
สรุปข�าวประจําวันท่ี 7-9 พ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ทส.เดินหน�าลดก�าซเรือกระจก - ส�งเสริมปลูกป�า – เร�งสร�างตลาดคาร�บอน  (ไทยรัฐ 10 พ.ค. 65 หน�า 7) 

- เร�งเคลียร�ป.ญหาท่ีดินบรรเทาความเดือดร�อน ปชช. (ไทยรัฐ  7 พ.ค. 65 หน�า 7) 

- ภูมิบ�าน ภูมิเมือง: 'ภูพระบาท' ภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห�งเดียวในโลก  (แนวหน�า 8 พ.ค. 65 หน�า 13,19) 

- ภาพข�าว: ประชุม  (แนวหน�า 9 พ.ค. 65 หน�า 8) 

- ภาพข�าว: สังคมข�าว: ส�งมอบถนนสีเขียว (เดลินิวส� 10 พ.ค. 65 หน�า 5) 

- ภาพข�าว: เรียงคนมาเปBนข�าว: ถนนสีเขียว (มติชน 10 พ.ค. 65 หน�า 4) 

- รายงาน: จับตาตรวจสอบ"จุดชมวิวเสม็ดนางชี" ทําเลทองนักลงทุน ราคาท่ีดินพุ�ง (ผู�จัดการรายวัน 360 H 9 พ.ค. 65 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต� 

-ภูมิบ�าน ภูมิเมือง : ‘ภูพระบาท’ ภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห�งเดียวในโลก 

แนวหน�า  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/lady/651972 

-กอ.รมน. ลุยตรวจ 6 จุดใน 2 อําเภอ ของจ.แพร� ยึดไม�เถ่ือนได�จํานวนมาก 

ข�าวสด 8 พ.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7038776 

-ชาวบ�านร�องสื่อหลังถูกนายทุนฮุบท่ีดิน ป�าสงวนเกือบ 300 ไร� ไปขายให� ขรก.ระดับสูงในพ้ืนท่ี 

บางกอกทูเดย� 05/06/2022 https://bangkok-
today.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%8
8%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b9%e
0%b8%81/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%258a%25e0%25b8
%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2
5e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8
%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25
e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%
2596%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581 

-เดือดร�อน! ชาวบ�าน 8 หมู�บ�าน ร�องมีแต�เสาไฟแต�ไม�มีไฟฟnาใช�นานกว�า 20 ปo 

บ�านเมือง 6 พฤษภาคม  2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/279419 

-จัดเจ�าหน�าท่ีเฝnาระวังปnองกันการขโมยซากช�างป�าท่ีตกหลุมตายท้ัง 5 ตัว 

ผู�จัดการออนไลน� 6 พ.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000043238 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23485
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.เดินหน้าลดก๊าซเรือกระจก - ส่งเสริมปลูกป่า - เร่งสร้างตลาดคาร์บอน ไทยผู้นำภาค...

รหัสข่าว: C-220510039115(9 พ.ค. 65/05:28) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 117.93 Ad Value: 117,930 PRValue : 353,790 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23482
วันที่: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: เร่งเคลียร์ปัญหาที่ดินบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

รหัสข่าว: C-220507039078(6 พ.ค. 65/08:08) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.84 Ad Value: 14,840 PRValue : 44,520 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14983
วันที่: อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 13(บนขวา), 19

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ภูพระบาท' ภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห่งเดียวในโลก

รหัสข่าว: C-220508005058(8 พ.ค. 65/06:31) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 106.92 Ad Value: 171,072 PRValue : 513,216 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14983
วันที่: อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 13(บนขวา), 19

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ภูพระบาท' ภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห่งเดียวในโลก

รหัสข่าว: C-220508005058(8 พ.ค. 65/06:31) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 106.92 Ad Value: 171,072 PRValue : 513,216 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14983
วันที่: อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 13(บนขวา), 19

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ภูพระบาท' ภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห่งเดียวในโลก

รหัสข่าว: C-220508005058(8 พ.ค. 65/06:31) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 106.92 Ad Value: 171,072 PRValue : 513,216 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14984
วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ซ้าย)

ภาพข่าว: ประชุม

รหัสข่าว: C-220509005055(9 พ.ค. 65/06:13) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 16.55 Ad Value: 20,687.50 PRValue : 62,062.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26507
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ซ้าย)

ภาพข่าว: สังคมข่าว: ส่งมอบถนนสีเขียว

รหัสข่าว: C-220510035083(9 พ.ค. 65/08:19) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 19.46 Ad Value: 35,028 PRValue : 105,084 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ถนนสีเขียว

รหัสข่าว: C-220510038020(9 พ.ค. 65/08:45) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 19.22 Ad Value: 31,713 PRValue : 95,139 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3687
วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: จับตาตรวจสอบ"จุดชมวิวเสม็ดนางชี" ทำเลทองนักลงทุน ราคาที่ดินพุ่ง แต่อาจ...

รหัสข่าว: C-220509040052(9 พ.ค. 65/03:55) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 137.69 Ad Value: 165,228 PRValue : 495,684 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3687
วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: จับตาตรวจสอบ"จุดชมวิวเสม็ดนางชี" ทำเลทองนักลงทุน ราคาที่ดินพุ่ง แต่อาจ...

รหัสข่าว: C-220509040052(9 พ.ค. 65/03:55) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 137.69 Ad Value: 165,228 PRValue : 495,684 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3687
วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: จับตาตรวจสอบ"จุดชมวิวเสม็ดนางชี" ทำเลทองนักลงทุน ราคาที่ดินพุ่ง แต่อาจ...

รหัสข่าว: C-220509040052(9 พ.ค. 65/03:55) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 137.69 Ad Value: 165,228 PRValue : 495,684 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ภูมิบ�าน ภูมเิมือง : ‘ภูพระบาท’ ภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห�งเดยีวในโลก 

แนวหน�า  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/lady/651972 

อาทิตย?น้ีได�ตามรอยสยามไปติดตามภูมิวิถีพิธีกรรมโบราณแห�งเดียวท่ีมีหลักฐานโบราณคดีว�าภูพระบาท อุดรธานี น้ัน เปHนแหล�งมีมนุษย?เข�า

มาใช�พ้ืนท่ีสร�างกิจกรรมแล�วตั้งแต�ก�อนประวัติศาสตร? ซ่ึงพบภาพเขียนสีอยู�ตามเพิงหิน กระจัดกระจายอยู�ภายในภูพระบาทมากกว�า ๔๗ แห�ง 

มีท้ังภาพคนภาพฝQามือ ภาพสตัว? และลวดลายเรขาคณติ จากฝRมือมนุษย? เมื่อราว ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปR โดยสัมพันธ?กับหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีพบ เช�น 

ขวานหินขัด ลูกปYดอาเกต และเศษภาชนะดินเผาเน้ือเครื่องดินอยู�บนท่ีราบริมลํานํ้าโขงและเชิงเขาภูพาน กับพบร�องรอยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร?ว�า ภูพระบาทน้ันเปHนตัวแทนของอารยธรรมท่ีสืบรุ�นต�อเน่ืองจากคนก�อนประวัติศาสตร? ผ�านเรื่องราวต�างๆ ในพุทธศตวรรษท่ี 

๑๔-๑๖ ท่ีมีการได�รับอารยธรรมทวารวดี จากการปYกเสาหินล�อมรอบเพิงหินทราย ในการจัดพิธีกรรมนับถือท้ังผี ท้ังพราหมณ?ฮินดู และพุทธ

ศาสนา ซ่ึงพบว�ามีการแกะสลักเทวรูป-พระพุทธรูปลงบนเพิงหิน จนสะท�อนถึงการต�อเช่ือมอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร หรือลพบุรีโดยพบ

เทวรูปศิลปะเขมรในพุทธศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘แล�วยังพบว�าได�รับอิทธิพลของวัฒนธรรมล�านช�างแผ�เข�าในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๒-๒๓ ซ่ึงพบ

พระพุทธรูปศิลปะสกุลช�างล�านช�างหรือลาวอยู�ตามถํ้าด�วย และพบว�าได�มีการสร�าง รอยพระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทหลังเต�า พระพุทธ

บาทบัวบานพระพุทธบาทในถํ้าอุปโมง อยู�รอบบริเวณภูพระบาทด�วย ดังน้ัน เมื่อมีการเสนอช่ือเบ้ืองต�นของมรดกโลกในปR ๒๕๔๗ และ

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ เห็นชอบให�เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด�านวัฒนธรรมของประเทศ โดยให�กระทรวงวัฒนธรรม

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม ร�วมกันผลักดันการข้ึนทะเบียนแหล�งโบราณคดีแห�งน้ีเปHนมรดกโลกต�อไป ด�วยเปHนอุทยาน

แห�งเดียวท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีของกรมปQาไม� 

ดังน้ัน อุทยานประวัติศาสตร?ภูพระบาทอ.บ�านผือ จ.อุดรธานี จึงได�จัดให�มีการศึกษาต�อเน่ืองและสร�างความร�วมมือกัน โดย นายกิตติพันธ?พาน

สุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปQาไม� นายปราโมทย? ธัญญพืช รองผู�ว�าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน 



นายอําเภอ บ�านผือ นายมงคล มลีา นายกเทศมนตรีตําบลกลางใหญ� และนายเอกพล ศรีทอง นายกองค?การบริหารส�วนตําบลเมืองพาน 

ร�วมกันนําเสนออุทยานประวัติศาสตร?ภูพระบาทเข�าสู�บัญชีมรดกโลกพร�อมกันน้ันได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�าง

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหล�งมรดกวัฒนธรรม เพ่ือนําแผนการบริหารจัดการไปปฏิบัติ โดยผู�บริหารกรม

ศิลปากร ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๘ ขอนแก�น และหัวหน�าอุทยานประวัติศาสตร?ภูพระบาท ร�วมกับหน�วยงานในพ้ืนท่ีประสานการ

ดําเนินการในการส�งเสรมิศักยภาพของโบราณสถาน โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร?ภูพระบาท ท่ีปรากฏร�องรอยอารยธรรมร�วมสมัยกับ

ความเช่ือของมนุษย? มาตั้งแต�ก�อนประวัติศาสตร?จนเปHนพ้ืนท่ีศักดิส์ิทธ์ิของภูมิภาคอีสาน โดยเฉพาะฝYgงไทยและฝYgงลาวท่ีมีการใช�มาอย�าง

ต�อเน่ืองยาวนาน สําหรับภูพระบาทได�จดทะเบียนเปHนโบราณสถานแห�งชาติ เมื่อปRพ.ศ.๒๔๒๔ และเมือ่วันท่ี๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ได�นํา

วัฒนธรรมเสมา ซ่ึงอยู�ท่ีบรเิวณวัดพระพุทธบาทบัวบานน้ัน เปHนส�วนหน่ึงของอุทยานประวัติศาสตร?ด�วย พร�อมกับได�พัฒนาพ้ืนท่ีร�วมกัน จน

มีอัตลักษณ?เฉพาะตนท่ีโดดเด�น ด�วยเปHนพ้ืนท่ีท่ีรักษาความเปHนต�นแบบดั้งเดิมท่ีมนุษย?สร�างข้ึนโดยไม�ถูกรบกวน “ภูพระบาท”แห�งน้ีมีพ้ืนท่ีใช�

ประกาศเปHนแหล�งมรดกโลกประมาณ๓,๖๖๑ ไร� ซ่ึงเปHนพ้ืนท่ีของกรมปQาไม�และพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองจนอุทยานประวัตศิาสตร?ภูพระบาทถูก

นําเสนอเปHนมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต�เกณฑ?การข้ึนทะเบียนมรดกโลก ท่ีเปHนลักษณะเด�น คือ ๑.มีเอกลักษณ?ท่ีหายากยิ่งด�วยลักษณะ

ของภูพระบาทน้ีไม�พบท่ีใดในไทย และยังเช่ือว�าในเขตภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�หรือท่ีอ่ืนๆ น้ันก็ไม�มดี�วย ๒.เปHนแหล�งท่ีมีความโดดเด�น

ในการปรับใช�พ้ืนท่ีของธรรมชาติมาเปHนพ้ืนท่ีวัฒนธรรมอันเกิดจากความเช่ือในศาสนาและสร�างเปHนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ วันน้ีอุทยาน

ประวัติศาสตร?ภูพระบาท และแหล�งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบานน้ัน ได�รักษาและพัฒนาแหล�งโบราณคดีท่ีมีความสัมพันธ?อย�าง

ต�อเน่ืองยุคสมยัมาแต�โบราณไว�เปHนอย�างดี นับเปHนแหล�งโบราณคดแีละสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีมีพระเถระรูปสําคัญจากอดีตถึงปYจจุบันเคยมายัง

สถานท่ีน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน. ลุยตรวจ 6 จุดใน 2 อําเภอ ของจ.แพร� ยึดไม�เถ่ือนได�จํานวนมาก 

ข�าวสด 8 พ.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7038776 

ศูนย?ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กอ.รมน. ลุยตรวจสอบไม�ผิดกฎหมาย 2 อําเภอ พ้ืนท่ีจ.แพร� หลังชาวบ�านร�องเรียนขอให�ตรวจสอบ พบไม�ผิด

กฎหมายจํานวนมาก 

เมื่อวันท่ี 8 พ.ค. 2565 พ.อ.พงษ?เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พร�อมเจ�าหน�าท่ีกรมปQาไม� ตํารวจ ทหาร สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจ.แพร� และฝQายปกครองจ.แพร� เข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีอ.เด�นชัย และอ.ร�องกวาง หลังได�รับเรื่องร�องเรยีนว�ามี

การลักลอบขนไม�ผิดกฎหมายเข�ามาในพ้ืนท่ีจํานวนมาก และได�แจ�งเจ�าหน�าท่ีแล�วแต�กลับเพิกเฉย 

จากการเข�าตรวจสอบท้ังหมด 6 จุด ใน 2 อําเภอ ในจุดแรกเปHนโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร พบนายสุรพล โล�ห?นิมิตร แสดงตัวเปHน

เจ�าของ จากการตรวจสอบพบไม�ท�อน 3 กอง เปHนไม�ยางนา 46 ท�อน สภาพใหม�ไม�พบตราใด ๆ โดยมหีนังสือรับรองการทําไม�ในท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิ 7 ฉบับ แต�มีจํานวนและปริมาตรไม�สัมพันธ?กันกับบัญชีไม� และเอกสารท่ีนายสุรพล นํามาแสดงต�อคณะเจ�าหน�าท่ี 

จากน้ันเจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบแหล�งเก็บไม� พ้ืนท่ีม.4 ต.บ�านเวียง อ.ร�องกวาง มีนางบุญณิชา เสาร?นอก แสดงตัวเปHนเจ�าของโรงงานแปรรูปไม�

เก�า ตรวจสอบโดยรอบโรงงานพบไม�ประดู� 3 ท�อน และไม�สัก 11 ท�อน ไม�ปรากฏรูปรอยดวงตราอ่ืนใดของทางราชการหรือเอกชน อีกท้ังไม�

ปรากฎร�องรอยผ�านการเปHนสิ่งปลกูสร�าง หรือเครื่องใช�อ่ืนใดมาก�อนแต�อย�างใด 

นางบุญณิชา ให�การว�า ตนได�ขอเช�าพ้ืนท่ีเพ่ือจะทําเรื่องยื่นขอตั้งโรงงานแปรรูปไม�ช่ัวคราวเดือนละ 6,000 บาท แต�ยังไม�ได�ทําสัญญาเช�า ไม�

ดังกล�าวเปHนของชาวบ�านบุญเริง ม.4 ต.บ�านเวียง กองอยู�ในแปลงโฉนดท่ีดินก�อนหน�าท่ีตนจะมาขอเช�าพ้ืนท่ี จากการโทรศัพท?ติดต�อสอบถาม

เจ�าของไม�แจ�งว�าไม�ประดู�และไม�สกัมีเอกสารการได�มาโดยชอบตามกฎหมาย 

แต�วันน้ีไม�สามารถนํามาแสดงต�อเจ�าหน�าท่ีได�เน่ืองจากอยู�ต�างจังหวัด แต�จะนํามาแสดงให�ภายในวันท่ี 9 พฤษภาคม 65 ส�วนอีกกองห�างไป

ประมาณ 20 เมตร พบไม�ยางนากองอยู� 102 ท�อน ซ่ึงนางบุญณิชา ได�นําเอกสาร สป.15 ไม�ตัดจากสวนปQาจ.อุตรดิตถ? มาแสดง เจ�าหน�าท่ี

ตรวจสอบแล�ว พบไม�ในบัญชีไม�ตรงตามขนาดและจํานวน จึงอายัดไม�ท้ัง 102 ท�อน และเอกสาร สป.15 ไว�ตรวจสอบต�อไป 

 

 



 

ชาวบ�านร�องสื่อหลังถูกนายทุนฮุบท่ีดิน ปQาสงวนเกือบ 300 ไร� ไปขายให� ขรก.ระดับสูงในพ้ืนท่ี 

บางกอกทูเดย? 05/06/2022 https://bangkok-

today.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%

e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a5%

e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=

%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2

5b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8

%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%2

5b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581 

ชาวบ�านทรายเงิน ยื่นหนังสือหลักฐานการซ้ือขายท่ีดินบนปQาเขานกหว�า ซ่ึงปQาสงวนแห�งชาติ พ้ืนท่ีประมาณ 27 ไร� หมู�ท่ี 9 ต.เขาไชยราช อ.

ปะทิว จ.ชุมพร ให�กับสื่อมวลชน หลังถูกนายศิริศักดิ์ นายทุนในพ้ืนท่ีลักลอบนําพ้ืนท่ีบนปQาเขานกหว�า ขายให�กับนายก.อบต.เขาไชยราช 

โดยในหนังสือสัญญาซ้ือขายได�ระบุลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ขายท่ีดินว�างเปล�า 27 ไร�ตดิกับโฉนดแปลงท่ี เลขท่ีโฉนด 12343 ในราคา 

500,000 บาท พร�อมมีการวางมัดจําตามสัญญาไว� 200,000 บาท และแบ�งชําระท่ีเหลืออีก 300,000 บาท งวดแรก 1 พฤศจิกายน 2564 

จํานวน 150,000 บาท งวดท่ี 2 ชําระเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ? 2565 อีก 150,000บาท โดยมีพยาน คือผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�านและสมาชิก อบต.เขา

ไชยราช เปHนพยานในการซ้ือขายครั้งน้ี 

ล�าสดุผู�สื่อข�าวได�ลงพ้ืนท่ีสํารวจตามคําร�องเรยีนของชาวบ�านพบว�าขณะน้ีพ้ืนท่ีดังกล�าวถูกใช�ปลูกทําสวนยางพารา ปลูกปาล?มนํ้ามัน และมี

การถางพ้ืนท่ีไว�อีกไม�ต่าํกว�า 200ไร� ทําให�ชาวบ�านรู�สึกว�าพ้ืนท่ีปQาสงวนกําลังถูกบุกรุกท่ีดินบนปQาเขานกหว�า ซ่ึงเปHนปQาสงวนแห�งชาติถูกบุกรุก

มาตั้งแต�ปR 2563 การท่ีเจ�าหน�าท่ีรฐัมาใช�ตําแหน�งหน�าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชน?ให�แก�ตัวเอง แอบซ้ือขายท่ีดนิบนปQาเขานกหว�า เพ่ือครอบครองเปHน

พ้ืนท่ีส�วนบุคคลถือว�าผดิกฎหมาย  นอกจากน้ีชาวบ�านท่ีเลือกนายก อบต.เขาไชยราชคนดังกล�าวเข�ามา ยังเปzดเผยกับทีมข�าวว�ารู�สึกเหมอืน

ถูกหักหลัง เพราะตอนเลือกตั้งหาเสียงยกมือไหว�ปรกๆ บอกจะทําให�ชีวิตชาวบ�านดีข้ึน แต�พอเลือกมากับมาแอบลักกินขโมยกินพ้ืนท่ีดินทํากิน

ของชาวบ�าน เหมือนปลวกอยากกินดิน และก�อนหน�าน้ีชาวบ�านเคยรวมตัวไปร�องกรมปQาไม� สํานักนายกรัฐมนตรี และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมา

แล�วแต�กลับไม�ได�รับการแก�ไข หรอืการลงมาแม�แต�สาํรวจตรวจสอบใดๆ เลย จึงอยากฝาก พล.อ.ประยุทธ? จันทร?โอชา นายกรัฐมนตรี ให�

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีปQาสงวนแห�งชาติ 



 

เดือดร�อน! ชาวบ�าน 8 หมู�บ�าน ร�องมีแต�เสาไฟแต�ไม�มไีฟฟ}าใช�นานกว�า 20 ปR 

บ�านเมือง 6 พฤษภาคม  2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/279419 

นายสมชาย ตระกุลพัฒนาศีรี  กํานันตําบลแม�สวด อําเภอสบเมย นํารายช่ือชาวบ�าน 8 หมู�บ�านท่ีได�รบัผลกระทบไม�มไีฟฟ}าใช� มอบให� นาย

ไพโรจน? ภัทรพาณิชย?กุล อดีตประธานสภา อบจ.จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือช�วยประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในการช�วยเหลือชาวบ�าน1.

บ�านกองอูม 2.บ�านแม�หลุย 3.บ�านอุมโล~ะ 4.บ�านแม�แฮด 5.บ�านแม�สวดใหม� 6.บ�านนาดอย 7.บ�านล�องแพวิทยา 8.บ�านแม�แหหลวง ต.แม�สวด 

อ.สบเมย จ.แม�ฮ�องสอน หลังจากชาวบ�านประมาณ 2,500 ครัวเรือน รวมกว�า 5 พันคนได�รับผลกระทบหนักไม�มไีฟฟ}าใช�มานานกว�า 20 ปR  

กํานันตําบลแม�สวด เปzดเผยว�า พ้ืนท่ี ต.แม�สวด มีท้ังหมด 11 หมู�บ�าน 3 หมู�บ�านอยู�ในพ้ืนท่ีราบ ส�วนอีก 8 หมู�บ�านเปHนราษฎรชาวไทยภูเขา

ส�วนใหญ�มีฐานะยากจน อยู�ในพ้ืนท่ีปQาเขาไม�มีไฟฟ}าใช�มานานกว�า 20 ปR ท้ังท่ีการไฟฟ}าได�นําเสาไฟฟ}ามาติดตั้งตามเส�นทางเข�าหมู�บ�านตัง้แต�ปR 

2559 แต�ยังไม�มีการเดินสายไฟฟ}าเข�ามาในพ้ืนท่ี ทําให�ชาวบ�านมีความเปHนอยู�ท่ียากลําบาก กลางคืนชาวบ�านต�องจุดเทียนไขให�แสงสว�าง บาง

ครอบครัวพอจะมีฐานะก็ซื้อระบบไฟฟ}าโซล�าเซลมาตดิตั้งเสียเงินนับหมื่นบาท แต�ก็ใช�งานได�ไม�ดีนัก ตนเปHนตัวแทนของชาวบ�านจึงนํารายช่ือ

ชาวบ�านท่ีได�รับผลกระทบมอบให� อดีตประธานสภาอบจ.จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือเปHนตัวแทนชาวบ�านในการประสานงานหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องให�ความช�วยเหลือชาวบ�านต�อไป  

นายไพโรจน? ภัทรพาณิชย?กุล อดตีประธานสภา อบจ.จังหวัดแม�ฮ�องสอน เปzดเผยว�าจากการตรวจสอบข�อมูลกับสํานักงานการไฟฟ}าอําเภอแม�

แม�เรียงพบว�าเมื่อปR 2559 สํานักงานการไฟฟ}า อ.แม�สะเรียง ได�ทําการขยายแนวเขตบริการปYกเสาไฟฟ}าไปยัง 8 หมู�บ�าน แต�ตดิปYญหาท่ีว�า

ทางเข�าหมู�บ�านเปHนพ้ืนท่ี กรมปQาไม� ซ่ึงสมัยน้ันไม�ได�ขออนุญาตจากหน�วยงานดังกล�าวจึงไม�สามารถเดนิสายไฟฟ}าเข�าไปในหมู�บ�านท้ัง 8 แห�ง

ได� ซ่ึงตนได�ประสานไปยังนายพรเทพ  เจริญสืบสกุล ผู�อํานวยการ สาํนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ?ท่ี 16 สาขาแม�สะเรียง ทราบว�า พ้ืนท่ีดังกล�าว

เปHนพ้ืนท่ีของกรมปQาไม� ท่ีเตรียมเปลี่ยนเปHนพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ ซ่ึงหากการไฟฟ}าแม�สะเรียง ต�องการขยายแนวเขตการให�บริการไปยังพ้ืนท่ี

ดังกล�าวก็สามารถทําหนังสือไปยังกรมปQาไม�และขออนุญาตให�ถูกต�อง 

 

 

 

 

 



 

จัดเจ�าหน�าท่ีเฝ}าระวังป}องกันการขโมยซากช�างปQาท่ีตกหลุมตายท้ัง 5 ตัว 

ผู�จัดการออนไลน? 6 พ.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000043238 

กาญจนบุรี - เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห�งชาติลําคลองงู นําปูนขาว 400 กก.โรยซาก 5 ช�างปQา หลังตกหลุมยุบเสียชีวิต บริเวณปQาเหมืองสองท�อบ�าน

ชะอ้ี ตําบลชะแล อําเภอทองผาภมูิ พร�อมเฝ}าระวังป}องกันการขโมยซากช�างปQาไปหาผลประโยชน? 

จากกรณีช�างปQา 5 ตัว ตกหลุมยุบเสียชีวิตเหลือแต�ซากโครงกระดูก เหตุเกิดบริเวณปQาเหมืองสองท�อ พิกัดท่ี 47P 477562E 16238442N 

ท�องท่ีหมู� 7 บ�านชะอ้ี ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีอยู�ในเขตปQาสงวนแห�งชาติ ปQาเขาพระฤๅษี และปQาเขาบ�อแร�แปลงท่ี 

1 ตามท่ีได�เสนอข�าวไปแล�ว ล�าสุด วันน้ี (6 พ.ค.) เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห�งชาติลําคลองงู ได�ดําเนินการจดทําบันทึกรายละเอียดการตายของช�าง

ปQา จํานวน 5 ตัว เพ่ือไปลงบันทึกประจําวันเอาไว�เปHนหลักฐาน ท่ี สภ.ทองผาภูมิ ตาม ปจว. ข�อ 2 ลง วันท่ี 6 พ.ค. เวลา 10.30 น. หลังจาก

ลงบันทึกประจําวันเอาไว�เปHนหลักฐานแล�วเสร็จ นายประทีป เอกฉันท? ผอ.ศูนย?ปQาไม�กาญจนบุรี นายพิเชษฐ ชัยสวัสดิ์ หัวหน�าอุทยาน

แห�งชาติลําคลองงู นายวิวรรธน? มองเห็นทวีโชค หัวหน�าเจ�าพนักงานปQาไม�ชํานาญงาน (กรมปQาไม�) ร.ต.อ.มานะ สุทธิบุตร รอง สว.กก5 

บก.ปทศ.นายเชน ศรีเสมอ ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 7 บ�านชะอ้ี ต.ชะแล เจ�าหน�าท่ีหน�วยป}องกันรักษาปQา ท่ี กจ.4 (กรมปQาไม�) เจ�าหน�าท่ีชุด

ปฏิบัติการเฉพาะกิจธิพุเย รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีทหารหน�วยเฉพาะกิจลาดหญ�า กกล.สุรสีห? ได�ร�วมกันเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ พร�อมนําปูนขาว 

จํานวน 400 กิโลกรมั เข�าไปโรยซากช�างปQาท่ีในหลุมยุบกว�างประมาณ 10 เมตร ลึกประมาณ 2-3 เมตร เพ่ือฆ�าเช้ือโรค ท้ังน้ี เจ�าหน�าท่ีจะได�

นําปูนขาวมาโรยเพ่ิมเติม พร�อมกับเฝ}าระวังท่ีจุดเกิดเหตเุพ่ือป}องกันไม�ให�มีใครเข�ามาลักซากช�างปQาท้ัง 5 ตัว เพ่ือนําไปหาผลประโยชน?ส�วนตัว

อีกด�วย 

นายพิเชษฐ ชัยสวัสดิ์ หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลําคลองงู เปzดเผยว�า จากสภาพของซากช�างปQาท่ีตายท้ัง 5 ตัว คาดว�าตายมาแล�วประมาณ 2-3 

เดือน จากซากท่ีเน�าเป�gอยทําให�ส�งกลิ่นเหม็นไปท่ัวบริเวณ หนังและเน้ือบางส�วนหลุดล�อนออกจนมองเห็นแต�โครงกระดูก ซ่ึงภายในบ�อท่ีช�าง

ปQาเสียชีวิตเปHนโคลนท่ีมีนํ้าขัง และพบร�องรอยการตะเกียกตะกายของช�างเพ่ือข้ึนมาบนฝYgง แต�ไม�สามารถข้ึนมาได�จนหมดแรงทําให�เสียชีวิต

ดังกล�าว 

จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยรอบของเจ�าหน�าท่ี พบว�า มีหลุมยุบตัวอีกจํานวนหลายหลุม ซ่ึงแต�ละหลุมมีความลึกประมาณ 2-3 เมตร 

เจ�าหน�าท่ีคาดว�าขณะท่ีช�างปQาท้ัง 5 ตัว รวมตัวยืนอยู�บนพ้ืนดิน แล�วอยู�ๆ ดินก็ยุบลงมาอย�างกะทันหัน ประกอบกับช�วงเวลาดังกล�าวมีฝนตก

ลงมาทําให�สภาพเปHนดินโคลนและลื่น ทําให�ช�างปQาข้ึนมาไม�ได� และเสียชีวิตในท่ีสดุ ขณะท่ีจดุเกิดเหตน้ัุนอยู�ห�างไกลจากชุมชนมากถึง 7 

กิโลเมตร จึงไม�มผีู�ใดพบเหตุการณ? นายพิเชษฐ ชัยสวัสดิ์ หัวหน�าอุทยานแห�งชาติลําคลองงู เผย 


