
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 14 ก.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- กกต.เคาะเลือกต้ังอบต.28พย. 'บ๊ิกตู�-ป�อม'ชื่นม่ืน (มติชน 15 กันยายน 2564 หน�า 1,6) 

- เป ดให$รถวิ่งแล$วเส$นทางระเบียงEWEC ย�นเวลาเดินทางขอนแก�น-มุกดาหารได$1ชั่วโมง 

(ผู�จัดการ 360 � 14 กันยายน 2564 หน�า 11) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

"วราวุธ" เผยบรรยากาศพูดคุยชื่นม่ืน "นายกฯ" ยันมีวันนี้ได�เพราะ "บ๊ิกป0อม" งงข4าวทะเลาะกัน (สยามรัฐ 13 ก.ย. 2564)   
https://siamrath.co.th/n/280209 

ชาวบ�านพีมูฟอุบลฯ ยื่นหนังสือนายกฯ ค�าน พ.ร.บ.ไล4คนออกจากปJา (ผู�จัดการออนไลนK 13 กันยายน 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000090732 

เปQดให�รถวิ่งแล�วเส�นทางระเบียง EWEC ย4นเวลาเดินทางขอนแก4น-มุกดาหารได� 1 ชั่วโมง 

(ผู�จัดการออนไลนK 13 กันยายน 2564)  https://mgronline.com/local/detail/9640000090667 

 

 

 

 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15893
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเลือกตั้งอบต.28พย. 'บิ๊กตู่-ป้อม'ชื่นมื่น

รหัสข่าว: C-210915038033(14 ก.ย. 64/08:02) หน้า: 1/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 228.60 Ad Value: 354,330 PRValue : 1,062,990 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15893
วันที่: พุธ 15 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเลือกตั้งอบต.28พย. 'บิ๊กตู่-ป้อม'ชื่นมื่น

รหัสข่าว: C-210915038033(14 ก.ย. 64/08:02) หน้า: 2/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 228.60 Ad Value: 354,330 PRValue : 1,062,990 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 13 ฉบับที่: 3518
วันที่: อังคาร 14 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: เปิดให้รถวิ่งแล้วเส้นทางระเบียงEWEC ย่นเวลาเดินทางขอนแก่น-มุกดาหารได้1ชั่วโมง

รหัสข่าว: C-210914040017(14 ก.ย. 64/05:48) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 39.73 Ad Value: 47,676 PRValue : 143,028 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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"วราวุธ" เผยบรรยากาศพูดคุยชื่นม่ืน "นายกฯ" ยันมีวันนี้ได�เพราะ "บ๊ิกป!อม" งงข%าวทะเลาะกัน   

 สยามรัฐออนไลน*  13 กันยายน 2564 https://siamrath.co.th/n/280209 

วันท่ี 13 ก.ย.64 ผู�สื่อข%าวรายงานว%า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห%งชาติ (คทช.) 

พล.อ.ประยุทธ* จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตร*พรรคชาติไทยพัฒนา ได�มีการพูดคุยกันต%อท่ีห�องรับรองในตึกภักดีบดินทร* ถึงแนวทางการ

ทำงานต%อเนื่องจากผลการประชุมคทช.ในส%วนท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ผู�สื่อข%าวถามถึงบรรยากาศการพูดคุยดังกล%าวเปRนอย%างไร นายวราวุธ เปSดเผยว%า การพูดคุยบรรยากาศเปRนไป

ด�วยดีพล.อ.ประวิตร และพล.อ.ประยุทธ* มีท%าทีท่ีเปRนปกติ ยังคงมีกระเซ�าเย�าแหย%กัน ไม%ได�มีท%าทีว%าขัดแย�งกัน 

หรืองอนกันอย%างท่ีเปRนข%าว 

"โดยนายกฯยังบอกด�วยว%า ใครว%าเราทะเลาะกัน ไม%มี พวกผมไม%มีทางทะเลาะกัน ผมมีวันนี้ได�เพราะพ่ีป!อม 

มองหน�ากันก็เข�าใจกันแล�ว ขณะท่ีพล.อ.ประวิตร ก็ยังบอกด�วยว%า นั่นสิ ทำไมคนเอาไปลงว%าผมทะเลาะกับ

นายกฯ" นายวราวุธ กล%าว 

 

 



 

ชาวบ�านพีมูฟอุบลฯ ยื่นหนังสือนายกฯ ค�าน พ.ร.บ.ไล%คนออกจากปVา 

13 ก.ย. 2564 ผู�จัดการออนไลน*  https://mgronline.com/local/detail/9640000090732 

อุบลราชธานี - ชาวบ�านพีมูฟจังหวัดอุบลราชธานียื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคัดค�านนำกฎหมายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมบังคับใช�จนกว%านำข�อเสนอของชาวบ�านบรรจุไว� เพราะกฎหมายฉบับนี้

เท%ากับไล%ชาวบ�านออกจากปVาในอนาคต 

วันนี้ (13 ก.ค.) ท่ีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กลุ%มชาวบ�านท่ีอาศัยอยู%ในพ้ืนท่ีอุทยานแห%งชาติ ปVาสงวน

แห%งชาติท่ีเข�าร%วมกับเครือข%ายขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปRนธรรม (ขปส.) นำโดยนางนิภาภรณ* ปุลา ผู�

ประสานงาน คปสม.อุบลราชธานี มาชุมนุมคัดค�านการนำกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห%งชาติ พ.ศ. 

2562 พระราชบัญญัติปVาสงวนและคุ�มครองสัตว*ปVา พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม เข�าสู%ท่ีประชุม ครม.ในเร็วๆ นี้เพ่ือนำมาบังคับใช� 

โดยกลุ%มชาวบ�านระบุว%า พระราชบัญญัติฉบับใหม%นี้ขาดการมีส%วนร%วมของภาคประชาชน ท้ังท่ีก%อนหน�านี้ ได�

ร%วมกับพีมูฟจัดทำเวทีรับฟaงความเห็นจากชุมชนต%างๆ ท่ีต�องได�รับผลกระทบท่ัวประเทศ แต%ปรากฏไม%มีการนำ

ข�อเสนอของชาวบ�านบัญญัติไว�ในกฎหมาย แต%ใช�ร%างเดิมท่ีมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

เตรียมไว�แล�วมาบังคับใช� ซ่ึงจะส%งผลให�อนาคตชาวบ�านท่ีเคยอยู%ในอุทยานแห%งชาติ หรือปVาสงวนแห%งชาติ ต�อง

ถูกบังคับให�ออกจากพ้ืนปVาท่ีทำกินมาก%อน  จึงร%วมกันยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ* จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม ให�กลับมาทบทวนการนำพระราชบัญญัติดังกล%าวเข�าสู%ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไว�ก%อน จนกว%า

จะได�ข�อยุติร%วมกันกับชาวบ�านพีมูฟ 

นายชัยสุรีย* ราชพลสิทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษเปRนตัวแทนศูนย*ดำรงธรรม จ.อุบลราชธานี มาพบกับผู�ชุมนุม

และรับหนังสือส%งต%อให�รัฐบาลรับทราบข�อเรียกร�องของชาวบ�าน โดยในส%วนของจังหวัดอุบลราชธานี เบ้ืองต�นมี

ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู%ในพ้ืนท่ีอุทยานแห%งชาติและปVาสงวนแห%งชาติซ่ึงต�องได�รับความเดือดร�อน หากมีการนำ

กฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช�จำนวนหลายร�อยครอบครัว เปRนเนื้อท่ีกว%า 1,000 ไร% 



 

เปSดให�รถวิ่งแล�วเส�นทางระเบียง EWEC ย%นเวลาเดินทางขอนแก%น-มุกดาหารได� 1 ชั่วโมง 

เผยแพร%: 13 ก.ย. 2564  ผู�จัดการออนไลน*  https://mgronline.com/local/detail/9640000090667 

มุกดาหาร - เปSดให�รถสัญจรแล�ว เส�นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ช%วงมุกดาหาร-กาฬสินธุ* ระยะทางประมาณ 

35 กิโลเมตร หลังสร�างเสร็จนานกว%า 1 เดือน ชี้ย%นระยะเวลาเดินทางขอนแก%น-มุกดาหารได�กว%า 1 ชั่วโมง 

นายปฏิเวชวุฒิศักย* สุขขี ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร เปSดเผยถึงความคืบหน�าการก%อสร�างถนนทาง

หลวงหมายเลข 12 ช%วงบ�านนาไคร�-คำชะอี ว%า ล%าสุดมีการก%อสร�างแล�วเสร็จ และได�เปSดให�รถยนต*สามารถ

สัญจรได�แม�จะยังไม%ได�รับการส%งมอบจากผู�รับเหมา 

ตลอดเส�นทางสามารถทำความเร็วได�ไม%ต่ำกว%า 80 กิโลเมตรต%อชั่วโมง จุดกลับรถน�อย ส%วนทางร%วมทางแยก

เข�าเขตชุมชนจะออกแบบให�เปRนสะพานยกระดับแทนการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ทำให�ย%นระยะเวลาเดินทาง

ได�พอสมควร โดยเฉพาะการเดินทางจากจังหวัดขอนแก%นมาจังหวัดมุกดาหารสามารถลดระยะเวลาเดินทาง

จากเดิม 3.30 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 2.30 ชั่วโมงเท%านั้น 

เนื่องจากมีการตัดถนนผ%านช%วงเขตปVาสงวนแห%งชาติปVาดงภูสีฐาน ท่ีกรมปVาไม�อนุญาตให�กรมทางหลวงเข�าใช�

ประโยชน*เนื้อท่ีกว%า 29 ไร%โดยตรง และเชื่อมต%อถนนเลี่ยงเมืองท่ีมุ%งหน�าเข�าสู%สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห%งท่ี 

2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยไม%ต�องผ%านเข�าเขตชุมชน ทำให�การขนส%งสินค�าสะดวกยิ่งข้ึน 

ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหารระบุอัตราการเติบโตของรถบรรทุกขนส%งสินค�าท่ีสัญจรถนนสายนี้ เพ่ิม

มากข้ึนเฉลี่ยวันละ 800-900 คัน สอดคล�องกับข�อมูลจากศุลกากรจังหวัดมุกดาหารท่ีมีอัตราการนำเข�า-ส%งออก

มากข้ึน ทำให�ม่ันใจว%าเส�นทางคมนาคมสายนี้ตอบโจทย*แผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว%างประเทศได�เปRนอย%างดี 

กว%า 1 เดือนท่ีมีการเปSดให�รถสัญจรผ%านถนนสายนาไคร�-คำชะอีได�สร�างความประทับใจแก%ผู�ท่ีสัญจรไป-มา 

ขณะเดียวกันพบว%าการคมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึนยังส%งผลดีต%อเศรษฐกิจในชุมชน 



นอกจากนี้ การก%อสร�างท่ีเพ่ิงแล�วเสร็จและยังไม%มีการส%งมอบ ทำให�เจ�าหน�าท่ีอยู%ระหว%างการศึกษาจุดเสี่ยงท่ี

ต�องติดป!ายเตือนเพ่ิมเติม รวมท้ังอยู%ระหว%างเสนอโครงการยกระดับความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท่ีร%วมใช�เส�นทางนี้ 

สำหรับโครงการเส�นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic 

Corridor : EWEC เชื่อมโยงระหว%างเวียดนาม จากเส�นทาง R9 มีจุดเริ่มต�นท่ีเมาะลำไย ไปท่ีเมียวดี เข�าเขต

ไทยท่ี อ.แม%สอด จ.ตาก เชื่อมไปยังพิษณุโลก ขอนแก%น มุกดาหาร และต%อไปยังสะหวันนะเขต เข�าเขต

เวียดนามท่ีเว� และสิ้นสุดท่ีเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจเปRนอีกหนึ่งความพยายามท่ีต�องการยกระดับการพัฒนา ส%งเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และเสริมสร�างศักยภาพของประเทศกลุ%ม GMS ในเวทีการค�าโลก ผ%านการบูรณาการเชื่อมโยง

ประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคเข�าด�วยกัน มุ%งเน�นท่ีการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานหลายแขนง โดยเฉพาะ

เส�นทางคมนาคม ระบบไฟฟ!า โทรคมนาคม สิ่งแวดล�อม และกฎหมาย สำหรับใช�เปRนเส�นทางกระจายสินค�า 

ลำเลียงวัตถุดิบ และรองรับตลาดการท%องเท่ียว 

ท้ังมีวัตถุประสงค*เพ่ือส%งเสริมการขยายตัวด�านอุตสาหกรรม การเกษตร การค�า การลงทุน และบริการ ผลักดัน

ให�เกิดการจ�างงาน สร�างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย%างเท%าเทียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


