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ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

-  ไทยพร�อมชูแพลตฟอร�ม'FTIX' ซ้ือ-ขายพลังงานสะอาดและคาร�บอนเครดิต (แนวหน�า 14 พ.ย. 65 หน�า 17)  

- เดลินิวส�ก1อนข้ึนแท1น: ถกไม1จบปมปลูกป7าป838 (เดลินิวส� 12 พ.ย. 65 หน�า 14) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ‘วราวุธ’ ย้ํา “ทส.หนึ่งเดียวสู1ความยั่งยืน” หารือคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย1างยั่งยืน 

ผู�จัดการออนไลน� 11 พ.ย. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000107781 

- ทส. ผนึกกําลังทุกภาคส1วนยกระดับการป[องกันและแก�ไขป\ญหาไฟป7า หมอกควัน และฝุ7นละออง ป8 2566 

M2f  11 พฤศจิกายน 2565 https://www.m2fnews.com/news/thainews/around-thailand/109105 

- ป7าไม�แม1ฮ1องสอน บุกยึดไม�ประดู1 ลักลอบตัดในเขตป7าสงวนแห1งชาติ บ�านห�วยโป7ง   

 สยามรัฐออนไลน�  12 พฤศจิกายน 2565 https://siamrath.co.th/n/398835 

- บุกยึดไม�ประดู1ลักลอบตัดในเขตป7าสงวนแห1งชาติ 'บ�านห�วยโป7ง' ส1งนายทุน 

แนวหน�า วันเสาร� ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/691700 
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‘วราวุธ’ ย้ํา “ทส.หนึ่งเดียวสู1ความยั่งยืน” หารือคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย1างยั่งยืน 

ผู�จัดการออนไลน� 11 พ.ย. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000107781 

เม่ือวานนี้ (10 พ.ย. 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว1าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�การ

ต�อนรับคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย1างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม วุฒิสภา นําโดย นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน� รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย1างยั่งยืน เพ่ือประชุมหารือเก่ียวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร1งรัดการปฏิรูปประเทศ และ

การดําเนินการตามยุทธศาสตร�ชาติ โดยมี คณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ และหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าร1วม

ประชุม ณ ห�อง 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงฯ 

รมว.ทส. ย้ําถึงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู1ความยั่งยืน ภายใต�แนวคิด "ทส.หนึ่งเดียว" ท้ังการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการแก�ไขป\ญหาความเดือดร�อนให�กับพ่ีน�องประชาชนอย1างเต็มศักยภาพ ในหลากหลายมิติ ไม1

แบ1งแยกกรมหรือกระทรวง โดยโอกาสนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได�กล1าวชื่นชม รมว.ทส. ในการสื่อสารเรื่องยากให�

เปoนเรื่องท่ีเข�าใจง1าย ท่ีทําให�เห็นถึงความหวังในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสู1ความยั่งยืน อีกท้ังเชิญให�ร1วม

ปาฐกถา ประเด็น การขับเคลื่อนไม�เศรษฐกิจ ในเวทีสมัชชาต�นไม�เพ่ือแผ1นดิน ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 เพ่ือให�

เครือข1ายระบบงานวุฒิสภาได�รับรู�และสื่อสารขยายผลต1อไป 

ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญในการหารือร1วมกัน ได�แก1 การส1งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ และการซ้ือขายคาร�บอนเครดิตจากการปลูก

ป7า โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได�เสนอให�ภาคประชาชนรวมถึงองค�กรมูลนิธิต1าง ๆ สามารถเข�ามามีส1วนในการใช�พ้ืนท่ีปลูก

ป7าเช1นเดียวกับภาคเอกชน เปoนต�น 

นอกจากนี้ ยังได�หารือในประเด็นการจัดต้ังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนในพ้ืนท่ีป7าไม� 

การตราพระราชบัญญัติท่ีสําคัญ เช1น ร1างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ร1างพระราชบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ร1างพระราชบัญญัติซากผลิตภัณฑ�อิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. .... รวมท้ังการตราอนุบัญญัติ

ตามความในพระราชบัญญัติสําคัญต1าง ๆ ตลอดจนการแก�ไขป\ญหาการทับซ�อนกันของท่ีดินรัฐในเขตอุทยานแห1งชาติทับลาน 

การแก�ไขป\ญหามลพิษ และป\ญหาฝุ7นละอองขนาดไม1เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

 

 



 

 

ทส. ผนึกกําลังทุกภาคส1วนยกระดับการป[องกันและแก�ไขป\ญหาไฟป7า หมอกควัน และฝุ7นละออง ป8 2566 

M2f  11 พฤศจิกายน 2565 https://www.m2fnews.com/news/thainews/around-thailand/109105 

ทส. ผนึกกําลังทุกภาคส1วนยกระดับการป[องกันและแก�ไขป\ญหาไฟป7า หมอกควัน และฝุ7นละออง ป8 2566 มุ1งนโยบาย "3 

พ้ืนท่ี 7 มาตรการ" สร�างความเชื่อม่ัน ยกระดับคุณภาพอากาศท่ีดีให�กับประชาชน 

เม่ือเร็วๆนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว1าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม เปoนประธานมอบนโยบาย

การป[องกันและแก�ไขป\ญหาไฟป7า หมอกควัน และฝุ7นละออง  ป8 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายปtuนสักก� สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู�แทนจากหน1วยงานต1างๆ ท้ังภาครัฐ 

และเอกชน ท่ีเก่ียวข�อง พร�อมด�วยผู�แทนจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 76 จังหวัด เข�าร1วมรับฟ\งนโยบาย 

ณ ศูนย�แก�ไขป\ญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) และผ1านระบบ (Zoom meeting) โดยกรมควบคุมมลพิษได�สรุปภาพรวม

สถานการณ�ฝุ7นละอองท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบป8ท่ีผ1านมาท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ 17 จังหวัด ภาคเหนือรวมถึงจํานวนจุดความ

ร�อนของประเทศไทยท่ีมีจํานวนลดลง 

การคาดการณ�แนวโน�มฝุ7นละอองป8 2566 สถานการณ�จะรุนแรงกว1าป8ท่ีผ1านมา อันเนื่องมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยาต้ังแต1

เดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ� 2566 จะมีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศตํ่า สภาวะอากาศท่ีนิ่ง ลมสงบ 

สอดคล�องกับกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีคาดการณ�ว1าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน�อย และเปoนไปในทิศทางเดียวกับการ

คาดการณ�ของศูนย�พยากรณ�สิ่งแวดล�อมแห1งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีคาดว1าปรากฎการณ� “ลานีญา” จะเริ่มน�อยลง หรือ

อนุมานได�ว1ามีสภาวะแห�งแล�งมากข้ึน 

สําหรับการรับมือสถานการณ�ไฟป7า หมอกควันและฝุ7นละออง PM2.5 ซ่ึงเปoนป\ญหาท่ีรัฐบาลให�ความสําคัญและมีการแก�ไข

ป\ญหามาอย1างต1อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห1งชาติ “การแก�ไขป\ญหามลพิษด�านฝุ7นละออง” อีกท้ังได�มีการ

ยกระดับความเข�มงวดการดําเนินงานในทุกป8 โดยการจัดทําเปoนแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก�ไขป\ญหามลพิษด�านฝุ7นละออง 

ต้ังแต1ป8 2564 จนถึงป\จจุบันซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห1งชาติ ได�ให�ความเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก�ไขป\ญหา

มลพิษด�านฝุ7นละออง ป8 2566 โดยในป8นี้ มุ1งเน�นยกระดับความเข�มงวดการดําเนินงานภายใต�หลักการ 3 พ้ืนท่ี ได�แก1 1) พ้ืนท่ี



เมือง 2)  พ้ืนท่ีป7า และ 3) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร�างการมีส1วน

ร1วม” ดังนี้ 

1. เร1งรัดการประชาสัมพันธ�เชิงรุกและแจ�งเตือนล1วงหน�า 7 วันทุกพ้ืนท่ี 

2. ยกระดับมาตรการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห1งชาติ “การแก�ไขป\ญหามลพิษด�านฝุ7นละออง” 

และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

3. ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check) 

4. กํากับดูแลการดําเนินการในทุกระดับอย1างเข�มงวด ติดตามผลการดําเนินการและประเมินสถานการณ�เปoนระยะอย1าง

ต1อเนื่อง 

5. ลดจุดความร�อน ป[องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบพยากรณ�ความรุนแรงและอันตรายของไฟ 

(Fire Danger Rating System : FDRS) 

6. ผลักดันกลไกระหว1างประเทศ เพ่ือให�การป[องกันและแก�ไขป\ญหาหมอกควันข�ามแดนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7. ให�ทุกภาคส1วนเข�ามามีส1วนร1วมในการวางแผนและดําเนินการป[องกันและแก�ไขป\ญหาหมอกควันไฟป7าและฝุ7นละออง 

 

 

 

 

 



 

ป7าไม�แม1ฮ1องสอน บุกยึดไม�ประดู1 ลักลอบตัดในเขตป7าสงวนแห1งชาติ บ�านห�วยโป7ง   

 สยามรัฐออนไลน�  12 พฤศจิกายน 2565 https://siamrath.co.th/n/398835 

เจ�าหน�าท่ีหน1วยป7าไม� สํานักจัดการทรัพยากรป7าไม�ท่ี 1 สาขาแม1ฮ1องสอนสนธิกําลังกับหลายหน1วยงานบุกยึดไม�ประดู1ในพ้ืนท่ี

ป7าสงวนแห1งชาติป7าแม1ปายฝ\uงซ�าย บ�านห�วยโป7ง ต.ห�วยโป7ง อ.เมือง จ.แม1ฮ1องสอน ยึดได�ไม�จํานวนมากกว1า 18 ลูกบาศก�

เมตร 

เม่ือวันท่ี  12 พฤศจิกายน 2565  นายศักดา มณีวงศ� ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป7าไม�ท่ี 1 สาขาแม1ฮ1องสอน เปtดเผยว1า จาก

ข1าวการลักลอบตัดไม�ประดู1 ในพ้ืนท่ีของจังหวัดแม1ฮ1องสอน จึงได�มอบหมายให� นายทวีชัย กันทใจ หัวหน�าหน1วยป[องกันและ

พัฒนาป7าไม�เมืองแม1ฮ1องสอน  , หน1วยป[องกันรักษาป7าท่ี มส.2 (อําเภอเมืองแม1ฮ1องสอน) สนธิกําลังกับหน1วยงานข�างเคียง 

ออกไปทําการสืบสวนหาข1าวและจับกุมผู�ลักลอบตัดไม�ประดู1 

จากการหาข1าว พบว1ามีการลอบตัดไม�ประดู1ในพ้ืนท่ีบ�านห�วยโป7ง ต.ห�วยโป7ง อ.เมือง จ.แม1ฮ1องสอน จากนั้นเม่ือวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2565 ท่ีผ1านมา เวลา. 10.00 น. นายทวีชัย   กันทใจ  หน.หน1วยฯ นปพ.เมืองแม1ฮ1องสอนร1วมกับคณะเจ�าหน�าท่ี

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 336 เจ�าหน�าท่ีตํารวจ กก.สส.ภจว. จ.แม1ฮ1องสอน เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรห�วยโป7ง 

เจ�าหน�าท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส. ตรวจยึดไม�กระยาเลยท1อน (ไม�ประดู1) จํานวน 13 ท1อน ปริมาตร 18.14 ลบ.ม.ในเขตป7า

สงวนแห1งชาติป7าแม1ไปฝ\uงซ�าย ท�องท่ีหมู1.1 บ�านห�วยโป7ง ตําบลห�วยโป7ง อําเภอเมือง จังหวัดแม1ฮ1องสอน โดยขณะเข�าไป

ตรวจสอบ ไม1พบผู�กระทําผิด จึงได� บันทึกเรื่องราวนําส1งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรห�วยโป7ง เพ่ือสืบสวนหาตัว

ผู�กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต1อไป   



แหล1งข1าวเจ�าหน�าท่ีหน1วยป7าไม�ระบุว1า ป\จจุบันในพ้ืนท่ีจังหวัดแม1ฮ1องสอน ได�มีกลุ1มขบวนการเข�ามาติดต1อจ�างราษฎรในหลาย

หมู1บ�าน ตัดไม�ประดู1 และลําเลียงส1งผ1านพ้ืนท่ีแม1ฮ1องสอน ไปส1งให�นายทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม1 ก1อนหน�านั้นเม่ือเดือน

กันยายน 2565 ทางหน1วยอุทยานแห1งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม1 ได�จับกุมไม�ประดู1ได�เปoนจํานวนมากขณะบรรทุกบนรถปtค

อัพ จากพ้ืนท่ี อ.แม1สะเรียง เพ่ือนําไม�ไปส1งให�นายทุนในจังหวัดเชียงใหม1 โดยกลุ1มขบวนการมีนาย บ.เปoนราษฎรในพ้ืนท่ี อ.

แม1แจ1ม จ.เชียงใหม1 เปoนคนเข�ามาดําเนินการจ�างราษฎรตามหมู1บ�านต1าง ๆ ตัดไม�ประดู1 

จากนั้นจะมีการลอบลําเลียงไปยังจังหวัดเชียงใหม1 โดยใช�เส�นทางสาย แม1สะเรียง จ.แม1ฮ1องสอน - อ.ฮอด จ.เชียงใหม1 ต1อมา

กลุ1มขบวนการดังกล1าวได�เปลี่ยนเปoนเส�นทาง อ.ขุนยวม จ.แม1ฮ1องสอน - อ.จอมทอง จ.เชียงใหม1 ซ่ึงการลําเลียงไม�ประดู1 เม่ือ

ถึงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม1 ก็จะมีการนําเข�าไปไว�ในโรงค�าไม�แห1งหนึ่งและทําการออกใบเสร็จว1าเปoนไม�ถูกต�องตามกฎหมาย แล�วค1อย

ลําเลียงไปยัง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพ่ือส1งไปให�ลูกค�าท่ีประเทศจีน ซ่ึงป\จจุบัน การลอบตัดไม�สักทองในพ้ืนท่ีป7าต1าง ๆ ได�

ลดลงและหันเปลี่ยนไปตัดไม�ประดู1ส1งแก1นายทุน ซ่ึงได�ราคาดีกว1าไม�สักทองเปoนอย1างมาก ประกอบกับไม�สักทองเริ่มร1อยหลอ

ลดน�อยลงเปoนอย1างมากหลังถูกลอบตัดมาหลายสิบป8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุกยึดไม�ประดู1ลักลอบตัดในเขตป7าสงวนแห1งชาติ 'บ�านห�วยโป7ง' ส1งนายทุน 

แนวหน�า วันเสาร� ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/691700 

เจ�าหน�าท่ีหน1วยป7าไม� สํานักจัดการทรัพยากรป7าไม�ท่ี 1 สาขาแม1ฮ1องสอนสนธิกําลังกับหลายหน1วยงานบุกยึดไม�ประดู1ในพ้ืนท่ี

ป7าสงวนแห1งชาติป7าแม1ปายฝ\uงซ�าย บ�านห�วยโป7ง ต.ห�วยโป7ง อ.เมือง จ.แม1ฮ1องสอน ยึดได�ไม�จํานวนมากกว1า 18 ลูกบาศก�เมตร 

วันท่ี 12 พ.ย.65 นายศักดา มณีวงศ� ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป7าไม�ท่ี 1 สาขาแม1ฮ1องสอน เปtดเผยว1า จากข1าวการลักลอบ

ตัดไม�ประดู1 ในพ้ืนท่ีของจังหวัดแม1ฮ1องสอน จึงได�มอบหมายให� นายทวีชัย กันทใจ หัวหน�าหน1วยป[องกันและพัฒนาป7าไม�

เมืองแม1ฮ1องสอน, หน1วยป[องกันรักษาป7าท่ี มส.2 (อําเภอเมืองแม1ฮ1องสอน) สนธิกําลังกับหน1วยงานข�างเคียง ออกไปทําการ

สืบสวนหาข1าวและจับกุมผู�ลักลอบตัดไม�ประดู1 

จากการหาข1าวพบว1ามีการลอบตัดไม�ประดู1ในพ้ืนท่ีบ�านห�วยโป7ง ต.ห�วยโป7ง อ.เมือง จ.แม1ฮ1องสอน จากนั้นเม่ือวันท่ี 11 พ.ย.

65 ท่ีผ1านมา เวลา 10.00 น.นายทวีชัย กันทใจ หน.หน1วยฯ นปพ.เมืองแม1ฮ1องสอนร1วมกับคณะเจ�าหน�าท่ีตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 336 เจ�าหน�าท่ีตํารวจ กก.สส.ภจว.จ.แม1ฮ1องสอน เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรห�วยโป7ง เจ�าหน�าท่ีตํารวจ กก.

4 บก.ปทส.ตรวจยึดไม�กระยาเลยท1อน (ไม�ประดู1) จํานวน 13 ท1อน ปริมาตร 18.14 ลบ.ม.ในเขตป7าสงวนแห1งชาติป7าแม1ไปฝ\uง

ซ�าย ท�องท่ีหมู1.1 บ�านห�วยโป7ง ตําบลห�วยโป7ง อําเภอเมือง จังหวัดแม1ฮ1องสอน โดยขณะเข�าไปตรวจสอบ ไม1พบผู�กระทําผิด 

จึงได�บันทึกเรื่องราวนําส1งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรห�วยโป7ง เพ่ือสืบสวนหาตัวผู�กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย

ต1อไป 

แหล1งข1าวเจ�าหน�าท่ีหน1วยป7าไม�ระบุว1า ป\จจุบันในพ้ืนท่ีจังหวัดแม1ฮ1องสอน ได�มีกลุ1มขบวนการเข�ามาติดต1อจ�างราษฎรในหลาย

หมู1บ�าน ตัดไม�ประดู1 และลําเลียงส1งผ1านพ้ืนท่ีแม1ฮ1องสอน ไปส1งให�นายทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม1 ก1อนหน�านั้นเม่ือเดือน

กันยายน 2565 ทางหน1วยอุทยานแห1งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม1 ได�จับกุมไม�ประดู1ได�เปoนจํานวนมากขณะบรรทุกบนรถปtค



อัพ จากพ้ืนท่ี อ.แม1สะเรียง เพ่ือนําไม�ไปส1งให�นายทุนในจังหวัดเชียงใหม1 โดยกลุ1มขบวนการมีนาย บ.เปoนราษฎรในพ้ืนท่ี อ.

แม1แจ1ม จ.เชียงใหม1 เปoนคนเข�ามาดําเนินการจ�างราษฎรตามหมู1บ�านต1าง ๆ ตัดไม�ประดู1  

จากนั้นจะมีการลอบลําเลียงไปยังจังหวัดเชียงใหม1 โดยใช�เส�นทางสาย แม1สะเรียง จ.แม1ฮ1องสอน - อ.ฮอด จ.เชียงใหม1 ต1อมา

กลุ1มขบวนการดังกล1าวได�เปลี่ยนเปoนเส�นทาง อ.ขุนยวม จ.แม1ฮ1องสอน - อ.จอมทอง จ.เชียงใหม1 ซ่ึงการลําเลียงไม�ประดู1 เม่ือ

ถึงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม1 ก็จะมีการนําเข�าไปไว�ในโรงค�าไม�แห1งหนึ่งและทําการออกใบเสร็จว1าเปoนไม�ถูกต�องตามกฎหมาย แล�วค1อย

ลําเลียงไปยัง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพ่ือส1งไปให�ลูกค�าท่ีประเทศจีน ซ่ึงป\จจุบันการลอบตัดไม�สักทองในพ้ืนท่ีป7าต1าง ๆ ได�

ลดลงและหันเปลี่ยนไปตัดไม�ประดู1ส1งแก1นายทุน ซ่ึงได�ราคาดีกว1าไม�สักทองเปoนอย1างมาก ประกอบกับไม�สักทองเริ่มร1อยหลอ

ลดน�อยลงเปoนอย1างมากหลังถูกลอบตัดมาหลายสิบป8 


