
สรุปขาวประจําในวันท่ี  12 ตุลาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- วัดหนองวัวดําขอความเมตตากรมปาไมเรงพิจารณาขอใหที่ดินปาสงวนแหงชาติ   
(เดลินิวส  12 ต.ค. 64  หนา 10) 
- แกงกระจานมหัศจรรยแหงผืนปา  (ผูจัดการรายวัน 360° วันที่ 12 ต.ค. 64  หนา 1,18) 
- นายกฯ ลั่นพลิกโฉมประเทศสูเศรษฐกิจสรางคุณคา  (สยามรัฐ  12 ต.ค. 64  หนา 1,2) 
 
สื่อออนไลน 
- ปลัด มท.เปนประธานฝายคฤหัสถ โครงการปลูกตนไมประจํา 77 จังหวัดเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  (ไทยรัฐ  11 
ต.ค. 64)  https://www.thairath.co.th/news/local/2216827 
- EIA สุดพิลึกผันน้ํายวม 7 หมื่นลาน  (ไทยโพสต  12 ต.ค. 64) 
https://www.thaipost.net/main/detail/119455 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26297
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: วัดหนองวัวดำขอความเมตตากรมป่าไม้เร่งพิจารณาขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

รหัสข่าว: C-211012004035(12 ต.ค. 64/04:36) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 52.17 Ad Value: 109,557 PRValue : 328,671 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3538
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: 'แก่งกระจาน' มหัศจรรย์แห่งผืนป่า มรดกโลกใต้พระบารมี รัชกาลที่ ๙

รหัสข่าว: C-211012040080(12 ต.ค. 64/05:08) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 172.64 Ad Value: 258,960 PRValue : 776,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3538
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: 'แก่งกระจาน' มหัศจรรย์แห่งผืนป่า มรดกโลกใต้พระบารมี รัชกาลที่ ๙

รหัสข่าว: C-211012040080(12 ต.ค. 64/05:08) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 172.64 Ad Value: 258,960 PRValue : 776,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3538
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: 'แก่งกระจาน' มหัศจรรย์แห่งผืนป่า มรดกโลกใต้พระบารมี รัชกาลที่ ๙

รหัสข่าว: C-211012040080(12 ต.ค. 64/05:08) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 172.64 Ad Value: 258,960 PRValue : 776,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3538
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

หัวข้อข่าว: 'แก่งกระจาน' มหัศจรรย์แห่งผืนป่า มรดกโลกใต้พระบารมี รัชกาลที่ ๙

รหัสข่าว: C-211012040080(12 ต.ค. 64/05:08) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 172.64 Ad Value: 258,960 PRValue : 776,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24655
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: นายกฯ ลั่นพลิกโฉมประเทศ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เปลี่ยนผ่านอย่าง...

รหัสข่าว: C-211012021010(12 ต.ค. 64/04:52) หน้า: 1/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 152.25 Ad Value: 159,862.50 PRValue : 479,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24655
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: นายกฯ ลั่นพลิกโฉมประเทศ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เปลี่ยนผ่านอย่าง...

รหัสข่าว: C-211012021010(12 ต.ค. 64/04:52) หน้า: 2/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 152.25 Ad Value: 159,862.50 PRValue : 479,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24655
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: นายกฯ ลั่นพลิกโฉมประเทศ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เปลี่ยนผ่านอย่าง...

รหัสข่าว: C-211012021010(12 ต.ค. 64/04:52) หน้า: 3/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 152.25 Ad Value: 159,862.50 PRValue : 479,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24655
วันที่: อังคาร 12 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: นายกฯ ลั่นพลิกโฉมประเทศ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เปลี่ยนผ่านอย่าง...

รหัสข่าว: C-211012021010(12 ต.ค. 64/04:52) หน้า: 4/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 152.25 Ad Value: 159,862.50 PRValue : 479,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



 ปลัด มท. เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ ์โครงการปลูกต้นไม้ประจาํ 77 จังหวัดเพอืเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ ศูนยป์ฏิบัติธรรม "ธมฺมรสีํ" ต.เขาใหญ่ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 

เพอืเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุพ์ชืทหีลากหลายในอนาคต 

วนัที 11 ต.ค. 2564 ณ ศนูยป์ฏิบตัิธรรม "ธมฺมรสีํ" ต.เขาใหญ่ อ.ชะอาํ จ.เพชรบรีุ นายสทุธิพงษ ์จลุเจรญิ 

ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ ์โครงการปลูกตน้ไมป้ระจาํ 77 จงัหวดัเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั โดยมี เจา้ประคณุสมเด็จพระมหาธีราจารย ์กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้

อาวาสวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์โอกาสนี พระครูวชัรสวุรรณาทร เจา้

คณะอาํเภอเมืองเพชรบรีุ พระครูวชัรชลธรรม เจา้คณะอาํเภอท่ายาง พระสงัฆาธิการ พระเถรานเุถระ นายดสิุต เข

มะศกัดชิยั สมาชิกวฒิุสภา นายณฐัวฒิุ เพ็ชรพรหมศร รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรีุ รกัษาราชการแทนผูว้่า

ราชการจงัหวดัเพชรบรีุ นายภคพสั สง่วฒันายทุธ นายอาํเภอชะอาํ พรอ้มดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ ภาคเอกชน 

และประชาชนในพืนที รว่มพิธี 
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นายสทุธิพงษ ์จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย กล่าววา่ สาํนกัปฏิบตัธิรรม "ธมฺมรสีํ" เป็นทีธรณีสงฆข์องวดั

พระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ก่อตงัขึนโดยพระอาจารยม์นสั ธมัมรงัสี วดัพระเชตพุน ซงึไดอ้ทุิศทีดินถินกาํเนิดที ต.

เขาใหญ่ อ.ชะอาํ จ.เพชรบรีุ อนัเป็นมรดกตกทอดจากโยมบิดามารดาจาํนวน 39 ไรเ่ศษ สรา้งสถานปฏิบตัธิรรม มี

เสนาสนะ คือ ศาลาปฏิบตัิธรรม 1 หลงั กฏุิสงฆ ์12 หลงั ทีพกัผูป้ฏิบตัธิรรม โรงครวั หอ้งสขุา และบ่อนาํบาดาล ซงึ

หลงัจากพระอาจารยม์นสั ธัมมรงัสี ถึงมรณภาพเมือวนัที 20 มกราคม 2552 คณะสงฆว์ดัพระเชตพุน ไดเ้ขา้มา

ดแูลในสมยัพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานกุโร ป.ธ.๔) และพระธรรมรตันากร (สีนวล ป ฺญาวชิโร ป.ธ.๙) 

อดีตเจา้อาวาสวดัพระเชตพุน ไดแ้ตง่ตงัคณะกรรมการขึนมาดแูลปรบัปรุงพฒันาและซือทีดินเพิมเตมิ โดยรว่มกบั

มลูนิธิ "ทนุพระพทุธยอดฟ้า" ในพระบรมราชปูถมัภ ์และมลูนิธิสงัเค็ดสมเด็จพระสงัฆราช ปุ่ น ปณฺุณสิริ ปัจจบุนัมี

เนือที 115 ไรเ่ศษ สภาพพืนทีแหง้แลง้เป็นดินทราย โดยไดมี้การปรบัปรุงพฒันาพืนทีดว้ยการปรบัปรุงดิน ขดุบอ่นาํ 

ปลกูตน้ไมห้ลากหลายชนิดจาํนวนหลายพนัตน้ เพือเพิมพืนทีสีเขียว สรา้งความรม่รืน และทาํใหเ้ป็นแหล่งศกึษา

เรียนรูพ้นัธุพื์ชทีหลากหลายในอนาคต โดยปัจจบุนัมีพระราชเวที (สรุพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) เจา้คณะภาค 12 ผูช้ว่ย

เจา้อาวาสวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการดแูลศนูยป์ฏิบตัธิรรม "ธมฺมร ํ

สี" ซงึไดด้าํเนินการมาเป็นลาํดบั รว่มกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน และชมุชนในพืนที ปลกูตน้ไมไ้ปแลว้หลายชนิด 

จาํนวนหลายพนัตน้ 
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นายสทุธิพงษ ์จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิมเตมิวา่ โครงการปลูกตน้ไมป้ระจาํ 77 จงัหวดั เฉลิมพระ

เกียรติ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ในวนันี คณะสงฆว์ดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม รว่มกบัมลูนิธิ "ทนุ

พระพทุธยอดฟ้า" ในพระบรมราชปูถมัภ ์กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเพชรบรุี มลูนิธิสิรวิฒันภกัดี บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

และชมุชนในพืนที ดาํเนินการปลกูตน้ไมส้ญัลกัษณข์องจงัหวดัตา่งๆ เพือใหเ้ป็นทีศกึษาเรยีนรูต้น้ไมป้ระจาํทอ้งถิน

ตา่งๆ ของไทย จงึไดใ้หจ้งัหวดัเพชรบรุี เขา้มาดาํเนินการจดัทาํขอ้มลูตน้ไมเ้พือเป็นศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุกรรมพืชอนั

เนืองมาจากพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) และขอกราบขอบพระคณุ

ทา่นเจา้ประคณุสมเด็จพระมหาธีราจารย ์ทีเมตตามาเป็นประธานสงฆ ์และขอขอบพระคณุหนว่ยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน และชมุชนทอ้งถิน ทีไดใ้หก้ารอปุถมัภ ์สนบัสนนุ ส่งเสรมิกิจกรรมนีใหส้าํเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดีเจา้

ประคณุสมเด็จพระมหาธีราจารย ์กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราช

วรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ ์ไดก้ล่าววา่ รูส้ึกมีความปีติยินดีอยา่งยิง ทีโครงการปลกูตน้ไมป้ระจาํ 77 จงัหวดั

เพือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั ไดร้บัความอปุถมัภจ์ากภาครฐั ภาคเอกชน และ

ประชาชนจงัหวดัเพชรบรุี และจงัหวดัใกลเ้คียง ทีไดใ้หค้วามสนใจในโครงการฯ โดยสถานปฏิบตัิธรรมแหง่นี จะ

เป็นสถานทีสาํคญัในการพฒันาพืนทีแหง่นีใหเ้ป็นพรหมนียสถาน ทงัในพืนทีจงัหวดัเพชรบรีุและประเทศไทย ให้

สมกบัทีประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางพระพทุธศาสนาของโลก 

จากนนั เจา้ประคณุสมเด็จพระมหาธีราจารย ์ประธานฝ่ายสงฆ ์ไดร้ว่มปลกูตน้ยางนา (ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั

อบุลราชธานี) นายสทุธิพงษ ์จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายคฤหสัถ ์ร่วมปลกูตน้ไทรยอ้ยใบแหลม 

(ตน้ไมป้ระจาํกรุงเทพมหานคร) นายดสิุต เขมะศกัดชิยั สมาชิกวฒุิสภา รว่มปลกูตน้พิกลุ (ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั

ลพบรีุ) นายณฐัวฒุิ เพ็ชรพรหมศร รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรีุ รกัษาราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรีุ 

รว่มปลกูตน้หวา้ (ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัเพชรบรีุ) โดยมี พระสงัฆาธิการ ภิกษุ สามเณร นายอาํเภอชะอาํ หวัหนา้

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพืนที รว่มกนัปลกูตน้ไมป้ระจาํ 77 จงัหวดั โดยปฏิบตัิตามมาตรการ

ปอ้งกนัและการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเครง่ครดั 
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เมือวนัที 7 ตลุาคม 2564 ทีผ่านมา นางสาวเฉลิมศรี ประเสรฐิศรี ทนายความจากมลูนิธิศนูยข์อ้มลูชมุชน ในฐานะ

ทีมกฎหมายของเครือข่ายประชาชนลุม่นาํยวม เงา เมย สาละวิน ไดร้บัจดหมายตอบรบัจากสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กรณีโครงการเพิมปรมิาณนาํตน้ทนุเขือนภมูพิล (แนวส่งนาํยวม) หรือโครงการผนันาํยวม โดย

จดหมายดงักลา่วลงวนัที 1 ตลุาคม 2564  โดยเนือหาระบวุา่ ตามทีท่านไดมี้หนงัสือคาํรอ้ง ลงวนัที 20 กนัยายน 

2564 ขอใหพิ้จารณาทบทวนโครงการเพมิปรมิาณนาํตน้ทนุใหเ้ขือนภมูพิล แนวส่งนาํยวมนนั สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรีไดป้ระสานสง่เรืองใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซงึมีหนา้ทีรบัผิดชอบกรณีทีไดมี้

หนงัสือคาํรอ้งดงักล่าวแลว้อย่างไรก็ตาม ก่อนหนา้ทีมีกรณีรอ้งเรียนเกียวกบัรายงานผลกระทบสงิแวดลอ้ม (EIA) 

ของโครงการ ซงึกรมชลประทานไดว้า่จา้งใหม้หาวิทยาลยันเรศวรจดัทาํ แตป่ระชาชนในพืนทีไดร้อ้งเรียนว่า 

กระบวนการจดัทาํ EIA โครงการดงักล่าวขาดการมีสว่นรว่ม และพบวา่อาจจะมีการใชข้อ้มลูบางส่วนทีไมถ่กูตอ้ง 

เชน่ ชือและรูปบคุคลในรายงานทีถกูอา้งองิ แตร่ายงานดงักลา่วกลบัไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการผูพิ้จารณารายงาน EIA แลว้ทางเครือข่ายทราบวา่จะมีการนาํรายงานดงักลา่วเขา้ทีประชมุของ

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) ในวนัที 15 กนัยายน 2564 จึงไดท้าํหนงัสือไปยงั กก.วล. และ 
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คณะรฐัมนตรี (ครม.) ลงวนัที 13 กนัยายน 2564 เพือแสดงจดุยืนคดัคา้นไมเ่ห็นดว้ยกบัโครงการเพมิปรมิาณนาํ

ตน้ทนุใหเ้ขือนภมูพิล และขอใหเ้ลือนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มของ กก.วล.ออกไป  

โดยขอใหส้ง่กลบัรายงาน EIA ใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการทบทวนการพิจารณารายงานใหค้รอบคลมุในทกุมิต ิ

แตก็่ไมเ่ป็นผล เพราะ กก.วล. ทีมี พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน ไดพ้ิจารณาอนมุตัิ

ผ่านรายงานดงักลา่วไปในวนัที 15 กนัยายน 2564 แลว้ และจะนาํเขา้สู ่ครม.พิจารณาในเรว็ๆ นี 

 ทงันี เครือข่ายไดท้าํหนงัสือคดัคา้นไปยงัสาํนกันายกรฐัมนตรีเพือใหพิ้จารณาระงบัการนาํ EIA เขา้

พิจารณาโดย กก.วล.และคดัคา้นโครงการ แตห่นงัสือเพงิสง่กลบัมายงัเครือข่ายนนั อา้งเฉพาะเรืองคดัคา้น

โครงการ และยงัระบวุนัในเอกสารไมถ่กูตอ้ง เห็นไดว้า่ โครงการมีการดาํเนินการในลกัษณะขาดการมีสว่นรว่มของ

ประชาชนในพืนที ขอ้มลูใน EIA ก็อาจจะไมถ่กูตอ้ง และดเูหมือนจะเรง่รดัดาํเนินการ 

เครือข่ายเป็นหว่งว่าการดาํเนินการโครงการ ซงึจะใชเ้งินลงทนุกวา่ 7.1 หมืนลา้นบาท ทงัๆ ทีไมมี่ความจาํเป็นใดๆ 

และทีผ่านมาเห็นไดช้ดัวา่ หนว่ยงานไดเ้พิกเฉยต่อการมีส่วนรว่มและขอ้ห่วงกงัวลของชมุชนในพืนที ซงึส่วนใหญ่

เป็นชนเผ่าพืนเมือง ชาวไทยเชือสายกะเหรยีง ใน จ.ตาก จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน อาจจะก่อใหเ้กิดความ

เสียหายทงัตอ่ชมุชนและทรพัยากรธรรมชาตสิงิแวดลอ้ม 

 ทางดา้นนางสาวมดึา นาวานารถ ประชาชนหมู่บา้นท่าเรือ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่งสอน ซงึมีภูมิลาํเนาอยูร่ิม

แม่นาํยวม ใกลก้บัจดุสรา้งเขือนแมน่าํยวม ระบวุ่า วนัที 28 ก.ย. ไดมี้เจา้หนา้ทีซงึแนะนาํตวัวา่มาจากกรม

ชลประทาน เดินทางมาทีหมู่บา้นทา่เรือ และถามหาพีสาวของตน เนืองจากตนเองขณะนีไมไ่ดอ้ยู่ทีหมู่บา้น และที

หมู่บา้นไมมี่สญัญาณโทรศพัท ์เจา้หนา้ทีคณะดงักล่าวไดข้อถ่ายรูป บอกกบัพีสาวว่ารูจ้กักบัตนเป็นอย่างดี และ

เสนอคา่ชดเชยให ้โดยแจง้ว่าบา้นของพีสาวจะโดนนาํท่วมจากการสรา้งเขือน 

หลายปีทีผ่านมา ทกุครงักรมชลประทานไมเ่คยแจง้วา่บา้นของพีสาวจะโดนนาํท่วม ในรายชือผูไ้ดร้บัผลกระทบก็

ไมเ่คยระบชืุอพีสาว แตค่รงันีกลบัมาแจง้ว่าจะท่วมและจะชดเชยให ้รูส้ึกแปลกใจมาก และอยากทราบว่าความจริง

ของผลกระทบจากโครงการนีตอ่พืนทีป่าอนรุกัษ ์พืนทีชมุชนใน 3 จงัหวดั จะเป็นอย่างไรกนัแน่ ทีสาํคญัคือ

เจา้หนา้ทีชดุนีเขา้มาจากนอกพืนที อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่งสอน ซงึเวลานีชาวบา้นไมอ่ยากใหค้นขา้งนอกเขา้-ออก 

เพราะตอ้งการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 และตอนทีขอถ่ายรูปก็ใหท้กุคนถอดหนา้กากดว้ย ทาํให้

ทกุคนรูส้ึกกงัวลใจเพิมอีก การเขา้มาของคนนอกถือว่าไมเ่คารพชมุชมเลย”  

ก่อนหนา้นี นายเฉลิมเกียรต ิคงวิเชียรวฒัน ์รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ระบวุา่ งบประมาณโครงการ

กว่า 70,000 ลา้นบาท เมือสรา้งเสร็จจะส่งประโยชนต์อ่ประเทศอย่างมาก ในการศกึษาผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

(EIA) ยืนยนัวา่เป็นไปตามระเบียบการศกึษาทีมีกฎหมายคมุทกุระดบั รวมถึงการพิจารณาทางเลือกอืนกรณีหาก 

 

2/3 



 

ไมมี่โครงการนี ก็พบว่าไมส่ามารถมีปรมิาณนาํมาทดแทนกนัไดแ้บบมีนยัสาํคญัตอ่ลุ่มเจา้พระยาทีดแูล 22 จงัหวดั 

หรือกรณีการปรบัปรุงเพิมประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดมิทีก่อสรา้งมาเป็นเวลานาน และกรมชลฯ ก็ได้

ดาํเนินการควบคูก่นัไป รวมถึงการปรบัวิธีการปลกูขา้วเปียก-สลบัแหง้ ซงึเป็นการพิจารณาทงัดา้นอปุสงคแ์ละ

อปุทาน 

รองอธิบดีใหข้อ้มลูสือมวลชนอีกว่า ส่วนประเด็นทีมีการปรบัปรุงแกไ้ข อาทิ                                                       

 1. กรมจะสนบัสนนุงบประมาณใหก้รมป่าไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพื์ชปลกูป่าเพมิ 2 

เทา่ หรือประมาณ 7,000 ไร ่ 

 2. ประชาชนทีไดร้บัผลกระทบ จาํนวน 29 ราย 34 แปลง จะมีการชดเชยอยา่งเป็นธรรมตามทีกฎหมาย

กาํหนด  

 3. ดา้นพนัธุส์ตัวน์าํ ไดร้ว่มกบักรมประมงศกึษาระบบนิเวศและแนวทางแกไ้ข จะมีการทาํบนัไดทางผ่าน

ปลาเพอืการอนรุกัษ์ การปอ้งกนัสตัวน์าํขา้มลุ่ม โดยระบบการยบัยงัปลาดว้ยคลืนเสียง การติดตงัระบบรวบไขป่ลา

จมและไข่ปลาลอยออกจากสถานีสบูนาํ เป็นตน้ 

  4. ออกแบบเขือนโดยใหค้วามสาํคญักบัธรณีวิทยา ระบบสบูนาํจะลกึลงไปใตผิ้วดนิ 30 เมตร จงึไมมี่

ผลกระทบตอ่ตลิง  

 5. การออกแบบปากอโุมงคท์างนาํออก ทีบา้นแมงู่ด อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่รวมถึงการปรบัปรุงลาํหว้ยเพือ

เพมิประสิทธิภาพการไหลของนาํ จะไมก่ระทบตอ่ประชาชนหว้ยแมง่ดู สาํหรบัพืนที 5 ไร ่ใชส้รา้งอาคารสลาย

พลงังาน จะชดเชยใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบอย่างเป็นธรรม และ  

 6. พืนทีกองวสัดจุะมีการปอ้งกนัไมใ่หก้ระทบตอ่ระบบนิเวศ และว่าเขือนนาํยวมเป็นเขือนหินถมดาด

คอนกรตีกกัเก็บนาํ 68.74 ลา้นลบ.ม. อโุมงคส์ง่นาํยาว 61.52 กิโลเมตร จะผนันาํในช่วงฤดฝูน ตงัแตเ่ดือน

มิถนุายน-มกราคม ไม่ผนัในชว่งฤดแูลง้. 
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