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ผูส่ือขาวรายงานวา ท่ีหองประชุม1 ของกรมปาไม กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัล การประกวดปาชุมชน ถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการคนรักษปา ปารักชุมชน ประจําป 2564

โดยในปน้ีคณะกรรมการปาชุมชนบานวังโหรา ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดปาชุมชน อันดับท่ี 1 สรางความ
ยินดีอยางยิ่งกับชาวบานวังโหรา ท่ีรับชมการไลฟสดจากหองประชุมของกรมปาไมมาท่ีศูนยทําการปาชุมชนบานวังโหรา (อาคารโรงเรียนเกาบานวัง
โหรา) เปนอยางมาก

น.ส.อธิชา สนสารี คณะกรรมการปาชุมชนฯ และ ประธานชุมชนทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานวังโหรา เปดเผยวา รูสึกภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรง
เกียรติเพราะแสดงใหเห็นวาปาตนนํ้าของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ และดีใจท่ีภาครัฐและเอกชนมองเห็นความสําคัญของทรัพยากรในชุมชน
ขอบคุณนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และทีมท่ีปรึกษาทุกทานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีชวยสนับสนุนและพลักดันใหชุมชนบานวังโหราเดิน
มาถึงวันน้ี สวนการเขาประกวดน้ันทางชุมชนแทบไมไดเตรียมความพรอมเลย เพราะทางชาวบานไดทําการรวมแรง รวมใจอนุรักษธรรมชาติมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ จึงทําใหมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ในโครงการพระราชดําริของ
พอหลวง รัชกาลท่ี 9 ท่ีไหลหลอเล้ียงราษฎรท้ัง 2 จังหวัด จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี สําหรับนักทองเท่ียวอยากรวมอนุรักษกับทางชุมชน
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานวังโหรา สอบถามไดท่ี โทร. 06-1575-5265



วราวุธ ประธานมอบรางวัลชนะเลิศ “ปาชุมชนบานวังโหรา” จ.สุพรรณบุรี ควาสุดยอดปาชุมชนตัวอยางระดับประเทศ โครงการคนรักษปา ปารัก
ชุมชน ประจําป 2564 ความรวมมือระหวางกรมปาไม และราช กรุป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเกียรติเปนประธาน ในงานมอบรางวัลปาชุมชนตัวอยาง
ระดับประเทศ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางกรมปาไม และบริษัท  ราช กรุป จํากัด (มหาชน) รวมกันคัดเลือกปาชุมชนตัวอยางภายใต โครงการ
“คนรักษปา ปารักชุมชน” ประจําป 2564 โดยปาชุมชนบานวังโหรา จังหวัดสุพรรณบุรี ควารางวัลปาชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถวยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะท่ีปาชุมชนบานโนนทองอินทร (ปาดงกกผ้ึง)
จังหวัดอุดรธานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดีเดนดาน “ปาชุมชนลดสภาวะโลกรอน และใหประโยชนอยางยั่งยืน”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม เปดเผยวา ภารกิจของกรมปาไมคือการปองกันรักษาผืนปาไปพรอมกับการดแูลแกไขปญหาความเดือนรอนของ
ประชาชน โดยการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหคนและปาสามารถ
อยูรวมกันอยางยั่งยืน และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคงอยูสืบไป โดยเดินหนาขับเคล่ือนภารกิจผาน 5 แนวทางสําคัญ
ไดแก 1. ปองกันรักษาปาเดิม 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหม 3. ใหคนอยูกับปา จัดท่ีดินใหชุมชนไดทํากินอยางถูกกฎหมาย 4. สงเสริมไมมีคา แจกจายกลาไม
มีคาทางเศรษฐกิจใหชุมชนไปปลูกในท่ีดินของตนเอง เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสํารองในอนาคตและใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการกูยืมเงินได และ
5. พัฒนาปาชุมชน สงเสริมใหชุมชนท่ีอาศัยรอบพ้ืนท่ีปาเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในทองถ่ินของตนเอง ควบคูไปกับการใชประโยชนจาก
ปาอยางยั่งยืน ลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหครัวเรือน ทําใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

“พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 เปนสวนสําคัญท่ีชวยผลักดันใหการขยายปาชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีความคลองตัวในการจัดการปา
ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชนสามารถดูแลปาชุมชนไดโดยมีกฎหมายรองรับสรางความรวมมือระหวางรัฐและประชาชนในการดูแลรักษาและ
จัดการปาชุมชน เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน การประกวดปาชุมชนท่ี กรมปาไม รวมกับ ราช กรุป จัดข้ึนน้ี ก็เปนแรงสนับสนุนใน
การขับเคล่ือนและพัฒนาปาชุมชนท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี เกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคม และประเทศ รางวัลท่ีชุมชนไดรับไดชวยสรางขวัญ
กําลังใจใหกับชุมชนในการดูแลรักษาปาไม จนยกระดับเปนปาชุมชนตนแบบท่ีมีชุมชนรวมมือกันอยางเขมแข็งในการปองกันรักษา ฟนฟู ดูแลปา
รวมท้ังการใชประโยชนจากปาแบบพอเพียงและยั่งยืน โครงการน้ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีเขมแข็งและ
ดําเนินงานเกิด ผลความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม” นายสุรชัย กลาว

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) กลาววา บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะยกระดับการจัดการกาซ
เรือนกระจก เพ่ือเปนสวนหน่ึงของสังคมและประชาคมโลกในการบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดจากภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผานการขับเคล่ือนกลยุทธดานความยั่งยืน โดยแนวทางหน่ึงคือการเพ่ิมแหลงกักเก็บทางธรรมชาติ ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหเปนแหลงกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด โดยดําเนินงานภายใต โครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” ซึ่งบริษัทฯ ได



รวมมือกับกรมปาไมมาตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน โครงการน้ีฯ มุงสนับสนุนสงเสริมดานปาชุมชน เพราะเปนกลไกการดูแลรักษาปาท่ีทรงพลังและ
มีประสิทธิผลในการฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพใหยั่งยืนได

“ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ 14 ป มีปาชุมชนท่ีไดรับรางวัลรวม 1,974 รางวัล คิดเปนพ้ืนท่ีปาไม 1,276,389 ไร บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ี
ไดเปนสวนหน่ึงในการสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพใหกับชุมชน ซึ่งเปนพลังสําคัญในการรักษาปาไม เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและนํ้า
รวมท้ังประโยชนในการกักเก็บกาซเรือนกระจก บริษัทฯ พรอมท่ีจะรวมมือกับทุกภาคสวนขยายผลโครงการฯ ไปสูการพัฒนาคารบอนเครดิตจาก
ภาคปาไม และรวมสรางความตระหนักรูและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตอไป” นางสาว
ชูศรี กลาว

สําหรับการประกวดปาชุมชนตัวอยาง ในโครงการคนรักษปา ปารักชุมชน ประจําป 2564 มีปาชุมชนไดรับรางวัล 146 แหง มีพ้ืนท่ีปารวม
124,114.75 ไร มีความสามารถในการกักเก็บคารบอนได 781,922.98 ตันคารบอน (คาเฉล่ียอัตราการกักเก็บคารบอนของปาไมประมาณ 6.3
ตัน/ไร)

ปาชุมชนบานวังโหรา จ.สุพรรณบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลดีเดนเฉพาะดาน “ปาชุมชนลดสภาวะโลกรอน และใหประโยชนอยางยั่งยืน” เปนของปาชุมชนบาน
โนนทองอินทร (ปาดงกกผ้ึง) จ.อุดรธานี



โครงการคนรักษปา ปารักชุมชน ประจําป 2564 ความรวมมือระหวางกรมปาไม และราช กรุป “ปาชุมชนบานวังโหรา” จังหวัดสุพรรณบุรี ควา
รางวัลปาชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขณะท่ีปาชุมชนบานโนนทองอินทร (ปาดงกกผ้ึง) จังหวัดอุดรธานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดีเดนดาน “ปาชุมชนลดสภาวะโลกรอน และใหประโยชน
อยางยั่งยืน”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไมเปดเผยวา ภารกิจของกรมปาไมคือการปองกันรักษาผืนปาไปพรอมกับการดูแลแกไขปญหาความเดือนรอนของ
ประชาชน โดยการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหคนและปาสามารถ
อยูรวมกันอยางยั่งยืน และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคงอยูสืบไป โดยเดินหนาขับเคล่ือนภารกิจผาน 5 แนวทางสําคัญ
ไดแก 1. ปองกันรักษาปาเดิม 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหม 3. ใหคนอยูกับปา จัดท่ีดินใหชุมชนไดทํากินอยางถูกกฎหมาย 4. สงเสริมไมมีคา แจกจายกลาไม
มีคาทางเศรษฐกิจใหชุมชนไปปลูกในท่ีดินของตนเอง เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสํารองในอนาคตและใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการกูยืมเงินได และ
5. พัฒนาปาชุมชน สงเสริมใหชุมชนท่ีอาศัยรอบพ้ืนท่ีปาเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในทองถ่ินของตนเอง ควบคูไปกับการใชประโยชนจาก
ปาอยางยั่งยืน ลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหครัวเรือน ทําใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

“พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 เปนสวนสําคัญท่ีชวยผลักดันใหการขยายปาชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

มีความคลองตัวในการจัดการปาชุมชน คณะกรรมการปาชุมชนสามารถดูแลปาชุมชนไดโดยมีกฎหมายรองรับสรางความรวมมือระหวางรัฐและ
ประชาชนในการดูแลรักษาและจัดการปาชุมชน เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน การประกวดปาชุมชนท่ี กรมปาไม รวมกับ ราช กรุป
จัดข้ึนน้ี ก็เปนแรงสนับสนุนในการขับเคล่ือนและพัฒนาปาชุมชนท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี เกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคม และประเทศ รางวัลท่ี
ชุมชนไดรับไดชวยสรางขวัญกําลังใจใหกับชุมชนในการดูแลรักษาปาไม จนยกระดับเปนปาชุมชนตนแบบท่ีมีชุมชนรวมมือกันอยางเขมแข็งในการ
ปองกันรักษา ฟนฟู ดูแลปา รวมท้ังการใชประโยชนจากปาแบบพอเพียงและยั่งยืน โครงการน้ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท่ีเขมแข็งและดําเนินงานเกิดผลความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม” นายสุรชัย กลาว



นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)

กลาววา บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะยกระดับการจัดการกาซเรือนกระจก เพ่ือเปนสวนหน่ึงของสังคมและประชาคมโลกในการบรรเทาผลกระทบท่ี
จะเกิดจากภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผานการขับเคล่ือนกลยุทธดานความยั่งยืน โดยแนวทางหน่ึงคือการเพ่ิมแหลงกักเก็บ
ทางธรรมชาติ ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหเปนแหลงกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด โดยดําเนินงานภายใต
โครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมมือกับกรมปาไมมาตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน โครงการน้ีฯ มุงสนับสนุนสงเสริมดานปา
ชุมชน เพราะเปนกลไกการดูแลรักษาปาท่ีทรงพลังและมีประสิทธิผลในการฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพใหยั่งยืนได

“ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ 14 ป มีปาชุมชนท่ีไดรับรางวัลรวม 1,974 รางวัล คิดเปนพ้ืนท่ีปาไม 1,276,389 ไร บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ี
ไดเปนสวนหน่ึงในการสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพใหกับชุมชน ซึ่งเปนพลังสําคัญในการรักษาปาไม เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและนํ้า
รวมท้ังประโยชนในการกักเก็บกาซเรือนกระจก บริษัทฯ พรอมท่ีจะรวมมือกับทุกภาคสวนขยายผลโครงการฯ ไปสูการพัฒนาคารบอนเครดิตจาก
ภาคปาไม และรวมสรางความตระหนักรูและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตอไป” นางสาว
ชูศรี กลาว

สําหรับการประกวดปาชุมชนตัวอยาง ในโครงการคนรักษปา ปารักชุมชน ประจําป 2564 มีปาชุมชนไดรับรางวัล 146 แหง มีพ้ืนท่ีปารวม
124,114.75 ไร มีความสามารถในการกักเก็บคารบอนได 781,922.98 ตันคารบอน (คาเฉล่ียอัตราการกักเก็บคารบอนของปาไมประมาณ 6.3 ตัน/ไร)

ปาชุมชนบานวังโหรา จ.สุพรรณบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลดีเดนเฉพาะดาน “ปาชุมชนลดสภาวะโลกรอน และใหประโยชนอยางยั่งยืน” เปนของปาชุมชนบาน
โนนทองอินทร (ปาดงกกผ้ึง) จ.อุดรธานี



คุณถนอมพงษ สังขธูป หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กรมปาไม และคุณอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางาน โครงการ ซีพีเอฟรักษ
นิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตอนรับและเปนวิทยากรใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ กระบวนการฟนฟูปาใหกับคาย
SMART-i CAMP นําเด็กนักเรียนอายุ 6 -14 ป 14 คน รวมกิจกรรมฐานการเรียนรูตางๆ อาทิ การสรางฝายชะลอนํ้า การทํา Seed Ball ท่ีถูกตาม
หลักวิชาการของกรมปาไม กิจกรรมยิง Seed Ball เดินเทรลศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน ฯลฯ สรางกระบวนการเรียนรูท่ีชวยใหเด็กๆ ได
เรียนรูทักษะตางๆ ผานการลงมือปฏิบัติจริง

สําหรับกิจกรรมในครั้งน้ี นองๆ คาย SMART-i CAMP ไดเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 4 รูปแบบ การฟนฟูปา การเพาะกลา ทํา
กิจกรรมรอบกองไฟ โดยเด็กๆ ใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตวท่ีเขามาอยูอาศัยในพ้ืนท่ี เปนการสราง
จิตสํานึกใหรักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ท่ีตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปาใหเปน
หองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ ตลอดจนหนวยงานตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการ ฟนฟูปาและสรางความ
ตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของผืนปา

โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง
และ CPF รวมอนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลว รวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการเมื่อป 2559
ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆ ของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4 รูปแบบ ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี

นอกจากน้ี ยังตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการ สอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดย บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี จัดตัง้ธนาคารเมล็ดพันธุ
ตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายไดใหแก
ชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สจป.3 สาขาแพร กรมปาไม
31 ธ.ค. 64

วันท่ี 30 ธ.ค 2564 เวลา 12.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร โดยนายเสนห แสนมูล ผอ.สวนอํานวยการ ไดออกตรวจเยี่ยมจุด
บริการประชาชน กรมปาไม

ทองท่ีจังหวัดแพร จํานวน 2 จุด ณ บริเวณหนวยปองกันรักษาปาท่ี พร.13 (แมปาน) อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร และ บริเวณหนวยปองกันรักษาปา
ท่ี พร.8 (หวยขมิ้น) อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ไดมอบนํ้าดื่ม และเครื่องดื่ม เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ

แกเจาหนาท่ีประจําจุดบริการ และเพ่ือไวคอยใหบริการแกประชาชนท่ีสัญจรเดินทางในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 สําหรับจุดบริการดังกลาวมี
บริการเปนจุดพักรถ หองนํ้าสะอาด แจกจายกลาไมและเมล็ดพันธุไมมีคาตลอดจนแจกผลิตภัณฑอาหารหรือของกินจากปาชุมชนแกประชาชนผู
สัญจรเดินทางอีกดวย



ขาวเด็ด 7 สี - นายสุวรรณ คชรัตน ปลัดหัวหนาฝายความมั่นคง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน พรอมเจาหนาท่ีหนวยปองกันและพัฒนาปาไม
เขาสวนกวาง เขาตรวจสอบเหตุลักลอบตัดไมหวงหาม บริเวณทิศตะวันตกของหมูบานเพ้ียฟาน หมู 1 ตําบลบัวเงิน

ตรวจสอบพบตนยางนา อายุกวา 50 ป ถูกโคน 2 ตน และถูกแปรรูปเปนขนาดตาง ๆ เพ่ือรอขนยายออกจากพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีจึงตรวจยึดไมท้ังหมด
ไปเก็บรักษา เบื้องตนทราบตัวผูกอเหตุแลว เปนชาวบานในตําบลบัวเงิน ขณะน้ีชุดสืบสวน สภ.นํ้าพอง อยูระหวางติดตามตัวมาดําเนินคดี
ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484
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