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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- สันปาตองปองกันไฟปาเขม (ไทยรัฐ 24 กุมภาพันธ 2565 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

“พ.ร.บ.ปาไม มาตรา 7 ปลดล็อกอุตสาหกรรมไมมีคา” (มติชน 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3198847 
'ชุดพยัคฆไพร' บุกยึดรีสอรต 'จุดชมวิวผาตะวันงาม' รุกปาสงวน รัฐเสียหาย 4.5 ลาน (ขาวสด 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6905141 
ชุดพยัคฆไพรนําทีมยึดเรียบ “รีสอรตชมวิวผาตะวันงาม” รุกปาเขากระยางนครไทย  
(ผูจัดการออนไลน 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://mgronline.com/local/detail/9650000018378 
"ชุดพยัคฆไพร" บุกยึด "รีสอรต" จุดชมวิวผาตะวันงาม หลังพบ "รุกปาสงวน" (คมชัดลึก 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.komchadluek.net/news/506435 
สนธิกําลัง บุกยึดท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีถูกบุกรุกคืน จ.พิษณุโลก (ชอง7HD 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.ch7.com/detail/552400 
"ปทส.-จนท.ปาไม" บุกจับมอดไมลักลอบตัดไมหวงหามเขตปาสงวนแหงชาติปาแมจางฯ  
(สยามรัฐ 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/325558 
ตํารวจ ปทส. จับกลางปาสงวนแหงชาติ "แกงลักลอบตัดไม" ยึดเลื่อยยนต ไมมะคา (คมชัดลึก 24 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.komchadluek.net/news/506495 
กรมปาไม - CPF ตอนรับผูบริหาร บมจ.บานป ูเยี่ยมชมปาตนน้ํา"เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบุรี  
(สยามรัฐ 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/325492 
กรมปาไม –  CPF ตอนรับผูบริหารบานปู เยี่ยมชมปาตนน้ํา”เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี  
(บิ๊กเกรียน 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://bigkren.com/กรมปาไม-cpf-ตอนรับผูบร/ 
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“พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 ปลดล็อกอุตสาหกรรมไม้มีค่า” 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 - 16:34 น. 

 
“พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 ปลดล็อกอุตสาหกรรมไม้มีค่า” 

ฟังนโยบายการส่งเสริมการปลูกไม้มูลค่าในพ้ืนท่ีตนเองกับ “ชีวะภาพ ชีวะธรรม” รองอธิบดีกรมป่าไม้ หลังกรมป่าไม้ปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ใหม่ 
โดยเฉพาะการปลดล็อก พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 เพ่ืออุดช่องโหว่กฎหมายฉบับเดิมท่ีมีอายุมากกว่า 70 ปี ผ่อนคลายข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากไม้มีค่าในพ้ืนท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.-พยัคฆ์ไพร ตรวจยึด “จุดชมวิวผาตะวันงาม” บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 - 23:35 น. 

 
กอ.รมน.-พยัคฆ์ไพร ตรวจยึด “จุดชมวิวผาตะวันงาม” บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) นํา
กําลังเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.และชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้าตรวจยึด “จุดชมวิวผาตะวันงาม” อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซ่ึงเปิดบริการให้นักท่องเที่ยว
เข้าเช็คอินชมวิว และเช่าท่ีพักเป็นลานกางเต็นท์ บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยางหลังจากชาวบ้านร้องเรียน หลายหน่วยงานในพ้ืนท่ีแล้วยุติ
เร่ือง ไม่ดําเนินการต่อ จึงต้องร้องเรียนไปยังส่วนกลางให้เข้าตรวจสอบ 

พ.อ.พงษ์เพชร  กล่าวว่า คณะเจ้าหน้าท่ี รวม 15 นาย ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีมีเร่ืองร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างร้านกาแฟ, ลานกางเต้นท์ และ
จุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ในท้องท่ี บ.หนองหิน หมู่ 2 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยเม่ือคณะเจ้าหน้าท่ีเดินทางถึงพ้ืนท่ี
บริเวณท่ีร้องเรียน ตรวจสอบพบมีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีกางเต้นท์ เป็นลานกว้าง ประมาณ 5 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จํานวนมาก พบช่าง
กําลังก่อสร้างซุ้มนั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติม ท่ีสร้างเสร็จแล้วนับได้รวม 16 ซุ้มผลการตรวจสอบพ้ืนท่ี และการให้ถ้อยคําดังนี้ 

ท้ังนี้ พบพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ มีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดันดินลงไปท่ีบริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทําเป็นจุดชมวิว โดยทําร้ัวเป็นเหล็ก 
และไม้ไผ่กั้น สร้างซุ้มถ่ายรูป 2 ซุ้ม และซุ้มศาลาท่ีนั่งรับประทานอาหารจํานวน 6 ซุ้ม ติดร้ัวริมหน้าผา ขณะตรวจสอบ มี น.ส.สายฝนฯ อายุ 48 ปี 
รับว่าเป็นเจ้าของ”จุดชมวิวผาตะวันงาม” โดยซ้ือท่ีดินต่อจากชาวบ้านหลายราย เจ้าหน้าท่ีจึงให้ น.ส.สายฝนฯ นําชี้ขอบเขตพ้ืนท่ีของตนเอง รวมท้ัง
ขอบเขตพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ด้วยเคร่ืองมือหาค่าพิกัดดัวยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) ในระบบ UTM WGS 1984 มาคํานวณ เนื้อท่ีได้66 -2 -44 ไร่ 

 
ท้ังนี้ พบพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ มีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดันดินลงไปท่ีบริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทําเป็นจุดชมวิว โดยทําร้ัวเป็นเหล็ก 
และไม้ไผ่กั้น สร้างซุ้มถ่ายรูป 2 ซุ้ม และซุ้มศาลาท่ีนั่งรับประทานอาหารจํานวน 6 ซุ้ม ติดร้ัวริมหน้าผา ขณะตรวจสอบ มี น.ส.สายฝนฯ อายุ 48 ปี 
รับว่าเป็นเจ้าของ”จุดชมวิวผาตะวันงาม” โดยซ้ือท่ีดินต่อจากชาวบ้านหลายราย เจ้าหน้าท่ีจึงให้ น.ส.สายฝนฯ นําชี้ขอบเขตพ้ืนท่ีของตนเอง รวมท้ัง
ขอบเขตพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ด้วยเคร่ืองมือหาค่าพิกัดดัวยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) ในระบบ UTM WGS 1984 มาคํานวณ เนื้อท่ีได้66 -2 -44 ไร่ 



พ.อ.พงษ์เพชร  กล่าวว่า ได้มีการ สอบปากคํานายประถม  อาชีพเกษตรกร แจ้งว่าครอบครองพ้ืนท่ีสวนยาง 15 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ แต่ตนและ
ครอบครัวได้เข้ามาขายของในร้านของ น.ส.สายฝน ซ่ึงซ้ือท่ีดินต่อจากตนเอง พ้ืนท่ียึดถือครอบครองของ น.ส.สายฝนฯ ได้ซ้ือท่ีดินมาประมาณ 20 ปี 
แต่เข้ามาพัฒนาสร้างจุดชมวิว, ลานการเต็นท์, ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เม่ือประมาณ 3 ปี ท่ีผ่านมา และได้เร่ิมปลูกไม้ผล คือ สับปะรด และ
ทุเรียน พร้อมท้ังขุดสระน้ํา จํานวน 2 สระ และสร้างน้ําตกจําลอง รูปปั้นทุเรียน,สับปะรดไว้ให้นั่งท่องเที่ยวถ่ายรูป พ้ืนท่ีท่ีตนครอบครองไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิใดๆ โดยซ้ือท่ีดินต่อจากชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบว่าทับท่ีดินชาวบ้านท่ีมีการสํารวจการถือครอง(มติ ครม.30 มิ.ย.2541) รวม 9 ราย 

พ.อ.พงษ์เพชร  กล่าวว่า ได้ตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุ มีการสํารวจการถือครองแล้วตามมติ ครม.30 มิ.ย.2541 บุคคลท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
พ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามบกุรุกขยายพื้นท่ี หรือห้ามเปลี่ยนมือ แต่ผู้ครอบครองพ้ืนท่ีเดิมทําผิดเงื่อนไข โดยขายเปลี่ยนมือให้ น.ส.สายฝนฯ 
ซ่ึงถือว่าเป็นผู้บุกรุกรายใหม่แล้ว อีกท้ัง น.ส.สายฝนฯ ได้บุกรุกใหม่ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 

“จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง ซ่ึงการกระทําในลักษณะดังกล่าว เป็นการเข้ายึดถือครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทําผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบ 72 ตรี 
ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต”,
มาตรา 55 ฐาน”ผู้ใดครอบครองป่าท่ีได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น” 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ประกอบ 

มาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี” 

มาตรา 26/4 “ผู้กระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลาย หรือ เป็นเหตุให้เกิดการทําลาย หรือทําให้
สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้น มีหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูก
ทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น” 

คณะเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันจัดทําบันทึกตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุก จํานวน 66 – 2 – 44 ไร่ คิดค่าเสียหายเบื้องต้นของรัฐเป็นเงิน จํานวน 4,545,747 บาท
ซ่ึงคณะเจ้าหน้าท่ีได้มอบให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.14 

(น้ําคลาด) กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.บ้านแยง เพ่ือดําเนินคดีกับ น.ส.สายฝนฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตาม ปจว.ข้อ เวลา เป็นคดีอาญาท่ี /2565 ลงวันท่ี 22 
ก.พ.2565 ความคืบหน้าผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'ชุดพยัคฆ์ไพร' บุกยึดรีสอร์ต 'จุดชมวิวผาตะวันงาม' รุกป่าสงวน รัฐเสียหาย 4.5 ล้าน 

 
23 ก.พ. 2565 - 15:01 น. 

‘ชุดพยัคฆ์ไพร’ บุกยึดรีสอร์ต ‘จุดชมวิวผาตะวันงาม’ รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานกกระยาง เจ้าของโดนเรียกค่าเสียหาย 4.5 ล้านบาท ฐานทํารัฐ
เสียหาย 

วันท่ี 23 ก.พ. 65 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นํากําลังเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ ชุด
พยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และนายสมชาย ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.14 (น้ําคลาด) 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 พิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี พล.7 (บ้านแยง) และฝ่ายปกครองอําเภอนครไทย รวม 15 นาย ร่วมกันเข้า
ตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บ้านหนองหิน หมู่ 2 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

โดยก่อนหน้า เจ้าหน้าท่ีได้รับการร้องเรียนว่า มีการก่อสร้างร้านกาแฟ ลานกางเต็นท์ และทําจุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ จึงมีการสนธิ
กําลังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าทําการตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าว พบว่ามีการก่อสร้าง รีสอร์ต ชื่อ “จุดชมวิวผาตะวันงาม” อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขากระยาง เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเช็กอินชมวิว และเช่าท่ีพักเป็นลานกางเต็นท์ 

จากการตรวจสอบ พบมีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีกางเต็นท์เป็นลานกว้าง ประมาณ 5 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จํานวนมาก มีช่างกําลังก่อสร้าง
ซุ้มนั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติม โดยก่อสร้างเสร็จแล้ว 16 ซุ้ม 

มีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดันดินลงไปท่ีบริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว เพ่ือขยายพื้นท่ีทําเป็นจุดชมวิว และทําร้ัวเป็นเหล็ก และไม้ไผ่กั้น นอกจากนั้น
มีการสร้างซุ้มถ่ายรูป 2 ซุ้ม และซุ้มศาลาท่ีนั่งรับประทานอาหารอีก 6 ซุ้ม ติดร้ัวริมหน้าผา 

สอบสวน น.ส.สายฝน (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ให้การเบื้องต้น รับว่าเป็นเจ้าของ รีสอร์ต จุดชมวิวผาตะวันงาม ซ้ือท่ีดินต่อจาก นายประถม อายุ 
61 ปี จํานวน 15 ไร่ และจากชาวบ้านรายอื่นอีก แต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ โดยเร่ิมสร้างจุดชมวิว ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เม่ือ
ประมาณ 3 ปีท่ีผ่านมา 

พร้อมปลูกไม้ผล มี สับปะรด และทุเรียน ขุดสระน้ํา จํานวน 2 สระ สร้างน้ําตกจําลอง รูปปั้นทุเรียน สับปะรดไว้ให้นั่งท่องเท่ียวถ่ายรูป โดยพื้นท่ี
ครอบครองไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ และยังตรวจสอบพบทับท่ีดินชาวบ้าน ท่ีมีการสํารวจการถือครอง มติ ครม.30 มิ.ย.41 รวม 9 ราย 

เจ้าหน้าท่ีจึงให้ น.ส.สายฝน นําชี้ขอบเขตพ้ืนท่ีของตนเอง รวมทั้งขอบเขตพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ด้วยเคร่ืองมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) 
ในระบบ UTM WGS 1984 มาคํานวณ เนื้อท่ี 66 – 2 – 44 ไร่ ท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เป็นการกระทําเข้ายึดถือ
ครอบครองหรือทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่า หรือเข้า
ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตคิดค่าเสียหายเบื้องต้นของรัฐเป็นเงิน จํานวน 4,545,747.บาท โดยทางหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี พล.14 (น้ําคลาด) ได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 



 

 
พิษณุโลก - ชุดพยัคฆ์ไพรสนธิกําลังป่าไม้-กอ.รมน. ยึดรีสอร์ต “จุดชมวิวผาตะวันงาม” รุกป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าเขากระยาง นครไทย จับพิกัดได้ 
66 ไร่ เจ้าของเผยซ้ือท่ีดินไม่เอกสารสิทธิต่อจากคนในพ้ืนท่ีก่อนลงทุนสร้างรีสอร์ตมานาน 3 ปี 

วันนี้ (23 ก.พ. 65) พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ 
และนายสมชาย ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.14 (น้ําคลาด), พล.7 (บ้านแยง) สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก สบอ.11 พิษณุโลก และฝ่ายปกครองอําเภอนครไทย ร่วมกันเข้าตรวจสอบและยึดพ้ืนท่ีจุดชมวิว บ้าน
หนองหิน หมู่ 2 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างร้านกาแฟ ลานกางเต็นท์ และทําจุดชมวิวบุกรุก
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าวพบว่ามีการก่อสร้างรีสอร์ต ชื่อ “จุดชมวิวผาตะวันงาม” อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เปิดบริการให้
นักท่องเที่ยวเข้าเช็กอินชมวิว มีการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีกางเต็นท์เป็นลานกว้างประมาณ 5 ไร่ มีช่างกําลังก่อสร้างซุ้มนั่งรับประทานอาหาร
เพ่ิมเติม โดยก่อสร้างเสร็จแล้ว 16 ซุ้ม 

นอกจากนี้ยังพบมีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดันดินลงไปท่ีบริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว เพ่ือขยายพื้นท่ีทําเป็นจุดชมวิว และทําร้ัวเป็นเหล็ก และไม้ไผ่กั้น 
รวมท้ังสร้างซุ้มถ่ายรูป 2 ซุ้ม และซุ้มศาลาท่ีนั่งรับประทานอาหารอีก 6 ซุ้ม ติดร้ัวริมหน้าผา 

น.ส.สายฝน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ให้การเบื้องต้นว่า เป็นเจ้าของรีสอร์ตจุดชมวิวผาตะวันงาม โดยได้ซ้ือท่ีดินต่อจากนายประถม อายุ 61 ปี 
จํานวน 15 ไร่ และท่ีดินชาวบ้านรายอื่นอีก แต่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ ก่อนเริ่มสร้างจุดชมวิว ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เม่ือประมาณ 
3 ปีท่ีผ่านมา พร้อมได้ปลูกไม้ผล สับปะรด และทุเรียน ขุดสระน้ํา จํานวน 2 สระ สร้างน้ําตกจําลอง รูปปั้นทุเรียน สับปะรดไว้ให้นั่งท่องเที่ยว
ถ่ายรูป 

 



 

"ชุดพยัคฆ์ไพร" บุกยึด "รีสอร์ต" จุดชมวิวผาตะวันงาม หลังพบ "รุกป่าสงวน" 

23 ก.พ. 2565 | 15:56 น. 

 
เจ้าหน้าท่ี "ชุดพยัคฆ์ไพร" กรมป่าไม้ สนธิกําลัง บุกยึดรีสอร์ต "จุดชมวิวผาตะวันงาม" หลังพบก่อสร้าง "รุกป่าสงวน" ทํารัฐเสียหายกว่า 4.5 ล้านบาท 

23 ก.พ. 65  พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นํากําลังเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ ชุด
พยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และนายสมชาย ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.14 (น้ําคลาด) สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 พิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี พล.7 (บ้านแยง) และฝ่าย
ปกครองอําเภอนครไทย รวม 15 นาย ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บ้านหนองหิน หมู่ 2 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

โดยก่อนหน้า  เจ้าหน้าท่ีได้รับการร้องเรียนว่า  มีการก่อสร้างร้านกาแฟ ลานกางเต็นท์ และทําจุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ จึงมีการสนธิ
กําลังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าทําการตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าว พบว่ามีการก่อสร้าง รีสอร์ต ชื่อ “จุดชมวิวผาตะวันงาม” อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขากระยาง  เปดิบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินชมวิว และเช่าท่ีพักเป็นลานกางเต็นท์ 

จากการตรวจสอบ พบมีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีกางเต็นท์เป็นลานกว้าง ประมาณ 5 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จํานวนมาก มีช่างกําลังก่อสร้าง
ซุ้มนั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติม  โดยก่อสร้างเสร็จแล้ว 16 ซุ้ม  มีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดันดินลงไปที่บริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว  เพ่ือขยาย
พ้ืนท่ีทําเป็นจุดชมวิว  และทําร้ัวเป็นเหล็ก และไม้ไผ่กั้น นอกจากนั้นมีการสร้างซุ้มถ่ายรูป 2 ซุ้ม และซุ้มศาลาท่ีนั่งรับประทานอาหารอีก 6 ซุ้ม ติด
ร้ัวริมหน้าผา 

 
จากการสอบสวน น.ส.สายฝน อายุ 48 ปี ให้การเบื้องต้น รับว่าเป็นเจ้าของ รีสอร์ต  จุดชมวิวผาตะวันงาม ได้ซ้ือท่ีดินต่อจากนายประถม   อายุ 61 ปี 
จํานวน 15 ไร่ และจากชาวบ้านรายอื่นอีก แต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิใด ๆ โดยเร่ิมสร้างจุดชมวิว ลานกางเต็นท์  ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เม่ือประมาณ 
3 ปีท่ีผ่านมา พร้อมได้ปลูกไม้ผล มี สับปะรด และทุเรียน ขุดสระน้ํา จํานวน 2 สระ สร้างน้ําตกจําลอง รูปปั้นทุเรียน สับปะรด ไว้ให้นั่งท่องเที่ยว
ถ่ายรูป  โดยพื้นท่ีครอบครองไม่มีเอกสารสิทธ์ิใด ๆ และยังตรวจสอบพบทับท่ีดินชาวบ้าน ท่ีมีการสํารวจการถือครอง มติ ครม. เม่ือวันท่ี  30 มิ.ย.
41 รวม 9 ราย 

เจ้าหน้าท่ีจึงให้ น.ส.สายฝน นําชี้ขอบเขตพ้ืนท่ีของตนเอง รวมทั้งขอบเขตพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ด้วยเคร่ืองมือหาค่าพิกัดดัวยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) 
ในระบบ UTM WGS 1984 มาคํานวณ เนื้อท่ี 66 - 2 - 44 ไร่  ท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เป็นการกระทําเข้ายึดถือ
ครอบครองหรือทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่า หรือเข้า
ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต คิดค่าเสียหายเบื้องต้นของรัฐเป็นเงิน จํานวน 4,545,747.บาท  โดยทางหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี พล.14 (น้ําคลาด) ได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 



 

 
ข่าวดึก 7 HD - กอ.รมน.สนธิกําลังชุดพยัคฆ์ไพร เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดพิษณุโลก หลังมีการร้องเรียน พบกําลังขยายพื้นท่ีทํา
จุดชมวิวให้เข้าเท่ียวชม 

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นํากําลังเข้าตรวจยึด "จุดชมวิวผาตะวันงาม" ในอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างร้านกาแฟ, ลานกางเต้นท์ และจุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีบ้านหนองหิน ตําบลบ้านแยง อําเภอนคร
ไทย ซ่ึงเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเช็กอินชมวิว และเช่าท่ีพักเป็นลานกางเต็นท์ 

ตรวจสอบพบมีการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือใช้กางเต็นท์ เป็นลานกว้าง ประมาณ 5 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จํานวนมาก และมีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดัน
ดินลงไปที่บริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทําเป็นจุดชมวิว โดยมีหญิงอายุ 48 ปี รับว่าเป็นเจ้าของจุดชมวิวผาตะวันงาม อ้างซ้ือท่ีดินต่อ
จากชาวบ้านหลายรายมาประมาณ 20 ปีแล้ว แต่เพ่ิงเข้ามาพัฒนาและก่อสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ 3 ปี ยอมรับพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีได้สอบปากคําเกษตรกรชายอายุ 61 ปี รายหนึ่ง ยอมรับว่าครอบครองพ้ืนท่ีสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ และเป็นคนขายที่ดินต่อให้หญิงคน
ดังกล่าว 

ซ่ึงตามข้อกฎหมายบุคคลท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ มีเงื่อนไขว่าห้ามบุกรุกขยายพ้ืนท่ี หรือห้ามเปลี่ยนมือ แต่ผู้ครอบครองพ้ืนท่ีเดิม
ทําผิดเงื่อนไข โดยขายเปลี่ยนมือ และยังบุกรุกใหม่ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมอีก โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เข้าข่ายถือ
ครอบครองหรือทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทําผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จึงตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุก จํานวน 66 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา พร้อมแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ครอบครองท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 23 ก.พ.65 ภายใต้การอํานวยการการสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้มอบนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมให้กับหน่วยงาน
ในสังกัด พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.
เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. ได้สั่งการ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัด
ลําปาง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ชุดปฎิบัติพิเศษ ชุดท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.12 (แม่จางตอนขุน) เจ้าหน้าป่าไม้สํานักฯ3 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปัองกันปราบปราม ท่ี 3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ได้
ร่วมกัน จับกุมนายนลิน(สงวนามสกุล) อายุ 47 ปี ภูมิลําเนา อ.แม่เมาะ จว.ลําปาง พร้อมของกลาง ไม้หวงห้าม(มะค่า)แปรรูป จํานวน 3 แผ่น 
ปริมาตร 1.84 ลบ.ม.คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 128,800 บาท, รถไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 คัน, เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง, ปืนลูกซอง
ยาว 1 กระบอก และเคร่ืองกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จํานวน 9 นัด โดยจับกุมตัวได้ท่ีบริเวณป่าห้วยแม่ตีบน้อย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง
ฝั่งขวา หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาว่า 1.กระทําผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ฐาน"ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูป
ไว้ในครอบครอง ปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม.โดยไม่ได้รับอนุญาต" 2.กระทําผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน"ทําไม้หรือทํา
ด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต" 3.กระทําผิด พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 
ฐาน"มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนญาต" และ4.กระทําผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนฯ ฐาน"มีอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุน
ปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" 

จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งร.ต.อ.พิชิตชัย ไชยาโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ดําเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับ
สารภาพ 

 

 

 



 

ตํารวจ ปทส. จับกลางป่าสงวนแห่งชาติ "แก๊งลักลอบตัดไม้" ยึดเลื่อยยนต์ ไม่มะค่า 
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ตํารวจ ปทส. สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีป่า บุกจับ "แก๊งลักลอบตัดไม้" หวงห้าม กลางป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ยึดเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้มะค่าแปรรูป 

ภายใต้การอํานวยการการสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.  , 
พ.ต.อ.ศานุวงษ์  คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. , พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. , พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 
บก.ปทส. "แก๊งลักลอบตัดไม้" 

พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลําปาง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ชุดปฎิบัติพิเศษ ชุดท่ี 1  เจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
ลป.12(แม่จางตอนขุน) เจ้าหน้าป่าไม้สํานักฯ3 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปัองกันปราบปราม ท่ี 3(ภาคเหนือ) เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.แม่เมาะ จ.ลําปาง เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครอง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง  

ได้ร่วมกัน จับกุมนายนลิน(สงวนามสกุล) อายุ 47 ปี ภูมิลําเนา อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง พร้อมของกลาง ไม้หวงห้าม(มะค่า)แปรรูป จํานวน 3 แผ่น 
ปริมาตร 1.84 ลบ.ม.คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 128,800 บาท , รถไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 คัน ,เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 

ปืนลูกซองยาว 1 กระบอกและ เคร่ืองกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จํานวน 9 นัด โดยจับกุมตัวได้ท่ีบริเวณป่าห้วยแม่ตีบน้อย ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่จางฝั่งขวา หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง  

โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า 1.กระทําผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ฐาน"ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้
ในครอบครอง ปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม.โดยไม่ได้รับอนุญาต" 

2.กระทําผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน"ทําไม้หรือทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาต" ,  3.กระทําผิด พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 ฐาน"มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนญาต" และ 4.
กระทําผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนฯ ฐาน"มีอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" 

ภายหลังจับกุม จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง ร.ต.อ.พิชิตชัย ไชยาโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ดําเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นผู้ต้องหา
ให้การรับสารภาพ "แก๊งลักลอบตัดไม้"    

 



 

 
นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธงของกรมป่าไม้ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
หน่วยงานด้านพัฒนาความย่ังยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะทํางานโครงการซีพีเอฟ รักษ์
นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับ นายสิทธิรัชต์ ชัยมงคล ผู้อํานวยการสายอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู และทีมงานเยี่ยม
ชมโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลุ่มน้ําป่าสัก จังหวัดลพบุรี เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า นําไปใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินโครงการปลูกป่าของบริษัทเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป 

ตัวแทนกรมป่าไม้ และคณะทํางานของโครงการฯ นําทีมงานของบมจ.บ้านปู ลงพ้ืนท่ีพร้อมท้ังให้ข้อมูลกระบวนการฟ้ืนฟูป่า โดยนําชมแปลงปลกูป่า
แบบพิถีพิถัน ซ่ึงเป็นแปลงปลูกแปลงแรกของโครงการฯ ท่ีเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2559 รวมท้ังชมแปลงส่งเสริมการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ การ
ปรับปรุงแหล่งน้ําสําหรับสัตว์ป่า ซ่ึงปัจจุบันผืนป่าท่ีนี่ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูจนสามารถพลิกสภาพจากป่าเขาหัวโล้น กลับสู่ผืนป่าท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ นอกจากนี้ ทีมงานของบมจ.บ้านปู ทํากิจกรรมยิง Seed Ball ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการฟ้ืนฟูป่าท่ีเลียนแบบ
ธรรมชาติ ช่วยเพ่ิมอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติ โดยชนิดของพันธ์ุไม้ท่ีใช้ ต้องเลือกชนิดไม้เปลือกแข็ง งอกได้เร็ว และเป็นไม้โตเร็ว 

"โครงการ ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําลุ่มน้ําป่าสัก ซ่ึงเป็นความร่วมมือในลักษณะ 3 
ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และซีพีเอฟ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ ผลการดําเนินงานระยะท่ีหนึ่ง (ปี 2559 -
2563) แล้วเสร็จ 5,971 ไร่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะท่ีสอง (ปี 2564-2568) มีแผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่เพ่ิมเติมเป็น 6,971 ไร่ โดยเม่ือปี 2564 
ซีพีเอฟ นําโครงการปลูกป่าเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.) โดยเลือกพ้ืนท่ี
ท่ีขอรับรองโซนส่งเสริมการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ ซ่ึง อบก. รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และในระยะต่อไป จะทยอยส่งแปลงปลูกป่าในโซนอ่ืน อาทิ แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน ปลูกป่าเชิงนิเวศ ปลูกป่าแบบเสริมป่า 
เข้าโครงการของอบก. เพ่ือขอรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทยสู่ Carbon Neutral 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ – CPF ต้อนรับผู้บริหารบ้านปู เยี่ยมชมป่าต้นน้ํา”เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี 
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นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธงของกรมป่าไม้ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
หน่วยงานด้านพัฒนาความย่ังยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะทํางานโครงการซีพีเอฟ รักษ์
นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับ นายสิทธิรัชต์ ชัยมงคล ผู้อํานวยการสายอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู และทีมงานเยี่ยม
ชมโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลุ่มน้ําป่าสัก จังหวัดลพบุรี เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า นําไปใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินโครงการปลูกป่าของบริษัทเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป 

ตัวแทนกรมป่าไม้ และคณะทํางานของโครงการฯ นําทีมงานของบมจ.บ้านปู ลงพ้ืนท่ีพร้อมท้ังให้ข้อมูลกระบวนการฟ้ืนฟูป่า โดยนําชมแปลงปลูกป่า
แบบพิถีพิถัน ซ่ึงเป็นแปลงปลูกแปลงแรกของโครงการฯ ท่ีเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2559 รวมท้ังชมแปลงส่งเสริมการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ การ
ปรับปรุงแหล่งน้ําสําหรับสัตว์ป่า ซ่ึงปัจจุบันผืนป่าท่ีนี่ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูจนสามารถพลิกสภาพจากป่าเขาหัวโล้น กลับสู่ผืนป่าท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ นอกจากนี้ ทีมงานของบมจ.บ้านปู ทํากิจกรรมยิง Seed Ball ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการฟ้ืนฟูป่าท่ีเลียนแบบ
ธรรมชาติ ช่วยเพ่ิมอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติ โดยชนิดของพันธ์ุไม้ท่ีใช้ ต้องเลือกชนิดไม้เปลือกแข็ง งอกได้เร็ว และเป็นไม้โตเร็ว 

“โครงการ ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” เป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําลุ่มน้ําป่าสัก ซ่ึงเป็นความร่วมมือในลักษณะ 3 
ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และซีพีเอฟ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ ผลการดําเนินงานระยะท่ีหนึ่ง (ปี 2559 -
2563) แล้วเสร็จ 5,971 ไร่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะท่ีสอง (ปี 2564-2568) มีแผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่เพ่ิมเติมเป็น 6,971 ไร่ โดยเม่ือปี 2564 
ซีพีเอฟ นําโครงการปลูกป่าเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.) โดยเลือกพ้ืนท่ี
ท่ีขอรับรองโซนส่งเสริมการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ ซ่ึง อบก. รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และในระยะต่อไป จะทยอยส่งแปลงปลูกป่าในโซนอ่ืน อาทิ แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน ปลูกป่าเชิงนิเวศ ปลูกป่าแบบเสริมป่า 
เข้าโครงการของอบก. เพ่ือขอรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทยสู่ Carbon Neutral 

 


