
 สรุปข่าวประจ าวันที ่ 11 ตุลาคม  2565 
ส่ือสิ่งพิมพ์  
- สวนปาล์มหมดสัมปทานกว่า 7 หมื่นไร่  (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  11 ต.ค. 65) 
- 6 อุทยานแห่งชาติน าร่อง E-ticket พัฒนาการจ าหน่ายบัตรค่าบริการ  (ไทยรัฐ  11 ต.ค. 65  หน้า 7) 
- อุบลยับ 1 หมื่น ล. สารคามช  า – น  าเขืื่อนล้น  (มติชน  12 ต.ค. 65  หน้า 177) 
 
สื่อออนไลน์ 
- สวนปาล์มน ามันหมดสัมปทานกลายเป็นเค้กก้อนโตที่ถูกรุมทึ้ง  (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  11 ต.ค. 65)  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3798
วันที่: อังคาร 11 ตุลาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: รายงาน: สวนปาล์มหมดสัมปทานกว่า7หมื่นไร่ ผู้แสวงหาผลประโยชน์กำลังรุมทึ้งเมื่อรัฐ...

รหัสข่าว: C-221011040081(11 ต.ค. 65/04:30) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 90.15 Ad Value: 108,180 PRValue : 324,540 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3798
วันที่: อังคาร 11 ตุลาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: รายงาน: สวนปาล์มหมดสัมปทานกว่า7หมื่นไร่ ผู้แสวงหาผลประโยชน์กำลังรุมทึ้งเมื่อรัฐ...

รหัสข่าว: C-221011040081(11 ต.ค. 65/04:30) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 90.15 Ad Value: 108,180 PRValue : 324,540 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23639
วันที่: อังคาร 11 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: 6 อุทยานแห่งชาตินำร่อง E-ticket พัฒนาการจำหน่ายบัตรค่าบริการ โปร่งใส-ลดผลกระทบ...

รหัสข่าว: C-221011039153(10 ต.ค. 65/04:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 118.66 Ad Value: 118,660 PRValue : 355,980 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16285
วันที่: พุธ 12 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: จม19อภ.-3ถ.หลักถูกตัดขาดอุบลยับ1หมื่นล.

รหัสข่าว: C-221012038071(11 ต.ค. 65/07:25) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 211.81 Ad Value: 349,486.50 PRValue : 1,048,459.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16285
วันที่: พุธ 12 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: จม19อภ.-3ถ.หลักถูกตัดขาดอุบลยับ1หมื่นล.

รหัสข่าว: C-221012038071(11 ต.ค. 65/07:25) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 211.81 Ad Value: 349,486.50 PRValue : 1,048,459.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16285
วันที่: พุธ 12 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: จม19อภ.-3ถ.หลักถูกตัดขาดอุบลยับ1หมื่นล.

รหัสข่าว: C-221012038071(11 ต.ค. 65/07:25) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 211.81 Ad Value: 349,486.50 PRValue : 1,048,459.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16285
วันที่: พุธ 12 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: จม19อภ.-3ถ.หลักถูกตัดขาดอุบลยับ1หมื่นล.

รหัสข่าว: C-221012038071(11 ต.ค. 65/07:25) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 211.81 Ad Value: 349,486.50 PRValue : 1,048,459.50 คลิป: สี่สี(x3)
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กระบี่ - สวนปาล์มน า้มันหมดสัมปทาน 14 แปลง พืน้ทีก่ว่า 7 หม่ืนไร่ทีก่ระบี่ กลายเป็นเค้กก้อนโต มีความหอม

หวาน กว่า 10 ปี ปัญหายงัคาราคาซัง แก้ได้ไม่เบ็ดเสร็จ ก าลงัถูกรุมทึง้จากผู้แสวงหาผลประโยชน์ 

 

สวนปาลม์น ้ามนัของเอกชนท่ีขอสัมปทานใชพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท ากิจการ ซ่ึงบางแปลงหมดอายสุัมปทาน

มานานกวา่ 10 ปี มีพื้นท่ีรวมกนัโดยประมาณ 7 หม่ืนกวา่ไร่ จ  านวน 14 แปลง ในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี ท่ีผา่นมา 

สวนปาลม์เหล่าน้ีหลงัจากหมดสัมปทาน เจา้หนา้ท่ีของรัฐปล่อยปละละเลยมาตลอด โดยไม่มีการจดัการใดๆ 

ทั้งส้ิน และมีหลายแปลงท่ีเอกชนผูข้อสัมปทานยงัเขา้ไปใชป้ระโยชน์เก็บผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่

ชาวบา้นทราบวา่รัฐจะไม่ต่ออายสุัมปทานใหแ้ก่เอกชนตามมติ ครม.ปี 2546 
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เม่ือทราบข่าวดงักล่าว ปี 2555 จึงเกิดปฏิบติัการเรียกร้องท่ีดินท ากินของชาวบา้นข้ึน โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม และ

แกนน ากลุ่ม ไดมี้การรวมตวัมวลชน ไดน้ าสมาชิกเขา้ตรวจสอบพื้นท่ีสวนปาลม์ของเอกชนท่ีหมดสัมปทาน ซ่ึง

เร่ิมท่ีการเขา้ไปตรวจสอบยดึครองท่ีสวนปาลม์ ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั กระบ่ีรวมภณัฑ ์ตั้งอยูบ่า้นคลองหลายเล็ก 

ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี เน้ือท่ีอนุญาตประมาณ 2,000 ไร่ หมดอายสุัมปทานเม่ือวนัท่ี 

10 มิถุนายน 2545 เพื่อเรียกร้องใหรั้ฐน าท่ีดินมาจดัสรรให้แก่คนจน แต่ถูกนายทุน ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้สลาย

การชุมนุม ท าใหส้มาชิกไดรั้บบาดเจบ็จ านวนมาก จนตอ้งสลายการชุมนุม และแยกยา้ยกนัไป 

 

แต่ตลอดหว้งระยะเวลาท่ีผา่นมา ปัญหาท่ีดินสวนปาลม์หมดสัญญาสัมปทานยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข และเม่ือ

ประมาณปี 2557 ชาวบา้นไดร้วมตวักนัอีกคร้ัง เขา้ตรวจสอบพื้นท่ีสวนปาลม์ของบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนั

ปาลม์จ ากดั พื้นท่ี ม.4 ม.6 ม.9 และ ม.10 ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมือง และ ม.1 ต.หว้ยยงู อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี รวมเน้ือ

ท่ีประมาณ 13,000 ไร่ พบพื้นท่ีมีการบุกรุกแบ่งเป็นพื้นท่ี 2 ลกัษณะ คือ 1.บุกรุกยดึถือครอบครองป่าสงวน

แห่งชาติ จ  านวนประมาณ 7,000 ไร่ ซ่ึงกรณีน้ีเป็นความผิดชดัเจน แต่พบวา่ทางกรมป่าไมไ้ดโ้อนพื้นท่ีดงักล่าว 
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ใหส้ านกังานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดักระบ่ี ไปด าเนินการแลว้ แต่ส่ิงท่ีตามมาคือ ส านกังานปฏิรูปท่ีดินไดน้ าพื้นท่ี

ดงักล่าวไปออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ใหแ้ก่ราษฎรท่ีเป็นคนงานของบริษทัฯ เป็นผูถื้อครองแทน 

ต่อมาทางปฏิรูปท่ีดินจงัหวดักระบ่ี โดยนายบณัฑูร บุญนรากร ด ารงต าแหน่งในขณะนั้น ไดเ้ขา้แจง้ความให้

ด าเนินคดีต่อบริษทัฯ ขอ้หาบุกรุกท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมเน้ือท่ี 5,500 ไร่ หลงัจากพบวา่ ทางบริษทัฯ บุกรุก

ปลูกปาลม์มากวา่ 20 ปี และอา้งสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จ านวน 60 แปลง ซ่ึงเป็นช่ือของลูกจา้งกบัคนงานสวนปาลม์ท่ี

ถือครองเอกสาร ไม่สามารถยนืยนัการท ากินในท่ีดินได ้และพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ และพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีบริษทับุก

รุกเขา้ไปครอบครองท าสวนปาลม์ ไดมี้การน าพื้นท่ีไปออกเอกสารท่ีดิน โดยใชเ้อกสาร ส.ค.1 ท่ีไม่ตรงความ

เป็นจริง แต่ในท่ีสุด พื้นท่ีดงักล่าวน ามาสู่การเพิกถอนเอกสารสิทธิในท่ีสุด 

 

ซ่ึงนอกจากท่ีดินแปลงของ บ.สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั บ.เขาพนมแพลนเตชัน่จ  ากดั อ.เขาขนม 

ปัจจุบนัทางเจา้หนา้ท่ีไดย้ึดคืนมาท าการปฏิรูปท่ีดินตามมติของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) 

จงัหวดักระบ่ี โดยไดมี้การลม้ตน้ปาลม์ และ เตรียมการจดัสรรท่ีดินใหช้าวบา้นท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บั คทช.

จงัหวดักระบ่ี มีประมาณ 19,000 ราย โดยเป็นชาวบา้นในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 3,400 ราย เขาพนม 4,000 ราย และ

อ าเภออ่ืนอีก 2,000 ราย นอกจากนั้น พื้นท่ีอ่ืนยงัไม่มีท่าทีวา่รัฐจะด าเนินการในรูปแบบใด 

ดา้นนายชูวงศ ์มณีกุล ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย กลุ่มผูเ้รียกร้องท่ีดินท ากินจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การด าเนินการกบั

พื้นท่ีสวนปาลม์น ้ามนัท่ีหมดอายสุัมปทานมากวา่ 20 ปี รวม 14 แปลง พื้นท่ีกวา่ 72,000 ไร่ หลงัจากกลุ่มผู ้

เรียกร้องท่ีดินท ากินเรียกร้องใหน้ าท่ีดินท่ีหมดอายสุัมปทานมาจดัสรรใหค้นจน ตามมติ ครม.ปี พ.ศ.2546 แต่

ผา่นมาหลายสมยัรัฐบาล การด าเนินการไม่คืบหนา้ พบวา่ พื้นท่ีท่ีหมดอายสุัมปทานบางแปลงถูกขายใหก้ลุ่มทุน 

ชาวบา้นรายใหม่เขา้ท าประโยชน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเรียกรับผลประโยชน์ 

 

นายชูวงศ ์ตั้งขอ้สังเกตดว้ยวา่ แม ้ครม.จะมีมติไม่ต่ออนุญาตพื้นท่ีสัมปทานแลว้ แต่ทางจงัหวดัไม่เคยด าเนินการ

อยา่งแทจ้ริง รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแกไ้ขปัญหา ไดมี้การเรียกร้องท่ีดินท ากินในพื้นท่ีภาคใต ้โดยเฉพาะ

พื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี แต่จนถึงขณะน้ียงัไม่ไดด้ าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ท าใหผ้ลประโยชน์ในสวนปาลม์

น ้ามนัท่ีหมดอายสุัมปทานถูกกลุ่มทุนเขา้แสวงหาประโยชน์ และยงัเอ้ือใหข้า้ราชการบางคนท่ีอาศยัช่องวา่งของ

กฎหมายเขา้เก็บเก่ียวผลประโยชน์ 
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ขณะท่ีกลุ่มชาวบา้นเรียกร้องท่ีดินท ากิน ชุมชนบางสันพฒันา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา ท่ีสร้างท่ีพกั

ชัว่คราวภายในสวนปาลม์น ้ามนั ท่ีหมดอายสุัมปทานมาตั้งแต่ ปี 2556 ของบริษทัยนิูวานิช จ ากดั เพื่อรอ

ความหวงัใหรั้ฐจดัสรรท่ีดินท ากินให ้แต่ผา่นมากวา่ 10 ปี ยงัไม่คืบหนา้ และยงัถูกเจา้หนา้ท่ีเขา้ร้ือท าลายบา้นพกั

ท่ีสร้างอยูใ่นสวนปาลม์ โดยอา้งความชอบธรรมในการท าลายท่ีพกั เพียงขอ้อา้งในพื้นท่ีเกิดความรุนแรง 

นายสมใจ นวลนุ่น ประธานกลุ่มบางสันพฒันา ไดเ้รียกร้องใหรั้ฐบาลเร่งด าเนินการน าท่ีดินมาจดัสรรให้

ชาวบา้นท่ีไม่มีท่ีท ากิน และเช่ือวา่กรณีท่ีทางเจา้หนา้ท่ีเขา้ร้ือท าลายบา้นพกัของกลุ่มของตน เกิดจากท่ีกลุ่มตนไม่

จ่ายค่าส่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐบางคนท่ีมาเรียกเก็บ อยา่งไรก็ตาม พวกตนจะชุมนุมเรียกร้องท่ีดินท ากินต่อไป จนกวา่

รัฐจะน าท่ีดินทั้งหมดมาจดัสรรใหค้นไร้ท่ีดินท ากินต่อไป 
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ปัญหาสวนปาลม์น ้ามนัท่ีหมดสัมปทานกลายเป็นปัญหาท่ีแกไ้ม่จบ เม่ือการด าเนินการของภาครัฐล่าชา้ในการน า

ท่ีดินกลบัคืนมาเป็นของรัฐ เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนายทุนท่ียงัคงปักหลกัอยูใ่นพื้นท่ีไดเ้ก็บเก่ียว

ผลประโยชน์ทั้งๆ ท่ีหมดสัญญาสัมปทานไปแลว้ อีกทั้งยงัเปิดช่องให้เจา้หนา้ท่ีรัฐบางคนเขา้ไปรับผลประโยชน์

จากกลุ่มนายทุน มีการจดัสรรท่ีดินกนัเองโดยไม่ผา่นกระบวนการใดๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย กลุ่มชาวบา้น

บางส่วนเขา้ไปจบัจองพื้นท่ีเพื่อเก็บเก่ียวผลประโยชน์ จนเกิดปัญหากระทบกระทัง่กนัมาหลายคร้ัง “สวนปาลม์

น ้ามนัหมดสัมปทาน” จึงกลายเป็นเคก้กอ้นโตท่ีก าลงัถูกรุมท้ึงจากคนหลายกลุ่ม 


