




ปีที่: 41 ฉบับที่: 3709
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม - พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: จับพิรุธบ.เคอรี่-เจ้าท่า ขยายท่าเทียบเรือ เฟส 4 ขัดกม.

รหัสข่าว: C-210829022036(28 ส.ค. 64/06:20) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 80.56 Ad Value: 100,700 PRValue : 302,100 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3709
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม - พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: จับพิรุธบ.เคอรี่-เจ้าท่า ขยายท่าเทียบเรือ เฟส 4 ขัดกม.

รหัสข่าว: C-210829022036(28 ส.ค. 64/06:20) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 80.56 Ad Value: 100,700 PRValue : 302,100 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23231
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รวบแก๊งมอดไม้

รหัสข่าว: C-210829009066(29 ส.ค. 64/03:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.27 Ad Value: 7,997 PRValue : 23,991 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23232
วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: คลิปวิดีโอแจ้งจับลอบตัดไม้ยางยักษ์

รหัสข่าว: C-210830039019(29 ส.ค. 64/04:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 5.80 Ad Value: 6,380 PRValue : 19,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26255
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รวบหนุ่มลอบตัดไม้ในป่า

รหัสข่าว: C-210831035039(30 ส.ค. 64/08:22) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.66 Ad Value: 16,126 PRValue : 48,378 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
กรมป่าไม้แจกกล้า “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย” ต้านโควิด-19  

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
เป็นหลักหม่ืนคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตสะสมจํานวนมาก ขณะท่ีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความ
รุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ส่วนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางการแพทย์จะรักษาตามอาการ ให้ยาต้านไวรัส ขณะท่ี “ฟ้าทะลายโจร” 
กลายเป็นสมุนไพรตัวเลือกท่ีช่วยในการยับย้ังการแพร่เชื้อโควิด-19 จึงสามารถนําไปใช้เป็นยารักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ไม่รุนแรง 

“ฟ้าทะลายโจร จึงเป็นสมุนไพรไทยท่ีกําลังเป็นท่ีต้องการในตลาดในขณะนี้ ท้ังยาฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ดแคปซูล หรือแม้กระท่ังต้นฟ้าทะลายโจร 
ก็ยังถือว่ายังหายาก เดิมทีกรมป่าไม้สนับสนุนให้มี 

การปลูกฟ้าทะลายโจร ในพ้ืนท่ีโครงการป่าชุมชน และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
มอบหมายให้กรมป่าไม้ ปรับแผนเร่งเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้มากข้ึน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ขณะนี้กรมป่าไม้ เพาะ
กล้าไม้ฟ้าทะลายโจร สําหรับแจกประชาชน จํานวนกว่า 100,000 ต้น สําหรับเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาขอรับกล้าฟ้าทะลาย
โจรได้ท่ีกรมป่าไม้ (บางเขน) ณ จุดพักกล้าไม้ ข้างอาคารเทียมคมกฤส ติดต่อลงทะเบียนขอรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ท่านละ 2 ต้น หรือสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 02 561 4292 ต่อ 5551 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูล การติดต่อหน่วยเพาะชํากล้าไม้ประจําจังหวัด ท่ีเว็บไซต์ส่วน
ผลิตกล้าไม้ https://bit.ly/2XZuhXx”นายอดิศร กล่าว 

 



อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สําหรับประชาชนท่ีได้รับต้นกล้าไปแล้วหากจะนําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็ทําได้ไม่ยาก เพราะฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุก 
ความสูง 30-70 เซนติเมตร มีรสขมทุกส่วน ลําต้นและกิ่งเป็นสี่เหลี่ยม ใบมีสีเขียวเข้ม ผิวมัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว 
โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ และมีเส้นสีม่วง-แดงพาดอยู่ มีผลเป็นฝัก เม่ือแก่จะมีสีน้ําตาล ด้านในมีเมล็ดจํานวนมาก 
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เม่ือต้นมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ใช้ได้ท้ังต้น ใบสด และใบแห้ง เม่ือถึงอายุของมันจะมีเมล็ด ตกลงมา หากอยู่ในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม ดินดี ต้นฟ้าทะลายโจรก็สามารถแตกขยายพันธ์ุได้ง่าย ส่วนการดูแลรักษาก็ไม่ยากเช่นกัน ควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอและพอเพียง ต้ังแต่
การปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ในช่วงแดดจัดหรือหน้าร้อนควรรดน้ํา 2 คร้ังต่อวัน ท้ังเช้าและเย็น หากมีแดดไม่จัดมาก รดน้ําวันละคร้ังเฉพาะช่วงเย็น
ก็ได้ เม่ือต้นอายุประมาณ 2 เดือนสามารถลดการให้น้ําได้ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม อีกท้ังต้นฟ้าทะลายโจรยังสามารถขึ้นได้ทุกฤดูกาล หากพ่ีน้อง
ประชาชนเล็งเห็นประโยชน์นําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ไม่ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
27 ส.ค. 2564 - 14:26 น. 

กรมป่าไม้แจกกล้า’ฟ้าทะลายโจร’ สมุนไพรไทยยับยั้งแพร่เชื้อโควิด-19 ปชช.ติดต่อรับกล้าไม้ได้ท่ีกรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ และ 
หน่วยเพาะชํากล้าไม้ประจําจังหวัด 

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นหลักหม่ืนคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตสะสม
จํานวนมาก ขณะท่ีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ส่วน
การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ทางการแพทย์จะรักษาตามอาการ ให้ยาต้านไวรัส ขณะท่ี “ฟ้าทะลายโจร” กลายเป็นสมุนไพรตัวเลือกท่ีช่วยในการยับย้ังการแพร่เชื้อโควิด-19 จึง
สามารถนําไปใช้เป็นยารักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง 

“ฟ้าทะลายโจร” จึงเป็นสมุนไพรไทยที่กําลังเป็นท่ีต้องการในตลาดในขณะน้ี ท้ังยาฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ดแคปซูล หรือแม้กระท่ังต้นฟ้าทะลายโจร ก็
ยังถือว่ายังหายาก 

ท้ังนี้กรมป่าไม้สนับสนุนให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจร ในพ้ืนท่ีโครงการป่าชุมชน และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ นอกจากนี้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ปรับแผนเร่งเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้มากข้ึน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของพ่ี
น้องประชาชน ขณะนี้กรมป่าไม้ เพาะกล้าไม้ฟ้าทะลายโจร สําหรับแจกประชาชน จํานวนกว่า 100,000 ต้น 

สําหรับเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาขอรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ท่ีกรมป่าไม้ (บางเขน) ณ จุดพักกล้าไม้ ข้างอาคารเทียมคมกฤส 
ติดต่อลงทะเบียนขอรับกล้าฟ้าทะลายโจร ได้ท่านละ 2 ต้น หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 02 561 4292 ต่อ 5551 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สืบค้นข้อมูล การติดต่อหน่วยเพาะชํากล้าไม้ประจําจังหวัด ท่ีเว็บไซต์ส่วนผลิตกล้าไม้ https://bit.ly/2XZuhXx 

 



สําหรับประชาชนท่ีได้รับต้นกล้าไปแล้วหากจะนําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็ทําได้ไม่ยาก เพราะฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุก ความสูง 30-70 
เซนติเมตร มีรสขมทุกส่วน ลําต้นและกิ่งเป็นสี่เหลี่ยม ใบมีสีเขียวเข้มผิวมัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน 
ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ และมีเส้นสีม่วง-แดงพาดอยู่ มีผลเป็นฝัก เม่ือแก่จะมีสีน้ําตาล ด้านในมีเมล็ดจํานวนมาก 

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เม่ือต้นมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ใช้ได้ท้ังต้น ใบสด และใบแห้ง เม่ือถึงอายุของมันจะมีเมล็ดตกลงมา หากอยู่ในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม ดินดี ต้นฟ้าทะลายโจรก็สามารถแตกขยายพันธ์ุได้ง่าย 

ส่วนการดูแลรักษาก็ไม่ยากเช่นกัน ควรให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอและพอเพียง ต้ังแต่การปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ในช่วงแดดจัดหรือหน้าร้อนควรรดน้ํา  
2 คร้ังต่อวัน ท้ังเช้าและเย็น หากมีแดดไม่จัดมาก รดน้ําวันละคร้ังเฉพาะช่วงเย็นก็ได้ เม่ือต้นอายุประมาณ 2 เดือนสามารถลดการให้น้ําได้ ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสม 

อีกท้ังต้นฟ้าทะลายโจรยังสามารถขึ้นได้ทุกฤดูกาล หากพ่ีน้องประชาชนเล็งเห็นประโยชน์นําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้
ไม่ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
28 สิงหาคม 2564 กรมป่าไม้แจกกล้า “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย” ต้านโควิด-19 เพ่ือเป็นกําลังใจก้าวผ่านไปด้วยกันท่ามกลางวิกฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นหลักหม่ืนคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตสะสมจํานวนมาก ขณะท่ีการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ถือเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ส่วนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ทางการแพทย์จะรักษาตามอาการ ให้ยาต้านไวรัส ขณะท่ี “ฟ้าทะลายโจร” กลายเป็นสมุนไพรตัวเลือกท่ีช่วยในการยับย้ังการแพร่เชื้อโควิด-19  
จึงสามารถนําไปใช้เป็นยารักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วย 

ท่ีมีอาการไม่รุนแรง "ฟ้าทะลายโจร" จึงเป็นสมุนไพรไทยท่ีกําลังเป็นท่ีต้องการในตลาดในขณะนี้ ท้ังยาฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ดแคปซูล หรือ
แม้กระท่ังต้นฟ้าทะลายโจร ก็ยังถือว่ายังหายาก เดิมทีกรมป่าไม้สนับสนุนให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจร ในพ้ืนท่ีโครงการป่าชุมชน และโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ปรับแผนเร่งเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้มากขึ้น 
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ขณะนี้กรมป่าไม้ เพาะกล้าไม้ฟ้าทะลายโจร สําหรับแจกประชาชน จํานวนกว่า 100,000 ต้น 

 
สําหรับเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาขอรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ท่ีกรมป่าไม้ (บางเขน) ณ จุดพักกล้าไม้ ข้างอาคารเทียมคมกฤส 
ติดต่อลงทะเบียนขอรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ท่านละ 2 ต้น หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 02 561 4292 ต่อ 5551 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สืบค้นข้อมูล การติดต่อหน่วยเพาะชํากล้าไม้ประจําจังหวัด ท่ีเว็บไซต์ส่วนผลิตกล้าไม้ https://bit.ly/2XZuhXx 



สําหรับประชาชนท่ีได้รับต้นกล้าไปแล้วหากจะนําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็ทําได้ไม่ยาก เพราะฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุก ความสูง 30-70 
เซนติเมตร มีรสขมทุกส่วน ลําต้นและกิ่งเป็นสี่เหลี่ยม ใบมีสีเขียวเข้ม 

ผิวมัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ และมีเส้นสีม่วง-แดงพาดอยู่ มีผล
เป็นฝัก เม่ือแก่จะมีสีน้ําตาล ด้านในมีเมล็ดจํานวนมาก สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เม่ือต้นมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ใช้ได้ท้ังต้น ใบสด และใบ
แห้ง เม่ือถึงอายุของมันจะมีเมล็ดตกลงมา หากอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ดินดี ต้นฟ้าทะลายโจรก็สามารถแตกขยายพันธ์ุได้ง่าย ส่วนการดูแลรักษาก็ไม่
ยากเช่นกัน ควรให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอและพอเพียง ต้ังแต่การปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ในช่วงแดดจัดหรือหน้าร้อนควรรดน้ํา 2 คร้ังต่อวัน ท้ังเช้าและ
เย็น หากมีแดดไม่จัดมาก รดน้ําวันละครั้งเฉพาะช่วงเย็นก็ได้ เม่ือต้นอายุประมาณ 2 เดือนสามารถลดการให้น้ําได้ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม อีกท้ัง
ต้นฟ้าทะลายโจรยังสามารถขึ้นได้ทุกฤดูกาล หากพ่ีน้องประชาชนเล็งเห็นประโยชน์นําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ไม่ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ข่าววันนี้ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นหลักหม่ืนคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิต
สะสมจํานวนมาก ขณะท่ีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิต
ได้ส่วนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ทางการแพทย์จะรักษาตามอาการ ให้ยาต้านไวรัส ขณะท่ี “ฟ้าทะลายโจร” กลายเป็นสมุนไพรตัวเลือกท่ีช่วยในการยับย้ังการแพร่เชื้อโควิด-19 จึง
สามารถนําไปใช้เป็นยารักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง 

"ฟ้าทะลายโจร" จึงเป็นสมุนไพรไทยท่ีกําลังเป็นท่ีต้องการในตลาดในขณะนี้ ท้ังยาฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ดแคปซูล หรือแม้กระท่ังต้นฟ้าทะลายโจร 
ก็ยังถือว่ายังหายาก 

ท้ังนี้กรมป่าไม้สนับสนุนให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจร ในพ้ืนท่ีโครงการป่าชุมชน และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ นอกจากนี้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ปรับแผนเร่งเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้มากข้ึน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของพ่ี
น้องประชาชน ขณะนี้กรมป่าไม้ เพาะกล้าไม้ฟ้าทะลายโจร สําหรับแจกประชาชน จํานวนกว่า 100,000 ต้น 

สําหรับเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาขอรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ท่ีกรมป่าไม้ (บางเขน) ณ จุดพักกล้าไม้ ข้างอาคารเทียมคมกฤส 
ติดต่อลงทะเบียนขอรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ท่านละ 2 ต้น หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 02 561 4292 ต่อ 5551 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สืบค้นข้อมูล การติดต่อหน่วยเพาะชํากล้าไม้ประจําจังหวัด ท่ีเว็บไซต์ส่วนผลิตกล้าไม้ https://bit.ly/2XZuhXx 

 
สําหรับประชาชนท่ีได้รับต้นกล้าไปแล้วหากจะนําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็ทําได้ไม่ยาก เพราะฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุก ความสูง 30-70 
เซนติเมตร มีรสขมทุกส่วน ลําต้นและกิ่งเป็นสี่เหลี่ยม ใบมีสีเขียวเข้มผิวมัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน 
ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ และมีเส้นสีม่วง-แดงพาดอยู่ มีผลเป็นฝัก เม่ือแก่จะมีสีน้ําตาล ด้านในมีเมล็ดจํานวนมาก 



สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เม่ือต้นมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ใช้ได้ท้ังต้น ใบสด และใบแห้ง เม่ือถึงอายุของมันจะมีเมล็ดตกลงมา หากอยู่ในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม ดินดี ต้นฟ้าทะลายโจรก็สามารถแตกขยายพันธ์ุได้ง่าย 

ส่วนการดูแลรักษาก็ไม่ยากเช่นกัน ควรให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอและพอเพียง ต้ังแต่การปลูกจนถึงช่วงเก็บเก่ียว ในช่วงแดดจัดหรือหน้าร้อนควรรดน้ํา 2 
คร้ังต่อวัน ท้ังเช้าและเย็น หากมีแดดไม่จัดมาก รดน้ําวันละคร้ังเฉพาะช่วงเย็นก็ได้ เม่ือต้นอายุประมาณ 2 เดือนสามารถลดการให้น้ําได้ ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสม 

อีกท้ังต้นฟ้าทะลายโจรยังสามารถขึ้นได้ทุกฤดูกาล หากพ่ีน้องประชาชนเล็งเห็นประโยชน์นําไปขยายเพาะพันธ์ุเพ่ิมก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้
ไม่ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนาย
ชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และขยายผลเอาผิดท้ัง
ขบวนการ กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้แห่งหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีการนําไม้ผิดกฎหมาย 
เข้ามาแปรรูป โดยเม่ือ 1 เดือนก่อน เจ้าหน้าท่ีชุดพยัคฆ์ไพรได้ลงพ้ืนท่ีสืบหาข้อเท็จจริง จนทราบข้อมูลท่ีแน่ชัด  

ล่าสุด  นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังเจ้าหน้าท่ีชุดพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามท่ี 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อด.2  
(หนองวัวซอ) เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ พ้ืนท่ีตําบลนาข่า อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขณะเข้าตรวจสอบพบว่า มีการ 
ล็อกประตูทางเข้าออก แต่ด้านในโรงงานยังมีการเดินเคร่ืองจักรตามปกติ เจ้าหน้าท่ีจึงติดต่อเจ้าของโรงงาน แต่อ้างว่ามาทําธุระต่างจังหวัด กําลัง
กลับเข้ามาท่ีโรงงาน โดยได้มอบหมายให้คนงานเป็นผู้เปิดประตูให้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ   

จนกระท่ังมีหญิงคนหนึ่งได้เข้ามาภายในโรงงาน อ้างว่าเป็นผู้ดูแล และ เป็นมารดาของเจ้าของกิจการ พร้อมแสดงเอกสารใบอนุญาตให้ต้ังโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และนําเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ พบว่ามีไม้ประดู่แปรรูป 2 กอง 96 
ท่อน/เหลี่ยม มีลักษณะต้องสงสัย จึงได้ขอดูเอกสารบัญชีไม้ ซ่ึงอ้างหลักฐานการได้มาของไม้จากที่ดินกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง แต่จากการ
ตรวจสอบโดยละเอียดพบข้อพิรุธหลายประการ และไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเอกสารท่ีแสดงเป็นของไม้กองใด ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบไม้ประดู่ท่อน
อีก 27 ท่อน ซ่ึงจากการตรวจเปรียบเทียบกับบัญชีไม้พบว่า มีขนาดก็ไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังตรวจพบมีการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
รวมถึงพบว่าฝ่าฝืนข้อกําหนดฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2532) และฉบับท่ี 19 (พ.ศ.2539) ออกตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484  

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงได้ตรวจยึดเคร่ืองจักร 3 เคร่ือง เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เคร่ือง และอายัดไม้ประดู่แปรรูป 96 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 15.71 ลูกบาศก์เมตร  
ไม้ประดู่ท่อนอีก 27 ท่อน ปริมาตร 21.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดทําบันทึกแจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาข่า เพ่ือ
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ 2484 และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 2545 ต่อไป 
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ในห้วงท่ีผ่านมา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง 
(นปพ.) นํากําลังเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง และหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.5 (อําเภอแม่สะเรียง) ร่วมกันออกตรวจ
ปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าทุ่งแพม ท้องท่ีบ้านทุ่งแพม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา ตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งแพม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จากการลงพ้ืนท่ีตรวจพบว่า มีการกานไม้ ชนิดไม้พลวง,เต็ง,รัง โดยมีร่องรอยการใช้ขวานหรือมีด ทําการกานต้นไม้และมีการใช้ขวานเจาะบริเวณ 
ลําต้น เพ่ือใช้ยาฆ่าแมลงหยอดลงไป ทําให้ต้นไม้ท่ีถูกกานตายโดยเร็ว ต้นไม้ยืนต้นตาย แห้งและมีน้ําหนักเบา ซ่ึงจากการตรวจสอบเบ้ืองต้น ไม้ 
ท่ีถูกกาน ได้ยืนต้นตาย จํานวน 20 ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 28 สค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตํารวจ ปทส ขยายผลจับกุมขบวนการค้าไม้เถ่ือนข้ามชาติ พร้อมจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ขณะกําลังใช้
เลื่อยยนต์ตัดไม้สนกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต่ืนพ้ืนท่ี ต.นาคอเรือ อ.ออด ยึดไม้สนเขาขนาดใหญ่ 2 ท่อนท่ีผู้ต้องหากําลังตัด ส่วนกําลังอีกชุด
ขยายผลยึดไม้แปรรูปกลางป่าสงวนแม่แจ่ม พ้ืนท่ี ต.บ่อหลวง อ.ฮอด ยึดของกลางไม้ประดู่แปรรูปจํานวนมาก ขณะเดียวกันขยายผลยึดไม้ประดู่ 
แปรรูป 26 แผ่น ท่ี อ.เชียงของ เตรียมส่งออกต่างประเทศ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ขยายผลจากการยึดไม้ประดูแปรรูป 105 แผ่นจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ  
ท่ีโกดังแห่งหนึ่ง เมือง จ.ลําปาง ช่วงกลางเดือนท่ีผ่านมา 

กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กก.4 บก.ปทส 4 
, เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามท่ี 3 , เจ้าหน้าท่ีตํารวจศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตํารวจภูธร ภาค 5 , เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการตระเวนชายแดนท่ี 33 , เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด , 
เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจภูธรฮอด ลงพ้ืนท่ีติดตามจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืนท้องท่ีบ้านนาคอเรือ 
ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีกําลังเดินเท้าลาดตระเวนในพ้ืนท่ี ได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ ดังอยู่ไกลๆ กระจายกําลังเข้าตรวจสอบพบชายต้องสงสัยกําลังใช้เล่ือยยนต์
นั่งตัดไม้ เจ้าหน้าท่ีจึงได้แสดงตัวเข้ามาสอบสวน ทราบชื่อนายจอม เป็นทองแท้อายุ 33 ปี ชาวบ้านบ้านห้วยโจ้ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
พร้อมกับยึดของกลางเลื่อยยนต์ และไม้สนเขาขนาดใหญ่ถูกตัดเป็น 2 ท่อนท่ีวางอยู่ใกล้กับตอไม้ท่ีเพ่ิงถูกตัด ซ่ึงผืนป่าบริเวณดังกล่าวเป็นป่าสนเขา
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อหา ทําไม้หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, มีไม้หวงห้าม
อันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีได้รับอนุญาต, ทําไม้ หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และมี
เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ก่อนจะนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฮอด ดําเนินคดี 

ส่วนกําลังอีกชุดได้เข้ายึดไม้ประดูขนาดใหญ่แปรรูปรวม 8 แผ่น บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืนป่าด้านทิศตะวันออกบ้านเตียงอาง 
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่าขบวนการลักลอบตัดไม้เถ่ือนนํามาซุกซ่อนบริเวณดังกล่าว หลังจากน้ันจึงขนย้ายไม้แปรรูปท้ังหมด
ออกนอกพ้ืนท่ี พร้อมกับติดตามจับกุมตัวขบวนการลักลอบตัดไม้มาดําเนินคดี 

ด้านเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมเปิดเผยว่า การจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้และยึดไม้เถ่ือนคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้ขยายผลจากขยายผลจากการยึดไม้ประดู
แปรรูป 105 แผ่นจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ท่ีโกดังแห่งหนึ่ง เมือง จ.ลําปาง ช่วงกลางเดือนท่ีผ่านมาก่อนจะสืบทราบมาว่าไม้ประดู่ล็อตดังกล่าว



ถูกตัดในพ้ืนท่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต่ืนป่าสงวนแม่แจ่ม ก่อนจะมีการลําเลี่ยงไปเก็บไว้ท่ีโกดังแห่งหนึ่งใน จ.ลําปางเพื่อเตรียมส่งออกไป
ต่างประเทศ ซ่ึงจะมีราคาสูงถึง 20 เท่า จึงทําให้ยังมีการลักลอบตัดไม้อยู่ 

 
ส่วนท่ี จ.เชียงราย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าท่ีหน่วยพญาเสือ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนา
ป่าไม้เชียงของ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท เจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรเชียงของ ได้ขอหมายศาลเข้าค้นบ้านเลขท่ี334/2 หมู่ท่ี 9 ต.เวียง อ.เขียงของ จ.
เชยีงราย ของนายวันชัย นันทพรหม อายุ 64 ปี พร้อมไม้ประดู่ป่าขนาดใหญ่รวม 26 แผ่นท่ีซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมบ้านหลังดังกล่าว จากการสอบวน
นายวันชัยฯ ได้สารภาพว่าไม้จํานวนดังกล่าวเป็นของตนและนายนิรันดร์ พันธ์ทอง โดยขบวนการลักลอบตัดไม้ได้ขนมาจาก จ.ลําปาง มาซุกซ่อนไว้
บริเวณดังกล่าวเพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อหา ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และฐาน”รับไว้ 
ซ่อนเร้นจําหน่ายหรือช่วย พาเอาไปซ่ึงไม้ท่ีรู้อยู่ว่าได้มาจากกระทําความผิดมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม ก่อนจะนําตัวผู้ต้องหาและของกลาง
ท้ังหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงของ ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กก.4 บก.ปทส 4 , เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามท่ี 3, เจ้าหน้าท่ีตํารวจศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตํารวจภูธร ภาค 5, เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการตระเวนชายแดนท่ี 33, เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ฮอด, เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจภูธรฮอด ลงพ้ืนท่ีติดตามจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืน
ท้องท่ีบ้านนาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีกําลังเดินเท้าลาดตระเวนในพ้ืนท่ี ได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ ดังอยู่ไกลๆ กระจายกําลังเข้าตรวจสอบพบชายต้องสงสัยกําลังใช้เลื่อยยนต์
นั่งตัดไม้ เจ้าหน้าท่ีจึงได้แสดงตัวเข้ามาสอบสวน ทราบชื่อนายจอม เป็นทองแท้อายุ 33  ปี ชาวบ้านบ้านห้วยโจ้ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
พร้อมกับยึดของกลางเลื่อยยนต์ และไม้สนเขาขนาดใหญ่ถูกตัดเป็น 2 ท่อนท่ีวางอยู่ใกล้กับตอไม้ท่ีเพ่ิงถูกตัด ซ่ึงผืนป่าบริเวณดังกล่าวเป็นป่าสนเขา
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อหา ทําไม้หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, มีไม้หวงห้าม
อันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีได้รับอนุญาต, ทําไม้ หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และมี
เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ก่อนจะนําตัวผู้ต้องหาสง่พนักงานสอบสวน สภ.ฮอด ดําเนินคดี 

 
ส่วนกําลังอีกชุดได้เข้ายึดไม้ประดูขนาดใหญ่แปรรูปรวม 8 แผ่น บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืนป่าด้านทิศตะวันออกบ้านเตียงอาง 
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่าขบวนการลักลอบตัดไม้เถ่ือนนํามาซุกซ่อนบริเวณดังกล่าว หลังจากน้ันจึงขนย้ายไม้แปรรูปท้ังหมด
ออกนอกพ้ืนท่ี พร้อมกับติดตามจับกุมตัวขบวนการลักลอบตัดไม้มาดําเนินคดี 

ด้านเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมเปิดเผยว่า การจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้และยึดไม้เถ่ือนคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้ขยายผลจากขยายผลจากการยึดไม้ประดู
แปรรูป 105 แผ่นจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ท่ีโกดังแห่งหนึ่ง เมือง จ.ลําปาง ช่วงกลางเดือนท่ีผ่านมาก่อนจะสืบทราบมาว่าไม้ประดู่ล็อตดังกล่าว
ถูกตัดในพ้ืนท่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต่ืนป่าสงวนแม่แจ่ม ก่อนจะมีการลําเลี่ยงไปเก็บไว้ท่ีโกดังแห่งหนึ่งใน จ.ลําปางเพื่อเตรียมส่งออกไป
ต่างประเทศ ซ่ึงจะมีราคาสูงถึง 20 เท่า จึงทําให้ยังมีการลักลอบตัดไม้อยู่ 



 
ส่วนท่ี จ.เชียงราย  เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าท่ีหน่วยพญาเสือ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนา
ป่าไม้เชียงของ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท เจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรเชียงของ ได้ขอหมายศาลเข้าค้นบ้านเลขท่ี334/2 หมู่ท่ี 9 ต.เวียง อ.เขียงของ  
จ.เชียงราย ของนายวันชัย นันทพรหม อายุ 64 ปี พร้อมไม้ประดู่ป่าขนาดใหญ่รวม 26 แผ่นท่ีซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมบ้านหลังดังกล่าว จากการสอบ
วนนายวันชัยฯ ได้สารภาพว่าไม้จํานวนดังกล่าวเป็นของตนและนายนิรันดร์  พันธ์ทอง โดยขบวนการลักลอบตัดไม้ได้ขนมาจาก จ.ลําปาง มาซุกซ่อนไว้
บริเวณดังกล่าวเพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ  หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อหา ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และฐาน”รับไว้ 
ซ่อนเร้นจําหน่ายหรือช่วย พาเอาไปซ่ึงไม้ท่ีรู้อยู่ว่าได้มาจากกระทําความผิดมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม ก่อนจะนําตัวผู้ต้องหาและของกลาง
ท้ังหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงของ ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธ์ิ ปลัดจังหวัดชุมพร ผอ.ทสจ.ชุมพร เปิดเผยว่า ภายใต้การอํานวยการของนายธีระ อนันตเสรีวิทยา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธ์ิ ปลัดจังหวัดชุมพร ผอ.ทสจ.ชุมพร,  
รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดชุมพร(ฝ่ายทหาร), มอบชุด ฉก.โชคชัย นําโดย นายทวีป ไทยสวี ป้องกันจังหวัดชุมพร ปลัดอําเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรท่ี 1 ,ชุด ปทส.ภ.จว.ชุมพร ,ผู้แทน รอง.ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร(ท) ,ปลัดอําเภอท่าแซะ และเจ้าหน้าท่ี
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชพ.9 (สามปาก) ได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุมตัวผู้กระทําผิด 9 คน พร้อมรถยนต์บรรทุกปาล์มน้ํามันจํานวน 2 คัน อุปกรณ์ใน
การตัดปาล์มน้ํามัน และปาล์มทะลายจํานวน 2,950 กิโลกรัม คิดค่าเสียหายตามราคาตลาดท้องถ่ินกิโลกรัมละ 6.90 บาท คิดเป็นเงินค่าเสียหาย
ท้ังสิ้น เป็นจํานวนเงิน 20,355 บาทเหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อและป่าสลุย บริเวณบ้านเขาพระเจ้า หมู่ท่ี 10 ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพรด้วยสืบเนื่องจากจังหวัดชุมพร ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบตัดปาล์มในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและ 
ป่าสลุย ตําบลหงษ์เจริญและตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ เดิมเป็นพ้ืนท่ีสัมปทานปลูกปาล์มของบริษัทวิจิตรภัณท์ ต่อมาสัมปทานได้หมดอายุ ท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติจึงอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวได้มีการลักลอบตัดปาล์มไปจําหน่ายมาเป็นเวลานานต้ังแต่หมดสัมปทานมาแล้ว
กว่า 5 ปี และได้มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการตรวจสอบหรือดําเนินการตามกฎหมาย ทําให้ป่าถูกทําลายแผ้วถางเข้าไปยึดถือ
ครอบครอง และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ทําให้รัฐได้รับความเสียหาย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจึงได้มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจโชคชัยเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความม่ันคง กอ.รมน.
จังหวัดชุมพร ทสจ.ชุมพร ฝ่ายปกครองและตํารวจ จากการสืบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน มีการลักลอบตัดปาล์ม พบร่องรอยแผ้วถางและ
ลักลอบตัดปาล์มมาก่อนหน้านี้นานแล้ว โดยมีถนนเข้า-ออก สัญจรได้อย่างสะดวกรอบบริเวณท่ีมีการบุกรุกจริง ซ่ึงชุดจับกุมได้สนธิหน่วยเคลื่อนท่ี
เร็วไปตรวจสอบพ้ืนท่ีปรากฎว่าพบกลุ่มบุคคลเข้าไปเก็บผลผลิตปาล์มน้ํามัน คณะเจ้าหน้าท่ีได้ไปสมทบ ทางเข้าไปพ้ืนท่ีเกิดเหตุ บริเวณดังกล่าว พบ
กลุ่มบุคคลกําลังร่วมกันตัดปาล์ม เจ้าหน้าท่ีชุดดังกล่าว จึงได้เข้าควบคุมผู้กระทําผิด พร้อมของกลางและ ได้ใช้เคร่ืองมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) 11 จุด ปรากฏว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย และอยู่ในแปลงปลูกป่าฟ้ืนฟูของกรมป่าไม้ปี 2559 
2560 จํานวน 3 แปลง คิดพ้ืนท่ีเสียหาย 193-0-29 ไร่ และเทียบเคียงลงพิกัดในภาพถ่ายดาวเทียม คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้จัดทําบันทึกการตรวจ ยึด/
จับกุม พร้อมภาพถ่ายท่ีเกิดเหตุ มอบหมายให้นายวิชาญ ชูสงค์ ตําแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส3 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชพ.9 (สามปาก) 
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรสลุย อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 



 
คณะผู้จับกุมได้นําผู้ต้องหา พร้อมของกลางมายังท่ีทําการหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชพ 9 (สามปาก) ต้ังอยู่ท่ี 39 หมู่ท่ี 1 ตําบลสลุย อําเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร เพ่ือทําการตรวจสอบพิกัดแนวเขต และสภาพพ้ืนท่ีป่าท่ีเกิดเหตุ จึงได้ร้องขอเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ให้นําเคร่ืองมือจับพิกัด (GPS) ท่ีมีความรู้
ด้านการหาค่าพิกัดทางดาวเทียม และมีหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีดังกล่าว พร้อมด้วยปลัดอําเภอท่าแซะ (ผู้แทนนายอําเภอท่าแซะ) และคณะเจ้าหน้าท่ี  
กอ.รมน. ชุด ฉก.โชคชัย สมาชิก อส. ท่ีร่วมทําการจับกุม พร้อมผู้ต้องหาจํานวน 2 คน และเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ไปชี้แนวเขตและ
หาพิกัด (GPS) ตําแหน่งบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุให้ถูกต้องชัดเจนอีกคร้ัง จากการตรวจสอบพบป้ายและหลักเขตแสดงแปลงปลูกป่าในบริเวณท่ีเกิดเหต ุ
จํานวน 3 ป้าย โดยเขียนว่า “โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่า ประจําปี 2559 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยท่ี 1 จังหวัดชุมพร 
เนื้อท่ี 150 ไร่ ท้องท่ีหมู่ท่ี 10 ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)” และ 
ป้าย“โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่า ประจําปี 2560 จํานวน 2 ป้าย ข้อความเช่นเดียวกัน เนื้อท่ีป้ายละ 150 ไร่ ท้องท่ีหมู่ท่ี 10 ตําบลหงษ์เจริญ 
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)” และได้พบของกลางทลายปาล์ม ท่ีแทงกองรวมกับพ้ืนท่ียังไม่ได้
เก็บออกจากพ้ืนท่ี และจากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้นําผู้ต้องหาไปชี้ท่ีเกิดเหตุ และเก็บผลปาล์มดังกล่าวเพ่ิมเติมจํานวน 1 คัน น้ําหนัก 330 กิโลกรัม  
มีร่องรอยการแทงปาล์ม ตัดแต่งกิ่ง กองทางปาล์ม และรอยรถเข้า-ออก หลายสาย ทุกแปลง รวมท้ังพบสภาพร่องรอยการบุกรุกแผ้วถางเป็นประจํา 
เนื่องจากสภาพพื้นท่ีโล่งเตียนไม่มีลูกไม้ปาล์ม และไม้ป่าอ่ืนเกิดข้ึนใหม่เลย จึงเชื่อได้ว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตผลปาล์มในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่อง 

โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้สัมปทานต่อ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีต้องอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ําท่ีสําคัญ อันเป็นแหล่งต้นน้ําท่ีสําคัญ
ของจังหวัดชุมพร ไหลสู่คลองท่าตะเภาและโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามพระราชดําริ(แก้มลิง)อีกด้วย ซ่ึงมีจํานวนหลายหมื่นไร่มีการลักลอบ
ตัดปาล์มน้ํามันทําให้ระบบนิเวศน์เสียหายและรัฐเสียผลประโยชน์เป็นจํานวนมากเป็นเวลาหลายปีนับต้ังแต่เอกชนไม่ได้รับอนุญาตให้สัมปทานตาม
ระเบียบกฎหมาย สมควรท่ีจะต้องจัดระบบการดูแล ปกป้องป่าไม้ดังกล่าวโดยการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดความย่ังยืนสร้างการรับรู้
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มแข็งอนุรักษ์ผืนป่าดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาวชุมพรสืบไป ดังพระราชปณิธาน “ด้วยพระเมตตาบารมี 
ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
29 ส.ค. 2564 - 14:29 น. 

อุทยาน-ป่าไม้ ไฟเขียว โครงการผันน้ํายวมสู่เข่ือนภูมิพล นักอนุรักษ์จวกอีไอเอ ปิดกั้นชาวบ้านให้ข้อมูล สะท้อนการทํางานหน่วยงานรัฐ 

วันท่ี 29 ส.ค 64 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
มีหนังสือชี้แจงหลังชาวบ้านแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล พร้อมท้ังขอให้มีการทบทวนรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และขอเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชํานาญการ(คชก.) 

โดยหนังสือลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 มีเนื้อหาส่วนหน่ึงระบุว่า ตามหนังสืออ้างถึงส่งโดยเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ํายวม เงา เมย สาละวิน ท่ีแสดง
จุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล พร้อมท้ังขอให้มีการทบทวนรายงานอีไอเอให้ครอบคลุมทุกมิติ 

เนื่องด้วยมีข้อห่วงกังวลเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีการขุดเจาะอุโมงค์เพ่ือส่งน้ํา ทําเข่ือนกั้นแม่น้ํา ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างร้ายแรง และเป็นการใช้งบประมาณท่ีอาจไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนรายงานฯ และขอให้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอย่างรอบด้านครบทุกกลุ่มพร้อมท้ัง
นําข้อกังวลหรือข้อคิดเห็นของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงเข้าประกอบการพิจารณารายงานอีไอเอ และประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

หนังสือระบุว่า สผ. พิจารณาข้อร้องเรียนดังนี้ 1. โครงการเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนเข่ือนภูมิพล แนวส่งน้ํายวม ของกรมชลประทาน จัดทํารายงานโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทําอีไอเอ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 มกราคม 2562 ซ่ึงจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการ ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมทุกมิติ และ คชก. 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําได้พิจารณารายงานดังกล่าวรวม 4 คร้ัง และเม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2564 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 คชก. มีมติให้นํา
รายงานอีไอเอ โครงการเพ่ิมน้ําต้นทุนฯ ของกรมชลประทาน ต้ังอยู่ท่ี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ต.สบเมย ต.แม่สวด ต.กองก๋อย อ.สบเมย 
จ.แม่ฮ่องสอน ต.นาเกียน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ซ่ึงได้ดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตามความเห็นของ คชก. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
เพ่ือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ในการประชุมดังกล่าว สผ. ได้นําประเด็นข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ ของ
ท่านเพื่อประกอบการพิจารณาของ คชก. ด้วยแล้ว 



หนังสือชี้แจงดังกล่าว ระบุว่า 2.ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างรอบด้านครบทุกกลุ่ม กรมชลประทานได้ดําเนิน
กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เร่ืองแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีและองค์ประกอบของโครงการทุกแห่ง 

ได้แก่ พ้ืนท่ีหัวงานเขื่อน อ่างเก็บน้ํา สถานีสูบน้ําบ้านสบเงา อุโมงค์ส่งน้ํา อุโมงค์พักน้ํา อุโมงค์เข้าออก (ADIT) พ้ืนท่ีจัดเก็บวัสดุจากการขุดเจาะ
อุโมงค์ (DA) และถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการโดยครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ไร้สัญชาติ และกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 
และได้รับการพิจารณาจาก คชก.ด้วยแล้ว 

ท้ังนี้หนังสือดังกล่าวได้มีเอกสารแนบเป็นรายงานการประชุมคชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 
คร้ังท่ี 19/2564 วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยรายงานการประชุมระบุว่า ผู้มาประชุม อาทิ นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน 

นายสุรพล ปัตตานี ผู้ทรงคุณวุฒิต้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา นายอภิชาติ เดิมวิชธากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง นางประกายรัตน์ สุ
ขุมากชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มาชี้แจง ได้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
และบริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ โดยมีท้ังผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รายงานการประชุมระบุในประเด็นทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ว่าให้เพ่ิมเติมมาตรการกําหนดให้มีการปลูกป่าในลักษณะของการปลูกป่ารอบอ่าง 
และพิจารณากําหนด ให้ปลูกแฝกเพื่อลดผลกระทบกันการซะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ํา 

รวมถึง เป็นการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีดังกล่าวเพื่อการใช้ประโยชนในกิจกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต ขณะท่ีผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงและให้ความเห็นต่อ
รายงานฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ตามท่ีกรมชลประทานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบขอบเขตพื้นท่ีป่ากันออกจากพ้ืนท่ีของรัฐท่ีอยู่ในเขตป่า 
แต่ราษฎรใช้ท่ีดินทํากินได้ (ป่าโซน N) ของโครงการ จากการสอบถามข้อมูลจากสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสาน
การตรวจสอบข้อมูลกับจังหวัดเซียงใหม่ และจะได้ทําหนังสือแจ้งตอบกรมชลประทานต่อไป 

2.การปลูกป่าทดแทนตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ การปลูกป่าทดแทนตามมติ ครม. 29 ม.ค. 56 และ 
การดําเนินการปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีบริเวณของโครงการฯ กรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนบริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ีเสี่ยงต่อการ 
ซะล้างกองเก็บวัสดุจากการชุดเจาะอุโมงค์ และพื้นท่ีลุ่มน้ําชั้น 1 และ ชั้น 2 ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลาํธาร 

จึงควรเร่งดําเนินการพ้ืนฟูโดยเร็ว เพ่ือให้เป็นไปมาตรการการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ําโดยร่วมดําเนินการกับกรมป่าไม้ ประชาชน อปท. ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ให้
สอดคล้องตามแนวทางและข้อสังเกตท่ีผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ได้ให้ความเห็นไว้ด้วย และหากภายหลังมีพ้ืนท่ีบริเวณใดท่ีหมดความจําเป็นท่ีจะใช้
พ้ืนท่ีให้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ เพ่ือส่งมอบพ้ืนท่ีคืนกรมป่าไม้ต่อไป 

ในเอกสารแนบได้ระบุว่า ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช แจ้งท่ีประชุมว่าไม่มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้
กรมซลประทานกําชับ กํากับดูแล ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ปฏิบัติมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันการบุก
รุกทําลายป่า และการลักลอบล่าสัตว์ป่า 

ส่วนในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ยืนยันและแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน 
stakeholders ท้ัง7 กลุ่ม และให้อธิบายและชี้แจงประเด็นคัดค้าน ซ่ึงระบุว่าการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่โปร่งใสและไม่ครอบคลุม
เพ่ิมเติมให้ชัดเจน พร้อมให้ยืนยันว่าปัจจุบันยังมีหรือไม่มีการคัดค้านโครงการ หากมีให้อธิบายรายละเอียด 

นักอนุรักษ์ จวกอีไอเอ ปิดก้ันชาวบ้านให้ข้อมูล 

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรแม่น้ํานานาชาติ กล่าวว่าน่าผิดหวังมากท่ีคชก. ให้ผ่าน 
อีไอเอโดยท่ีไม่ให้โอกาสชุมชนท่ีได้รับผลกระทบมาให้ข้อมูลแก่ท่ีประชุม ในขณะที่การประชุมดังกล่าวท่ีมีการพิจารณาโดยได้เชิญผู้เสนอโครงการเข้า
ร่วม รวมท้ังบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถใช้การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ได้ 



 

แต่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ชุมชนชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 3 จังหวัด กลับไม่ได้รับโอกาสในการให้ข้อมูล แม้จะมีการส่งจดหมายมาคัดค้านแล้ว แต่ข้อ
กังวลกลับถูกปัดตกไปอย่างง่ายดาย อีกท้ังเป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์จํานวนมาก โดยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง 
และอาจมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอีก 1 แห่ง 

แต่หน่วยงานราชการที่ทําหน้าท่ีปกป้องผืนป่ากลับไม่มีข้อทักท้วงใดๆ ท่ีสะท้อนการหวงแหนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งนี้ซ่ึงเป็นป่าท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์มาก 

นางสาวเพียรพร กล่าวว่า ท่ีสําคัญโครงการน้ีเป็นการผันน้ําข้ามลุ่ม จากลุ่มน้ําสาละวิน ซ่ึงรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ผู้
ผลักดันโครงการได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องว่า โครงการผันน้ํายวมเป็นเพียงเฟสแรกของโครงการใหญ่ท่ีอาจลงทุนโดยบริษัทจากจีน 
และเฟสต่อๆ ไปเกี่ยวเนื่องกับการผันน้ําจากแม่น้ําสาละวินโดยตรง และการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ําสาละวิน บริเวณพรมแดนไทยพม่าซ่ึงเป็นแม่น้ํา
นานาชาติ ต้องคํานึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดน แต่ประเด็นเหล่านี้ไม่มีในวาระการพิจารณาแต่อย่างใด 

 “การทําอีไอเอคร้ังนี้มีการชะลอมาหลายปีเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่สุดท้ายหน่วยงานราชการก็ร่วมมือกันจนสําเร็จท่ามกลางคําถามมากมายของ
ชาวบ้านและนักวิชาการ จริงๆ แล้วอีไอเอฉบับนี้ควรมีการตรวจสอบให้ดี เพราะชาวบ้านต่างถูกนําชื่อและรูปภาพไปอ้าง ดังนั้นความโปร่งใสจึงเป็น
เร่ืองท่ีสําคัญ” นางสาวเพียรพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) 

ได้มีหนังสือชี้แจงถึงชาวบ้านภายหลังจากที่ชาวบ้านมีหนังสือแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล พร้อมท้ังขอให้

มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และขอเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ผู้ชํานาญการ(คชก.) โดยหนังสือลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ซ่ึงมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า ตามหนังสืออ้างถึงส่งโดยเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ํายวม เงา 

เมย สาละวิน ท่ีได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล พร้อมท้ังขอให้มีการทบทวนรายงานอีไอเอให้ครอบคลุม

ทุกมิติ เนื่องด้วยมีข้อห่วงกังวลเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีการขุดเจาะอุโมงค์เพ่ือส่งน้ํา ทําเข่ือนกั้นแม่น้ํา ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างร้ายแรง และเป็นการใช้งบประมาณท่ีอาจไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนรายงานฯ และขอให้

มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอย่างรอบด้านครบทุกกลุ่มพร้อมท้ังนําข้อกังวลหรือข้อคิดเห็นของชาวบ้านผู้ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการโดยตรงเข้าประกอบการพิจารณารายงานอีไอเอ และประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หนงัสือระบุว่า สผ. พิจารณาข้อร้องเรียนดังนี้ 1. โครงการเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนเข่ือนภูมิพล แนวส่งน้ํายวม ของกรมชลประทาน จัดทํารายงานโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทําอีไอเอ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 มกราคม 2562 ซ่ึงจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการ ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมทุกมิติ และ คชก. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําได้พิจารณารายงานดังกล่าวรวม 4 คร้ัง และเม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2564 วันท่ี 2 กรกฎาคม 
2564 คชก. มีมติให้นํารายงานอีไอเอ โครงการเพ่ิมน้ําต้นทุนฯ ของกรมชลประทาน ต้ังอยู่ท่ี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ต.สบเมย ต.แม่สวด  
ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ต.นาเกียน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซ่ึงได้ดําเนินการปรับแก้ไข
รายละเอียดข้อมูลตามความเห็นของ คชก. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ในการประชุมดังกล่าว สผ. ได้นําประเด็นข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ ของท่านเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ คชก. ด้วยแล้ว 

หนังสือชี้แจงดังกล่าวระบุว่า 2.ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างรอบด้านครบทุกกลุ่ม กรมชลประทานได้ดําเนิน
กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เร่ืองแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีและองค์ประกอบของโครงการทุกแห่ง 



ได้แก่ พ้ืนท่ีหัวงานเขื่อน อ่างเก็บน้ํา สถานีสูบน้ําบ้านสบเงา อุโมงค์ส่งน้ํา อุโมงค์พักน้ํา อุโมงค์เข้าออก (ADIT) พ้ืนท่ีจัดเก็บวัสดุจากการขุดเจาะ
อุโมงค์ (DA) และถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการโดยครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ไร้สัญชาติ และกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 
และได้รับการพิจารณาจาก คชก.ด้วยแล้ว 

ท้ังนี้หนังสือดังกล่าวได้มีเอกสารแนบเป็นรายงานการประชุมคชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 
คร้ังท่ี 19/2564 วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยรายงานการประชุมระบุว่า ผู้มาประชุม อาทิ นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุรพล ปัตตานี ผู้ทรงคุณวุฒิต้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา  
นายอภิชาติ เดิมวิชธากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง นางประกายรัตน์ สุขุมากชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มา
ชี้แจง ได้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ โดยมีท้ังผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รายงานการประชุมระบุในประเด็นทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ว่าให้เพ่ิมเติมมาตรการกําหนดให้มีการปลูกป่าในลักษณะของการปลูกป่ารอบอ่าง 
และพิจารณากําหนดให้มีการปลูกแฝกเพื่อลดผลกระทบกันการซะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ํา รวมถึงเป็นการป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนท่ีดังกล่าวเพื่อการใช้ประโยชนในกิจกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต ขณะท่ีผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงและให้ความเห็นต่อรายงานฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 1. ตามที่กรมชลประทานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนท่ีป่ากันออกจากพ้ืนท่ีของรัฐท่ีอยู่ในเขตป่า แต่ราษฎรใช้ท่ีดินทํากินได้  
(ป่าโซน N) ของโครงการ จากการสอบถามข้อมูลจากสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการตรวจสอบข้อมูลกับ
จังหวัดเซียงใหม่ และจะได้ทําหนังสือแจ้งตอบกรมชลประทานต่อไป 

2.การปลูกป่าทดแทนตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ การปลูกป่าทดแทนตามมติ ครม. 29 ม.ค. 56 และ 
การดําเนินการปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีบริเวณของโครงการฯ กรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนบริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ีเสี่ยงต่อการ 
ซะล้างกองเก็บวัสดุจากการชุดเจาะอุโมงค์ และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น 1 และ ชั้น 2 ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร จึงควรเร่งดําเนินการพ้ืนฟูโดยเร็ว เพ่ือให้
เป็นไปมาตรการการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ําโดยร่วมดําเนินการกับกรมป่าไม้ ประชาชน อปท. ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ให้สอดคล้องตามแนวทางและข้อสังเกตท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ได้ให้ความเห็นไว้ด้วย และหากภายหลังมีพ้ืนท่ีบริเวณใดท่ีหมดความจําเป็นท่ีจะใช้พ้ืนท่ีให้ดําเนินการแจ้งความประสงค์  
เพ่ือส่งมอบพ้ืนท่ีคืนกรมป่าไม้ต่อไป 

ในเอกสารแนบได้ระบุว่า ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช แจ้งท่ีประชุมว่าไม่มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้
กรมซลประทานกําชับ กํากับดูแล ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปฏิบัติมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันการ 
บุกรุกทําลายป่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่า ส่วนในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ยืนยัน
และแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน stakeholders ท้ัง7 กลุ่ม และให้อธิบายและชี้แจงประเด็นคัดค้าน ซ่ึงระบุว่าการดําเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่โปร่งใสและไม่ครอบคลุมเพ่ิมเติมให้ชัดเจน พร้อมให้ยืนยันว่าปัจจุบันยังมีหรือไม่มีการคัดค้านโครงการ หากมีให้อธิบาย
รายละเอียด 

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรแม่น้ํานานาชาติ กล่าวว่าน่าผิดหวังมากท่ีคชก. ให้ผ่าน 
อีไอเอโดยท่ีไม่ให้โอกาสชุมชนท่ีได้รับผลกระทบมาให้ข้อมูลแก่ท่ีประชุม ในขณะที่การประชุมดังกล่าวท่ีมีการพิจารณาโดยได้เชิญผู้เสนอโครงการ 
เข้าร่วม รวมทั้งบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถใช้การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ได้ แต่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ชุมชนชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ  
3 จังหวัด กลับไม่ได้รับโอกาสในการให้ข้อมูล แม้จะมีการส่งจดหมายมาคัดค้านแล้ว แต่ข้อกังวลกลับถูกปัดตกไปอย่างง่ายดาย อีกท้ังเป็นโครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์จํานวนมาก โดยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง และอาจมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอีก 1 แห่ง  
แต่หน่วยงานราชการที่ทําหน้าท่ีปกป้องผืนป่ากลับไม่มีข้อทักท้วงใดๆ ท่ีสะท้อนการหวงแหนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งนี้ซ่ึงเป็นป่าท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์มาก 



 
นางสาวเพียรพรกล่าวว่า ท่ีสําคัญโครงการนี้เป็นการผันน้ําข้ามลุ่ม จากลุ่มน้ําสาละวิน ซ่ึงรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ผลักดัน
โครงการได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องว่า โครงการผันน้ํายวมเป็นเพียงเฟสแรกของโครงการใหญ่ท่ีอาจลงทุนโดยบริษัทจากจีน และ 
เฟสต่อๆ ไปเกี่ยวเน่ืองกับการผันน้ําจากแม่นํ้าสาละวินโดยตรง และการสร้างเข่ือนกั้นแม่น้ําสาละวิน บริเวณพรมแดนไทยพม่าซ่ึงเป็นแม่น้ํา
นานาชาติ ต้องคํานึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดน แต่ประเด็นเหล่านี้ไม่มีในวาระการพิจารณาแต่อย่างใด 

“การทําอีไอเอคร้ังนี้มีการชะลอมาหลายปีเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่สุดท้ายหน่วยงานราชการก็ร่วมมือกันจนสําเร็จท่ามกลางคําถามมากมายของ
ชาวบ้านและนักวิชาการ จริงๆ แล้วอีไอเอฉบับนี้ควรมีการตรวจสอบให้ดี เพราะชาวบ้านต่างถูกนําชื่อและรูปภาพไปอ้าง ดังนั้นความโปร่งใสจึงเป็น
เร่ืองท่ีสําคัญ” นางสาวเพียรพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
อุทยาน-ป่าไม้ไฟเขียวโครงการผันน้ํายวมสู่เขื่อนภูมิพลนักอนุรักษ์จวกสะท้อนการทํางานหน่วยงานรัฐ 

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) 
ได้มีหนังสือชี้แจงถึงชาวบ้านภายหลังจากที่ชาวบ้านมีหนังสือแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล พร้อมท้ังขอให้
มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และขอเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ(คชก.) โดยหนังสือลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ซ่ึงมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า 

ตามหนังสืออ้างถึงส่งโดยเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ํายวม เงา เมย สาละวิน ท่ีได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้เข่ือนภูมิ
พล พร้อมท้ังขอให้มีการทบทวนรายงานอีไอเอให้ครอบคลุมทุกมิติ เนื่องด้วยมีข้อห่วงกังวลเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีการขุดเจาะอุโมงค์
เพ่ือส่งน้ํา ทําเข่ือนกั้นแม่น้ํา ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสังคมอย่างร้ายแรง และเป็นการใช้งบประมาณที่อาจไม่เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนรายงานฯ และขอให้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างรอบด้านครบทุก
กลุ่มพร้อมท้ังนําข้อกังวลหรือข้อคิดเห็นของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงเข้าประกอบการพิจารณารายงานอีไอเอ และ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หนังสือระบุว่า สผ. พิจารณาข้อร้องเรียนดังนี้ 1. โครงการเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนเข่ือนภูมิพล แนวส่งน้ํายวม ของกรมชลประทาน จัดทํารายงานโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทําอีไอเอ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 มกราคม 2562 ซ่ึงจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการ ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมทุกมิติ และ คชก. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําได้พิจารณารายงานดังกล่าวรวม 4 คร้ัง และเม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2564 วันท่ี 2 กรกฎาคม 
2564 คชก. มีมติให้นํารายงานอีไอเอ โครงการเพ่ิมน้ําต้นทุนฯ ของกรมชลประทาน ต้ังอยู่ท่ี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ต.สบเมย ต.แม่สวด 
ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ต.นาเกียน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซ่ึงได้ดําเนินการปรับแก้ไข
รายละเอียดข้อมูลตามความเห็นของ คชก. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ในการประชุมดังกล่าว สผ. ได้นําประเด็นข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ ของท่านเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ คชก. ด้วยแล้ว 

หนังสือชี้แจงดังกล่าวระบุว่า 2.ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างรอบด้านครบทุกกลุ่ม กรมชลประทานได้ดําเนิน
กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เร่ืองแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน



กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีและองค์ประกอบของโครงการทุกแห่ง 
ได้แก่ พ้ืนท่ีหัวงานเขื่อน อ่างเก็บน้ํา สถานีสูบน้ําบ้านสบเงา อุโมงค์ส่งน้ํา อุโมงค์พักน้ํา อุโมงค์เข้าออก (ADIT) พ้ืนท่ีจัดเก็บวัสดุจากการขุดเจาะ
อุโมงค์ (DA) และถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการโดยครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ไร้สัญชาติ และกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 
และได้รับการพิจารณาจาก คชก.ด้วยแล้ว 

ท้ังนี้ หนังสือดังกล่าวได้มีเอกสารแนบเป็นรายงานการประชุมคชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 
คร้ังท่ี 19/2564 วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยรายงานการประชุมระบุว่า ผู้มาประชุม อาทิ นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุรพล ปัตตานี ผู้ทรงคุณวุฒิต้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา  
นายอภิชาติ เดิมวิชธากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง นางประกายรัตน์ สุขุมากชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มา
ชี้แจง ได้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ โดยมีท้ังผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

รายงานการประชุมระบุในประเด็นทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าว่า ให้เพ่ิมเติมมาตรการกําหนดให้มีการปลูกป่าในลักษณะของการปลูกป่ารอบอ่าง 
และพิจารณากําหนดให้มีการปลูกแฝกเพื่อลดผลกระทบกันการซะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ํา รวมถึงเป็นการป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนท่ีดังกล่าวเพื่อการใช้ประโยชนในกิจกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต ขณะท่ีผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงและให้ความเห็นต่อรายงานฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. ตามท่ีกรมชลประทานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนท่ีป่ากันออกจากพ้ืนท่ีของรัฐท่ีอยู่ในเขตป่า แต่ราษฎรใช้ท่ีดินทํากินได้ (ป่าโซน 
N) ของโครงการ จากการสอบถามข้อมูลจากสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการตรวจสอบข้อมูลกับจังหวัดเซียงใหม่ 
และจะได้ทําหนังสือแจ้งตอบกรมชลประทานต่อไป 

2.การปลูกป่าทดแทนตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กรณี คือการปลูกป่าทดแทนตามมติ ครม. 29 ม.ค. 56 และการ
ดําเนินการปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีบริเวณของโครงการฯกรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนบริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ีเสี่ยงต่อการซะล้าง
กองเก็บวัสดุจากการชุดเจาะอุโมงค์ และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น 1 และ ชั้น 2 ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร จึงควรเร่งดําเนินการพ้ืนฟูโดยเร็ว เพ่ือให้เป็นไป
มาตรการการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ําโดยร่วมดําเนินการกับกรมป่าไม้ประชาชน อปท. ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ให้สอดคล้องตามแนวทางและข้อสังเกตท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ได้ให้ความเห็นไว้ด้วย และหากภายหลังมีพ้ืนท่ีบริเวณใดที่หมดความจําเป็นท่ีจะใช้พ้ืนท่ีให้ดําเนินการแจ้งความประสงค์เพ่ือ
ส่งมอบพ้ืนท่ีคืนกรมป่าไม้ต่อไป 

ในเอกสารแนบได้ระบุว่า ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช แจ้งท่ีประชุมว่าไม่มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้
กรมซลประทานกําชับ กํากับดูแล ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปฏิบัติมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันการ 
บุกรุกทําลายป่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่า ส่วนในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ยืนยัน
และแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน stakeholders ท้ัง7 กลุ่ม และให้อธิบายและชี้แจงประเด็นคัดค้าน ซ่ึงระบุว่าการดําเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่โปร่งใสและไม่ครอบคลุมเพ่ิมเติมให้ชัดเจน พร้อมให้ยืนยันว่าปัจจุบันยังมีหรือไม่มีการคัดค้านโครงการ หากมีให้อธิบาย
รายละเอียด 

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรแม่น้ํานานาชาติ กล่าวว่า น่าผิดหวังมากท่ี คชก. ให้ผ่านอี
ไอเอโดยที่ไม่ให้โอกาสชุมชนท่ีได้รับผลกระทบมาให้ข้อมูลแก่ท่ีประชุม ในขณะท่ีการประชุมดังกล่าวท่ีมีการพิจารณาโดยได้เชิญผู้เสนอโครงการ 
เข้าร่วม รวมท้ังบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถใช้การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ได้  แต่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ชุมชนชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ  
3 จังหวัด กลับไม่ได้รับโอกาสในการให้ข้อมูล แม้จะมีการส่งจดหมายมาคัดค้านแล้ว แต่ข้อกังวลกลับถูกปัดตกไปอย่างง่ายดาย อีกท้ังเป็นโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์จํานวนมาก โดยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง และอาจมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอีก 1 แห่ง  



แต่หน่วยงานราชการที่ทําหน้าท่ีปกป้องผืนป่ากลับไม่มีข้อทักท้วงใดๆ ท่ีสะท้อนการหวงแหนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งนี้ซ่ึงเป็นป่าท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์มาก 

นางสาวเพียรพร กล่าวว่า ท่ีสําคัญโครงการนี้เป็นการผันน้ําข้ามลุ่ม จากลุ่มน้ําสาละวิน ซ่ึงรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร  
ผู้ผลักดันโครงการได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องว่า โครงการผันน้ํายวมเป็นเพียงเฟสแรกของโครงการใหญ่ท่ีอาจลงทุนโดยบริษัทจากจีน 
และเฟสต่อๆ ไปเกี่ยวเนื่องกับการผันน้ําจากแม่น้ําสาละวินโดยตรง และการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ําสาละวิน บริเวณพรมแดนไทยพม่าซ่ึงเป็นแม่น้ํา
นานาชาติ ต้องคํานึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดน แต่ประเด็นเหล่านี้ไม่มีในวาระการพิจารณาแต่อย่างใด 

 “การทําอีไอเอคร้ังนี้มีการชะลอมาหลายปีเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่สุดท้ายหน่วยงานราชการก็ร่วมมือกันจนสําเร็จท่ามกลางคําถามมากมายของ
ชาวบ้านและนักวิชาการ จริงๆ แล้วอีไอเอฉบับนี้ควรมีการตรวจสอบให้ดี เพราะชาวบ้านต่างถูกนําชื่อและรูปภาพไปอ้าง ดังนั้นความโปร่งใสจึงเป็น
เร่ืองท่ีสําคัญ” นางสาวเพียรพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ถวายท่ีดินวัดดังมีปัญหาสร้างทับซ้อน 2 จังหวัด กระทบสร้างโบสถ์ 25 ล้าน เสร็จนาน 14 ปี ใช้
ประกอบพิธีสงฆ์ไม่ได้ 

สิงหาคม 30, 2021 

 
วันท่ี 29 สิงหาคม นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นํานายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ  
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 11 สุราษฎร์ธานี ผอ.สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดชุมพร เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดไชยราช  
อ.บางสะพานน้อย เพ่ือมอบหนังสืออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ ในพ้ืนท่ี 7 ไร่ ให้วัดใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนา จากนั้นภายในเดือนกันยายน นี้  
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 10 จ.เพชรบุรี ผอ.สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.ประจวบฯ จะร่วมกันถวายที่ดินเขตวัดในส่วนท่ีเหลือ หลังจาก
เดิมมีปัญหาวัดใช้งบ 25 ล้านบาทสร้างพระอุโบสถเมื่อ 14 ปีก่อน ในพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวรอยต่อระหว่าง อ.บางสะพานน้อย กับ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ทําให้
วัดไม่สามารถขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ผูกพัทธสีมา หรือปิดทองฝังลูกนิมิต เพ่ือให้เป็นประอุโบสถท่ีถูกต้อง ขณะที่ชาวบ้านไม่สามารถใช้พระ
อุโบสถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ 

นายประมวล กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาท่ีดินทับซ้อนกว่า 3,000 ไร่ ท่ีบ้านบางเบิด ต.ทรายทอง กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ต้ังแต่ปี 2539 แต่
หน่วยงานระดับอําเภอ จังหวัด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง ขณะนี้ได้นําปัญหาเสนอคณะกรรมาธิการ
การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร บรรจุเข้าวาระในการประชุม เพ่ือเชิญผู้ว่าราชการท้ัง 2 จังหวัดหรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครองชี้แจงแนว
ทางการแก้ไขปญัหาพร้อมกัน หลังจากทราบว่าในอดีตท้ัง 2 จังหวัด ได้นัดประชุมหลายคร้ัง แต่ไม่มีความคืบหน้าในทางปฏิบัติ 

พระครูสุนทรธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดไชยราช กล่าวว่า ท่ีผ่านมาวัดใช้ประโยชน์จากอุโบสถในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา แต่
ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ ลงสังฆกรรมฟังสวดปาฏิโมกข์ไม่ได้ เป็นความลําบากของพุทธศาสนิกชนและพระในวัด แต่หลังจากจบปัญหา
เร่ืองท่ีดินทับซ้อนแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี ///// 

พิสิษฐ์ร่ืนเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ถวายท่ีดินวัดดังมีปัญหาสร้างทับซ้อน 2 จังหวัด กระทบสร้างโบสถ์ 25 ล้าน เสร็จนาน 14 ปี  
ใช้ประกอบพิธีสงฆ์ไม่ได้ 

สิงหาคม 30, 2021 

 
วันท่ี   29  สิงหาคม  นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า ได้นํานายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ  ผอ.
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ผอ.สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดชุมพร เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดไชยราช   อ.บาง
สะพานน้อย  เพ่ือมอบหนังสืออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ ในพ้ืนท่ี 7  ไร่  ให้วัดใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนา   จากนั้นภายในเดือนกันยายน  นี้  ผอ.
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 10  จ.เพชรบุรี   ผอ.สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.ประจวบฯ จะร่วมกันถวายที่ดินเขตวัดในส่วนท่ีเหลือ  หลังจาก
เดิมมีปัญหาวัดใช้งบ  25  ล้านบาทสร้างพระอุโบสถเมื่อ 14 ปีก่อน ในพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวรอยต่อระหว่าง  อ.บางสะพานน้อย กับ  อ.ปะทิว จ.ชุมพร   
ทําให้วัดไม่สามารถขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  ผูกพัทธสีมา หรือปิดทองฝังลูกนิมิต เพ่ือให้เป็นประอุโบสถท่ีถูกต้อง ขณะท่ีชาวบ้านไม่สามารถใช้
พระอุโบสถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ 

นายประมวล กล่าวว่า  ขณะนี้ยังมีปัญหาท่ีดินทับซ้อนกว่า 3,000 ไร่ ท่ีบ้านบางเบิด ต.ทรายทอง กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ต้ังแต่ปี 2539 แต่
หน่วยงานระดับอําเภอ จังหวัด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง ขณะนี้ได้นําปัญหาเสนอคณะกรรมาธิการ
การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร บรรจุเข้าวาระในการประชุม เพ่ือเชิญผู้ว่าราชการทั้ง 2 จังหวัดหรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครองชี้แจงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน หลังจากทราบว่าในอดีตท้ัง   2 จังหวัด ได้นัดประชุมหลายคร้ัง แต่ไม่มีความคืบหน้าในทางปฏิบัติ 

พระครูสุนทรธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดไชยราช  กล่าวว่า ท่ีผ่านมาวัดใช้ประโยชน์จากอุโบสถในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  แต่
ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ ลงสังฆกรรมฟังสวดปาฏิโมกข์ไม่ได้ เป็นความลําบากของพุทธศาสนิกชนและพระในวัด แต่หลังจากจบปัญหา
เร่ืองท่ีดินทับซ้อนแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี 

 



 

 

ชาวระยองเรียกร้องสิทธ์ิท่ีดินทํากิน หลังถูกประกาศเป็นท่ีดินเขตป่าหวงห้าม 

วันจันทร์ ท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 08.09 น. 

30 สิงหาคม 2564 ท่ีบริเวณสามแยกชากหมาก ม.2 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเครือข่ายเรียกร้องสิทธ์ิท่ีดินทํากิน ต.
สํานักท้อน อ.บ้านฉาง และ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ต้ังขบวนรถยนต์ “คาร์ม็อบ” จํานวน 50 คัน ขับเปิดไฟบีบแตรเรียกร้องสิทธ์ิท่ีดินทํากิน 
ไปรอบ ต.สํานักท้อน และ ต.ห้วยโป่ง ก่อนจะมารวมตัวท่ีบริเวณสามแยกชากหมากอีกคร้ัง โดยได้มีการทํากิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์ “เผาพริก
เกลือสาปแช่ง”หลังเรียกร้องสิทธ์ิท่ีดินทํากิน พร้อมกับแสดงจุดยืนต่อผู้มอํานาจเรียกร้องใน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.จะไม่ยอมให้ท่ีดินของตนเองต้อง
เป็นท่ีดินราชพัสดุ จะสู้เพ่ือปกป้องท่ีดินของบรรพบุรุษจนสุดชีวิด 2.พวกเราจะไม่ยอมรับ และเข้าร่วมการดําเนินการใดๆ ของ EEC ท่ีไม่เคยเห็นหัว
ประชาชน 3.กรมธนารักษ์ต้องหยุดปล้นเอาท่ีดินของเราไปเป็นท่ีราชพัสดุ 4.ขอให้ถอนพรก.เขตห้วงห้ามท่ีดิน 2492 ทันทีประกาศทับท่ีดินทํากิน
ของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ก่อนแล้ว และ 5.ขอให้ออกเอกสารสิทธ์ิกับชาวบ้านทันที ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2514 อีกด้วย 

ท้ังนี้ 1 ในแกนนําชาวบ้าน กล่าวว่า การออกมาเรียกร้องดังกล่าว สืบเนื่องจากทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะมีการเอาท่ีดินของชาวบ้านท่ีอยู่มาต้ังแต่
บรรพบุรุษไปเป็นท่ีดินราชพัสดุโดยอ้าง พ.ร.บ.ท่ีดินราชพัสดุ พ.ศ.2562 ซ่ึงออกโดยรัฐบาล คสช.เป็นการกระทําท่ีไม่เห็นค่าประชาชน ซ่ึงชาวบ้าน
เข้ามาอยูในพ้ืนท่ีดังกล่าว ก่อนประกาศเป็นป่าหวงห้ามฯ ซ่ึง คณะรัฐมนตรี ปี 2514 ได้มีมติให้หน่วยงานรัฐดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิให้กับ
ประชาชน แต่ปัจจุบันล่วงเลยมากว่า 50 ปีแล้ว ชาวบ้านยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิเป็นของตัวเองเลย จึงได้รวมตัวกันออกมาแสดงพลังเรียกร้องสิทธ์ิ
ดังกล่าว หากไม่มีความคืบหน้าจะกลับมารวมตัวกันอีกคร้ัง 

สําหรับปัญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ี ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง และต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง ของชาวบ้านบางส่วนทับซ้อน และจากการรังวัดแนวเขต
พบว่าพ้ืนท่ีนั้นอยู่ในเขตป่าหวงห้าม กรมป่าไม้ ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2492 ชาวบ้านพยายามเคลื่อนไหวและเข้าย่ืนหนังสือร้องทุกข์ไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา แต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 

 
 



 

 

 
28 ส.ค. 2564 เวลา 15:58 น.121 

“คมนาคม” ชําแหละ บ.เคอร่ี-เจ้าท่า เหตุออกใบอนุญาตขยายท่าเทียบเรือ เฟส 4 ขัดต่อกฎหมาย ด้านสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฯ 
ร้องป.ป.ช. เร่งตรวจสอบพบข้อสงสัยเพียบ 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กรณีกรมเจ้าท่า (จท.) อนุญาตให้บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต ดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการขยายท่าเทียบเรือ ระยะท่ี 4 ซ่ึงขัดต่อกฎหมายหรือไม่นั้น ปัจจุบันทางสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์
ได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยทางสมาคมฯ ได้มีการตรวจสอบพบว่าโครงการ
ดังกล่าวขัดต่อกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (2537) ซ่ึงระบุว่า ลักษณะของอาคารและสิ่งท่ีลุกล้ําลําน้ําท่ีพึงจะอนุญาตได้ (ท่าเทียบเรือ) ง. ต้องสร้างตาม
แนวเขตท่ีดินท่ีผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ ครอบครองเป็นแนวตรงย่ืนจากฝั่ง แต่พบว่ามีพ้ืนท่ีส่วนท่ีเกินขยายท่าเทียบเรือออกไปอีก 750 เมตร 
โดยวัดแนวเส้นตรงจากปลายสุดท่าเทียบเรือมาจรดฝั่ง เป็นพ้ืนท่ีชายทะเลท่ีติดกับเขาขวาง ซ่ึงต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมท้ังในการก่อสร้างท่ีเกิดเขตแนวท่ีดินต้องขออนุญาตและมีหนังสือยินยอมการใช้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง ก่อนท่ี
จะออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างฯ ท้ังนี้ในใบอนุญาตระบุว่า บริษัท เคอร่ีฯ มีกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 18 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา (ตรว.) ความยาวหน้าติดริม
ทะเลยาวประมาณ 150 - 200 เมตร เท่านั้น 

ท่ีผ่านมากรมเจ้าท่าได้อ้างว่าไม่มีหนังสือยินยอมจากการขออนุญาตขอใช้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง ในกรณีท่ีมีการขยายท่าเทียบเรือฯ 
เกิน 750 เมตร แต่ให้เหตุผลว่า ทางกรมเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตของท่าเรือมาบตาพุด จึงนํามาเทียบเคียงให้
สามารถออกใบอนุญาตกับบริษัทเคอร่ีฯได้ แต่ทางสมาคมฯไม่เห็นด้วย เนื่องจากการขอใบอนุญาตไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบระหว่างกันได้ 
เพราะท่าเรือมาบตาพุดอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ ขณะที่บริษัทเคอร่ีฯเป็นเพียงบริษัทเอกชน โดยในกฎกระทรวงระบุว่า หากต้องการขยาย
ท่าเทียบเรือเกินแนวเขตท่ีกําหนด ต้องเป็นโครงการท่ีอยู่ในความดูแลของภาครัฐเท่านั้น  

ท้ังน้ีตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (2537)ฯ บริษัท เคอรี่ฯ ไม่สามารถก่อสร้างหรือขยายท่าเทียบเรือเกินแนวเขตท่ีดินตนเองได้ แต่สามารถก่อสร้าง
เกินแนวเขตท่ีล้ําไปท่ีดินของเอกชนท่ีติดกันได้ ซ่ึงต้องมีหนังสือให้ความยินยอม หรือคํารับรอง ฯลฯ เพ่ือให้มีสิทธิครอบครองจากเจ้าของท่ีเอกชน
รายอื่นท่ีท่ีดินติดกันก่อน (ตามแบบรายงานการตรวจเอกสารการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา) ส่วนท่ีเกินแนวเขตท่ีดินของเอกชน 
รายอื่น ไม่สามารถอนุญาตให้ได้ เพราะเป็นท่ีชายทะเล ป่าชายหาด ติดเขาขวาง ไม่สามารถมีเอกสารสิทธิหรือสิทธิครองครองได้ 



 
“ปัจจุบันทางป.ป.ช.ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นทางป.ป.ช.ได้เรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไต่สวน เช่น กรมเจ้าท่า สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบ
เรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ และบริษัทเคอร่ีฯ เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม หลังจากน้ันป.ป.ช.จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบโครงการฯ ต่อไป แต่ปัจจุบันติด
ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ทําให้ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีได้” 

รายงานข่าว กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการเปิดให้บริการโครงการท่าเทียบเรือ ระยะท่ี 4 ของบริษัทเคอร่ีฯจะส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้ประกอบการ
ท่าเทียบเรือสินค้าและผู้ท่ีได้รับสัมปทานของท่าเรือแหลมฉบัง ทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากปริมาณตู้สินค้าท่ีให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามา
ลงทุน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นท่าเทียบเรือเอกชน และมีกิจกรรมประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าโดยได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการท่าเทียบ
เรือจากกรมเจ้าท่า ในลักษณะผู้ประกอบการรายเดียว ซ่ึงมีต้นทุนเฉพาะค่าก่อสร้าง แต่ไม่มีต้นทุนค่าสัมปทาน ค่าตอบแทนรายปี (Fixed fee) หรือ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมพิเศษ ทําให้ต้นทุนค่าดําเนินการตํ่ากว่าผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากน้ีท่าเทียบเรือของบริษัทเคอร่ีฯ ยังไม่
อยู่ภายใต้กรอบอัตราค่าภาระที่การท่าเรือฯ กําหนด จึงสามารถกําหนดอัตราค่าบริการได้ด้วยตนเอง ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่าเทียบ
เรือในพ้ืนท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ท้ังนี้การท่าเรือฯ ได้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการท่าเรือฯ และกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบแล้ว 

ขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตการจัดทํารายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ระยะท่ี 3 และระยะท่ี 4 ท่าเทียบ
เรือของ บริษัท เคอรี่ฯ ซ่ึงมีข้อแตกต่างในการพิจารณาอย่างน่าสงสัย พบว่าตามรายงาน EHIA ของโครงการท่าเทียบเรือระยะท่ี 3 มีการพิจารณา
แนวเขตท่ีดิน ว่าการขยายท่าเทียบเรือเกินแนวกรรมสิทธ์ิท่ีดินของโครงหรือไม่ เช่น บริเวณดังกล่าวจะกระทบต่อการสัญจรไปมาท้ังทางทะเลและ
พ้ืนท่ีชายหาด หรือต่อเอกชนรายอื่นท่ีมีท่ีดินติดกันหรือไม่ ขณะท่ีการรายงาน EHIA ของโครงการท่าเทียบเรือระยะท่ี 4 กลับไม่มีการพิจารณาแนว
เขตท่ีดินแต่อย่างใด จึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงผู้ทําจัดทํารายงานท่ีปรึกษา บริษัทเคอร่ีฯอาจเห็นว่าขยายเกินแนวเขตท่ีดินอย่างมาก ขัดต่อ
กฎกระทรวง ท่ี 63ฯ จึงเลี่ยงไม่พิจารณา รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 กรมเจ้าท่าไม่ได้เชิญการท่าเรือฯ 
ท่าเรือแหลมฉบัง โดยอ้างว่าไม่ได้อยู่เขตพ้ืนท่ี แต่กลับเชิญการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่าเรือแหลม
ฉบังด้วยกันมาร่วมรับฟังความคิดเห็น  

นอกจากนี้คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายคร้ังก่อนหน้านี้ ได้
เชิญผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังได้ โดยท่ีประชุมได้มีการรายงานว่า ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีท่าเรือแหลมฉบังได้รับผลกระทบ
จากการเปิดให้บริการของโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ท่ีประชุมมีการโหวตเพ่ือออกเสียง พบว่า คณะกรรมการองค์การอิสระฯ มีมติไม่เห็นด้วย 10 
ท่าน และเห็นด้วยอย่างมีเงื่อนไข 3 ท่าน และได้เสนอความเห็นต่อกรมเจ้าท่า แต่กรมเจ้าท่าไม่นําเสนอต่อท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 ทํา
ให้ปัจจุบันยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 

 


