
สรุปข่าวประจำในวันที่ 28-30 ม.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: จตุพร บุรุษพัฒน์ (ไทยรัฐ 28 มกราคม 2566 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: ฝึกเพาะกล้า (ข่าวสด 28 มกราคม 2566 หน้า 2) 
- ผู้ว่าฯสั่งถอดถอน'นายกเล็กกะทู้ ' (ข่าวสด 28 มกราคม 2566 หน้า 11) 
- Green Dialogues: ประโยชน์จากป่าและคาร์บอนเครดิตหนุนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  

(กรุงเทพธุรกิจ 30 มกราคม 2566 หน้า 5) 

ข่าวเว็บไซต์ 
อธิบดีกรมป่าไม้เดินสายมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน (สยามรัฐ 28 มกราคม 2566) 
https://siamrath.co.th/n/418579 
บุกจับท่าทรายเถื่อนนครสวรรค์ ยึดตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูดทรายขึ้นขาย (เดลินิวส์ 29 มกราคม 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/1938976/ 
ปทส. บุกจับบริษัทลักลอบดูดทรายไปขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต (มติชน 28 มกราคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/news_3795315 
คุมได้แล้ว! ไฟป่าดอยพระบาท หลังไหม้หนักลามข้ามเขา ฝุ่น PM 2.5 เกินค่า 6 วันติด (มติชน 29 มกราคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/news_3795691 
ปลัดฯ จตุพร ตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยว อช.ทุ่งแสลงหลวง พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พิษณุโลก – 
เพชรบูรณ ์(บ้านเมือง 28 มกราคม 2566) https://www.banmuang.co.th/news/relation/314026 
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรมป่าไม้ติวเข้มเยาวชนรักษ์ป่าลงมือเพาะชำกล้าไม้ (สยามรัฐ 27 มกราคม 2566) 
https://siamrath.co.th/n/418405 
"วีระ" ร้องนอมินีจับจองพ้ืนที่บุกรุกป่าสงวนฯหลายพันไร่ (บ้านเมือง 27 มกราคม 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/313954 
ชาวบ้านร้องหลังพบนายทุนนำที่ดินของป่าไม้มาจัดล็อกขาย (ผู้จัดการออนไลน์ 27 มกราคม 2566) 
https://mgronline.com/local/detail/9660000008626 
เลือกตั้งใหม่! ‘พ่อเมืองภูเก็ต’ สั่งถอดถอน ‘นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้’ (เดลินิวส์ 27 มกราคม 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/1934021/ 
โขลงช้างป่า นับ 100 ตัว ไม่กลับถิ่นเดิม ยังบุกหากินในป่าอ้อยชาวบ้าน (ข่าวสด 27 มกราคม 2566) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7479930 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23748
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: จตุพร บุรุษพัฒน์

รหัสข่าว: C-230128009085(28 ม.ค. 66/04:19) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.78 Ad Value: 9,780 PRValue : 29,340 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11749
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ฝึกเพาะกล้า

รหัสข่าว: C-230128012083(28 ม.ค. 66/03:37) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.94 Ad Value: 13,128 PRValue : 39,384 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11749
วันที่: เสาร์ 28 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯสั่งถอดถอน'นายกเล็กกะทู้ '

รหัสข่าว: C-230128012114(28 ม.ค. 66/03:32) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 11.43 Ad Value: 13,716 PRValue : 41,148 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12304
วันที่: จันทร์ 30 มกราคม 2566
Section: First Section/SUSTAINABILITY

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: Green Dialogues: ประโยชน์จากป่าและคาร์บอนเครดิตหนุนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

รหัสข่าว: C-230130011004(30 ม.ค. 66/04:29) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 53.61 Ad Value: 85,776 PRValue : 257,328 คลิป: สี่สี(x3)
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วันที่: จันทร์ 30 มกราคม 2566
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หน้า: 5(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: Green Dialogues: ประโยชน์จากป่าและคาร์บอนเครดิตหนุนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

รหัสข่าว: C-230130011004(30 ม.ค. 66/04:29) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 53.61 Ad Value: 85,776 PRValue : 257,328 คลิป: สี่สี(x3)
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อธิบดีกรมป่าไม้เดินสายมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  
สยามรัฐออนไลน์ 28 มกราคม 2566 13:23 น. ข่าวทั่วไทย  

   
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) 

โดยมี นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ส่วนอำนวยการ 
ตลอดจนผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน , ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง , ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมและ รับมอบนโยบายฯ 
ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ  ห้องวังธารา โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  พิษณุโลก อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
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บุกจับท่าทรายเถื่อนนครสวรรค์ ยึดตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูดทรายข้ึนขาย 
ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังบุกจับท่าทรายเถื่อนนครสวรรค์ ยึดตลิ่งริมเจ้าพระยาดูดทรายจากแม่น้ำขึ้นมาขาย 

29 มกราคม 2566 เวลา 1:06 น. 

   
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. สั่ งการ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 
บก.ปทส.สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป่าไม้ และอำเภอพยุหะคีรี เข้าตรวจสอบท่าทราย 
หจก. ช อุทัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 11 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ หลังได้รับร้องเรียนว่าลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากการตรวจสอบพบทรายจำนวนมากถูกดูดขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา กองไว้อยู่ริมตลิ่งเตรียมขนลำเลียงไปขาย เจ้าหน้าท่ีจึงได้ยึดอายัดเรือเหล็ก
ดูดทราย 1 ลำ ตะแกรงร่อนทราย ท่อลำเลียงทราย 35 ท่อน และทุ่นแกลอนวางท่อลำเลียงทราย 64 ใบไว้เป็นหลักฐาน พร้อมจับกุมผู้ดูแล แจ้ง
ข้อหา “ร่วมกันจัดตั้งโรงงานจำพวกที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้
เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ที่กรวด หรือท่ีทราย หรือทำสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน, 

ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง, ร่วมกันทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทรายในบริเวณที่หวงห้าม, ร่วมกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน, ร่วมกันขุดลอก แก้ไข หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง 
ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พยุหะคีรี ดำเนินคดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-3- 
 

 

ปทส. บุกจับบริษัทลักลอบดูดทรายไปขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต 
วันท่ี 28 มกราคม 2566 - 21:41 น.  

   

ปทส.สนธิกำลังบุกจับท่าทรายเถื่อนใน จ.นครสวรรค์ 

เมื่อวันท่ี 28 มกราคม พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 
บก.ปทส.พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส.สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป่าไม้ และ
กรมการปกครองอำเภอพยุหะคีรี เข้าตรวจสอบท่าทรายของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อุทัย เจ้าของกิจการท่าทราย ช. อุทัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 
11 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

หลังได้รับแจ้งว่าลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจับกุม นายวรชัย สอนภู อายุ 54 ปี ผู้ดูแลพร้อมของกลาง เรือเหล็กดูดทราย จำนวน 1 
ลำ ตะแกรงร่อนทราย ท่อลำเลียงทรายจำนวน 35 ท่อน ทุ่นแกนลอนวางท่อลำเลียงทราย อีก 64 ใบ 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าบริษัทดังกล่าวได้ลับลอบดูดทรายจากแม่น้ำเจ้าพระยา มากองไว้ริมตลิ่งก่อนนำรถบรรทุกลำเลียงไปขาย จึงนำกำลังเข้า
จับกุมพร้อมแจ้งข้อหา 

• ร่วมกันจัดตั้งโรงงานจำพวกท่ีสามโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 

• ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน,ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง 

• ร่วมกันทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ที่กรวด หรือท่ีทรายในบริเวณที่หวงห้าม 

• ร่วมกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน 

• ร่วมกันขุดลอก แก้ไข หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายใน
น่านน้ำไทย 

ก่อนนำตัวส่ง สภ.พยุหะคีรี ดำเนินคดีต่อไป 
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คุมได้แล้ว! ไฟป่าดอยพระบาท หลังไหม้หนักลามข้ามเขา ฝุ่น PM 2.5 เกินค่า 6 วันติด 
วันท่ี 29 มกราคม 2566 - 10:14 น.  

   

คุมได้แล้ว! ไฟป่าดอยพระบาท หลังไหม้หนักลามข้ามเขา ฝุ่น PM 2.5 เกินค่า 6 วันติด 

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าดอยพระบาท ซึ่งเป็นเขาสูงที่อยู่ใกล้ตัวเมืองลำปาง โดยอยู่ในพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เขตอุทยานแห่งชาติเขลางค์
บรรพต หลังเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามหนัก เมื่อวานนี้ 28 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งระดมกำลังเข้าไปดับไฟ  
ทั้งในช่วงกลางวัน และในช่วงกลางคืนท่ีผ่านมา 

สถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ 29 มกราคม สามารถควบคุมไฟได้แล้ว หลังเกิดไฟไหม้ผืนป่าแห่งนี้อย่างหนัก ตั้งแต่เนินเขาฝั่งชุมชนผาลาด ต.พระบาท 
อ.เมือง จ.ลำปาง ลามเข้าไปยังผืนป่าหลังชุมชนอิ่วเมี่ยน ต.พระบาท  ที่อยู่ใกล้ รวมถึงลามขึ้นไปยังบนเขา บริเวณช่วงกิ่วพระเจ้า และลามลงมา
บริเวณหุบเขา อีกฝั่งด้านตัวเมืองลำปาง ส่งผลทำให้เกิดกลุ่มควันไฟสีขาวลอยพวยพุ่งขึ้นมาเป็นจำนวนมาก 

เจ้าหน้าที่ที่ใช้กำลังคน เดินเท้าเข้าไปดับ และยังใช้กำลังจากรถดับเพลิง และรถน้ำ จอดอยู่ริมถนนสายลำปาง-เด่นชัย แพร่ ฝั่งขาออก จ.ลำปาง  
ฉีดน้ำขึ้นไปยังจุดที่ไหม้บริเวณเนินเขา ฝั่งริมถนน เพื่อไม่ให้ลุกลามไหม้หนักไปมากกว่าเดิม 

ทั้งนี้ เมื่อแนวไฟที่ไหม้ลดต่ำลง เจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยที่สนธิกำลังร่วมกันเกือบ 100 นาย จากสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท, เจ้าหน้าที่ไฟป่าผาเมือง, 
ไฟป่าดอยจง, หน่วยป้องกันรักษาป่าลำปาง 13 ตลอดจนชุดเหยี่ยวไฟกรมป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต เดินเท้าเข้าไปดับซ้ำในช่วง
กลางดึกที่ผ่านมา จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เมื่อเวลา 01.44 น. (29 มกราคม) 

เช้าวันนี้ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป่าไม้ ยังลงพ้ืนท่ีตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่า ยังมีควันไฟลอยขึ้นมา ซึ่งน่าจะเกิดจากการคุกรุ่นและไหม้ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะใช้
โดรนขึ้นบินตรวจสอบพิกัด และจะให้เจ้าหน้าท่ีภาคพื้นเดินเท้าเข้าไปดบัให้สนิท พร้อมเฝ้าระวังตลอดในวันน้ี ไม่ให้เกิดไฟลุกลามขึ้นมาอีก เพราะจะ
ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 สูงขึ้น ซึ่งเช้าวันนี้พื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ค่าฝุ่นยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 62 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพ นับเป็นวันท่ี 6 แล้ว ที่ค่าฝุ่นในพื้นที่ จ.ลำปาง เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง 

   

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/01/29166-ลำปาง-คมไฟไหมปาดอยพระบาท_ไดแลว_แตยงพบไฟคกรนขน5.mp4.Still001.jpg
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ปลัดฯ จตุพร ตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยว อช.ทุ่งแสลงหลวง พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 
พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ 
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566, 19.29 น. 

 
ปลัดฯ จตุพร ตรวจเย่ียมนักท่องเที่ยว อช.ทุ่งแสลงหลวง พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ภาคสนาม ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่
เจ้าหน้าที่ จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณจุดพักแรม ลานกางเต็นท์ และบ้านพักนักท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อ มทักทาย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักแรมสัมผัสอากาศหนาวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ท้ังยังได้ปลูกต้นสนสามใบ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นในพ้ืนท่ีไว้เป็น
ที่ระลึก ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก  

โดยในการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปกท.ทส. ได้กล่าวให้โอวาท ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ทุกหน่วยงาน เข้าใจถึง
การทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย ต้องดูแลพื้นท่ีที่มีความสำคัญของประเทศ และถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังพลไม่มาก แต่มีความสามารถในการดูแลได้
อย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ของผืนป่าที่เห็นอยู่ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดูแลคงจะลำบาก ในการทำงานจึงขอฝากให้ช่วยกันหาเครือข่าย หาความ
ร่วมมือในการทำงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการทำงานด้านการข่าว ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากที่
จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ การสูญเสียเจ้าหน้าที่ไม่ว่าระดับใด คือ หนึ่งชีวิตเท่ากันทุ กคน จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น และ
ความสำเร็จของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มไมไ่ด้อยูท่ี่ผู้บริหาร แต่อยู่ที่การทำงานของเจ้าหน้าท่ีในระดับพื้นท่ีทุกคน ที่ช่วยกันดูแล
พิทักษ์รักษาปกป้องผืนป่าและผืนทะเล จึงขอให้ทุกคนคิดว่าทำงานเพื่อแผ่นดิน ทำงานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และไม่ว่าจะอยู่หน่วยงาน
ไหนล้วนร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าด้วยกันท้ังสิ้น จึงขอให้ร่วมกันทำงาน อย่าแบ่งแยก เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของปู่ย่าตายายไว้ให้ลูกหลานต่อไป 
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ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรมป่าไม้ติวเข้มเยาวชนรักษ์ป่าลงมือเพาะชำกล้าไม้  
สยามรัฐออนไลน์ 27 มกราคม 2566 16:20 น. ข่าวทั่วไทย  

   
วันท่ี 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้า
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ และวิทยากรกรมป่าไม้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้อาชีพการเพาะชำกล้าไม้สู่ชุมชน (ครูกล้าไม้) ให้กับ
เด็กนักเรียนชายหญิงรวม 200 คน จนกระทั่งสามารถนำความรู้และเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้นั้นไปผลิตกล้าไม้ได้เองเพื่อแจกจ่ายในพื้นท่ีเป้าหมายได้ 
รวมถึงนำกล้าไม้ไปปลูก เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ซึ่งบรรยากาศการอบรมการเพาะชำกล้าไม้สู่ชุมชน (ครูกล้าไม้) เด็กนักเรียนได้ลงมือเพาะกล้าไม้ด้วยมือจริง ๆ วิทยากรให้ความรู้และอธิบายอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ตลอดจนวิชาการป่าไม้ด้านอื่นๆ อบรมโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเพาะชำกล้าไม้ และเมื่อเยาวชนฝึกอบรมไปแล้ว สามารถสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพด้านการ
เพาะชำกล้าไม้ โดยสามารถเป็นกำลังหลักของชุมชน ที่จะสามารถผลิตกล้าไม้ได้เองในพื้นที่เป้าหมายและสามารถนำไปขยายผล เพื่อสร้างรายได้
หรือปลูกเพื่อการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมหรือเป็นเงินมรดก ตลอดจนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศกลับคืนสู่ส.ภาพปาธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวคืนสู่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

ด้าน นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ กล่าวว่า เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักษ์ป่าและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมฝนวันนี้จะเป็นการสอนให้เด็ก ๆ ได้เพาะชำกล้าไม้ สอนให้เด็กรู้จักประโยชน์ของป่า การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 5 อย่าง 
อยากให้เยาวชนทั่วประเทศได้ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ที่เป็นทรัพยากรหลักของชาติเราเพื่อให้เจริญก้าวหน้าและสืบต่อไป   สำหรับ 
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ ฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพาะชำกล้าไม้ 
เพื่อที่จะเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนท่ัวไปได้ฟรี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ท่านอยู่ใกล้ได้ในช่วงประมาณเดือน
มิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ในการเตรียมกล้าไม้พร้อมแจกให้ประชาชน ส่วนให้เป็นกล้าไม้ยืนต้น เช่น พยูง มะฮอกกานี 
สะเดา มะค่าโมง ชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนุนมาเลเซีย มะกอกน้ำ มะขามกระดาน ทรงบาดาล ทองอุไร หูกระจง ยอบ้าน ประดู่กิ่งอ่อน พิกุล และต้นปีป 
เป็นต้น 

 
ส่วน นายสุชาติ กรดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร กล่าวว่า ต้องขอบคุณวิทยากรจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ที่มาให้ความรู้กับเด็กนักเรียน 
โดยเด็กได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เกิดจิตสำนึกที่ดี โดยทางโรงเรียนมีโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง 
เพื่อทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้จัดกิจกรรมนี้มาเสริมรวมถึงมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เด็กได้ความรู้กลับไปและเกิดประโยชน์สามารถต่อ
ยอดกลายเป็นครูเพาะชำกล้าไม้ และสามารถขยายผลต่อยังคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว. 

https://siamrath.co.th/n/418405
https://siamrath.co.th/kaotuathai
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230127/becd9f28cb25c390e36a05a1827080e250610de03d0c829b66f96678e5426fff.JPG?itok=trg-fFB1
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230127/c08926d76e816c8ff6e0bd84279aec3b50c09389784c3f4c8f1bcfd72d696220.JPG?itok=YUsb2R5R
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230127/91c15599931187674ce5a9b4e74af46f3ff4718dd909bb8d67cbb9dd0190b025.JPG?itok=Iemo8EB6
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230127/e1d29bf76fbc217d6f0d474f611e9abb149079b7591c6481c5c091da84abd737.JPG?itok=Rs4UFoOe
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"วีระ" ร้องนอมินีจับจองพื้นที่บุกรุกป่าสงวนฯหลายพันไร่ 
วันศกุร์ ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566, 20.09 น. 

 
วันท่ี  27 มกราคม 2566 ร.ต.อ. ปัญญา ชัยวิชิต ร้อยเวร สภ.จอมบึง จ.ราชบุรี รับแจ้งจาก นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้าน
คอรัปช่ัน (คปต) เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ป่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ที่เข้าไปใช้ป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ดินทำกิน
จำนวนมาก จับจองกันอย่างเปิดเผย  ในพื้นที่ หมู่ที่ 7หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ต.รางบัว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบพบมีคนใช้ประโยชน์
อ้างจ่ายเงินให้ บริษัทแห่งหนึ่ง ที่เคยเข้าทำประโยชน์อยู่  แต่ได้สิ้นสุดสัญญาเมื่อปี  พศ.2545-2546  ซึ่งภายหลังก็ได้มีการขออนุญาติเข้าทำ
ประโยชน์แต่ทางกรมป่าไม้ไม่อนุญาติให้เข้าทำประโยชน์ต่อ ปัจจุบันพื้นที่ท้ังหมดกลับมาเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนโดยการดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันไม่
มีการอนุญาตให้กลุ่มนายทุน เอกชน หรือบุคคลใดใช้ประโยชน์ จากนั้น นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปช่ัน พร้อมทั้ง 
ร.ต.อ. ปัญญา  ชัยวิชิต ร้อยเวร นายวัชระ ละอออ่อน หน.ป่าไม้ รบ1 จอมบึง  และ ปลัดอำเภอจอมบึง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ 
สปก.ราชบุรี  ร่วมกันลงพื้นที่พบมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ทำกิน เข้าไปปลูกพืช  มันสัปหรัง มะม่วง กล้วย และแบ่งเป็นพื้นที่จับจองเป็น
จำนวนมาก มีการแบ่งเขตที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยทางนิติกร  สปก.ราชบุรี ได้ชี้แจงว่า เนื้อท่ีประมาณ 5,800 ไร่ ที่ออกเอกสารสิทธ์ิ สปก. แต่ตรวจสอบพบว่ามีพิรุธ จากการสอบถามได้ข้อมูลมา 
มีการชักจูงชาวบ้าน ที่ไม่รู้มาร่วมลงช่ือ แล้วก็ออกไป ไม่ได้อยู่ และชาวบ้านเองก็ยังไม่รู้เลยว่าที่อยู่ตรงไหน ข้อมูลเบื้องต้น เป็นนอมินีของบริษัทแห่งหนึ่ง 
ทาง สปก.ตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นมา ได้เก็บข้อมูล ทำการเพิกถอน จำนวน 17 แปลงประมาณ 800 ไร่ มันอาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากเป็นปัญหา
คำสั่งทางปกครอง เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน ก็เสนอผู้มีอำนาจทำการถอดถอน ก็ทยอยดำเนินการ เพื่อจะมาจัดให้กับผู้ไร้ พื้นที่ทำกิน แต่ก็จะต้องใช้เวลา
พอสมควร เพราะมีที่ยอมรับและไม่ยอมรับ ยังปากแข็ง ยอมรับว่าเป็นพ้ืนท่ีของ สปก. จริงแต่จะเป็นนอมินี  

ทางด้าน นายวีระ สมความคิด กล่าวว่า วันนี้ได้เข้ามา ตามที่มีผู้ร้องเรียน ให้เข้ามาตรวจสอบ กรณีที่มีการจัด ล็อคขาย เอาที่ดินของ บริเวณหมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มาขาย เป็นพื้นท่ีที่บริษัทแห่งหนึ่ง เขาเคยเช่า กรมป่าไม้ จำนวน 11,564 ไร่ และ
ได้เข้ามาตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เมื่อเดือนที่แล้ว และในวันนี้ ก็ได้ลงพื้นที่ โดยเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวนสภจอมบึง 
และพาพนักงานสอบสวนโดยการประสาน หัวหน้าหน่วยป้องกัน รักษาป่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้ทั้งหมด และสปก.ราชบุรี พร้อมด้วยทางอำเภอ จอมบึง 
โดยทั้งหมดได้ลงพื้นที่ เพื่อช้ีว่าพื้นที่เป็นของผู้ใดที่ดูแลรับผิดชอบ โดยทั้งหมดที่ตรวจสอบ จะเป็นพื้นที่ของป่าไม้ เพราะเป็นพื้นที่ของป่าสงวน
ทั้งหมด ยังไม่มีการเพิกถอน เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำลำภาชี การบุกรุกเช่ือว่า หลายพันไร่ ท้ังหมดนี้ ก็ได้แจ้งกับทางป่าไม้ จะให้เวลา 
3 วัน เพราะไปปล่อยปะละเลยมานาน จัดล็อคพื้นที่ ปลูกบ้าน ที่อ้างว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไร แต่วันนี้รู้และเห็นแล้ว ต้องเข้าไปดำเนินคดีทั้งหมด หากไม่
ดำเนินการโดนข้อ หาละเว้น วันน้ีรู้แล้วจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย 
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ชาวบ้านร้องหลังพบนายทุนนำที่ดินของป่าไม้มาจัดล็อกขาย 
เผยแพร่: 27 ม.ค. 2566 20:35   ปรับปรุง: 27 ม.ค. 2566 20:35   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

    
ราชบุรี - ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลบุกรุกป่า ส.ป.ก. แจงเป็นนอมินีของบริษัทให้เข้ามาจับจองพ้ืนที่ 
ล่าสุดได้ยึดคืนบางส่วนแล้ว 

วันนี้ (27 ม.ค.) ร.ต.อ.ปัญญา ชัยวิชิต ร้อยเวร สภ.จอมบึง จ.ราชบุรี รับแจ้งจากนายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
(คปต.) เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ป่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ที่เข้าไปใช้ป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ดินทำกินจำนวนมาก 
จับจองกันอย่างเปิดเผย ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ต.รางบัว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  

โดยได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบพบมีคนใช้ประโยชน์อ้างจ่ายเงินให้ บ.วิริยะ โดยพื้นท่ีดังกล่าวเป็นของบริษัทวิระยะอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วีพียุคา
ลิปชิปวู้ด จำกัด เข้าทำประโยชน์อยู่ และได้สิ้นสุดสัญญาเมื่อปี พ.ศ.2545-2546 ซึ่งภายหลังได้มีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ แต่ทางกรมป่าไม้
ไม่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ต่อ ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดกลับมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนโดยการดูแลของกรมป่าไม้  ซึ่งปัจจุบันไม่มีการอนุญาตให้กลุ่ม
นายทุน เอกชน หรือบุคคลใดใช้ประโยชน์  

จากนั้น นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง ร.ต.อ.ปัญญา ชัยวิชิต ร้อยเวร นายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าป่าไม้ 
รบ.1 จอมบึง และปลัดอำเภอจอมบึง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ราชบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ พบมีบ้านเรือนเป็นท่ีอยู่อาศัย มีพื้นที่ทำ
กินเข้าไปปลูกพืชมันสำปะหลัง มะม่วง กล้วย และแบ่งเป็นพื้นที่จับจองเป็นจำนวนมาก มีการแบ่งเขตที่ชัดเจน  ซึ่งเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

โดยทางนิติกร ส.ป.ก.ราชบุรี ได้ช้ีแจงว่า เนื้อท่ีประมาณ 5,800 ไร่ ที่ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. แต่ตรวจสอบพบว่ามีพิรุธ จากการสอบถามได้ข้อมูลว่า  
มีการชักจูงชาวบ้านที่ไม่รู้มาร่วมลงช่ือแล้วออกไป ไม่ได้อยู่ และชาวบ้านเองยังไม่รู้เลยว่าท่ีอยู่ตรงไหน ข้อมูลเบื้องต้น เป็นนอมินีของบริษัทแห่งหนึ่ง 
โดยทาง ส.ป.ก.ตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นมา ได้เก็บข้อมูล ทำการเพิกถอน จำนวน 17 แปลงประมาณ 800 ไร่ มันอาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากเป็นปัญหา
คำสั่งทางปกครอง เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนก็เสนอผู้มีอำนาจทำการถอดถอน เพื่อจะมาจัดให้ผู้ไร้พื้นท่ีทำกิน แต่จะต้องใช้เวลาพอสมควร  

ทางด้านนายวีระ กล่าวว่า วันนี้ได้เข้ามาตามที่มีผู้ร้องเรียนให้เข้ามาตรวจสอบกรณีที่มีการจัดล็อกขาย บริเวณหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบล
รางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่บริษัทเคยเช่ากรมป่าไม้ จำนวน 11,564 ไร่ และได้เข้ามาตรวจสอบเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2565 และ
ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ โดยเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง และพาพนักงานสอบสวน โดยการประสานหัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นท่ีนี้ท้ังหมด และ ส.ป.ก.ราชบุรี พร้อมด้วยทางอำเภอจอมบึง 

โดยทั้งหมดได้ลงพื้นที่เพื่อช้ีว่าพื้นที่เป็นของผู้ใดที่ดูแลรับผิดชอบ โดยทั้งหมดที่ตรวจสอบ จะเป็นพื้นที่ของป่าไม้ เพราะเป็นพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมด  
ยังไม่มีการเพิกถอน เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำลำภาชี การบุกรุกเช่ือว่าหลายพันไร่ ทั้งหมดนี้ได้แจ้งจากทางป่าไม้ จะให้เวลา 3 วัน  
แต่วันนี้รู้แล้วต้องเข้าไปดำเนินคดีทั้งหมด หากไม่ดำเนินการโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
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เลือกตั้งใหม่! ‘พ่อเมืองภูเก็ต’ สั่งถอดถอน ‘นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้’ 
ผวจ.ภูเก็ต สั่งถอดถอน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พ้นตำแหน่ง หลัง ปปช.ฟัน ปฏิบัติหน้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เซ่นเอกชนสูบน้ำจากขุมเหมือง
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พร้อมส่งหนังสือถึง กกต.จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน 

27 มกราคม 2566 เวลา 11:51 น. 

  
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวานนี้ (26 ม.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานโครงการ “ผู้ว่าฯพบสื่อ” 
โดยมี นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผอ.ททท.ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณทัย รอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

ในโอกาสนี้ นายณรงค์ มอบหมายให้ น.ส.ทานิดา ศิลปะ ผอ.กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต ช้ีแจงกรณีที่ ปปช. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่า นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อนุญาตให้เอกชนทำการสูบน้ำจากขุมเหมืองหน้าพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภู เก็ต โดยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ โดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนใหม่ 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือถอนถอด นายชัยอนันท์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  20 ม.ค. 
2566 โดยให้รองปลัดเทศมนตรีเมืองกะทู้ รักษาการ ซึ่งทางนายกเทศมนตรีและทีมบริหารได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม นายชัยอนันท์ มีสิทธิในการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรม ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง 
และนอกจากนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง กกต.จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมืองกะทู้ 
ภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีมีคำสั่งถอดถอนต่อไป.... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1934021/ 
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โขลงช้างป่า นับ 100 ตัว ไม่กลับถิ่นเดิม ยังบุกหากินในป่าอ้อยชาวบ้าน  

   
27 ม.ค. 2566 - 17:42 น.  

โขลงช้างป่าเขาอ่างฤาไน นับ 100 ตัว จากแปดร้ิว ไม่กลับถิ่นเดิม แบ่งฝูงหากินในป่าอ้อยของชาวบ้าน ด้านเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผลักดัน 

วันที่ 27 ม.ค. 66 นายธนเกียรติ ไชยราษฎร์ อาสาสมัครเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าภาคประชาชนตำบลวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี  พบช้างป่าจากเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สระแก้ว,จ.ชลบุรี,จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง ยกโขลงมากกว่า 
100 ตัว ข้ามเขตมาหากินในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านวังกวาง-โคกไม้แดง ต.หวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จึงประสานกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดผลักดันช้างป่า 
และอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าในพ้ืนท่ี 

พบว่าช้างป่าโขลงแรกยังคงหากินอยู่ในป่าอ้อย ทางด้านทิศใต้จำนวน 40 ตัวบวก และพบว่ามีโขลงช้างป่าแตกฝูงออกหากินอยู่ในป่าอ้อยทางด้าน
ทิศตะวันออก ซึ่งมีป่าอ้อยนับร้อยไร่อยู่ห่างกันเล็กน้อย พากันส่งเสียงร้องในไร่อ้อยและหักอ้อยกิน 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดอนุรักษ์ชุดผลักดันช้างป่าเขาอ่างฤาไน เข้ามาผลักดันช้างป่าฝูงแรกท่ีหากินอยู่ในป่าอ้อยทั้งด้านทิศใต้ประมาณ 40 ตัวบวก ออก
จากพ้ืนท่ีข้ามไปยังพ้ืนท่ีช้ันในของป่ารอยต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นท่ีหากินของช้างป่าซึ่งห่างจากจุดนี้ 10 กม. 

นายธนเกียรติ กล่าวว่า เมื่อตนรับแจ้งว่าพบเห็นช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนหากินอยู่ในป่าอ้อย  จึงมาตรวจสอบพบฝูงช้างจำนวน 2 
โขลงหากินอยู่ในป่าอ้อยนี้จริง และได้ผลักดันช้างฝูงแรกออกจากพื้นที่ไปไว้ที่เชิงเขามะกล่องเพื่อเตรียมผลักดันกลับเข้าพื้นท่ีหากินถิ่นเดิม จากนั้น
เฝ้าสังเกตช้างป่าอีก 1โขลง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกพบว่าฝูงช้างป่าส่งเสียงร้องลั่นในป่าอ้อย 

จึงนำจิตอาสาเดินทางไปยังป่าอ้อย ระหว่างทางพบรอยช้างป่าจำนวนมากกัดกินและเหยียบย่ำป่าอ้อยของเกษตรกรเสียหายเป็นวงกว้าง จากนั้นได้
ช่วยกันจุดลูกปะทัดปิงปองเพื่อผลักดันช้างป่าให้ออกจากป่าอ้อย เพื่อลดการเสียหายให้น้อยลง จากนั้นช้างป่าส่งเสียงร้องและพากันออกจากป่าอ้อย
ซึ่งคาดว่าโขลงช้างป่าจะไปอยู่ในเชิงเขามะก่อง ซึ่งห่างจากจุดผลักดันประมาณ 2 กม. 

ช้างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา ข้ามฝั่งโยกย้ายถิ่นมาหากินไกลข้ามจังหวัดถึง ต.เขาไม้แก้ว ,ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี ถี่-บ่อยครั้ง จนระยะ 2 -3 เดือนล่าสุด มักยกโขลงมาครั้งละมากกว่า 100 ตัว ชุดผลักดันของป่าไม้ –อาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าผลักดัน 
มักหวนกลับคืนหลังเจ้าหนาที่กลับไปแล้ว 

   

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/ปกไม่กลับถิ่นเดิม.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/501148.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/501726.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/501817.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/501819.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/1171434.jpg


-11- 
 

การออกนอกพ้ืนท่ี หรือ โยกย้ายถิ่นท่ีอยู่ ออกมาจนเกือบกลายเป็นสัตว์ประจำถิ่นนี้ เนื่องจากรั้วกันช้างพัง ประตูเปิดทิ้งไว้ แหล่งน้ำ-อาหาร สำหรับ
ประชากรช้างป่าที่เพิ่มทวีคูณในผืนป่าลุ่มต่ำฯ มีไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นป่าดงดิบ มีแต่ต้นไม้ ไม่มีพืชอาหาร เมื่อได้ออกนอกผืนปิ่นที่อยู่เดิมมาเจอ 
ป่าอ้อย สวนกล้วย มันสำปะหลัง สวนผลไม้ นาข้าว ของเกษตรกร ซึ่งเป็นอาหารชั้นดี รสชาติเอร็ดอร่อยมาก – หาง่ายกว่าในผืนป่าธรรมชาติ 

คาดว่าติดใจ จึงไม่ยอมกลับ ประกอบกับ เขตปราจีนบุรี โดยเฉพาะตำบลเขาไม้แก้วกับวังท่าช้าง เป็นแหล่งทำการปลูกอ้อยจำนวนมากเป็นหมื่น ๆไร่ 
และมีสวนป่ายูคาลิปตัสของเอกชนที่หมดสัญญาจากกรมป่าไม้มากกว่า 2,000 ไร่ หมดอายุการเช่าสัมปทาน จึงทำให้ช้างอยู่ต่อมีพร้อมทั้งหล่ง
อาหาร น้ำ ที่อยู่ 

ในฐานะตนเป็นเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า จ.ปราจีนบุรี ได้เสนอให้มีรั้วมนุษย์คืออาสาสมัคร -จิตอาสา ที่คอยทำการผลัดัน – ต้อน
โขงช้างป่า พ้นถ่ินท่ีอยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรชาวบ้าน ท่ีทำหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่า ขอให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐด้วย อาทิ โดรน บินสำรวจช้างป่า 
เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการผลักดันช้างป่า และ เพื่อเซฟชีวิตทีมผลักดัน เบี้ยเลี้ยง – ประกันชีวิตในการช่วยเหลือปฏิบัติงานในการผลักดันช้างป่า กรณี
เกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

 

 

 


