




ปีที่: 73 ฉบับที่: 23475
วันที่: เสาร์ 30 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ไม้ของกลางหาย

รหัสข่าว: C-220430009053(30 เม.ย. 65/03:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.85 Ad Value: 6,850 PRValue : 20,550 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11477
วันที่: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-ยึดไม้หวงห้าม

รหัสข่าว: C-220501037019(30 เม.ย. 65/06:41) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 7.65 Ad Value: 9,180 PRValue : 27,540 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11476
วันที่: เสาร์ 30 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: ยุติธัมพัง

รหัสข่าว: C-220430012025(30 เม.ย. 65/02:36) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 62.70 Ad Value: 75,240 PRValue : 225,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11476
วันที่: เสาร์ 30 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: ยุติธัมพัง

รหัสข่าว: C-220430012025(30 เม.ย. 65/02:36) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 62.70 Ad Value: 75,240 PRValue : 225,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26499
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สายเที่ยวแนวรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาดบินตรงสู่...เบตง

รหัสข่าว: C-220502004028(2 พ.ค. 65/04:43) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 84.40 Ad Value: 151,920 PRValue : 455,760 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26499
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สายเที่ยวแนวรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาดบินตรงสู่...เบตง

รหัสข่าว: C-220502004028(2 พ.ค. 65/04:43) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 84.40 Ad Value: 151,920 PRValue : 455,760 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26499
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สายเที่ยวแนวรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาดบินตรงสู่...เบตง

รหัสข่าว: C-220502004028(2 พ.ค. 65/04:43) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 84.40 Ad Value: 151,920 PRValue : 455,760 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3779
วันที่: อาทิตย์ 1 - พุธ 4 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจทั่วไป-ภูมิภาค

หน้า: 10(ขวา)

ภาพข่าว: จำปาป่าเพิ่มสีเขียว

รหัสข่าว: C-220501022004(30 เม.ย. 65/06:07) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 13.55 Ad Value: 16,937.50 PRValue : 50,812.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

30 เม.ย. 2565 19:45 น. 

กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี เซ็น MOU นําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

วันนี้ (30 เม.ย.65) เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 
ระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน 
และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 



ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้-กรมศิลป์-อุดรธานี ผนึกดันอุทยานฯ ภูพระบาท-แหล่งวัฒนธรรมสีมา สู่มรดกโลก 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 - 10:30 น. 

 
กรมป่าไม้-กรมศิลป์-อุดรธานี ผนึกดันอุทยานฯ ภูพระบาท-แหล่งวัฒนธรรมสีมา สู่มรดกโลก 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะอธิบดี
กรมป่าไม้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กับ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 
อธิบดีกรมศิลปากร นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพาน และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
สนับสนุน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชี
มรดกโลก 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ท้ังนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ 
ภูพระบาท เพ่ือประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

 “ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ.2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ.2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าวและวา่ 

“กรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกวัฒนธรรม จากท้ังภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
แหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

สําหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในคร้ังนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 



 
'กรมป่าไม้'ร่วมดัน'อุทยานฯภูพระบาท-แหล่งวัฒนธรรมสีมา-วัดพระพุทธบาทบัวบาน'ข้ึนมรดกโลก 

 
1 พ.ค. 2565 - 10:18 น. 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจ.อุดร MOU นํา “อุทยานฯ ภูพระบาท – แหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน” เข้าสู่บัญชีมรดกโลก
กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว 

เม่ือวันท่ี 1 พ.ค. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กับ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรม
ศิลปากร นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน 
และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เพ่ือสนับสนุน อุทยานประวัติศาสตร์ภู
พระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

ท้ังนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น
สวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือประโยชน์ต่อปวงชน
ชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าวและว่า 

กรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกวัฒนธรรม จากท้ังภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
แหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

สําหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในคร้ังนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 



 

กรมศิลป์ร่วมกรมป่าไม้ผนึกพลังดัน “ภูพระบาท” จ.อุดรฯ ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก 

เผยแพร่: 1 พ.ค. 2565 12:05 

 
อุดรธานี - กรมศิลป์ กรมป่าไม้ และจังหวัดอุดรธานี ผนึกกําลังดันอุทยานประวัติศาสตร์ “ภูพระบาท” เข้าสู่บัญชีมรดกโลก เผยเป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวอุดรฯ ท่ีจะเป็นจังหวัดเดียวของไทยท่ีมีแหล่งมรดกโลกมากถึง 2 แห่ง 

พร้อมกันนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม 
เพ่ือนําแผนการบริหารจัดการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น และหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภู
พระบาทให้การต้อนรับ 

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมศักยภาพของโบราณสถาน โดยเฉพาะ
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ซ่ึงเราได้พบหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงร่องรอยอารยธรรมและความเชื่อของมนุษย์ ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ี
ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 3,000 ปี เราเห็นว่าในพ้ืนท่ีท่ีเราอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีถือว่าผู้คนในเขตภูมิภาคอีสาน โดยเฉพาะฝั่งไทยและ
ลาวได้มีการใช้มาอย่างต่อเนื่อง 

กระท่ังได้มีการประกาศข้ึนทะเบียนภูพระบาทเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปี 2524 วันท่ี 28 เมษายนจากวันนั้นถึงวันนี้ครบ 40 ปีแล้ว รวมถึงพ้ืนท่ี
ท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกันคือ วัฒนธรรมเสมา ซ่ึงอยู่ท่ีวัดพระพุทธบาทบัวบาน เราได้ยกเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ไปแล้วเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2535 

จากนั้นก็มีการพัฒนาพ้ืนท่ีมาโดยตลอด ด้วยเห็นว่าพ้ืนท่ีมีศักยภาพและอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นมีความเป็นของแท้ด้ังเดิม จึงมีการเสนอรายชื่อเบื้องต้น
ของมรดกโลกในปี 2547 

 
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือปี 2562 เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวัฒนธรรมของประเทศ โดยให้กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลกในส่วนของภูพระบาท 

"ฉะนั้นเราม่ันใจว่าจังหวัดอุดรธานีจะเป็นจังหวัดเดียวท่ีมีมรดกโลก 2 แห่ง คือ มรดกโลกบ้านเชียง และมรดกโลกภูพระบาทแห่งนี้ ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุดรธานีและประเทศไทย" นายกิตติพันธ์กล่าว 



สําหรับ “ภูพระบาท” นั้นมีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้ประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกประมาณ 3,661 ไร่ มีท้ังพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้และพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องด้วย 
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ถูกนําเสนอเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลก 2 ข้อ ท่ีเป็นลักษณะท่ีโดดเด่น คือ 
เกณฑ์ข้อท่ี 3 เอกลักษณ์ท่ีหายากย่ิงเพราะภูพระบาทลักษณะแบบน้ีไม่เคยพบท่ีใดในประเทศไทย และเชื่อว่าในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือท่ีอ่ืนๆ ก็อาจจะไม่มีเหมือนเรา และเกณฑ์ข้อท่ี 5 เป็นแหล่งท่ีมีตัวอย่างท่ีโดดเด่นในการปรับใช้พ้ืนท่ีทางธรรมชาติมาเป็นพ้ืนท่ีแหล่งวัฒนธรรม
ในเรื่องของความเชื่อศาสนาและความศักด์ิสิทธ์ิ 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน เป็นมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่อง จํานวน 2 แหล่ง ท่ีมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน ต้ังอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเขือน้ํา) บนเทือกเขาภูพาน อยู่ทางทิศ
ตะวันตก ห่างออกมาประมาณ 12 กิโลเมตร จากอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย 

จากหลักฐานโบราณคดี พบว่าบริเวณนี้มีมนุษย์เข้ามาใช้พ้ืนท่ีทํากิจกรรมแล้วต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานสําคัญ คือ ภาพเขียนสี 
อยู่ตามเพิงหิน ท่ีปรากฏกระจายอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท มากกว่า 47 แห่ง มีท้ังภาพคน ฝ่ามือ สัตว์ และลวดลายเรขาคณิต 
ชี้ให้เห็นถึงการเข้ามาใช้พ้ืนท่ีของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เม่ือราว 3,000 ปีมาแล้ว มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีการค้นพบ
ขวานหินขัด ลูกปัดอาเกต และเศษภาชนะดินเผาเนื้อเคร่ืองดิน ท่ีพบอยู่ตามที่ราบริมลําน้ําโมงเชิงเขาภูพาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

วันเสาร์ ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2565, 18.47 น. 

กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี เซ็น MOU นําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

30 เมษายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก ระหว่าง นายกิตติ
พันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และนายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่
บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
ต่อเนื่องกัน 

“ ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ปา่สงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 



 
30/4/2565 19:45:00 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

วันนี้ (30 เม.ย.65) เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 
ระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน 
และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

 



ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมศิลปากร ร่วมกับกรมป่าไม้และจังหวัดอุดรธานี ผลักดันวัฒนธรรมสีมา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
เสนอยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 2567 

30 เม.ย. 2565 

นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ลงนามความร่วมมือกับกรมศิลปากรคร้ังนี้ถือเป็นสร้างการมีส่วนร่วม
ผลักดันการข้ึนทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ในการนําเสนอสู่บัญชีมรดกโลก โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะประชาชนในท้องถ่ินไม่บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ จัดการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่ง
ธรรมชาติท้ังจังหวัดใกล้เคียงและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศลาวท่ีมีวัฒนธรรมร่วมกัน เบื้องต้นกําหนดจัดแผนการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในช่วงการจัดมหกรรมพืชสวนโลกท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2569 ท่ีจังหวัดอุดรธานี 

ด้านนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรอยู่ระหว่างการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเสนอต่อยูเนสโก ท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นําเสนอเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่องจํานวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรม
สีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน รวมพ้ืนท่ีนําเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกกว่า 3,600 ไร่ โดยใช้วัฒนธรรมสีมาเชื่อมโยงความเป็นสากลคาดว่าจะเสนอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนําเสนอต่อยูเนสโกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาภายใน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

30 เมษายน 2022 

 
กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี เซ็น MOU นําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

วันท่ี 30 เม.ย.65 เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 
ระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ 

นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 

 



อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

 30/04/2022 @4FORCENEWS 

 
กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี เซ็น MOU นําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

วันนี้ (30 เม.ย.65) เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 
ระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ 

นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า 
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 

 



อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ป่าไม้ชูภูพระบาทขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัฒนธรรม 

01 พ.ค. 2565 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กับ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  
นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และ 
นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เพ่ือสนับสนุน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

ท้ังนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น
สวยงาม ซ่ึงกรมศลิปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือประโยชน์ต่อปวงชน
ชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าวและว่า 

กรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกวัฒนธรรม จากท้ังภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
แหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

สําหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 



 

เสนอ'ภูพระบาท'ขึ้นมรดกโลกปี 67 ชูพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

1 พฤษภาคม 2565 เวลา 1:52 น. 

 
กรมศิลป์ MOU บูรณาการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่อง ‘ภูพระบาท-วัดพระพุทธบาทบัวบาน’ ร่วมกับกรมป่าไม้-จ.อุดรธานี-
ท้องถ่ิน ผลักดันสู่มรดกโลกภายในปี 2567 

วันท่ี 30 เม.ย.2565 – ท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี กรมศิลปากร (ศก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกําหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมร่วมกับ จ.อุดรธานี กรมป่าไม้ อ.บ้านผือ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และเทศบาลตําบลกลางใหญ่   

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการอุดรธานีกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับกรมศิลปากร คร้ังนี้ถือเป็นสร้างการมีส่วนร่วมผลักดัน
การข้ึนทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทสู่มรดกโลก ซ่ึงจะเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นท่ีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ในการนําเสนอสู่บัญชีมรดกโลก โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถ่ินไม่บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ จัดการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติท้ังจังหวัด
ใกล้เคียงและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศลาวที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน เบื้องต้นกําหนดจัดแผนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเท่ียวช่วง
การจัดมหกรรมพืชสวนโลกท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานท่ี จ.อุดรธานี ปี 2569 

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรอยู่ระหว่างการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเสนอต่อยูเนสโก ท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นําเสนอเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่องจํานวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรม
สีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน รวมพ้ืนท่ีนําเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก จํานวน 3,661 ไร่ 4 งาน 89 ตารางวา พ้ืนท่ีกันชน 3,742 ไร่ 1 งาน 15 
ตารางวา ขอบเขตของแหล่งวัฒนธรรมท้ัง 2 แหล่ง อยู่ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ในเกณฑ์ข้อท่ี 3 คือ วัฒนธรรมสีมาเป็นเอกลักษณ์ท่ี
หายากย่ิง ซ่ึงปรากฎหลักฐานการใช้พ้ืนท่ีของวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสานอย่างต่อเนื่อง และการใช้หลักสีมาในฐานะหลักหินศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนา และสืบเนื่องมาจนถึงในปัจจุบัน 

และเกณฑ์ข้อท่ี 5 คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน เป็นตัวอย่างท่ีโดดเด่น ของการปรับใช้
พ้ืนท่ีทางธรรมชาติ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ท้ังกลุ่มเพิงหิน และลานหิน การปักใบเสมาเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ซ่ึงท้ังหมดยังคงความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นของแท้ด้ังเดิมไว้ได้อย่างดีเย่ียม 

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า การแปลเอกสารนําเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ จากนั้นจะนําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญามรดกโลก ซ่ึงมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาก่อนนําเสนอให้
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่านความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อยูเนสโกเข้าสู่กระบวนการนําพิจารณารอบแรกในเดือน ก.ย.และรอบท่ี 2 ในเดือน ธ.ค.ปี 
2566 และจะมีการพิจารณาท่ีกรุงปารีสในเดือน มี.ค.ปี 2567 ซ่ึงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทถือเป็นพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และศาสนสถานของผู้คนใน
ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสองฝั่งแม่น้ําโขง ด้วยความสําคัญของภูพระบาททั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และบูรณา
ภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรม จึงม่ันใจจะข้ึนมรดกโลกได้   



 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

ข่าวท่ัวไทย  30 เม.ย. 2565 

 
กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี เซ็น MOU นําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

วันนี้ (30 เม.ย.65) เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 
ระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ 

นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า 
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 

 



อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ ผนึกกําลัง กรมศิลป์ และจังหวัดอุดร MOU นําอุทยานฯ ภูพระบาท เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

30/04/2022 

 
กรมป่าไม้ จับมือกรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี เซ็น MOU นําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

วันนี้ (30 เม.ย.65) เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก 
ระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอําเภอบ้านผือ 

นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน และนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท่ีจะนําเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนี้ ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ํา มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีโดดเด่นสวยงาม ซ่ึงกรมศิลปากรขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว จํานวน 3,430 ไร่ จัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องกัน 

 
“ท้ัง 2 พ้ืนท่ีนี้ ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเย่ียม จากท้ังพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน พ.ศ. 2535 ของกรมศิลปากรในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่ง
วัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

หรือพ้ืนท่ีกันชนนั้น มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ของกรมป่าไม้ ในการปกป้อง คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสงวน เพ่ือรักษาสภาพป่าของป่า 
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสภาพของป่าสงวนแห่งชาติด้วย” นายสุรชัย กล่าว 



อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ทางกรมป่าไม้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ต่อความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และการสงวนรักษาป่าไม้ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม จากทั้งภาครัฐ อันมีกรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชน ซ่ึงจะได้ร่วมกันมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรม และพื้นท่ีป่า ท่ีจะนําเสนอ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป 

ท้ังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ด้านวัฒนธรรม ด้วยการเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลกให้มากข้ึน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สืบสวนความจริง : ประทานบัตรเหมืองทองคํา ซ้อนทับพื้นท่ีคดีรุกป่าไม้ 

 
30 เม.ย. 2565 

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา เข้าย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับเร่ือง ท่ีชาวบ้านขอให้ติดตามความ
คืบหน้าคดีท่ีกรมป่าไม้ แจ้งความดําเนินคดีเอาผิดกับบริษัทอัคราฯ กรณีบุกรุกป่าไม้ 15 คดี และขอให้ระงับการอนุญาตต่อประทานบัตร 

การต่อสู้ของกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา ได้ใช้กฎหมายเป็นหลักในทุกมิติ เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประเทศไทย พร้อม
ย่ืนเร่ืองต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ให้บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเอาผิดกับบริษัทเหมืองทองคํา 

22 เมษายน 2565 อารมย์ คําจริง และวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ พร้อมกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา เข้าย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ 
โดยมี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ชีวะภาพ ชีวะธรรม รับเร่ือง ท่ีชาวบ้านขอให้ติดตามความคืบหน้าคดีท่ีกรมป่าไม้ แจ้งความดําเนินคดีเอาผิดกับบริษัท 
อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) กรณีบุกรุกป่าไม้ 15 คดี และขอให้ระงับการอนุญาตต่อประทานบัตร เนื่องจากเป็นแปลงประทานบัตร ท่ีออก
โดยบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ และอยู่ระหว่างดําเนินคดี 

 
การตรวจสอบบริษัทิเหมืองทองคํา ของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)  ทําหลายมิติ รวมถึงขยายผลตรวจสอบกรณีเหมืองทองคํา บุกรุก
ยึดถือครอบครองท่ีดินตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 

กรณีนี้ กรมป่าไม้ ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ตรวจพบการบุกรุกพ้ืนท่ีครอบครองการทําประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และทําลายทางสาธารณะประโยชน์
ของประเทศท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทอัคราฯ และผู้เกี่ยวข้องในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
และ พ.ร.บ.ทางหลวง พร้อมส่งเร่ืองให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการอนุญาตประทานบัตร ให้กับบริษัทอัคราฯ 

แต่ 15 คดี เป็นคนละกรณีท่ี ดีเอสไอ ดําเนินคดีไปแล้ว การดําเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานท่ีกรมป่าไม้ ได้รวบรวมหลักฐาน พิสูจน์ความผิด 
เนื่องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

คดีบุกรุกป่านี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ชีวะภาพ ชีวะธรรม ขณะปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีปรึกษาชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร ได้ประสานหลายหน่วยเข้าตรวจสอบ
และพบการขอใช้พ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้ โดยไม่ถูกต้อง ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ท่ียืนยันว่าเป็นการกระทําท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย 



ตลอดจนการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานพบการกระทําผิดของบริษัท อัคราฯ เกี่ยวกับป่าไม้ รวมพ้ืนท่ี 15 แปลงใน 3 
จังหวัด แบ่งเป็นแปลงประทานบัตร อําเภอทับคล้อ จ.พิจิตร บุกรุกพ้ืนท่ีป่า รวม 34 ไร่ แปลงประทานบัตรอําเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 16 ไร่  บ่อ
กักโลหกรรมท่ี 1 พ้ืนท่ีบ้านวังทรายพูนใน บุกรุกป่า 4 ไร่ บ่อกักโลหกรรมท่ี 2 พ้ืนท่ีเดียวกันบุกรุกป่า 3 ไร่ 

แบ่งเป็นการกระทําผิด 3 ประการคือ  

1.ทําลายถนนทางสาธารณะที่ไม่ได้ขอใช้ประโยชน์กับกรมป่าไม้  

2.ทําเหมืองแร่ นอกพ้ืนท่ีได้รับอนุญาต  

3.นําพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใช้ประโยชน์ไปออกเอกสารสิทธ์ิโดยมิชอบ  

กรมป่าไม้ ได้แจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เม่ือช่วงเตือนตุลาคมปี 2563 

 
กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา ขอให้กรมป่าไม้ แจ้งระงับการอนุญาตต่อประทานบัตร ของบริษัทอัคราฯ  เนื่องจากเป็นแปลง
ประทานบัตร ท่ีออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือปลายปี 2564 บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ และอยู่ระหว่างดําเนินคดี  

การอนุญาตต่ออายุประทานบัตรให้กับบริษัทอัคราฯ ในคร้ังนี้ บริษัทคิงส์เกต ประเทศออสเตรเลีย ได้เผยแพร่แปลงประทานบัตรท่ีได้รับอนุญาตต่อ
อายุ  

-แปลงเลขที่ 26910/15365  

-แปลงเลขที่ 26911/15366  

-และแปลงเลขท่ี 26912/15367 

ซ่ึงปรากฏว่าเป็นแปลงเดียวกันกับท่ีกรมป่าไม้ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีไว้แล้วต้ังแต่ปี 2563 

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา ยังได้ชี้เบาะแส กรณีพบร่องรอยอาจจะมีการลักลอบทําเหมืองทองคําโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตป่าไม้
ถาวร บริเวณภูเขาหม้อ ฝั่งจังหวัดพิจิตร 

จึงย่ืนเรื่องต่อ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ชีวะภาพ ชีวะธรรม ให้สอบสวนเพิ่มเติม เพ่ือดําเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงท่ีสุดต่อไป และขอให้ เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ศรีสุวรรณ จรรยา ร่วมตรวจสอบติดตาม เพ่ือทวงคืนความเป็นธรรมให้กับแผ่นดินทองคําของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันนี้ (29 เม.ย. 65) ท่ีบริเวณศาลารวมใจ ท้องท่ีบ้านกลาง หมู่ 5 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดท่ี 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ลําปาง) พร้อม นายธนากร สิงห์เชื้อ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติถํ้าผาไท จ.ลําปาง ได้ประชุมวางแผนเพ่ือเร่งติดตามหาไม้ของกลางท่ีหายไปจากพ้ืนท่ีท่ีตรวจยึด เหตุบริเวณห้วยแม่ชิ อยู่ในเขตเตรียมการ
ประกาศอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย 

โดยมีกําลังเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่ายสนธิกําลังเข้าติดตามในคร้ังนี้ ประกอบด้วย ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดลําปาง เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี ลป13 (แม่เมาะ) เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 สํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ (กรมอุทยานฯ) 
เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุดท่ี 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง ตํารวจ ศปทส.ภ.5 ตํารวจ ตชด.33 (เชียงใหม่) รวมกว่า 50 
นาย เพ่ือกระจายกําลังออกตรวจสอบพ้ืนท่ีเส้นทางต่างๆรอบหมู่บ้านแห่งนี้ ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร เพ่ือเร่งติดตามหาไม้ของกลางท่ีถูกแก๊งมอดไม้
ลักลอบขนย้ายออกจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุตรวจยึด 

สืบเนื่องจากว่ามีไม้ท่อนของกลางท่ีขนย้ายออกจากป่ามาได้ไม่หมดเพราะเป็นช่วงมืดแล้ว จึงได้ถอนกําลังกลับท่ีต้ังเพ่ือความปลอดภัย โดยมีกําลัง 
ชรบ.ของหมู่บ้านต้ังด้านสกัด 2 เส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการลักลอบขนย้ายไม้ออกพ้ืนท่ี แต่ปรากฏว่าช่วงสาย พอเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปขน
ไม้ของกลางท่ีเหลือกลับไม่พบแล้ว คาดว่ากลุ่มมอดไม้ได้เคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนท่ีช่วงเช้าตรู่ ระหว่างเวลา 02.00-03.00 น. คือเป็นช่วงท่ีทุกคน
หลับสนิท โดยได้มีการเผาทําลายไม้บางส่วนท่ีขนย้ายไปไม่ได้อีกด้วย ทําให้เจ้าหน้าท่ีจึงสนธิกําลังออกติดตามและค้นหา 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพหมู่บ้านอยู่ใจกลางป่า เส้นทางค่อนข้างสูงชัน มีเส้นทางลัดออกไปได้หลายอําเภอ ท้ัง อ.งาว ฮ.แจ้ห่ม ฮ.เมืองลําปาง 
และ ฮ.แม่เมาะ การติดตามหาไม้เถ่ือนท่ีหายไปในคร้ังนี้ค่อนข้างลําบาก อีกท้ังการให้ข้อมูลของชาวบ้านค่อนข้างจะประสานงานกันยาก ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือเท่าไหร่ จะมีเพียงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูล ซ่ึงก็ได้แต่เพียงบอกว่าต้ังจุดตรวจแล้ว 2 จุด มีรถผ่านเข้าออกหมู่บ้าน 3 คัน
ในช่วงกลางคืน ตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดกําหมาย และไม่ทราบว่าไม้ของกลางท่ีอยู่ในป่าหายไปได้อย่างไร อีกท้ังจุดท่ีอายัดไม้ของกลางน้ันอยู่ในป่า
ในลําห้วย ทําให้ไม่เห็นเลยว่ากลุ่มมอดไม้เข้าไปช่วงไหน และลักลอบขนย้ายไม้ออกไปได้อย่างไร มาทราบก็ตอนเกิดไฟไหม้ป่า จึงเข้ามาดูพบว่าของ
กลางถูกลักลอบขนย้ายออกไป และบางส่วนถูกเผาไปแล้ว 

เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีพบเพียงร่องรอยการชักลากออกไปเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถติดตามหาไม้ของกลางท่ีหายไปได้ ล่าสุดได้มีการต้ังจุดตรวจจุดสกัด
เพ่ิมท้ังในหมู่บ้านและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านหลายๆจุด โดยจะมีการเสริมกําลังเจ้าหน้าท่ีจากหลายๆฝ่าย รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีทหารจากร้อยฝึกรบ
พิเศษท่ี 3 ค่ายประตูผา พลัดเปล่ียนหมุนเวียนการต้ังด่านตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงคาดว่าไม้เถ่ือนชุดนี้ยังคงไม่ออกจากพ้ืนท่ี โดยการข่าวจะเร่งหา
ตัวการท่ีเหิมเกริมเข้ามาลักลอบเอาไม้ของกลางท่ีเจ้าหน้าท่ีอายัดไว้แล้วออกไปจากพ้ืนท่ีโดยไม่มีใครเห็น 

 

 



 

“ป่าแม่ต๋า แม่เมาะ” เห้ียน! มอดไม้ลอบตัดเรียบ ท้ังประดู่-สักทอง จนท.ซุ่มจับ 3 คืนไม่เจอตัว 

เผยแพร่: 29 เม.ย. 2565 09:50 

 
ลําปาง - ผืนป่าชุมชนกะเหรี่ยงด้ังเดิมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า แม่เมาะ เสียหายหนัก..มอดไม้ลอบตัดโค่น-แปรรูปเรียบ ท้ังประดู่-สักทอง
กระจายซ่อนข้างลําห้วย จนท.ซุ่มจับ 3 คืนไม่เจอตัว จนต้องลุยตรวจยึดขนข้ามวันยังไม่หมด 

นายโยธิน จงบุรี ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 สาขาลําปาง นายพีระเมศร์ ต้ือตันสกุล ผอ.ส่วนอุทยานฯ สบอ.13 สลป. นายธนากร สิงห์เชื้อ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไทฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ นปพ.ลําปาง ตชด.33 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.13 (แม่เมาะ) 
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุดท่ี 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง ตํารวจ ศปทส.ภ.5 ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้เถ่ือนท่ีถูกลักลอบตัด-แปรรูป เม่ือ 
28 เม.ย. 65 ท่ีผ่านมา ได้เป็นจํานวนมาก 

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไทได้เฝ้าติดตามกลุ่มมอดไม้ท่ีแอบเข้ามาลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติ
ถํ้าผาไท และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-ป่าแม่มาย ซ่ึงผืนป่าแห่งนี้มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นท้ังผืนป่าชุมชนของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ 
หรือชนเผ่ากะเหรี่ยง ด้ังเดิม มีไม้หวงห้ามหลากหลายชนิดเป็นท่ีต้องการของกลุ่มค้าไม้เถ่ือน 

และพบว่ากลุ่มมอดไม้ได้ลักลอบตัดไม้หวงห้ามและเป็นท่ีต้องการในตลาดมืด กระจายซุกซ่อนอยู่บริเวณข้างลําห้วยแม่ชิ ท้องท่ีบ้านกลาง หมู่ 5  
ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ซ่ึงอยู่ในเขตเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-ป่าแม่มาย 

 
เจ้าหน้าท่ีได้เฝ้าซุ่มรอกลุ่มมอดไม้ท่ีจะเข้ามาลําเลียงไม้ท่ีตัดและแปรรูปไว้นานถึง 3 คืน แต่ไม่พบตัว คาดว่ากลุ่มมอดไม้จะรู้ความเคลื่อนไหวของ
เจ้าหน้าท่ี ดังนั้นทางเจ้าหน้าท่ีจึงตัดสินใจเข้าตรวจยึดไม้เถ่ือนท้ังหมด ประกอบด้วยไม้สักแปรรูป จํานวน 10 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 0.31 ลบ.ม. 
ค่าเสียหายของรัฐ 37,200 บาท, ไม้สักท่อน จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.35 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 21,000 บาท, ไม้ประดู่ท่อน จํานวน  
5 ท่อน ปริมาตร 1.82 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 63,700 บาท 

 



จากนั้นระดมกําลังขนลําเลียงไม้ของกลางท้ังหมดไปเก็บรักษาท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.13 (แม่เมาะ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ต้ังแต่ 28 
เม.ย.ท่ีผ่านมา ซ่ึงจนถึงวันนี้ (29 เม.ย. 65) ก็ยังไม่หมด 

ท้ังนี้ ทางเจ้าหน้าท่ีจะเร่งทําบันทึกเพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ต่อ สภ.แม่เมาะ เพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี ฐานกระทําผิดพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “ทําไม้หรือกระทําด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ มาตรา 
69 ฐาน “มีไว้ในครอบครองซ่ึงไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายโดยมิได้รับอนุญาต” มาตรา 48 
ประกอบมาตรา 73 ฐาน “แปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทําผิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 
2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน "ทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“กาแฟเขาช่อง” มอบถนนสีเขียว ท่ีสร้างจากบรรจุภัณฑ์และขยะพลาสติก กว่า 11 ตัน 

29 เม.ย. 2565 เวลา 14:50 น. 31 

“กาแฟเขาช่อง” มอบถนนสีเขียว ท่ีสร้างจากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก พ้ืนท่ี 9,280 ตารางเมตร สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างย่ังยืน ช่วยกําจัดขยะพลาสติกกว่า 11,872 กิโลกรัม 

กาแฟเขาช่อง แบรนด์กาแฟไทย ท่ีมีความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างย่ังยืนเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ท้าไม่ท้ิงกับ
กาแฟเขาช่อง ซีซ่ัน2 เก็บแยกแลกด่ืม” ปลุกกระแสให้คนแคร์โลก ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือรณรงค์ลดใช้พลาสติกและนําพลาสติกเหลือใช้ มาสร้างให้มีมูลค่า 
สร้างความย่ังยืน ให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้ขยะพลาสติก อีกท้ังเป็นไอเดียให้กับประชาชนในการนําพลาสติกกลับไปใช้ซํ้า หรือส่งขยะพลาสติก
และซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง มาร่วมสร้างถนนรักษ์โลก มอบให้กับอุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ 

ล่าสุด ดร. อริยา จิระเลิศพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ กาแฟเขาช่อง ได้จัดงานมอบถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและ
ขยะพลาสติก โดยพ้ืนท่ีรวมกว่า 9,280 ตารางเมตร นั้นสร้างจากขยะพลาสติกท่ีรวบรวมจากท่ัวประเทศ จํานวน 11,872 กิโลกรัม ซ่ึงกาแฟเขาช่อง
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท้ังหมดจนแล้วเสร็จ ภายในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ําแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพ่ือส่งต่อ
พ้ืนท่ีสีเขียวให้อุทยานเป็นผู้ดูแล และเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการพ้ืนท่ีนี้ ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์
อย่างสุด 

โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุ
พืช และนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ลงนามรับมอบ-ส่ง
มอบ โครงการถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน  
จ.เชียงใหม่, นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานปริหารงานปกครอง   อ.หางดง จ.เชียงใหม่, นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, คุณปวันพัสตร์ การย์โอฬาร ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท คอฟฟี่เซลส์ 
จํากัด,  นายยุทธศักด์ิ กฤดิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จํากัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์), ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าท่ีอุทยาน มาร่วมงาน 

 
 



ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ เผยว่า “กาแฟเขาช่อง เราในฐานะของผู้ประกอบการท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจัดกิจกรรม ท้าไม่
ท้ิงกับกาแฟเขาช่อง ซีซ่ัน2 เก็บแยกแลกดื่ม เพ่ือปลุกกระแสให้คนแคร์โลก ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ให้หันมาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองหรือ
ในชุมชนมากข้ึน โดยดึงกลุ่มศิลปิน Three Man Down, ลําไย ไหทองคํา และ นนท์ ธนนท์ จําเริญ มาแชร์ไอเดียรักษ์โลก นําพลาสติกกลับมาใช้ซํ้า
ให้เกิดประโยชน์ สร้างเก้าอ้ีรักษ์โลก, สร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า สร้างเซิร์ฟสเก็ตท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น สิ่งท่ีเราได้ทําเหล่านี้ ถือ
เป็นความภูมิใจของพวกเราทีมกาแฟเขาช่องมากๆ ค่ะ โดยเฉพาะการสร้างถนนสีเขียว คร้ังนี้เป็นถนนเส้นท่ี 2 มอบให้กับอุทยานแห่งชาติ  ออบขาน     
จ.เชียงใหม่ ใช้ขยะพลาสติกกว่า 11,872 กิโลกรัมจากท่ัวประเทศ ถือเป็นความสําเร็จของการกําจัดขยะพลาสติกเพ่ือลดปัญหามลพิษในประเทศ
ของเรา และเป็นประโยชน์อย่างย่ังยืนให้กับชุมชนได้จริงๆ 

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีช่วยให้กิจกรรม “ท้าไม่ท้ิงกับกาแฟเขาช่อง” ของเรา ได้มาร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์และประสบความสําเร็จในวันนี้ และ
เราหวังเป็นอย่างย่ิงว่า กิจกรรม “ท้าไม่ท้ิงกับกาแฟเขาช่อง” จะสร้างความภูมิใจให้กับผู้ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกท่าน รวมไปถึงประชาชนจากทั่ว
ประเทศท่ีได้ส่งขยะพลาสติก 

 
มาร่วมกิจกรรมนี้ และจุดประกายให้ทุกคน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นว่าขยะพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วในมือคุณ หากคุณจัดการอย่าง
ถูกต้อง จะสร้างประโยชน์ได้อีกมากมาย และกาแฟเขาช่อง เราจะยังคงมีกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ” 

ติดตาม กิจกรรมของกาแฟเขาชอ่ง ได้ทาง Fanpage : Khao Shong Coffee Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ทวี’ ตรวจสอบ2หม่ืนไร่8หมู่บ้าน-ถูกประกาศเป็นพื้นท่ีป่าสงวนฯ 

ชาวบ้านนราธิวาสกลายเป็นผู้บุกรุกทันที ยํ้าต้องแก้เชิงระบบ เนื่องจากข้าราชการมาทีหลัง ส่วนหนึ่งต้องแก้กฎหมาย เพราะ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีหลายพ้ืนท่ี 

29 เมษายน 2565 18:28 น. 

 
เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยพระเทพศีลวิสุทธ์ิ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 
และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตรวจสอบพ้ืนท่ี 20,000 ไร่ ซ่ึงครอบคลุมประมาณ 8 หมู่บ้าน ใน อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี 
และสุไหงโก-ลก ถูกประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ฎสัตว์ป่า ท้ังท่ีชาวบ้านอยู่มาก่อน แต่ปัจจุบันชาวบ้านกลับกลายเป็นผู้ 
บุกรุกป่า  

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พ้ืนท่ีตรงน้ีก่อนท่ีจะมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ฎสัตว์ป่า เป็นท่ีของชาวบ้านมีหลักฐาน น.ส.3 และ 
ส.ค.1 แต่พอประกาศเป็นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ฎสัตว์ป่า ซ่ึงเป็นกฎหมายเข้มข้นมาก คือประกาศแล้วชาวบ้านคือผู้บุกรุกป่าทันท่ี ท้ัง
ท่ีเขาอยู่อาศัยมาก่อน อีกส่วนหนึ่งคือเร่ืองอาชีพท่ีเขาทําอยู่ ถ้าเป็นท่ีของรัฐ การจะทําสาธารณูปโภค เช่น คลอง ถนนหนทาง ต้องไปขออนุญาตกับ
เจ้าของท่ี ซ่ึงจริงๆ คือท่ีของชาวบ้าน แต่พอถูกประกาศ ต้องไปขออนุญาตกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และกรม
อุทยานฯ สาธารณูปโภคต่างๆ จะทําไม่ได้ อันนี้เป็นปัญหาจริงๆ 

แต่ถ้าไม่ได้เจ้าคณะจังหวัดท่ีคนเคารพ เสียงชาวบ้านก็ไม่ค่อยดัง เป็นพระภิกษุสงฆ์ท่ีต้องพัฒนาด้วย ท่านออกมาพูดโดยไม่มีผลตอบแทนอะไร ท่าน
อยากให้พ่ีน้องในพ้ืนท่ีอยู่ด้วยความเป็นธรรม อยู่อย่างมีความสุข และเขาควรมีสิทธิ วันนี้ตนได้มาดูให้เห็นกับตา ท่านบอกว่าครอบคลุม 20,000 ไร่ 
ประมาณ 8 หมู่บ้าน อันนี้ต้องแก้เชิงระบบ และอีกส่วนหนึ่งข้าราชการมาทีหลัง มีการประกาศโดยข้าราชการชุดเก่า ดังนั้นต้องแก้กฎหมาย ซ่ึงใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลายพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทหารพราน35 ร่วมกับ จิตอาสา “ใต้ร่มพระบารมี” สร้างฝายชะลอน้ํา เพื่อสร้างความชุมชื้นแหล่งอาหารใน
อนาคต 

30 เม.ย. 2565 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี35 โดย กองร้อยทหารพราน3506 จัดกําลังพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สอง ,หน่วยป้องกันรักษาป่า
ท่ี ตก.1 (ม่อนกระทิง) และ มูลนิธิเพชรเกษม ร่วมให้การสนับสนุน  กลุ่มจิตอาสา “ใต้ร่มพระบารมี” นําโดย คุณหมอย่ีหวาและ คณะ ในโอกาส
เดินทางไปติดตามกิจกรรมตามโครงการฯ ให้การรักษาพยาบาล ณ บ้านบลาเด หมู่ท่ี17 ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อีกท้ังยังได้
ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีบ้านบลาเด ดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ํา วัตถุประสงค์ในการสร้างฝายชะลอน้ํา เพ่ือเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
ความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ และเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ํา และเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ตลอดฤดูกาล และท่ีสําคัญในอนาคตสามารถเป็น
แหล่งอาหารได้อีกด้วย 

ท้ังนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี35 ยังได้ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ,เคร่ืองห่มกันหนาว, หนังสือเก่า,ตู้ยาพร้อมด้วยยาเวชภัณฑ์ และ ป้าย “สุข
ศาลาใต้ร่มพระบารมี” ให้กับ  คณะกลุ่มจิตอาสา “ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี คุณมนิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้รับมอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

“คมนาคม” เร่ง 77 โครงการในเขตเศรษฐกิจชายแดน วางแนว MR-MAP เชื่อมกับพื้นท่ี 4 เขต ศก.พิเศษ 

เผยแพร่: 29 เม.ย. 2565 14:12 

 
“คมนาคม” เร่งพัฒนา 77 โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด ภาพรวมคืบหน้า 80% พร้อมวางแนว MR-MAP เชื่อมกับพ้ืนท่ี 4 
เขต ศก.พิเศษ และรถไฟทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย เชื่อมท่าเรือบก 

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 1/2565 ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผู้แทนจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมวิชาการเกษตร กรม
ศุลกากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมท้ังผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท (ทช.) กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางราง กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
และสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2565 

นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่า ท่ีประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนท่ี ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว 
มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และเชียงราย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งใน
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียงให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ พัฒนาด่านศุลกากร
และจุดผ่านแดนให้เกิดความสะดวกและได้มาตรฐานสากล รวมท้ังพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

สําหรับการดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2558-2565 มีวงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 39,910 ล้านบาท มีแผนงาน/โครงการจํานวน 203 โครงการ 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม จํานวน 77 โครงการ ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน/ไฟฟ้า/ประปา/นิคมอุตสาหกรรม) จํานวน 62 
โครงการ และด้านด่านศุลกากรและด่านชายแดน จํานวน 42 โครงการ คิดเป็นความก้าวหน้าการดําเนินงาน 89.16% คาดว่าจะแล้วเสร็จท้ังหมดใน
ปี พ.ศ. 2570 

ท้ังนี้ ในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเฉพาะด้านคมนาคมใน 10 พ้ืนท่ี ครอบคลุมท้ังในด้านการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคม ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน มีผลการดําเนินงานท่ี 80% 

โดยมีโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด อาคารท่าอากาศยานแม่สอด สะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งท่ี 2 ด่าน
พรมแดนแม่สอดแห่งท่ี 2 (เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก) ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ (เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา) ด่านบ้านพุน้ําร้อน (เขตเศรษฐกิจ



พิเศษกาญจนบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด-หาดเล็ก ตอนแยก ต.ไม้รูด-บ.คลองจาก (เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด) ทล.22 สกลนคร-นครพนม (เขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม) อาคารท่ีทําการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ การขนส่งสินค้าเชียงของ (เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย) นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว) และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา) เป็นต้น 
นอกจากนี้ มีการพัฒนาและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว (เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย) 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้เร่งรัดดําเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญตามมติ กพศ. คร้ังท่ี 1/2564 ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) การก่อสร้างถนนแยก ทล.4-ด่านสะเดา แห่งท่ี 2 การพัฒนาถนนเข้าพ้ืนท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย และการพัฒนาถนนเข้าพ้ืนท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ ทช.เร่งดําเนินการพัฒนาโครงการถนนสาย ทล.2-สถานีรถไฟนาทา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยให้จัดทํา
แผนงานสอดคล้องกับการพัฒนาย่านขนส่งสินค้าทางรถไฟนาทา (Transshipment Yard) ของ รฟท. รวมท้ังการดําเนินงานปรับปรุงถนนเชื่อม
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้สอดคล้องกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 

สําหรับความเชื่อมโยงแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการดําเนินงานในระยะต่อไป ท่ีประชุมได้เห็นชอบในหลักการการ
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 10 แห่ง ระเบียงเศรษฐกิจ 4 พ้ืนท่ี-พ้ืนท่ีเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยบรรจุแผนแม่บท MR-MAP ในแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเร่งรัดการพัฒนารถไฟทางคู่ ช่วงโคราช-หนองคาย ควบคู่กับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) 

รวมท้ังท่ีประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าและแผนการดําเนินงานด้านด่านศุลกากร และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการดําเนินงานในอนาคต ท้ังนี้ ได้มอบหมาย สนข.ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ รวมท้ังจัดทําสรุป
ความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นําเสนอในท่ีประชุม กพศ. คร้ังท่ี 1/2565 ในคราวประชุมคร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ถือหุ้นบมจ. ราช กรุ๊ป ไฟเขียวเพิ่มทุน เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 

วันท่ี 01 พ.ค. 2565 เวลา 08:21 น. 

 
‘บมจ. ราช กรุ๊ป’ หรือ RATCH ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพ่ิมทุนไม่เกิน 769.23 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH หรือ บริษัทฯ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระชั้นนําของ
ประเทศไทย (IPP) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ราช กรุ๊ป หรือ RATCH มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยจะออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
(ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาเสนอขายเบื้องต้นท่ี 37.75 บาทต่อหุ้น 

นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายท่ีประกาศไว้ หากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเพ่ือความสําเร็จของการ
เสนอขายหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะอยู่ในช่วงต้ังแต่ 33.97 ถึง 41.52 บาทต่อหุ้น (หากมีการปรับราคาเสนอขายท่ีประกาศไว้ บริษัทฯ 
จะแจ้งการปรับราคาเสนอขายท่ีประกาศไว้และราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2565) เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะทําให้บริษัทฯ มีหน้าท่ี
ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) 

ท้ังนี้ วันท่ีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (XR Date) คือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงบริษัทฯ ได้กําหนดให้วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เป็นวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) และกําหนดระยะเวลาจองซ้ือและ
การชําระราคาหุ้น ในระหว่างวันท่ี 6-10 มิถุนายน 2565 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือเพ่ิมทุนคร้ังนี้ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้าง
เงินทุนของบริษัทฯ รองรับแผนการดําเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนและต่อเนื่องในระยะยาว 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างการเติบโตภายใต้ “กลยุทธ์ 3-G” ได้แก่ G-1 คือ Growth มุ่งเน้นแสวงหาโอกาสเติบโตเพ่ือต่อยอด
และสร้างมูลค่ากิจการเพิ่มในอนาคต G-2 คือ Green สนับสนุนพลังงานทดแทนและยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
หรือ ESG ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ G-3 คือ Generate มุ่งเน้นเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและความเป็นเลศิขององค์กร 

บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายการลงทุนเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable) โดยมีเป้าหมายเพ่ิมข้ึนเป็น 2,500 เมกะวัตต์
ในปี 2568 และเพ่ิมเป็น 4,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2578 หรือคิดเป็น 40% ของกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์ เพ่ือเปล่ียนผ่านสู่
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และ 10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลําดับ ตอกยํ้าความมุ่งม่ันการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(ESG) รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนป่าชุมชนท่ัวประเทศโดยดําเนินโครงการ “คน



รักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ร่วมกับกรมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 14 ปี นับต้ังแต่ปี 2551 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ป่าชุมชนท่ีมี
การบริหารจัดการป่าอย่างย่ังยืน และบริษัทฯ มีแผนดําเนินการโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง (ปี 2565-2568) ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50,100 
ไร่ ในประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งประมาณการคาร์บอนเครดิตท่ีจะได้รับจากโครงการปลูกป่าดังกล่าวประมาณ 
670,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดอายุโครงการตั้งแต่ปี 2565-2577 เป็นการสร้างความตระหนักรู้ และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือในอนาคตประเทศไทยจะเป็นประเทศสังคมคาร์บอนตํ่า และเกิดความสมดุลทางคาร์บอน 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์ และมูลค่ากิจการเป็น 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 ผ่าน
แผนขยายการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงการใหม่ (Green-field Projects) ท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการและการเข้า
ซ้ือกิจการ (M&A) ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่ากิจการได้เร็วข้ึน รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังโครงการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและธุรกิจอ่ืนท่ีมีแนวโน้ม
การเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Health Care) โดยกําหนดกรอบการลงทุนในส่วนของโครงการระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและธุรกิจอ่ืนไว้ปีละประมาณ 20% ของเงินลงทุนรวม อีกท้ังยังเดินหน้าขยายและต่อยอดการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ 
ออสเตรเลีย, สปป.ลาว, อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีและย่ังยืนจากการลงทุนในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปราบปรามการลักลอบทําลายป่าไม้ 

29 เม.ย. 65 

 
การปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (29 เมษายน 2565) 

ตามท่ี พลโท อภิเชษฐ์ ซ่ือสัตย์ แม่ทัพภาคท่ี 3/ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ 
ครอบครอง ทําลาย หรือด้วยการกระทําใดๆ อันเป็นการทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพ้ืนท่ีนั้น 
ได้ดําเนินการจับกุมและปราบปรามในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดังนี้ 

เหตุการณ์ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าท่ีจาก กองร้อยทหารพรานท่ี 3603 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 
36 จํานวน 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าทําการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน บริเวณพ้ืนท่ีบ้านแม่ลามาน้อย ตําบลแม่สาม
แลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงพบไม้สักแปรรูป จํานวน 79 แผ่น ถูกซุกซ่อนไว้ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นท่ีใกล้เคียง ไม่
พบตัวเจ้าของไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีจึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมท้ังแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดําเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

เหตุการณ์ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารจาก กองร้อยทหารราบท่ี 1413 หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบท่ี 14 จํานวน 1 ชุดปฏิบัติการ กําลังลาดตระเวนตรวจพ้ืนท่ีรับผิดชอบมาตามแนวป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ้ืนท่ีหมู่บ้านตะเปอพู 
ตําบลโมโกร อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้พบชาย 3 คน กําลังช่วยกันทําการแปรรูปไม้อยู่ จึงเข้าทําการตรวจสอบและพบว่ากลุ่มคนด้ังกล่าวได้แปร
รูปไม้หวงห้าม จํานวน 380 แผ่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจยึดไม้หวงห้ามและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปไม้เป็นของกลาง พร้อมนําตัว
ชายทั้งสามคนส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

เหตุการณ์ท่ี 3 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าท่ีทหารจาก หมวดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดท่ี 1 กองร้อยสกัด
กั้นและปราบปรามยาเสพติดท่ี 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 14 จํานวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.27 
(มิตรภาพ), เจ้าหน้าท่ีตํารวจและฝ่ายปกครองอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทําการตรวจค้นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าท่ี 
บ้านไม่มีเลขท่ีในหมู่บ้านปากห้วยแม่ปะ ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จํานวน 2 หลัง ผลการดําเนินการ ท่ีบ้านหลังแรกพบ ไม้สักแปรรูป 
จํานวน 24 แผ่น ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณบ้านและพบไม้สักกับไม้แดงท่อน จํานวน 18 ท่อน ซุกซ่อนอยู่ในลําห้วยด้านหลังบ้าน ส่วนบ้านหลังท่ีสองพบ
ไม้สักแปรรูป จํานวน 50 แผ่น ซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างหลังบ้าน แต่ไม่พบตัวเจ้าของบ้านท้ังสองหลัง เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลาง
นําส่งพนักงานสอบสวน เพ่ือติดตามดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดต่อไป 

ท้ังนี้ หากพ่ีน้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีทหารในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกท้ังหากพ่ีน้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทําลาย



ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซ่ือสัตย์ แม่ทัพภาคท่ี 3/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่ง
ข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคท่ี 3” ID Line : ISOC3 เพ่ือรับทราบข้อมูลและนําไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของ
กฎหมาย สร้างความม่ันคงให้สังคมไทยสืบไป 

 
 




