1099 เส้นทางบ่อหลวง -อมก๋อย หลังเจ้าหน้าท่ีทําการสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าว รู้ตัวทราบความเคล่ือนไหวของ
เจ้าหน้าท่ี จึงได้นําไม้แปรรูปท่ีได้มาไปซุกซ่อนไว้ในป่าข้างเส้นทางก่อนถึงหมู่บ้านแม่ลายเตียนอาง ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

เจ้าหน้าท่ี ได้ออกลาดตะเวนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืน ท้องท่ี ต.นาคอเรือ ตรวจพบไม้ประดู่แปรรูป 28 แผ่น ต่อมาพบมี
รถยนต์กระบะบรรทุกย่ีห้อ โตโยต้า สีเทา ทะเบียน ยง 3159 เชียงใหม่ ขับข่ีออกมาจากป่าคนขับรถยนต์คันดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าท่ีฯพยายามเร่ง
เคร่ืองยนต์ขับข่ีหลบหนี เจ้าหน้าท่ีอีกชุด ได้ว่ิงไล่จับคนขับจึงจอดรถวิ่งหนีไปได้ ตรวจสอบพบรถยนต์เป็นของนายลีโจ่ ศักดาพจนา ภายในรถพบไม้
ประดู่แปรรูป 1 แผ่นและยังพบเศษไม้ประดู และข้ีเลื่อยและอุปกรณ์แปรรูปไม้ ในรถของนายลีโจ่ กําลังเจ้าหน้าท่ีอีกชุดเดินลาดตระเวน พบกระ
ท่วมท่ีปลูกไว้เก็บไม้แปรรูป ขณะนั้นมีชายต้องสงสัยว่ิงหนีออกจากกระท่อมใกล้กัน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบกระท่อมอย่างละเอียดพบ อาวุธปืนยาวไทย
ประดิษฐ์ 3 กระบอก วางอยู่ใต้เพดานหลงัคา และวางพิงข้างฝากระท่อมอีก 2 กระบอก พร้อมกระสุนปืนแก็ป ดินปืน ลูกตะกั่ว หลายสิบลูกใกล้กัน 
พบรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่น สีน้ําเงิน-ขาว หมายเลขทะเบียน 2 กฉ 1057 เชียงใหม่ ท่ีคอรถพบย่าม 1 ใบ ตรวจค้นพบ



โทรศัพท์มือถืออยู่ในถุงยาม เม่ือเปิดเคร่ืองโทรศัพท์ พบรูปถ่ายขบวนการค้าไม้ฯ กับกองไม้หลายรูปคาดว่าเป็นรูปท่ีส่งถ่ายกับไม้แปรรูปท่ีส่งไปให้
นายทุน เพ่ือดูสินค้า หลังจากนั้นตรวจสอบเป็นของนางสาวอยู่โอ่ย ดอยแหล่ ชาวบ้าน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะขอหมาย
ศาลแจ้งข้อหา นายลีโจ่ฯ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้ลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามจับกุมตัวนายลีโจ่ฯ ในพ้ืนท่ีและวางกําลังเฝ้าสังเกตการณ์ ในพ้ืนท่ีพบมีชายต้องสงสัย สะพายปืนยาว ข่ี
รถจักรยานยนต์ วนไปมาหลายรอบ คาดว่าชายคนดังกล่าวจะเป็นขบวนการตัดไม้ เข้ามาของกลางท่ี เจ้าหน้าท่ีทําการตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้ 
เจ้าหน้าท่ีจึงได้ปิดล้อมจับกุมตัวพร้อมรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน งธค 401 เชียงใหม่ และอาวุธปืนยาว
ไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกบรรจุเคร่ืองกระสุนปืน ไว้เตรียมยิง สอบสวนทราบชื่อนายปรีชา สุสอ ชาวบ้าน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดย
แจ้งข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ีและ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 

ขณะท่ีกําลังเจ้าหน้าท่ีอีกชุดได้จับกุมตัวนายนุ กันจี ชาวบ้านห้วยบง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หลังข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีตรวจยึด ย่ีห้อฮอนด้า 
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน วนไปมาในพ้ืนท่ีดังกล่าว คล้ายมาสังเกตการณ์ จากตรวจค้น พบยาบ้า9 เม็ดอุปกรณ์การเสพยาบ้า จํานวน 1 ชุด ซ่อนอยู่ใน
กล่องพลาสติกในกระเป๋าผ้า ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะนําตัวนายนุ ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพบฉี่เป็นสีม่วง เจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อหา เสพยาเสพติดให้
โทษฯโดยผิดกฎหมาย , มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในความครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ขับข่ีเสพยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะนําผู้ต้องหาไปสอบสวน ขยายผลถึงกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง กับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
หลังจากนั้นได้นําตัวผู้ต้องหาท้ังสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฮอด ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 
ด้าน พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ก่อนหน้าท่ีทางเจ้าหน้าท่ีได้รับการร้องเรียนจาก ชาวบ้านในพ้ืนท่ี ว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบตัด
ไม้ในพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติออบหลวง และพื้นท่ีกรมป่าไม้ ในเขต ต.นายคอเรือ อ.ฮอด นํามาแปรรูปในพ้ืนท่ี ก่อนลําเลียงไม้ เถ่ือนออกทางด้าน อ.
อมก๋อย จึงสั่งการให้ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. นําชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจําจังหวัดเชียงใหม่ - ฮอด,ลําพูน สนธิ
กําลังกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยอ่ืนทําการตรวจสอบ จนสามารถยึดไม้เถ่ือนจํานวนดังกล่าวและอาวุธปืน ยาเสพติดพร้อมจับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซ่ึงหลังจาก
เจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนทราบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการระทําเป็นขบวนการ จ้างคนในพ้ืนท่ี อ.อมก่อย และ อ.ฮอด ให้มาเป็นแรงงานในการตัดไม้
แปรรูปไม้เถ่ือนในพ้ืนท่ีดังกล่าวโดยการจ้างเป็นค่าจ้างบ้างคร้ังมีการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานยาเสพติด อีกด้วย 

ซ่ึงจากหลังฐานท่ีพบรูปถ่ายขบวนการค้าไม้ฯ กับกองไม้หลายรูปคาดว่าเป็นรูปท่ีส่งถ่ายกับไม้แปรรูปท่ีส่งไปให้นายทุน เพ่ือดูสินค้าท่ีสั่งมาตาม 
ออเดอร์ นอกจากนี้ยังมีการปลูกกระท่อมเป็นท่ีเก็บไม้และเป็นท่ีพักของคนงาน เฝ้าไม้แปรรูปท่ีรอลําเลียงออกมาเพื่อนําไปส่งให้นายทุนหลายพื้นท่ี 
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ได้สั่งการเจ้าหน้าท่ีติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาท่ีเหลือเพ่ือจะนําตัวมาดําเนินคดีสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการคนอ่ืน
ต่อไป. 

 

 

 



 

 

 

 
วันท่ี 8 ส.ค.64 ว่าท่ีร้อยตรีไพฑูรย์ จงจินากูล นายอําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  เม่ือวานนี้ ( 7ส.ค.64)  เวลา
ประมาณ 14.20 น.  ตนและ พันเอกวีระยุทธ  รักศิลป์ รองผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี  ได้สั่งการให้นายไชยศักด์ิ  มุมวงษ์  ปลัดอําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี  ร้อยโทศิริพงศ์  แก่นสิงห์  ผบ.ร้อย.ทพ2302  พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.นาตาล ท่ี 23 และ ร้อย ทพ.2302  หมวด
เคลื่อนท่ีเร็วท่ี 2 กกล.สุรนารี และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โพธ์ิไทร อบ.3 ทําการตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน 21 ท่อน/แผ่น ปริมาตร  0.958  ลบ. 
ค่าภาคหลวง 150.00 บาท มูลค่าของกลาง 468,750 บาท  พร้อมรถเก๋ง  ย่ีห้อฮอนด้าแจ๊ส ทะเบียน ฆฏ  8790 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน   

ขณะที่ผู้ต้องหากําลังลําเลียงส่งไม้พะยูงจํานวนดังกล่าวเตรียมนําข้ามแม่น้ําโขงเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  แต่ถูกเจ้าหน้าท่ีสกัดจับ ท่ี
บริเวณริมแม่น้ําโขง ด้านทิศใต้หมวดทางหลวง หมู่ท่ี 3  บ้านปากแซง ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  แต่ผู้ต้องหาได้อาศัยความ
ชํานาญในพ้ืนท่ีหลบหนีไปได้   เจ้าหน้าท่ีชุดดังกล่าวจึงได้ทําการตรวจยึดของกลางทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น นําส่ง สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี  เพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทหารพรานตรวจยึดรถเก๋งพร้อม'ไม้พะยูง'เต็มคันรถท่ีริมฝ่ังโขง 

วันอาทิตย์ ท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 10.49 น. 

8 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีทหารพราน นําโดย ร.ท.ศิริพงศ์ แก่นสิงห์ ผบ.ร้อย.ทพ2302 สนธิกําลังกับว่าท่ีร้อยตรีไพฑูรย์ จงจินากูล นายอําเภอนาตาล 
นายไชยศักด์ิ มุมวงษ์ ปลัดอําเภอนาตาล  นายนรินทร์ สุทธิประภา หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โพธ์ิไทร อบ.3 ทหารจากกองกําลังสุรนารี 
ตชด.227 และฝ่ายปกครอง ตรวจยึดรถเก๋งย่ีห้อฮอนด้าสีขาว หมายเลขทะเบียน ฆฎ-8790 กรุงเทพมหานคร พร้อมไม้พะยูงท่ีซุกซ่อนอยู่บนรถ
จํานวน 21 ท่อน มูลค่าประมาณ 500,000 บาท 

โดยตรวจยึดได้ท่ีชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ําโขงทางทิศใต้บ้านปากแซง ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขณะรอขนลงเรือเพ่ือส่ง
ข้ามไปขายยังประเทศเพ่ือนบ้าน คนขับอาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ีว่ิงหลบหนีไปได้ 

ซ่ึงการข่าวระบุชัด ไม้พะยูงล๊อตนี้ถูกลักลอบตัดและลําเลียงมาจากอุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นา-ยอย เขตอําเภอบุณฑริก อําเภอน้ํายืนและอําเภอ 
นาจะหลวย เพ่ือส่งข้ามแม่น้ําโขงไปท่ีประเทศลาว  ผ่านเวียดนาม โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีประเทศจีน ซ่ึงไม้พะยูงจะมาราคาสูงกว่าบ้านเราถึง  
5 เท่าตัว จึงทําให้มีการลักลอบส่งออกไปขายเป็นประจํา โดยมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางหน่วยร่วมขบวนการ หากการข่าวไม่ดีพอ เป็นการยากท่ีจะตรวจ
ยึดไม้พะยูงหรือจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ 

 
 



 

 
เม่ือวันท่ี 7 ส.ค. นายนาวี ช้างภิรมย์ นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยายากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ตามที่โซเชียลได้มีการแชร์เกี่ยวกับ “นกแก้วโม่ง” ฝูงสุดท้ายบริเวณวัดสวนใหญ่ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
ท่ีอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงท่ียอดยางอายุกว่า 200 ปี ริมคลองบางกรวย ในวัดสวนใหญ่นั้น นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้
มอบหมายให้นายธานี วงศ์นาค ผอ.ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ี ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
และชุดเหย่ียวดง เข้าตรวจสอบการอยู่อาศัยของนกแก้วโม่งดังกล่าว 

นายนาวี กล่าวว่า เม่ือเจ้าหน้าท่ีเดินทางมาถึงวัดสวนใหญ่ ได้ร่วมหารือกับพระอธิการทองศูนย์ขันติพโล อายุ 50 ปี เจ้าอาวาสวัดสวนใหญ่ นายวินัย 
พุ่มอยู่ อายุ 66 ปี จิตอาสาชุมชนวัดสวนใหญ่ และนายชัยวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ อายุ 45 ปี อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ถึงแนวทางในการอนุรักษ์และดูแลนกแก้วโม่ง 

โดยนายวินัย เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมทําเพจนกแก้วโม่ง ร่วมกับนายชัยวัฒน์ และนายพรหมราช นารถมุนี ซ่ึงทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนและเป็น
แอดมินเพจ “ชวนเท่ียวบางกรวย” เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์นกแก้วโม่งของวัดสวนใหญ่และเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวข้างต้นจริง จุดประสงค์เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนเข้ามาร่วมกันอนุรักษ์นกแก้วโม่งของวัดสวนใหญ่ เดิมท่ีวัดสวนใหญ่จะมีนกแก้วโม่งมาอาศัยอยู่ประมาณ 100 กว่าตัว บน
ต้นยางนา จํานวน 2 ต้น แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ประจําประมาณ 20 ถึง 30 ตัว เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณวัดเป็นแหล่งอาหารของนกแก้วโม่ง แต่ในปัจจุบัน
เปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นหมู่บ้านจัดสรร และต้นไม้ใหญ่ท่ีเป็นแหล่งพักอาศัยของนกแก้วโม่งได้สูญหายไป ทําให้นกแก้วโม่งบางส่วน
อพยพกระจายไปอยู่ท่ีอ่ืนท่ัว จ.นนทบุรี 

“วัดสวนใหญ่ มีโพรงธรรมชาติท่ีใช้ทํารังของนกแก้วโม่งบนต้นยาง ประมาณ 12 โพรง ซ่ึงใช้ในการวางไข่ และตอนเย็น ๆ นกแก้วโม่งจะมารวมฝูง
กันท่ีวัดสวนใหญ่เวลาประมาณ 16.00–18.00 น. ปกตินกแก้วโม่งท่ีวัดนี้จะออกลูกปีละประมาณ 1–2 ตัว ซ่ึงนกแก้วโม่งจะมีนิสัยชอบออกหากิน
ไกลจากท่ีพักอาศัย โดยแบ่งกระจายกันออกไปท่ัว จ.นนทบุรี และพอตกเย็นจึงกลับมายังท่ีพักอาศัยของตัวเอง ซ่ึงมีหลายที่ใน จ.นนทบุรี อาหาร
ของนกแก้วโม่งคือลูกไม้ ผลไม้ และเมล็ดข้าว ปัจจุบันนายพรหมราช นารถมุนี ได้พัฒนาให้วัดสวนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการมา
ศึกษาการดํารงชีวิตของนกแก้วโม่ง ซ่ึงเป็นนกหายาก ท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ” นายวินัย กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีฯ ได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการอนุรักษ์ดูแลนกแก้วโม่ง กับนายชัยวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ และนายวินัย โดยให้อนุรักษ์
ต้นยางท้ัง 2 ต้น ท่ีเป็นแหล่งวางไข่ของนกแก้วโม่ง ซ่ึงในเบื้องต้นได้มีเจ้าหน้าท่ีรุกขกรของกรมป่าไม้ เข้ามาสํารวจเพ่ือดูแลรักษาต้นยางนาท่ีเป็น
แหล่งอาศัยสืบพันธ์ุของนกแก้วโม่งฝูงแล้ว แต่เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่ได้ดําเนินการ และให้ทางผู้ดูแล
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ถึงการห้ามล่า ห้ามค้า และห้ามครอบครอง นกแก้วโม่ง เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณวัดสวนใหญ่ จํานวน 2 ป้าย 
เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์นกแก้วโม่ง 

 



นายนาวี กล่าวว่า ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์นกแก้วโม่งบริเวณวัดสวนใหญ่ ให้ประชาชนได้
ทราบ และถ้าหากพบเห็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้แจ้งทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 
1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช หรือทางเพจสายด่วน 1362 และทางเพจเหย่ียวดง และจะร่วมประสานกับกลุ่มอนุรักษ์ในพ้ืนท่ี
ชุมชนวัดสวนใหญ่ เพ่ือช่วยกันดูแลและอนุรักษ์นกแก้วโม่งต่อไป 

 


