


 

 

 
บ้านเขียวเมืองแพร่ สองปียังไม่คืบ จ่อของบใหม่ หลังก้อนเก่า 10 ล้าน เหลือเพียง 1.5 ล้าน 

เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีฟ้ืนฟูอาคารบ้านเขียวภายในสวนรุกขชาติ เชตวัน อ.เมือง จ.แพร่ หลังถูกทุบเหลือแต่
ซากเม่ือ เกือบสองปีท่ีผ่านมา และยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยในวันนี้ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางเสาวลักษณ์ 
วิสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ นายกุลศักด์ิ ชัยวณณคุปต์ รองนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ สมาคมรักษ์เมือง
เก่าแพร่ ได้ร่วมประชุมถึงประเด็นดังกล่าว 

โดยนายธีวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานสมาคม ร่วมด้วย นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี13 ในการ ติดตามความคืบหน้า
การบูรูณะฟ้ืนฟูอาคารป่าไม้ภาคแพร่ (บอมเบย์เบอร์ม่า) ได้ข้อสรุป คือ งบท่ีจัดเตรียมไว้ประมาณ 10 ล้านบาท ได้ถูกนําไปใช้ฉุกเฉินแล้ว เหลือ 1.5 
ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างทําเร่ืองให้กรมศิลปากร ยืนยันงบประมาณการก่อสร้างใหม่ เพราะวัสดุอุปกรณ์ราคาสูง ภายใน Q2/2565 กรม
ทรัพยากรฯ จะรวบรวมงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจัดสร้างอาคารฯ คาดว่าจะก่อสร้างได้ Q4/2565 

ในส่วนการใช้ประโยชน์ในอนาคต สมาคมรักษ์เมืองเก่าแพร่ รับจะประสานสถาบันการศึกษาเพ่ือออกแบบจัดภูมิทัศน์ และการใช้พ้ืนท่ีเสนอให้
เจ้าของพ้ืนท่ีดําเนินการต่อ โดยเชิญกรมศิลปากร หารือร่วมการบูรณะอาคารโบราณสถาน 3 หลัง ในโรงเรียนป่าไม้เก่าด้วย เพ่ือให้สอดคล้องเป็น
แนวทางเดียวกัน 

ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้าง ท่ีคาดว่าจะเริ่มในปี 2565 นั้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่างบประมาณจะมาจากส่วนไหน ท้ังๆท่ีก่อนหน้านั้น 
ท้ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพ้ืนท่ีและรับปากกับชาวแพร่ว่าจะจัดสรร
งบประมาณมา ฟ้ืนฟูและสร้างอาคารหลังดังกล่าวกลับคืนมา ถึงขณะนี้เร่ืองเงียบไป โดยไม่มีความคืบหน้า ทําให้เครือข่ายภาคประชาชน ได้จัด
หารือแนวทางในวันนี้ถึงทิศทาง การฟ้ืนฟู ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
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วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการฟ้ืนฟูอาคารบ้านเขียน ภายในสวนรุกขชาติเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่ หลังถูกทุบ
เหลือแต่ซากเม่ือเกือบ 2 ปีท่ีผ่านมา และยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยในวันนี้ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่  
นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ นายกุลศักด์ิ ชัยวณณคุปต์ รองนายกสมาคมท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ 
นายธีวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานสมาคมรักษ์เมืองเก่าแพร่ และนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนรัุกษ์ท่ี 13 

โดยได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการบูรณะฟื้นฟูอาคารป่าไม้ภาคแพร่ (บอมเบย์เบอร์ม่า) ซ่ึงได้ข้อสรุป คือ งบท่ีจัดเตรียมไว้ประมาณ 10 ล้านบาท 
ได้ถูกนําไปใช้ฉุกเฉินแล้ว เหลือ 1.5 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทําเร่ืองให้กรมศิลปากร ยืนยันงบประมาณการก่อสร้างใหม่ เพราะวัสดุอุปกรณ์
ราคาสูง ภายในไตรมาส 2 ของปี 2565  กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรวบรวมงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือจัดสร้างอาคารฯ คาดว่าจะ
ก่อสร้างได้ในไตรมาส 4 ของ ปี 2565 ในส่วนการใช้ประโยชน์ในอนาคต สมาคมรักษ์เมืองเก่าแพร่ รับจะประสานสถาบันการศึกษาเพ่ือออกแบบจัด
ภูมิทัศน์และการใช้พ้ืนท่ีเสนอให้เจ้าของพ้ืนท่ีดําเนินการต่อ โดยเชิญกรมศิลปากร หารือร่วมการบูรณะอาคารโบราณสถาน 3 หลัง ในโรงเรียนป่าไม้
เก่าด้วย เพ่ือให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 

นายธีรวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานสมาคมรักษ์เมืองเก่าแพร่ กล่าวว่า ผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปี ยังไม่มีความคืบหน้าท่ีชัดเจนว่าการฟ้ืนฟู หรือ การสร้างมา
ใหม่ทดแทนจะมาจากส่วนไหน ท้ังท่ีตอนเกิดเหตุ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกัน แต่พอเวลาผ่านไป ก็เงียบ ชาวแพร่ได้แต่นั่ง
มองซากปรักหักพัง ในการประชุมหารือวันนี้เพ่ือทราบความชัดเจนว่าจะมีงบประมาณจากส่วนไหนเข้ามาเติมเต็มและดําเนินการได้ 

 



ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้าง ท่ีคาดว่าจะเร่ิมในปี 2565 นั้นยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่างบประมาณจะมาจากส่วนไหน ท้ังๆท่ีก่อนหน้านั้น ท้ัง 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพ้ืนท่ีและรับปากกับชาวแพร่ว่าจะจัดสรรงบประมาณมาฟื้นฟูและ
สร้างอาคารหลังดังกล่าวกลับคืนมา ถึงขณะนี้เร่ืองเงียบไป โดยไม่มีความคืบหน้า ทําให้เครือข่ายภาคประชาชนได้จัดหารือแนวทางในวันนี้ถึงทิศ
ทางการฟ้ืนฟูว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แก๊งมอดไม้แอบเข้ามาลักตัดต้นพะยูงอายุ 20-30 ปี ในศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 13 ต้น มูลค่าหลายล้านบาท คาดเป็น
ขบวนการเดียวกันท่ีเคยก่อเหตุในโรงเรียนเม่ือหลายปีท่ีแล้ว 

เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 2 พ.ย.64 ท่ีศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น น ส.สุทธิศา ฉิมหลวง อายุ 45 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
2 บ.ดอนหมากพริก ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พาผู้สื่อข่าวลงพ้ืนท่ีดูร่องรอยต้นพะยูงขนาดใหญ่ถูกแก๊งมอดไม้แอบ
ลักลอบเข้ามาตัดขโมยไปจํานวน 13 ต้น หลังจากเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.กิตติพล สีแพน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไผ่ โดยต้นพะยูงแต่ละต้นนั้น 
คนร้ายจะเลือกต้นท่ีมีแกน มีใจกลางเพื่อให้ได้ราคาสูง ส่วนต้นไหนท่ีแกนกลางไม่มีหรือถูกปลวกกินก็จะปล่อยท้ิงไว้ให้ดูต่างหน้าหลายต้น พร้อมท้ัง
พบร่องรอยยางรถบรรทุก 6 ล้อท่ีว่ิงออกจากศูนย์สาธิตฯข้ึนบนถนนรอบหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านหลายคนพบเห็น และยืนยันตรงกันว่าเป็นรถ 6 ล้อ
ต้องสงสัยขนไม้พะยูงท่ีแอบลักลอบตัดไป 

น.ส. สุทธิศา กล่าวว่า ภายในศูนย์สาธิตฯจะมีต้นพะยูงอยู่หลายร้อยต้น ท้ังต้นท่ีปลูกเอาไว้และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยต้นท่ีใหญ่สุดก็มีอายุ
ประมาณ 30 ปี ต้ังแต่ก่อนหน้านี้เคยสร้างเป็นศูนย์หม่อนไหมฯแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปกลายเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อท่ี 
374 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ี 2 หมู่บ้านของ ต.แคนเหนือ คือบ้านดอนหมากพริก ม. 2 และ บ้านลิ้นฟ้า ม. 8 เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์โดยการดูแลของ 
อบต.แคนเหนือ 

"วันเกิดเหตุมี 2 วัน คือคืนวันท่ี 15 ต.ค. ซ่ึงคนร้ายแอบมาตัดต้นพะยูงต้นใหญ่ไป 6 ต้น และมาขนย้ายช่วงกลางคืนวันท่ี 16 ต.ค. ต่อมาล่าสุด เม่ือ
วันท่ี 31 ต.ค. ถูกคนร้ายตัดไปอีก 7 ต้น รวมท้ังสิ้นท่ีคนร้ายมาลักลอบตัดต้นพะยูงขโมยไปท้ังสิ้นรวม 13 ต้น มูลค่ารวมหลายล้านบาท แต่ละต้นมี
สภาพสมบูรณ์ โดยท้ัง 2 เหตุการณ์ได้เข้าแจ้งความกับตํารวจ สภ.บ้านไผ่ท้ัง 2 คร้ัง เพ่ือให้ตํารวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดี คาดว่าจะทํา
เป็นขบวนการและก่อเหตุมาแล้วหลายคร้ัง และลักษณะคล้ายกับท่ีเคยก่อเหตุในโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ถึง 3 คร้ัง เม่ือปี 
2560 และปีน้ีช่วงต้นเดือนตุลาคม ก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน โดยพฤติกรรมและลักษณะจะคล้ายๆกัน คือมาถามซ้ือท่ีในโรงเรียนบ้านดอน
หมากพริกลิ้นฟ้า ซ่ึงมีต้นพะยูงอยู่และต้นใหญ่หลายต้น แต่ทางโรงเรียนและชาวบ้านยืนยันว่าไม่ขายก่อนท่ีต้นพะยูงในศูนย์สาธิตจะถูกตัดไป เพราะ
ตนเองและชาวบ้านเน้นไปท่ีโรงเรียนมากกว่าท่ีศูนย์สาธิตฯแห่งนี้ และคาดว่าจะเป็นคนร้ายแก๊งค์เดียวกัน" 

น.ส.สุทธิศา กล่าวต่ออีกว่า มีชาวบ้านหลายคนพบเห็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนไม้เต็มหลังรถขับออกจากหมู่บ้านไป และมีรถกระบะ และรถเนี้ยบ
สําหรับขุดเจาะ ขับตามลักษณะเป็นขบวนการและไม่เกรงกลัวกฎหมาย อยากจะให้ทางตํารวจช่วยติดตามตัวคนร้ายแก๊งค์นี้มาดําเนินคดีตาม
กฎหมายโดยเร็ว และอยากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาหาวิธีป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุซํ้าอีก เพราะตอนนี้ต้นพะยูงในศูนย์สาธิตยังมีอีก
หลายต้นท่ีต้นใหญ่ กลัวว่าจะถูกคนร้ายกลุ่มนี้มาตัดขโมยไปอีก และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบรถต้องสงสัยคันหนึ่งแต่คนไม้ประดู่ ซ่ึงทาง
ตํารวจอยู่ระหว่างตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน 


