
สรุปข่าวประจำในวันที่ 16 มี.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- 'ภาพข่าว: โค่นปาล์ม (มติชน 16 มีนาคม 2566 หน้า 15) 
- ร้องศาลปค.ถอนมติคทช.-ครม. เฉือนป่าทับลานแก้ที่ดินทับซ้อนขัดรธน.  

(ผู้จัดการรายวัน 360o 16 มีนาคม 2566 หน้า 10) 

ข่าวเว็บไซต์ 
'กรมป่าไม'้ เปิดปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ (ข่าวสด 15 มนีาคม 2566) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7561231 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน เร่งปลูกป่าทดแทน-สร้างป่าชุมชน  
(แนวหน้า 15 มีนาคม 2566) https://www.naewna.com/relation/717651 
"กรมป่าไม้"เปิดแผนปฏิบัติการปลูกป่าทดแทน พร้อมโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ 
(สยามรัฐ 15 มีนาคม 2566) https://siamrath.co.th/n/430872 
ป่าไม้กระบี่เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 
(ผู้จัดการออนไลน์ 15 มีนาคม 2566) https://mgronline.com/south/detail/9660000024313 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติโค่นล้มต้นปาล์ม หมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทน-สร้างป่าชุมชน 
(ผู้จัดการออนไลน์ 15 มีนาคม 2566) https://mgronline.com/business/detail/9660000024530 
ไม่สนชาวบ้านคัดค้าน! ป่าไม้กระบี่เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมัน เพ่ือปลูกป่าไม้ทดแทน  
(บ้านเมือง 15 มีนาคม 2566) https://www.banmuang.co.th/news/region/320257 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 
(ไทยโพสต์ 16 มีนาคม 2566) https://www.thaipost.net/public-relations-news/342507/ 
ป่าไม้กระบี่ เปิดแผนปฏิบัติการ โค่นล้มต้นปาล์ม หมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ (อปท.นิวส์ 15 มีนาคม 2566) 
https://www.opt-news.com/news-highlight/33335 
เปิดแผนปฏิบัติการ โค่นล้มต้นปาล์ม หมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ (กรุงเทพธุรกิจ 15 มีนาคม 2566) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1058042 
โค่นทิ้งปาล์มหมดสัมปทาน กรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทน 5,000 ไร่ (MCOT 15 มนีาคม 2566) 
https://www.mcot.net/view/eEjHIJL7 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน  
(THAILAND PLUS+ 15 มีนาคม 2566) https://www.thailandplus.tv/archives/681535 
'กรมป่าไม'้ เปิดปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ (khaoja 15 มนีาคม 2566) 
https://khaoja.com/กรมป่าไม้-เปิดปฏิบัติ/ 
‘ป.ป.ช.’ชี้มูลความผิด‘จนท.รัฐ-บ.อัคราฯ’ คดีออกโฉนดรุกพ้ืนที่ป่าไม้-ส่งสำนวน‘อัยการ’แล้ว 
(สำนักข่าวอิศรา 15 มนีาคม 2566)  
https://www.isranews.org/article/isranews-news/116985-NACC-Akara-Mining-title-deed-news.html 
"ชัยวัฒน์" ร้องศาล เพิกถอนมติ คทช.-ครม. เฉือน "ป่าทับลาน" กว่า 2.7 แสนไร่ (ไทยรัฐ 15 มีนาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2654853 
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า)ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 12 ท่อน  
(AEC TV 15 มีนาคม 2566) https://aec-tv-online2.com/?p=1042939 
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16440
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 15(บนขวา)

ภาพข่าว: โค่นปาล์ม

รหัสข่าว: C-230316020082(16 มี.ค. 66/05:08) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.94 Ad Value: 16,728 PRValue : 50,184 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3910
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ร้องศาลปค.ถอนมติคทช.-ครม. เฉือนป่าทับลานแก้ที่ดินทับซ้อนขัดรธน.

รหัสข่าว: C-230316040045(16 มี.ค. 66/04:49) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 67.39 Ad Value: 101,085 PRValue : 303,255 คลิป: สี่สี(x3)
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Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ร้องศาลปค.ถอนมติคทช.-ครม. เฉือนป่าทับลานแก้ที่ดินทับซ้อนขัดรธน.

รหัสข่าว: C-230316040045(16 มี.ค. 66/04:49) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 67.39 Ad Value: 101,085 PRValue : 303,255 คลิป: สี่สี(x3)
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'กรมป่าไม้' เปิดปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร ่ 

   
15 มี.ค. 2566 - 19:12 น.  

กรมป่าไม้ ลุยนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังทุกฝ่าย เปิดยุทธการร้ือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุพ้ืนที่
ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียมฟ้ืนฟู กันพ้ืนที่บางส่วนประกาศ
เป็นป่าชุมชน  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจ
ศักดาภาพ ผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่าย
ปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 
5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้  เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

 
นายสมชาย เปิดเผยว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา
รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ 
หมู่ที่ 4,5,7,8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้นำเจ้าหน้าท่ี
พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยส่วน
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ปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) 
และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย 

ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุด
ควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
วางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดันคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลา
ดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

  
“การร้ือถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ที่หมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่คร้ังนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของ
มาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟ้ืนฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบ
นิเวศ เพ่ือให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” 
หัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพร กล่าว 
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน เร่งปลูกป่าทดแทน-สร้างป่าชุมชน 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566, 19.21 น. 

กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการร้ือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่
หมดอายุพ้ืนที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พร้อมเตรียมฟื้นฟู กันพ้ืนที่บางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

15 มีนาคม 2565 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วน
ปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย 
เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลาย
พระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้   ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าท่ีที่ร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย  

“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยคัฆ์ไพร กล่าว 
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"กรมป่าไม้"เปิดแผนปฏิบัติการปลูกป่าทดแทน พร้อมโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร ่ 
15 มีนาคม 2566 19:45 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค  

   
กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการร้ือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่
หมดอายุพ้ืนที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พร้อมเตรียมฟื้นฟู กันพ้ืนที่บางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (15 มี.ค. 66) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดา
ภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่าย
ปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 
5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน  

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)  ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย   

https://siamrath.co.th/n/430872
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230315/ddd0fcfe5c6467cbbdd46c06a019403b77f27eda5713c8d420765b081fe214de.jpg?itok=VvmISvmI
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230315/a8f0215ff712b36f511e3ac2ab7fa38f2d5ddce52afb4dd2d0a185ed8b9781fa.jpg?itok=Lza6d1Rp
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230315/17004b2ddc5b99435c33f2aac26d148baa1e673b7cc1cffd6002ac8c026b6a3b.jpg?itok=c1Q_g8FG
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 “การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีที่หมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกข้ันตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230315/00386662d73a5fdd808fcad259d0589b514ea7d779352bb8e11192b0bd7a0539.jpg?itok=PN-VpWnK
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230315/882c12e3423e50b02b5ff031bcb13703a6f658f2dd7dce7dafbabdfc0f27b03f.jpg?itok=irnemhzo
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230315/c2b2c3ede30a02a7f952d6c8119a1864117c0e6b6b281680f4cf44a091c3abb3.jpg?itok=b8OaQ5_L


-6- 
 

 

ป่าไม้กระบี่เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้าง 
ป่าชุมชน 
เผยแพร่: 15 มี.ค. 2566 13:00   ปรับปรุง: 15 มี.ค. 2566 13:00   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
กระบี่ - ป่าไม้เขต 12 กระบี่ สนธิกำลังตำรวจ ปกครองกว่า 200 นาย เข้าดูแลพ้ืนที่สวนปาล์มหมดสัมปทานกว่า 5 พันไร่ ตามโครงการโค่น
ล้มต้นปาล์มเพ่ือปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน ด้านชาวบ้านโวยกระทบที่ทำกินของชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่ 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันน้ี (15 มี.ค.) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตำรวจ
ฝ่ายปกครองกว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพ้ืนที่หมู่ 
4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นท่ี 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นท่ีหมดอายุสัมปทาน ของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1, 2, 3 เป็นชุดตรวจสกัดเพ่ือป้องกันกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการล้มต้นปาล์มบุกเข้ามาก่อความ
วุ่นวายในพ้ืนที่ และชุดที่ 4 เป็นชุดคุ้มกันรถแบ็กโฮที่ทำการล้มต้นปาล์ม โดยภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้มีการรวมแถวที่หน้าที่ว่าการอำเภอปลาย
พระยา เพ่ือทำการปล่อยแถวออกปฎิบัติการ ได้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 10 คน นำโดยนายสมคิด สมทรง ตัวแทนชาวบ้าน มาขอยื่นหนังสือ
คัดค้านการล้มต้นปาล์ม แต่ถูกปฏิเสธ 

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่า พื้นท่ีที่จะทำการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันเป็นพื้นท่ีที่หมด
สัญญาสัมปทาน จึงต้องนำพื้นที่กลับคืนมาเป็นของรัฐ และในวันนี้ทางรัฐบาลมีโครงการจะฟื้นฟูสภาพป่า จึงจำเป็นต้องรื้อถอนต้นปาล์มออก และ
จะมีการปลูกป่าทดแทน เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณนี้ จำนวน 5 พันไร่ และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป 

ขณะที่นายสมคิด สมทรง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า สำหรับพ้ืนที่ที่ทางป่าไม้โค่นล้มต้นปาล์มเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านทำมาหากินอยู่ด้วย ทั้งเลี้ยง
สัตว์ หาของป่า เชื่อว่าหลังจากที่ป่าไม้โค่นล้มต้นปาล์มจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ วัวกว่า 1,000 ตัว
ของชาวบ้านจะไม่มีที่หากิน และว่าการล้มต้นปาล์มเหมือนกับการทำลายป่า 
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติโค่นล้มต้นปาล์ม หมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทน-สร้างป่าชุมชน 
เผยแพร่: 15 มี.ค. 2566 20:45   ปรับปรุง: 15 มี.ค. 2566 20:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
วันน้ี (15 มี.ค. 66) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วน
ปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย 
เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลาย
พระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 
นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

นายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ให้นำเจ้าหน้าท่ี
พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยส่วน
ปฏิบัติการพิเศษ  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย   

“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 
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ไม่สนชาวบ้านคัดค้าน! ป่าไม้กระบี่เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน 
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566, 15.19 น. 

 
วันที่ 15 มี.ค.66 นายสมชายนุชนานนท์เทพผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจฝ่ายปกครองกว่า 
200 นายเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชนมากว่า  10 ปีในพื้นที่หมู่ 4.5,7, และหมู่ที่ 8 
ต.ปลายพระยา  รวมพื้นที่  5 พันไร่ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทนและสร้าง  
ป่าชุมชน 

โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น 4 ชุดชุดที่ 1,2,3, เป็นชุดตรวจสกัดเพื่อป้องกันกลุ่มชาวบ้านท่ีคัดค้านการล้มต้นปาล์มบุกเข้ามาก่อความวุ่นวาย
ในพื้นท่ีและชุดที่ 4 เป็นชุดคุ้มกันรถแบคโฮที่ทำการล้มต้นปาล์มโดยภายหลังที่เจ้าหน้าท่ีได้มีการรวมแถวที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยา
เพื่อทำการปล่อยแถวออกปฎิบัติการ 

นายสมชายนุชนานนท์เทพผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่   เปิดเผยว่าโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีที่หมดอายุสัปทาน
ในจังหวัดกระบี่รวมพื้นที่กว่า 7 หมื่นไร่เพื่อปลูกป่าทดแทน  โดยพื้นที่แปลงนี้เป็นแปลงที่สองรวมพื้นที่กว่า 5 พันไร่โดยได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อลดพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาราคาตกต่ำในอาคต  เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันสว่นกรณชีาวบ้านกังวลว่าบริษัทชนท่ีได้รับสัปทานรายเดิมจะยื่นฟ้องศาลขอคุ้มครองผลอาสิน
ต้นปาล์มน้ำมันและเก็บเกี่ยวผลผลิตกรณีนี้เป็นไปไม่เพราะที่ผ่านมาศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองไปก่อนหน้านี้แล้วมาเป็นระยะเวลาหลายปี
หลังจากหมดอายุสัปทานเมื่อปี 2558  

ขณะที่นายสมคิดสมทรงตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าสำหรับพื้นที่ท่ีทางป่าไม้โค่นล้มต้นปาล์มเป็นพื้นที่ท่ีชาวบ้านทำมาหากินอยู่ด้วยทั้งเลี้ยงสัตว์หาของ
ป่าเชือ่ว่าหลังจากท่ีป่าไม้โค่นล้มต้นปาล์มก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์วัวกว่า 1,000 ตัวของชาวบ้านก็จะไม่มี
ที่หากินและพื้นที่ปลูกผัก  เกษตรกแปลงใหญ่ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันหลังจากนี้จะรวบรวมรายช่ือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยกเลิกโครงการ  เพราะว่าการล้มต้นปาล์มก็เหมือนกับการทำลายป่า 
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้าง 
ป่าชุมชน 
16 มีนาคม 2566 เวลา 7:18 น.  

   
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่  
5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย  

“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 

 

https://www.thaipost.net/public-relations-news/342507/
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ป่าไม้กระบี่ เปิดแผนปฏิบัติการ โค่นล้มต้นปาล์ม หมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร ่ 
15 มี.ค. 2566  

เวลา 10.00 น.วันที่ 15 มี.ค.66 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ
ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ สวนปาล์มน้ำมันท่ีหมดสัญญาสัมปทาน ของบริษัทเอกชน มากว่า  10 ปี ในพื้นที่ 
หมู่ 4.5,7, และหมู่ ที่ 8 ต.ปลายพระยา  รวม พื้นที่  5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทาน ของกรมป่าไม้  เพื่อ
ปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน  

โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1,2,3, เป็นชุดตรวจสกัด เพื่อป้องกันกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการล้มต้นปาล์ม บุกเข้ามาก่อความ
วุ่นวายในพื้นที่ และชุดที่ 4 เป็นชุดคุ้มกันรถแบคโฮ ที่ทำการล้มต้นปาล์ม โดยภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้มีการรวมแถวที่บริเวณ  หน้าที่ว่าการอำเภอ
ปลายพระยา เพื่อทำการปล่อยแถวออกปฎิบัติการ ได้มีกลุ่มชาวบ้าน ประมาณ 10 คน นำโดยนายสมคิด สมทรง ตัวแทนชาวบ้าน มาขอยื่นหนังสือ
คัดค้านการล้มต้นปาล์ม แต่ถูกปฎิเสธ 

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่า พื้นท่ีที่จะทำการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันเป็นพื้นท่ีที่หมด
สัญญาสัมปทาน จึงต้องนำพื้นท่ีกลับคืนมาเป็นของรัฐและในวันนี้ทางรัฐบาลมีโครงการจะฟื้นฟูสภาพป่า จึงจำเป็นต้องรื้อถอนต้นปาล์มออก และก็
จะมีการปลูกป่าทดแทน เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณนี้ จำนวน 5 พันไร่ และก็จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป 

ขณะที่นายสมคิด สมทรง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ทางป่าไม้ โค่นล้มต้นปาล์มเป็นพื้นที่ท่ีชาวบ้านทำมาหากินอยู่ด้วย ทั้งเลี้ยงสัตว์ 
หาของป่า เช่ือว่าหลังจากที่ป่าไม้โค่นล้มต้นปาล์ม  ก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ วัวกว่า 1,000 ตัวของ
ชาวบ้านก็จะไม่มีที่หากิน และว่าการล้มต้นปาล์ม ก็เหมือนกับการทำลายป่า อยากขอให้กรมป่าไม้ ชะลอการล้มต้นปาล์มไปก่อน และหาทางออกที่
ดีกว่านี ้
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เปิดแผนปฏิบัติการ โค่นล้มต้นปาล์ม หมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร ่
15 มี.ค. 2566 เวลา 17:18 น. 

   
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 

กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการรื้อทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุ
พื้นที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกข้ันตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียมฟื้นฟู 
กันพ้ืนท่ีบางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

วันท่ี 15 มี.ค. 66 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วน
ปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย 
เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลาย
พระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน  จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย   
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 “การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีที่หมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกข้ันตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 
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โค่นทิ้งปาล์มหมดสัมปทาน กรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทน 5,000 ไร่ 
15 มี.ค. 2566  

15 มี.ค.66 - กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 

   
กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการรื้อทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุ
พื้นที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามมาตรา25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียม
ฟื้นฟ ูกันพ้ืนท่ีบางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

 
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
พิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน  มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา  
รวมพื้นท่ี 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน  

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพ้ืนที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่
ที่ 4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขา
กระบี่ ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 
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ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญอธิบดีกรมป่าไม้  ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ
ป่า โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ที่  4 (ภาคใต้ ) และ  กอ .รมน . จังหวัดกระบี่  รวม  170 นาย  ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ ำมัน ในพื้ นที่ เป้ าหมายรวม
จำนวน 5,000 ไร่ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้า
ระวัง ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนใน
พื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดันคณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จ
สิ้นตามเป้าหมาย   

  
“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต  จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของ
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไปกรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ระบบนิเวศ เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” 
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้าง 
ป่าชุมชน 
15 มีนาคม 2023Thailandplusเกษตร - สิ่งแวดล้อม  

   
กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการรื้อทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุ
พื้นที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกข้ันตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียมฟื้นฟู 
กันพ้ืนท่ีบางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันท่ี 15 มีนาคม 2566 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจ
ศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้  สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน  มากว่า 10 ปี  
ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้   
เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

 
ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 

https://www.thailandplus.tv/archives/681535
https://www.thailandplus.tv/archives/author/admin
https://www.thailandplus.tv/archives/category/news/quality-life
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(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

 
“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 
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'กรมป่าไม้' เปิดปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร ่
Home » 'กรมป่าไม้' เปิดปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ 

• 15/03/2023  

   
กรมป่าไม้ ลุยนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังทุกฝ่าย เปิดยุทธการร้ือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุพ้ืนที่
ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียมฟ้ืนฟู กันพ้ืนที่บางส่วนประกาศ
เป็นป่าชุมชน  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจ
ศักดาภาพ ผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่าย
ปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 
5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้  เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

 
นายสมชาย เปิดเผยว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์  ที่ปรึกษา
รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ 
หมู่ที่ 4,5,7,8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวว่า ในวันน้ีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้นำเจ้าหน้าท่ี
พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยส่วน

https://khaoja.com/
https://khaoja.com/2023/03/15/
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ปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) 
และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย 

ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน  5,000 ไร่ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุด
ควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
วางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดันคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลา
ดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

  
“การร้ือถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ที่หมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่คร้ังนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของ
มาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟ้ืนฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบ
นิเวศ เพ่ือให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” 
หัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพร กล่าว 
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‘ป.ป.ช.’ชี้มูลความผิด‘จนท.รัฐ-บ.อัคราฯ’ คดีออกโฉนดรุกพื้นที่ป่าไม้-ส่งสำนวน‘อัยการ’แล้ว  
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:32 น.  

 
‘ป.ป.ช.’ มีมติชี้มูลความผิด ‘เจ้าหน้าที่รัฐ-บ.อัคราฯ’ คดีออกโฉนดที่ดิน 2 แปลง บุกรุกพ้ืนที่ป่า ล่าสุดส่งสำนวนให้ ‘สำนักงานอัยการ’ 
พิจารณาฟ้องคดีแล้ว 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้มีมติช้ีมูล
ความผิดทางอาญากับผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เพชรบูรณ์-นครสวรรค์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 และช้ีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง กรณีออกโฉนดที่ดินเลขที่ 20996 และ 21037 ต.เขาเจ็ดลูก  
อ.ทับคล้อ จ.พิษณุโลก เนื้อท่ีประมาณ 15 ไร่ ให้แก่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีมติช้ีมูลความผิดอาญา บริษัท อัครา รีซอร์สเซส  จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทฯ ผู้มอบอำนาจ และ
ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ผู้นำเดินสำรวจ ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎมายอาญา มาตรา 151 ,157 ประกอบมาตรา 86 ด้วย 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนรายงานการไต่สวนเรื่องกล่าวกล่าวให้อัยการสูงสุด (สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6) เพื่อฟ้องคดีต่อ
ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณา และส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยแล้ว 

“สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญากับผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เดินสำรวจออก
โฉนดที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เพชรบูรณ์-นครสวรรค์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 และช้ีมูลความผิดทางวินัย
ร้ายแรง 

ส่วนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทฯ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจฯ ผู้นำเดินสำรวจ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มี
มติช้ีมูลความผิดอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานตามมวลกฎมายอาญา มาตรา 151,157 ประกอบมาตรา 86 

และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนรายงานการไต่สวนเรื่องกล่าวหาดังกล่าวให้อัยการสูงสุด (สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖) เพื่อฟ้องคดี
ต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณา และส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยแล้ว” หนังสือด่วนที่ ปช.  0025/0533 ลงวันที่ 10 มี.ค.2565 ลง
นามโดยนายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ ป.ป.ช. แจ้งความคืบหน้า
ผลการพิจารณาคดีพิเศษที่ 17/2559 ให้นางอารมย์ คำจริง แกนนำกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ และพวก รับทราบ 

อนึ่ง การช้ีมูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด 

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คดีพิเศษที่ 17/2559 กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมที่ดิน  
ว่า ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินเลขท่ี 20996 และ 21037 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิษณุโลก ให้ให้แก่ บริษัท อัครา รีชอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกลา่ว เป็นออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 

นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ แกนนำกลุ่มประชาสังคมปฏิรปูทรัพยากรและทองคำ กล่าวกับสำนักข่าวอิศรา ว่า กรณีที่ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดฯ กรณี
การออกโฉนดที่ดินเลขท่ี 20996 และ 21037 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิษณุโลก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นหนึ่งในคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ออก
โฉนดที่ดินให้ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยไม่ชอบ และยังมีคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
(บก.ปทส.) ได้ส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องดำเนินคดี บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้อีก 15 คดี เนื้อท่ีรวม 73 ไร่ 
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15 มี.ค. 2566 19:15 น. 

"ชัยวัฒน์" ร้องศาล เพิกถอนมติ คทช.-ครม. เฉือน "ป่าทับลาน" กว่า 2.7 แสนไร่ 

"ชัยวัฒน์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนมติ คทช.-ครม.ใช้แนวเขตสำรวจป่าปี 43 เฉือนพ้ืนที่ "ป่าทับลาน" แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน จำนวน 
273,310 ไร่ ชี้ ขัดรัฐธรรมนูญ-แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วันที่ 15 มี.ค. ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ายื่นฟ้อง คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ 3/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) และมติครม. ที่ให้ใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 และขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยมีคำสั่ง
ทุเลาการบังคับใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี 2543 ในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ One Map ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ
ซ้อนทับกันรวมถึงขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสถานภาพอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยไม่ให้มีการเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแผนที่
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติทับลาน 2524 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า เห็นว่า มติคทช. และมติครม.ที่เห็นชอบการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 จะส่งผลให้มีการกันพื้นที่ออกจาก
เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นจำนวน 273,310 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.52 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมด ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 65 ขัดต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้มีการเพิ่มพื้นท่ีป่าในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 33 และในห้วงปี 2576-2580 ต้องเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่ประเทศและขัดต่อนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยการกันพ้ืนท่ี
ดังกล่าวออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นการลดพื้นที่สีเขียวท่ีเป็นป่าธรรมชาติลงร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศ ยังพบว่า อนาคตจะมีการ
ใช้แนวทางดังกล่าวในการจัดการกับปัญหาที่ดินของรัฐทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานชาติเขาแหลมหญ้า  หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีด้วย 

"ก่อนหน้านี้ นโยบายของรัฐสั่งให้พวกผม ไปเพิ่มพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วันนี้เรามีพื้นที่ป่าเพียงแค่ 30% ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ซึ่ง
การจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ตามแผนที่วางไว้ แต่ละปีเราต้องหาพื้นที่ป่าปีละ 3 ล้านกว่าไร่ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทะเลาะกับชาวบ้าน บางคนถูกยิงตายก็มี 
ถูกฟ้องร้องก็มี ซึ่งแค่จะรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็เลือดตาแทบกระเด็น แต่นโยบายของรัฐกลับมาเฉือนพื้นที่ป่าออกไป และการที่
นโยบายรัฐบอกว่าต้องการเอาที่ดินให้กับราษฎร ตามมาตรา 64 ให้สิทธิ์ตรงนี้อยู่แล้ว แต่นโยบายรัฐต่อไปคือยกที่ดินนี้ให้ส.ป.ก. ซึ่งนโยบายของ
ส.ป.ก.ก็เป็นที่รู้กันว่า เปลี่ยนทุนเป็นทรัพย์ คือเพื่อที่จะเปลี่ยนจากส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน มันมองเห็นผลอยู่แล้วว่าบริเวณนี้ 2.7 แสนไร่ที่ถูกเฉือน
ออกท่ีสุดจะกลายเป็นอะไร  

โดยขณะนี้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก 400 กว่าคดี หากเปลี่ยนไปเป็นของส.ป.ก. ถึงเวลานั้นรูปคดีจะเปลี่ยนทันทีเพราะพื้นท่ีที่บุกรุกไม่ใช่ป่าสงวน 
ไม่ใช่อุทยานแล้ว ผู้ใช้ที่ถูกดำเนินคดีก็จะได้กลับมาใช้สิทธิ์เหมือนเดิมสุดท้ายพื้นที่น้ีก็จะสามารถนำมาแปลงเป็นโฉนดที่ดินได้  วันนี้จึงต้องมายื่นให้
ศาลตรวจสอบกระบวนการ และมติดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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เมื่อถามว่า หากไม่ใช้แนวทางดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนอย่างไร นายชัยวัฒน์กล่าวว่า เราต้องดูว่า ประเทศต้องการอะไรก่อน ถ้าบอก
ว่าป่าสำคัญภัยพิบัติเกิดทีหลังเกิดมาจากการรุกป่าถ้าเรามองอย่างนี้ จะมองว่า จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้ครบ 40% แล้วเราค่อยไปโฟกัสในพื้นที่ 
One map ว่า ป่าต้องคงอยู่ ซึ่งเราต้องเพิ่มพื้นที่ป่าปีละ 3 ล้านไร่แต่ข้อเท็จจริง เอาแค่ปีละไร่เดียวยังไม่ได้เลย และถ้าวันนี้เราเฉือนให้เขาซึ่งเป็น
กลุ่มนายทุนทั้งหมด 2.7 แสนไร่ แล้วอนาคตเท่ากับทั่วประเทศจะหายไป 4.72 ล้านไร่ ถ้าเขาขอในป่าอนุรักษ์แบบนี้หมดจะทำอย่างไร ต้องให้เขา
หรือไม่ 

เมื่อถามว่า รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มองเรื่องนี้อย่างไร นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ก็อยากให้สื่อไปถาม เพราะตนเองก็อยากรู้ว่า ท่านมี
นโยบายเรื่องนี้อย่างไร 
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เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า)ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 12 ท่อน  
มีนาคม 15, 2023  

 
#เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า)ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 12 ท่อน # 

  
วันท่ี 14 มีนาคม 2566 ( เวลา 11.00 น. ) 

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. , เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่1 สบอ.14 ตาก , 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ท่ี 346 , สารวัตรกำนัน ต.วาเล่ย์ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวาเล่ย์ ม.2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน 
จำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 2.75 ลบ.ม. บริเวณป่าบ้านวาเล่ย์ใต้ ม.2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก พิกัด 47Q 465004E UTM 1801477N ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ได้รวบรวมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ เพื่อสืบสวนสอบสวนตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
ตาม ปจว.ข้อ9 คดีอาญาที่ 76/2566 บัญชีของกลาง 35/2566 เวลา 19.33 น. วันท่ี 14 มีนาคม 2566 
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