
สรุปข�าวประจําวันท่ี 15 ก.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- กรมป�าไม
รับโอนภารกิจ'นอกเขตป�าอนุรักษ�' (เดลินิวส� 15 ก.ย. 65 หน
า 10) 

- สร
างแรงจูงใจปชช.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (ไทยรัฐ 15 ก.ย. 65 หน
า 7) 

-  ป�าไม
แจ
งความเอาผิด"ม
งภูทับเบิก" ป7ดล
อม-ขวาง จนท.ตรวจรีสอร�ตสร
างใหม8 (ผู
จัดการรายวัน 360  : 15 ก.ย. 65 หน
า 11) 

- รีสอร�ตรุกภูทับเบิก เรื่องเก8า ป;ญหาใหม8ท่ีแก
ไม8ตก (มติชน 15 ก.ย. 65 หน
า 1,5) 

- ข8าวสั้นทันโลก: ลักตัดไม
สัก (ไทยรัฐ 16 ก.ย. 65 หน
า 12) 

ข�าวเว็บไซต! 

- สนับสนุนมาตรการสร
างแรงจูงใจประชาชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

thairath  15 ก.ย. 2565  https://www.thairath.co.th/news/local/2500695 

- ทส. หารือ ก.คลัง สร
างแรงจูงใจ ปชช. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให
กับประเทศ 

banmuang  วันพุธ ท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/296238 

- กระทรวงทรัพย�ฯ จับมือคลังหารือช8วยดัน “ปลูกป�าเพ่ือคาร�บอนเครดิต” 

komchadluek  14 ก.ย. 2565 https://www.komchadluek.net/pr/529739 

- bangkokpost https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2391643/forestry-officials-take-legal-
action-against-hmong-on-phetchabun-mountain 

- รีสอร�ตรุกภูทับเบิก เรื่องเก8า ป;ญหาใหม8ท่ีแก
ไม8ตก 

matichon วันท่ี 15 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3563312 

- ส8อวุ8นหนัก! ‘ภูทับเบิก’ บานปลายแล
ว ‘ป�าไม
’ ลุยแจ
งจับชาวม
ง ล
อมเจ
าหน
าท่ีตรวจรีสอร�ทเถ่ือน 

dailynews 14 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1469989/ 

- ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร
างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา พร
อมต้ังเปdาลดคาร�บอนฟุตพริ้นท� 25% ใน 3 ปg 

thaipost  14 กันยายน 2565 https://www.thaipost.net/public-relations-news/221580/ 

- ‘ชาวกระบ่ี’ ร
องกมธ.ท่ีดินฯป�าไม
รื้อถอนต
นปาล�มทําชาวบ
านเดือดร
อน 

ชาวกระบ่ีร
อง กมธ.ท่ีดินฯ ป�าไม
 รื้อถอนต
นปาล�ม ทําชาวบ
าน 1,500 คนเดือดร
อน ชี้ป�าสงวนทับซ
อนท่ีสาธารณประโยชน� 

dailynews  14 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1468566/ 
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สนับสนุนมาตรการสร
างแรงจูงใจประชาชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

thairath  15 ก.ย. 2565  https://www.thairath.co.th/news/local/2500695 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (ทส.) เป7ดเผยว8า ตนได
ร8วมประชุมหารือกับนายก

ฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในประเด็น เรื่องมาตรการสร
างแรงจูงใจให
กับภาคประชาชน ท่ีลงทุนสนับสนุน

การปลูกป�าและอนุรักษ�ป�าไม
 ในพ้ืนท่ีของกรมป�าไม
 กรมอุทยานแห8งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ;pง โดยมาตรการดังกล8าว จะเปqนผลประโยชน�ท่ีภาคประชาชนจะได
รับ นอกเหนือจากระเบียบว8าด
วยการแบ8งป;น

คาร�บอนเครดิต ตามประกาศของ ปม. อส. ทช. ท่ีได
รับการรับรองจากโครงการลดกrาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย หรือโครงการ T-VER ขององค�การบริหารจัดการกrาซเรือนกระจก 

โดยกระทรวงการคลังพร
อมสนับสนุนมาตรการสร
างแรงจูงใจในการปลูกป�า และอนุรักษ�ป�าไม
 ของ ทส. เพ่ือส8งเสริมให
เกิด

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปg รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการดูดกลับกrาซเรือนกระจก ตาม

เปdาหมายท่ีไทยได
ประกาศเจตนารมณ�ในการประชุม COP-26 ว8า ประเทศไทยจะบรรลุเปdาหมายความเปqนกลางทางคาร�บอน 

ในปg พ.ศ.2593 และเปdาหมายการปล8อยกrาซเรือนกระจกสุทธิเปqนศูนย� ในปg พ.ศ.2608 

 

 

 

 

 



 

  

ทส. หารือ ก.คลัง สร
างแรงจูงใจ ปชช. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให
กับประเทศ 

banmuang  วันพุธ ท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/296238 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (ปกท.ทส.) ร8วมประชุมหารือกับนายกฤษฎา จีนะ

วิจารณะ ปลัดกระทรวงกงารคลัง ในประเด็น เรื่อง มาตรการสร
างแรงจูงใจให
กับภาคประชาชน ท่ีลงทุนสนับสนุนการปลูก

ป�าและอนุรักษ�ป�าไม
 ในพ้ืนท่ีของกรมป�าไม
 (ปม.) อุทยานแห8งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ;pง (ทช.) โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล
อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม
 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;pง นายเกียรติชาย 

ไมตรีวงษ� ผู
อํานวยการองค�การบริหารจัดการกrาซเรือนกระจก และนางรุ8งนภา พัฒนวิบูลย� รองอธิบดีกรมอุทยานแห8งชาติ 

สัตว�ป�า และพันธุ�พืช รวมถึงหน8วยงานท่ีเก่ียวข
องเข
าร8วมประชุม ณ ห
องประชุมปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร

กระทรวงการคลัง 

โดยมาตรการดังกล8าว จะเปqนผลประโยชน�ท่ีภาคประชาชนจะได
รับ นอกเหนือจาก ระเบียบว8าด
วยการแบ8งป;นคาร�บอน

เครดิต (ตามประกาศของ ปม. อส. ทช.) ท่ีได
รับการรับรองจากโครงการลดกrาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย หรือโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ของ องค�การบริหารจัดการ

กrาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) (อบก.) (TGO) 

ท้ังนี้ กระทรวงการคลังพร
อมสนับสนุนมาตรการสร
างแรงจูงใจในการปลูกป�าและอนุรักษ�ป�าไม
 ของ ทส. เพ่ือส8งเสริมให
เกิด

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปg รวมถึง เพ่ิมศักยภาพการดูดกลับกrาซเรือนกระจก ตาม

เปdาหมายท่ีไทยได
ประกาศเจตนารมณ�ในการประชุม COP-26 ว8า ประเทศไทยจะบรรลุเปdาหมายความเปqนกลางทางคาร�บอน 

(Carbon Neutrality) ในปg พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และเปdาหมายการปล8อยกrาซเรือนกระจกสุทธิเปqนศูนย� (Net-Zero 

GHG Emission) ในปg พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) 

 



  

    

    

กระทรวงทรัพย�ฯ จับมือคลังหารือช8วยดัน “ปลูกป�าเพ่ือคาร�บอนเครดิต” 

komchadluek  14 ก.ย. 2565 https://www.komchadluek.net/pr/529739 

กระทรวงทรัพย�ฯ จับมือ ก.คลังหารือช8วยดัน “ปลูกป�าเพ่ือคาร�บอนเครดิต” “กรมทะเล” คาดพ้ืนท่ีป�าชายเลนเพ่ิม 3 แสนไร8 

ใน 10 ปg 

นับต้ังแต8พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรีได
ประกาศเจตนารมณ�ของประเทศไทยในการบรรลุเปdาหมายความเปqน

กลางทางคาร�บอนของประเทศ ภายในปg ค.ศ. 2050 และเปdาหมายการปล8อยกrาซเรือนกระจกสุทธิเปqนศูนย� ภายในปg ค.ศ. 

2065 สําหรับภาคป�าไม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมในฐานะหน8วยงานหลักในการดําเนินการ  

โดยเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ได
หารือร8วมกับ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการปลูกป�าเพ่ือประโยชน�จากคาร�บอน

เครดิต ซ่ึงคาดว8าจะสร
างประโยชน�ในหลายมิติ ท้ังเพ่ิมความสมบูรณ�ของทรัพยากรป�าไม
 เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและลดการ

ต้ังกําแพงภาษีจากสหภาพยุโรป ตลอดจนสร
างรายได
และประโยชน�ต8อชุมชนและประชาชน ซ่ึงท้ังสองหน8วยงานกําลังเร8งรัด

ดําเนินการเพ่ือให
เปqนไปตามระเบียบและข
อกฎหมายต8อไป 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล8าวว8า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล
อม อยู8ระหว8างเดินหน
าดําเนินการโครงการปลูกป�าเพ่ือประโยชน�จากคาร�บอนเครดิต โดยจะเป7ดโอกาสให


ภาคเอกชนร8วมสนับสนุนการปลูกป�าในพ้ืนท่ีของรัฐ อย8างไรก็ตาม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว8าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ได
ให
ความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยให
หารือกับหน8วยงานท่ีเก่ียวข
อง เพ่ือตรวจสอบความ

เปqนไปได
และมาตรการทางกฎหมายให
ชัดเจน โดยตนได
หารือร8วมกับปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดแนวทางให
เปqนไป

ตามข
อกฎหมายท่ีเก่ียวข
อง ซ่ึงโครงการดังกล8าวจะช8วยให
ประเทศมีพ้ืนท่ีป�าไม
เพ่ิมข้ึน พ่ีน
องประชาชนได
ใช
ประโยชน�จากป�า

ไม
 อีกท้ังรัฐยังประหยัดงบประมาณหลายร
อยล
านบาทต8อกรม ซ่ึงหากรวมพ้ืนท่ีดําเนินการแล
วรัฐจะประหยัดงบประมาณได


นับพันล
านบาทต8อปgเลยทีเดียว  



“ซ่ึงผมได
สั่งการให
หน8วยงานท่ีเก่ียวข
อง ได
แก8 กรมป�าไม
 กรมอุทยานแห8งชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พืช และกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ;pง ในฐานะหน8วยงานหลัก และองค�การบริหารจัดการกrาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) ในฐานะหน8วยงาน

กลางในการกําหนดมาตรการและแนวทางการประเมินการซ้ือขายคาร�บอนเครดิต ร8วมหารือกับกระทรวงการคลังเพ่ิมเติม 

เก่ียวกับแนวทางการลดหย8อนภาษีจากค8าใช
จ8ายในการดําเนินการโครงการ 2 เท8า การยกเว
นภาษีจากการซ้ือขายคาร�บอน

เครดิต เปqนต
น โดยให
เร8งรัดดําเนินการหารือเร8งด8วน ต8อไป”นายจตุพร กล8าว 

ด
านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล8าวว8า ตนได
มีโอกาสหารือร8วมกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล
อม พร
อมผู
บริหารจากหน8วยงานท่ีเก่ียวข
องของ ทส. ซ่ึงตนเห็นว8าเปqนโครงการท่ีมีประโยชน�ท้ังต8อหน8วยงาน

ภาครัฐ พ่ีน
องประชาชน และความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรป�าไม
ของประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณของ

ภาคเอกชนเสมือนความรับผิดชอบของธุรกิจต8อสังคมท่ีช8วยส8งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
  

“อีกท้ังยังช8วยให
เกิดการซ้ือขายคาร�บอนเครดิตในภาพรวมของประเทศได
อีกด
วย และยังช8วยปdองกันการต้ังกําแพงภาษีของ

กลุ8มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ8มประเทศอ่ืน ๆ ท่ีให
ความสําคัญและมีนโยบายกีดกันทางการค
ากับ

ผู
ประกอบการท่ีไม8ดําเนินการตามมาตรการลดการปลดปล8อยกrาซคาร�บอนไดออกไซด�สู8บรรยากาศ ซ่ึงจะส8งผลต8อภาพการ

ส8งออกของประเทศให
สามารถขับเคลื่อนได
อย8างมีประสิทธิภาพต8อไปด
วย อย8างไรก็ตาม ตนได
สั่งการหน8วยงานในสังกัด

กระทรวงการคลังร8วมหารือกับทาง ทส. ในการกําหนดแนวทาง มาตรการและกลไกการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสําหรับ

ภาคเอกชนท่ีชัดเจนและเปqนไปตามข
อกําหนดทางกฎหมายโดยด8วน ต8อไป” 

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;pง กล8าวเสริมว8า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;pง (ทช.) ได


ประกาศระเบียบว8าด
วยการแบ8งป;นคาร�บอนเครดิตท่ีได
รับจาการปลูกและบํารุงป�าชายเลนจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565 

และระเบียบว8าด
วยการแบ8งป;นคาร�บอนเครดิตท่ีได
จากการปลูกและบํารุงป�าชายเลนสําหรับชุมชน พ.ศ. 2565 ซ่ึงเปqนการ

ส8งเสริมการมีส8วนร8วมของภาคเอกชนและชุมชนชายฝ;pงได
มีโอกาสร8วมดําเนินการปลูกป�าชายเลน เพ่ือประโยชน�จากคาร�บอน

เครดิตร8วมกัน  

นอกจากนี้ ทช. ได
รายงานความคืบหน
าต8อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565 รับทราบ

ความก
าวหน
าการดําเนินการในส8วนท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;pงได
ดําเนินการ โดยโครงการดังกล8าวจะช8วยเพ่ิมพ้ืนท่ี

ป�าชายเลนกว8า 300,000 ไร8 ใน 10 ปg ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการปลูกป�าชายเลนกว8า 600 ล
านบาทต8อปg สร
างการมี

ส8วนร8วมของทุกภาคส8วน สร
างประโยชน�และรายได
แก8ชุมชนและพ่ีน
องประชาชนท้ังทางตรงและทางอ
อม รวมถึงสะท
อนสู8

การบรรลุเปdาหมายความเปqนกลางทางคาร�บอนของประเทศ ภายในปg ค.ศ. 2050 และเปdาหมายการปล8อยกrาซเรือนกระจก

สุทธิเปqนศูนย� ภายในปg ค.ศ. 2065 ณ ป;จจุบัน ทช. อยู8ระหว8างการจัดหาพ้ืนท่ีและคัดเลือกองค�กรท่ีมีความพร
อม รวมถึง

ชุมชนชายฝ;pงท่ีประสงค�เข
าร8วมโครงการในปg 2565 

“ คาดว8าในปgนี้จะสามารถดําเนินการในพ้ืนท่ีป�าชายเลนกว8า 40,000 ไร8 และท่ีสําคัญคือพ่ีน
องประชาชนจะสามารถประกอบ

อาชีพตามวิธีชุมชนในเขตป�าชายเลนได
ตามปกติทุกประการ ในส8วนขององค�กรภาคธรุกิจก็จะต
องปฏิบัติตามกฎหมายท่ี



เก่ียวข
องอย8างเคร8งครัด มีสิทธิเพียงการคิดคํานวณคาร�บอนเครดิตเท8านั้น และจะต
องดูแลป�าท่ีปลูกข้ึนใหม8ต8อเนื่องไปอีก 30 

ปg”นายโสภณ กล8าว 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ� ผู
อํานวยการองค�การบริหารจัดการกrาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) กล8าวว8า สําหรับองค�การ

บริหารจัดการกrาซเรือนกระจก (อบก.) จะได
ประสานกับคณะทํางานกระทรวงการคลังเพ่ือร8วมกันกําหนดมาตรการการ

ส8งเสริมด
านภาษีในรายละเอียดต8าง ๆ เพ่ือส8งเสริมให
ผู
พัฒนาโครงการสามารถลดค8าใช
จ8ายในการดําเนินการ รวมถึง การ

ยกเว
นภาษีกําไรจากการซ้ือขายคาร�บอนเครดิต ให
มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต8อไป  

“นอกจากนี้ อบก. อยู8ระหว8างการพัฒนามาตการและ Platform ระบบการประเมินคาร�บอนเครดิตท่ีเปqนมาตรฐานสากลและ

สามารถนําไปใช
การหักล
างการปล8อยกrาซคาร�บอนไดออกไซด�หรือ Carbon Footprint ท่ีมีมาตรฐานในรูปแบบต8าง ๆ ได


อย8างกว
างขวางมากข้ึน รวมถึงการพัฒนา Carbon Credits Registry Systems ท่ีเปqนมาตรฐานสากลและการร8วมมือกับ

ภาคเอกชนในการสร
าง Platform การซ้ือขายแลกเปลี่ยน Carbon Credit ต8อไป” นายเกียรติชาย กล8าวท้ิงท
าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

bangkokpost https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2391643/forestry-officials-take-legal-action-

against-hmong-on-phetchabun-mountain 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

รีสอร�ตรุกภูทับเบิก เรื่องเก8า ป;ญหาใหม8ท่ีแก
ไม8ตก 

matichon วันท่ี 15 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3563312 

ประเด็นบุกรุกภูทับเบิก อ.หล8มเก8า จ.เพชรบูรณ� กลับมาเปqนกระแสฮือฮาอีกครั้ง เม่ือ พ.อ.พงษ�เพชร เกษสภุะ หวัหน
าชุดปฏบัิติการ 

ศปป.4 กอ.รมน. ออกมาเป7ดเผย พ้ืนท่ีภูทับเบิกท้ังหมู8 8 ต.บ
านเนินและหมู8 16 ต.วังบาล ถูกบุกรุกรุนแรงมากกว8าในอดีตจนน8าตกใจ 

โดยระบุถึงตัวเลขรีสอร�ตท่ีผุดข้ึนใหม8มีจํานวนมากกว8า 300 แห8ง โดยสาเหตุหลักทางหัวหน
าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ระบุว8า 

เพราะเจ
าหน
าท่ีในพ้ืนท่ีหย8อนยานใส8เกียร�ว8าง ทําให
ควบคุมพ้ืนท่ีไม8อยู8 กระท่ังมีรีสอร�ตรายใหม8ผุดเปqนดอกเห็ดข้ึนเต็มภูทับเบิก 

โดยสาเหตุท่ีรีสอร�ตรายใหม8ท่ีงอกเงยข้ึนมานั้น พ.อ.พงษ�เพชร บอกว8า เปqนเพราะมีท้ังนายทุนนอกพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกทุบรีสอร�ตและยึด

พ้ืนท่ีคืน กลับเข
ามาใหม8แล
ว นอกจากนี้ยังมีผู
บุกรุกหน
าใหม8ท้ังท่ีเปqนชาวม
งในพ้ืนท่ี และคนนอกพ้ืนท่ีท้ิงอาชีพการเกษตรเดิม หัน

เหเอาดีทางธุรกิจท8องเท่ียว โดยก8อสร
างรีสอร�ตกันข้ึนอีกเพียบ แม
กระท่ังช8วงโควิดระบาดท่ีผ8านมาก็ยังพบมีการก8อสร
างไม8หยุด

หย8อน และป;จจุบันก็ยังพบมีรีสอร�ตผุดแบบไม8หยุด เนื่องเพราะใกล
ฤดูท8องเท่ียวท่ีจะถึงนี้ ทําให
เกิดแรงจูงใจ 

ขณะท่ีหัวหน
าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ชี้ให
เห็นว8า รีสอร�ตภูทับเบิกท่ีผุดข้ึนมาหนาแน8นในป;จจุบัน ฟdองให
เห็นถึงการแก
ไข

การบุกรุกภูทับเบิกในอดีต ซ่ึงทุ8มเทท้ังกําลังคนและงบเปqนการเสียของ พร
อมเห็นด
วยท่ีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�า

ไม
 เล็งใช
ยาแรงด
วยการเป7ดยุทธการบังคับใช
กฎหมายบนภูทับเบิกอีกครั้ง 

หลังจากท่ีอดีตเม่ือปg 2559-2560 ท่ีผ8านมา กรมป�าไม
ร8วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� และจังหวัด

เพชรบูรณ� รวม 3 ฝ�าย ร8วมกันแก
ป;ญหาการบุกรุกยึดครองใช
ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าภูทับเบิก ในท
องท่ีหมู8 8 ต.บ
านเนิน และหมู8 16 

ต.วังบาล อ.หล8มเก8า โดยเป7ดปฏิบัติมีการบังคับใช
กฎหมายภายใต
คําสั่ง หน.คสช.ท่ี 35/2559 ซ่ึงระดมกําลังเจ
าหน
าท่ีทุกภาคส8วน

และเครื่องจักร เข
าปฏิบัติการทุบรื้ออาคารสิ่งปลูกสร
างรีสอร�ตท่ีพักของนายทุนนอกพ้ืนท่ี และรีสอร�ตท่ีกีดขวางทางน้ํารวมท้ังอยู8

ในทําเลไม8ปลอดภัย ท8ามกลางกระแสต8อต
านของมวลชนชาวม
งในพ้ืนท่ี กระท่ังปฏิบัติการดังกล8าวสําเร็จลุล8วงตามเปdาหมายท่ีวาง

ไว
 จากนั้นจึงมีการขับเคลื่อนแผนแม8บทแก
ไขภูทับเบิกปg 2560-2565 ซ่ึง ครม.มีมติให
ความชอบ เพ่ือฟ��นฟูป�าภูทับเบิกและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขาในพ้ืนท่ี 

แต8หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการทุบรื้อรีสอร�ตท่ีบุกรุกป�า โดยได
มีการส8งมอบพ้ืนท่ีป�าภูทับเบิกให
กรมป�าไม
รับช8วงดูแลต8อ แต8ปรากฏว8า

ในช8วงปg 2564 กระแสการท8องเท่ียวภูทับเบิกกลับมาบูมอีกครั้ง ประกอบกับเจ
าหน
าท่ีท่ีเก่ียวข
องในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะป�าไม
ซ่ึงเปqน

กําลังหลักเริ่มใส8เกียร�ว8างทําให
รีสอร�ตแห8งใหม8ผุดข้ึนเปqนดอกเห็ด 



กระท่ัง นายกฤษณ� คงเมือง ผู
ว8าราชการจังหวัดเพชรบูรณ� โดยเม่ือปg 2559 สมัยท่ีเปqนปลัดจังหวัดเพชรบูรณ� เปqนหัวหน
า

คณะทํางานรื้อรีสอร�ตภูทับเบิก ถึงกับทําหนังสือด8วนท่ีสุด ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 ถึงอธิบดีกรมป�าไม
และ ผอ.สจป.ท่ี 4 

พิษณุโลก ให
ตรวจสอบสิ่งปลูกสร
างพ้ืนท่ีป�าภูทับเบิกท่ีผิดกฎหมาย จากนั้นจี้เร8งรัดในท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 5 กันยายนท่ีผ8านมา ให


ป�าไม
โดยสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม
ท่ี 4 (สจป.ท่ี 4) พิษณุโลก ดําเนินการตรวจยึดจับกุมรีสอร�ตรายใหม8หลังมีรายงานการข8าว

แจ
งว8ามีรีสอร�ตผุดข้ึนเปqนจํานวนมาก กระท่ังหน8วยปdองกันรักษาป�าท่ี พช.18 (น้ําชุน) ดําเนินการตรวจยึดติดปdายประกาศรีสอร�ต

เดิมท่ีมีสิ่งปลูกสร
างใหม8 จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ�กลุ8มชาวม
งเจ
าของรีสอร�ตลุกฮือป7ดทางคณะเจ
าหน
าท่ีชุดตรวจสอบรีสอร�ตภูทับ

เบิก นําโดย นายทรงศักด์ิกิตติธากรณ� ผู
อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม
ท่ี 4 (ผอ.สจป.4) สาขาพิษณุโลก กรมป�าไม
 ไม8ให


ออกจากพ้ืนท่ี บริเวณหมู8 8 บ
านดินน้ําเพียงดิน ต.บ
านเนิน อ.หล8มเก8า เม่ือช8วงบ8ายวันท่ี 12 กันยายนท่ีผ8านมา กระท่ังกลายเปqน

ประเด็นร
อนแรงท่ีถูกสังคมโฟกัสว8า ป;ญหาบุกรุกผุดรีสอร�ตจะวนลูปกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะการป7ดถนนเจรจาต8อรองกับคณะ

เจ
าหน
าท่ีนั้น นอกจากปมสาเหตุท่ีทําให
กลุ8มชาวม
งเจ
าของรีสอร�ตไม8พอใจ กระท่ังก8อเหตุนํารถป7กอัพป7ดถนน เพราะการท่ี

เจ
าหน
าท่ีป�าไม
นําปdายประกาศตรวจยึดอายัดรีสอร�ตท่ีถูกดําเนินคดี พร
อมห
ามบุคคลใดเข
าพ้ืนท่ีหรือกระทําด
วยประการใด หาก

ฝ�าฝ�นจะมีความผิดทางกฎหมาย โดยรีสอร�ตเหล8านี้กลุ8มชาวม
งเจ
าของรีสอร�ต นอกจากกลัวว8าถูกรื้อสิ่งปลูกสร
างต8างๆ แล
ว ยังพา

กันโวยวายว8ามีชื่อข้ึนทะเบียนจดแจ
งเปqนท่ีพักท่ีไม8ใช8โรงแรมร8วมกับรีสอร�ตท่ีพักอีก 300 กว8ารายกับทางอําเภอหล8มเก8าเรียบร
อย

แล
ว แม
นายทรงศักด์ิและเจ
าหน
าท่ีจะพยายามชี้แจง การลงพ้ืนท่ีเพียงมาตรวจสอบรีสอร�ต 12 แห8งเนื่องจากเปqนรายใหม8เท8านั้น 

แต8ชาวม
งกลุ8มนี้นอกจากจะก็ไม8ยินยอมแล
ว ยังยืนยันไม8ยุติการป7ดถนนด
วย แม
 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ วงษา รักษาการ ผกก.สภ.หล8ม

เก8า จะช8วยเจรจาก็ตาม กระท่ังต
องมีการเป7ดโตrะเจรจาระหว8างนายจําเนียร โฉมงาม ท่ีปรึกษาฝ�ายกฎหมาย กลุ8มผู
ประกอบการรี

สอร�ตชาวม
ง พร
อมตัวแทนเจ
าของรีสอร�ตกับคณะเจ
าหน
าท่ี นายจําเนียรหยิบยกข
อกฎหมายเรื่องขอบเขตป�าไม
 พ.ศ.2484 และ

พ้ืนท่ีของนิคมสร
างตนเองชาวเขาเผ8าม
ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� ซ่ึงยังไม8มีความชัดเจนข้ึนมา

โต
แย
ง จากนั้นให
ชะลอและทบทวนการตรวจยึดและดําเนินคดีกับกลุ8มผู
ประกอบการรีสอร�ตบนภูทับเบิก จนกว8าจะมีความชัดเจน 

นอกจากนี้นายจําเนียรพร
อมเจ
าของรีสอร�ตชาวม
งยังขอให
ทางอําเภอหล8มเก8า ชะลอการประกาศใช
คําสั่งให
ผู
ประกอบการท่ียัง

ไม8ได
จดแจ
งขอใบอนุญาต ยุติการให
บริการนักท8องเท่ียวเอาไว
ก8อนและขอให
ทบทวนคําสั่งดังกล8าว รวมท้ังยังให
ทางรีสอร�ต

สามารถเป7ดดําเนินกิจการได
ต8อไปตามปกติ ขณะเดียวกันทางเจ
าของรีสอร�ตบนภูทับเบิกยังเรียกร
องขอให
มีการเสนอให
ผลักดัน

ป;ญหาภูทับเบิกไปสู8การแก
ไขป;ญหาในระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข
อง การเจรจายืดเยื้อกว8า 8 ชั่วโมงทางม
งเจ
าของรีสอร�ตจึงยอมเป7ด

ถนนให
คณะเจ
าหน
าท่ีเดินทางกลับ เหตุการณ�นี้ชี้ให
เห็นข
อขัดแย
งระหว8างเจ
าหน
าท่ีภาครัฐกับราษฎรชาวม
ง ในเรื่องการแก
ไข

พ้ืนท่ีภูทับเบิก ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนถึงข้ันมีการเผชิญหน
า 

ในยุค คสช.นั้น อํานาจการแก
ไขป;ญหาอยู8ในมือรัฐบาลทหาร และได
จัดการป;ญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

แต8ป;จจุบันสถานการณ�เปลี่ยน ดําเนินการอย8างนั้นมิได
 นอกจากนี้ยังมีจํานวนรีสอร�ตรายใหม8ผุดมากข้ึนกว8าเดิมถึง 3 เท8า ป;ญหา

สลับซับซ
อนยิ่งกว8าเก8า 

อาจจําเปqนต
องใช
ท้ังหลักนิติศาสตร� และรัฐศาสตร� บนความเห็นพ
องต
องกันของท้ังสองฝ�าย เปqนทางเลือก ทางออก คลี่คลาย

เพ่ือให
เกิดการยอมรับไม8แก
ป;ญหาแบบเก8าแต8ก8อป;ญหาใหม8 อย8างมิรู
จบสิ้น อย8างท่ีเคยเปqนมาแล
ว 

 



 

   

ส8อวุ8นหนัก! ‘ภูทับเบิก’ บานปลายแล
ว ‘ป�าไม
’ ลุยแจ
งจับชาวม
ง ล
อมเจ
าหน
าท่ีตรวจรีสอร�ทเถ่ือน 

เจ
าหน
าท่ีป�าไม
ลุยแจ
งความจับชาวม
ง รวมป7ดถนน กักตัวเจ
าหน
าท่ี ไม8ให
ตรวจสอบการลักลอบสร
างรีสอร�ทเถ่ือน บนแหล8ง

ท8องเท่ียวภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ� ในข
อหาขัดขวางการปฏิบัติหน
าท่ีของทางราชการ 

dailynews 14 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1469989/ 

จากกรณีชาวม
ง ป7ดล
อมคณะเจ
าหน
าท่ีจากหน8วยงานต8างๆ ประกอบด
วยเจ
าหน
าท่ีป�าไม
 สจป.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ฝ�าย

ปกครอง อ.หล8มเก8า ศูนย�พัฒนาสังคมหน8วยท่ี 38 เพชรบูรณ� กอ.รมน.เพชรบูรณ� หน8วยปdองกันรักษาป�าท่ี พช.18 (น้ําชุน) 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม
พิษณุโลก หลังร8วมกันบูรณาการสนธิกําลังเดินทางข้ึนไปตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานประกอบการรีสอร�

ทบ
านพักท่ีก8อสร
างข้ึนมาใหม8 บริเวณหมู8ท่ี 8 ต.บ
านเนิน อ.หล8มเก8า จ.เพชรบูรณ� ท่ีถูกดําเนินคดีไปก8อนหน
านี้ 

ล8าสุดเม่ือวันท่ี 14 ก.ย. นายคงพัฒน� ชายขาว หัวหน
าหน8วยปdองกันรักษาป�าท่ี พช.18 (น้ําชุน) เป7ดเผยว8าเม่ือวันท่ี 13 ก.ย. ท่ี

ผ8านมา ได
รับมอบอํานาจจากนายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ� ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม
ที 4 (ผอ.สจป.4) สาขาพิษณุโลก 

กรมป�าไม
 เข
าแจ
งความร
องทุกข�กับ ร.ต.อ.วิเชียร จันทร�วังโป�ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หล8มเก8า ให
ดําเนินคดีกับชาวม
งภูทับ

เบิก ท่ีนํารถมาป7ดขวางไม8ให
เจ
าหน
าท่ีเดินทางไปตรวจสอบการบุกรุกและก8อสร
างรีสอร�ทบนภูทับเบิก และไม8ให
เดินทางกลับ 

ในข
อหาขัดขวางการปฏิบัติหน
าท่ีของทางราชการ  

 



 

    

   

ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร
างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา พร
อมต้ังเปdาลดคาร�บอนฟุตพริ้นท� 25% ใน 3 ปg 

thaipost  14 กันยายน 2565 https://www.thaipost.net/public-relations-news/221580/ 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู
จัดการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เป7ดเผยว8าตลอดระยะเวลาท่ีผ8านมาบริษัทฯ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบและให
ความสําคัญต8อสังคมในทุกด
าน (CSR) ควบคู8ไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยต8อ

จากนี้กิจกรรมท้ังหมดจะอยู8ภายใต
ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร
างดี” เพราะนอกจากการสร
างบ
านท่ีดีให
กับลูกค
ามาตลอด 33 

ปgแล
ว บริษัทฯมีความเชื่อม่ันว8าหากมีความต้ังใจท่ีดีแล
วก็สามารถขับเคลื่อนและสร
างคุณค8าต8างๆให
เกิดในสังคมได
อย8าง

มากมาย อาทิ การสร
างสิ่งแวดล
อมท่ีดีให
กับโลก สร
างการศึกษาท่ีดีให
กับเยาวชน ก8อให
เกิดการสร
างสังคมท่ีดีแก8

ประเทศชาติ รวมไปถึงการเปqนบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยการดําเนินธุรกิจอย8างซ่ือสัตย�และมีความรับผิดชอบต8อทุกฝ�ายท่ี

เก่ียวข
องเช8นเดียวกับท่ีบริษัทฯได
ยึดม่ันและปฏิบัติตลอดมา 

ในป;จจุบันวิกฤตด
านพลังงานและสภาพอากาศท่ีโลกกําลังเผชิญนั้นส8งผลกระทบต8อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซ่ึงทําให
เกิดวิกฤตภาวะโลกร
อนเปqนป;ญหาท่ีทุกประเทศต
องรวมพลังเพ่ือร8วมกันลดภาวะกrาซเรือนกระจก ลดกrาซ

คาร�บอนไดออกไซด�หรือ CO2 ให
ได
มากท่ีสุด ซ่ึงในปg 2565 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได
ตั้งเปdาหมายลดคาร�บอนฟุตพ

ริ้นท� 25% ภายใน 3 ปg และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดล
อมร8วมกับการดําเนินธุรกิจพัฒนาท่ีอยู8อาศัยมาโดย

ตลอด โดยในจังหวัดนครราชสีมาท่ีบริษัทฯได
เข
ามาพัฒนาธุรกิจมานานกว8า 8 ปgแล
ว จึงได
เข
าร8วมโครงการ “ศุภพนาลัย by 

Care The Wide” ร8วมกับพันธมิตรคือตลาดหลักทรัพย�แห8งประเทศไทย และกรมป�าไม
 เพ่ือพลิกฟ��นผืนป�าชุมชน ณ บ
าน

โคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา  

โดยบริษัทฯ ได
ชวนผู
บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ8มบริษัทคู8ค
า ท้ังกลุ8มบริษัท ธรรมสรณ� จํากัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ
นท� 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร� จํากัด, สื่อมวลชนรวมท้ังชาวบ
านในละแวกใกล
เคียง ปลูกต
นไม
 

จํานวน 2,000 ต
น ในพ้ืนท่ีป�าชุมชนขนาด 10 ไร8 โดยมีชาวชุมชนบ
านโคกพลวงเปqนกําลังสําคัญในการรักษาป�า ให
อยู8รอด



และเจริญเติบโตอย8างยั่งยืนได
 100% อีกท้ังชาวบ
านยังสามารถใช
ป�าชุมชนนี้เปqนแหล8งทํามาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ�ไป

ด
วยท้ังไม
ยืนต
นและไม
กินได
 อาทิ สัก, ปgบ, พะยูง, ยางนา, ประดู8, มะม8วง จํานวนมากถึง 2,000 ต
น ซ่ึงได
ประโยชน�ท้ังในเชิง

เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให
อยู8ได
อย8างยั่งยืนต8อเนื่องไปได
หลายสิบปg 

ด
านนายอํานวย จิรมหาโภคา ผู
ช8วยผู
จัดการ ตลาดหลักทรัพย�แห8งประเทศไทย กล8าวว8าป;ญหาภาวะโลกร
อนเปqนป;ญหาใหญ8

ท่ีไม8สามารถแก
ไขได
โดยคนๆเดียว ต
องอาศัยความร8วมมือร8วมใจจากทุกภาคส8วน ซ่ึงบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปqน

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ มานานกว8า 30 ปg มีผลประกอบการท่ีดี มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงแข็งแรง และมีการ

บริหารจัดการท่ีคํานึงถึงธรรมาภิบาลและการเติบโตอย8างยั่งยืนหรือ ESG อีกท้ังท่ีผ8านมาก็มีส8วนร8วมในการรับผิดชอบและ

ช8วยเหลือต8อสังคมมาโดยตลอด ซ่ึงการปลูกป�าในครั้งนี้ก็เปqนส8วนหนึ่งท่ีทุกฝ�ายจะร8วมกันสร
างคุณค8าและประโยชน�ให
กับ

พ้ืนท่ีป�าของชาวบ
านในชุมชนโคกพลวงต8อไป 

นางนันทนา บุณยานันต� ผู
อํานวยการสํานักจัดการป�าชุมชน กรมป�าไม
 กล8าวขอบคุณโครงการ Care The Wild ซ่ึงเปqน

แพลตฟอร�มในการระดมทุนจากภาคธุรกิจให
มาปลูกปdองป�า เพ่ือสร
างพ้ืนท่ีสีเขียวให
กับประเทศไทย ขอขอบคุณ บมจ.ศุภา

ลัย ท่ีเข
ามาสนับสนุนในการปลูกต
นไม
 และขอบคุณท่ีบริษัทฯเชื่อม่ันและเห็นความสําคัญของกรมป�าไม
ท่ีจะเข
ามา

ประสานงานเชื่อมโยงชุมชนนํามาสู8การปลูกต
นไม
ให
เปqนป�าในพ้ืนท่ีชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนบ
านโคกพลวงเปqนชุมชนคนรักป�า

และมีจิตสํานึกในการหวงแหนป�าท่ีได
ร8วมดูแลรักษาป�าชุมชน และชุมชนแห8งนี้ก็จะปกปdองและดูแลต
นไม
ให
เติบใหญ8และจะ

ดูแลรักษาไปอีก 10 ปg ซ่ึงในอนาคตป�าแห8งนี้จะเอ้ือประโยชน�ให
กับคนในชุมชน เปqนคลังอาหาร ลดรายจ8าย-เพ่ิมรายได
 สร
าง

เศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยง BCG โมเดล และป�าแห8งนี้จะทําหน
าท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือส8งต8อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล
อมท่ีสมบูรณ� ให
เปqนมรดกทางธรรมชาติให
กับลูกหลานไทยสืบต8อไป 

นายชาตรี เพชรนอก ผู
ใหญ8บ
านหมู8 11 และประธานคณะกรรมการป�าชุมชนบ
านโคกพลวง เป7ดเผยว8า ก8อนหน
านี้บริเวณ

พ้ืนท่ีชุมชนโคกพลวงมีการบุกรุกป�ามากว8า 10 ปg จนเม่ือปgพ.ศ. 2552 ชาวบ
านโคกพลวงได
มีการต8อสู
ทวงคืนผืนป�ากลับคืนมา

จากนายทุน และได
ร8วมกันเริ่มต
นปลูกป�าด
วยฝgมือมนุษย�พร
อมท้ังช8วยกันดูแลจนเกิดพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึนในพ้ืนท่ี โดยการเข
า

มาช8วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ช8วยเสริมความเข
มแข็งให
กับชุมชนในการมุ8งม่ันสร
างพ้ืนท่ีป�าอย8างยั่งยืนให
กับ

ชาวบ
านโคกพลวงต8อไป 

 

 



 

 

‘ชาวกระบ่ี’ ร
องกมธ.ท่ีดินฯป�าไม
รื้อถอนต
นปาล�มทําชาวบ
านเดือดร
อน 

ชาวกระบ่ีร
อง กมธ.ท่ีดินฯ ป�าไม
 รื้อถอนต
นปาล�ม ทําชาวบ
าน 1,500 คนเดือดร
อน ชี้ป�าสงวนทับซ
อนท่ีสาธารณประโยชน� 
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เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. ท่ีรัฐสภา นายสฤษฏ�พงษ� เก่ียวข
อง รองประธานคณะกรรมาธิการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล
อม คนท่ี 5  รับยื่นหนังสือจากนายศิลชัย พลเดช ผู
แทนประชาชน จ.กระบ่ี ท่ีได
รับความเดือดร
อนจากการรื้อถอน

ต
นปาล�มของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม
ท่ี 12 เพ่ือขอความเปqนธรรม เนื่องจากสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม
ท่ี 12 สาขา

กระบ่ี ได
เข
าดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือทําลายต
นปาล�มของประชาชน อ.เขาพนม อ.เหนือคลอง อ.คลองท8อม จ.กระบ่ี เพ่ือ

ปลูกป�าไม
 ทําให
ประชาชนท่ีปลูกต
นปาล�มเพ่ือการดํารงชีวิต ได
รับความเดือดร
อน จึงขอให
รัฐบาลยกเลิกโครงการปลูกป�า

ดังกล8าว เพ่ือรอการตรวจสอบว8ามีประชาชนจํานวนประมาณ 500 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,500 คน ท่ีได
ครอบครองมา

กว8า 10 ปg ได
รับความเดือดร
อน เนื่องจากกรมป�าไม
ประกาศพ้ืนท่ีป�าสงวนทับซ
อนกับท่ีสาธารณประโยชน� จึงขอให
กรมป�าไม


ฟ��นฟูสภาพป�าในพ้ืนท่ีดังกล8าวเพ่ือลดป;ญหาความเดือดร
อนให
ประชาชนในพ้ืนท่ีต8อไป 

ทางด
าน นายสฤษฏ�พงษ� กล8าวว8า จะนําเรื่องดังกล8าวเข
าสู8การพิจารณาของคณะ กมธ. เพ่ือลดป;ญหาความเดือดร
อนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล8าวต8อไป 


