
สรุปข่าวประจำในวันที่ 11 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ยกระดับ "หลักสูตรด้านการป่าไม้" (ไทยรัฐ 11 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- จับมือปลูกฟ้ืนฟู "ป่าแควระบมสียัด" (ไทยรัฐ 11 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: โวยปลูกป่า (เดลินิวส์ 12 พฤศจิกายน 2565 หน้า 1) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ชาวบ้านเจรจาร่วมหาทางออก ”ปลูกป่าปี38” แล้วตัดไม้ไม่ได้ นาน 27 ปี (เดลินิวส์ 10 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1668441/ 
"นิติพล" ประสานนำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพ่ีน้องชาติพันธ์ุ ลาหู่-ดาราอางสำเร็จ (ไทยรัฐ 10 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2549506 
สำเร็จแล้ว! นำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพ่ีน้องชาติพันธุ์ 'ลาหู่-ดาราอาง' (ข่าวสด 10 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7358142 
'นิติพล' ก้าวไกล ประสานรอบทิศ นำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพ่ีน้องชาติพันธ์ุ 'ลาหู่ -ดาราอาง' สำเร็จ 
(ผู้จัดการออนไลน์ 10 พฤศจิกายน 2565) https://mgronline.com/politics/detail/9650000107390 
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ชาวบ้านเจรจาร่วมหาทางออก ”ปลูกป่าปี38” แล้วตัดไม้ไม่ได้ นาน 27 ปี 
ชาวบ้านรุดเจรจาร่วมหาทางออก ”ปลูกป่าปี38” แล้วตัดไม้ไม่ได้ นาน27ปี หน่วยงานป่าไม้ แจงเริ่ม จะมองเห็นทางออกแล้ว 

10 พฤศจิกายน 2565  14:14 น. 

 
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ท่ีศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ และ นายหนูเวียง นวลพุ่ม ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ 2  
ต.สักงาม อ.คลองลาน พร้อมชาวบ้านร่วม 20 คน เดินทางมายังศูนย์ป่าไม้จังหวัดตามคำเรียนเชิญของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดับเขต เพื่ อหาทางออก
และตรวจสอบความขัดเจนสาเหตุปัญหา กรณีเข้าร่วมโครงการปลูกป่ากับทางกรมป่าไม้ แล้วไม่สามารถตัดได้ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ตามที่
เดลินิวส์ได้ติดตามและนำเสนอไปแล้วนั้น 

หลังจากที่แกนนำของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้าร่วมหารือกับเจ้านาทีกรมป่าไม้ระดับเขตเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงโดยยังไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไป
ติดตามและทำข่าว เนื่องจากขอเป็นการหารือเพื่อหาทางออกระหว่างผู้เสียหายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปก่อน ซึ่งขณะนี้พอที่จะมองเห็น
ทางออกบ้างแล้ว 

ด้าน นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ หนึ่งในแกนนำและผู้ร้องขอความเป็นธรรม กล่าวว่า วันนี้เป็นการพูดคุยถึงความเป็นมาของเอกสารที่มีความเข้าใจ
คาดเคลื่อนระหว่างกลุ่มชาวบ้านและหน่วยงานที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ คือกรมป่าไม้ในอดีตคงยังไม่อยากบอกว่าใครผิดใครถูก แต่บทสรุปได้ว่า 
ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้ยึดใบ ส.ก.3 หรือ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนท่ีดินเพื่อปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลูกป่าที่ร่วมลงนามกันไว้ แล้ว
ย้อนไปตรวจสอบว่าทุกคนได้ขึ้นทะเบียนที่ดินโดยมีหลักฐานอะไรรับรองในการชัดเจนอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้เร่งไปดำเนินการตรวจสอบ
แล้วสรุปข้อมูลเสนอไปยังส่วนกลางเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป 

นายเรืองเดช ยังกล่าวอีกว่า วันนี้ถือว่าชาวบ้านมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งที่ยื่นเรื่องแล้วไม่เงียบหายหน่วยงานมีความตื่นตัวและติดตามมากขึ้นใน
ส่วนชาวบ้านเองขอเพียงอย่างเดียว คือการหาทางออกให้ทุกคนสามารถตัดไม้หรือใช้ประโยชน์ทำกินได้เหมือนอดีต 

ตั้งแต่บรรพบุรุษสร้างมาได้ก็พึงพอใจแล้วจึงอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้าใจในความเดือดร้อนและแก้ปัญหา
อย่างจริงจังต่อไป 
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10 พ.ย. 2565 13:33 น. 

"นิติพล" ประสานนำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพ่ีน้องชาติพันธ์ุ ลาหู่-ดาราอางสำเร็จ 
"นิติพล" ก้าวไกล ลงช่วยชาวแม่จอน ประสานนำการไฟฟ้า กรมป่าไม้ นำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพี่น้องชาติพันธ์ุ "ลาหู่ -ดาราอาง" สำเร็จ สร้างความ
ปลอดภัย หลายครอบครัวไม่ต้องลำบากจุดเทียน 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล และ น.ส.อรพรรณ จันตาเรือง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล 
รวมถึงทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดปักเสาเพื่อ
พาดสายไฟเข้าสู่หย่อมบ้านแม่จอน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้า ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย
และทำการเกษตรของพี่น้องชาติพันธ์ุลาหู่และดาราอางหลายครัวเรือน มากว่า 40 ปี 

นายนิติพล กล่าวว่า พี่น้องชาติพันธุ์ในพ้ืนที่มีความลำบากและศักยภาพหลายด้านของพื้นท่ีถูกตัดทอนไปเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ โรงเรียน วัด โบสถ์ 
บ้านเรือนทั้งหมดต้องใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งก็เคยมีอุบัติเหตุแบตเตอรี่ระเบิดจนไฟไหม้บ้านท้ังหลังมาแล้ว จึงมีท้ังความเสี่ยงและข้อจำกัดใน
การใช้ หลังจากพ่ีน้องเล่าให้ตนฟังว่าได้เดินเรื่องขอให้นำไฟฟ้าเข้าพ้ืนที่มา 5-6 ปีแล้วก็ยังไม่ถึงไหน ตนและอรพรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตนี้ 
คิดว่าเป็นการใช้เวลานานเกินไปกับความเดือดร้อนของประชาชน  จึงใช้เวลาตลอดสัปดาห์ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยกัน
แก้ปัญหาจนสามารถนำไฟฟ้าเข้าพื้นที่ได้สำเร็จ 

"วันนี้ผมนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ได้สำเร็จเพราะมีคุณอรพรรณ จันตาเรือง ที่คอยติดตามดูแลความเดือดร้อนในพ้ืนที่ อ.เชียงดาว เป็นผู้แจ้งเรื่องและพา
ผมไปลงพื้นท่ีเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนผมสามารถแก้ไขความเดือดร้อนนี้ให้กับพ่ีน้องชาติพันธุ์ได้สำเร็จ เมื่อมีไฟฟ้า ความปลอดภัยก็มาก
ขึ้น รวมถึงเด็กๆ ที่สามารถมีเวลามากข้ึนในการทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนตอนกลางคืน ไม่ต้องลำบากจุดเทียนหรือเดินไปบ้านท่ีมีโซลาร์เซลส์ 
การไปถึงของไฟฟ้าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้อย่างมาก" 
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สำเร็จแล้ว! นำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์ 'ลาหู่-ดาราอาง'  

 
10 พ.ย. 2565 - 10:15 น.  

ก้าวไกล ลุยประสานรอบทิศ นำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์ ‘ลาหู่-ดาราอาง’ สำเร็จ ระบุ เมื่อมีไฟฟ้า ความปลอดภัยก็มากขึ้น 

วันที่ 10 พ.ย.2565 จากปัญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าที่หย่อมบ้านแม่จอน อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและทำ
การเกษตรของพี่น้องชาติพันธ์ุลาหู่และดาราอางหลายครัวเรือน มากว่า 40 ปีน้ัน 

นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล และ น.ส.อรพรรณ จันตาเรือง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล รวมถึงทีมงานจากกับฃ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดปักเสาเพื่อพาดสายไฟเข้าสู่
หย่อมบ้านแม่จอน เมื่อวันท่ี 5 พ.ย.ที่ผ่านมา 

นายนิติพล กล่าวว่า พี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นท่ีมีความลำบากและศักยภาพหลายด้านของพื้นท่ีถูกตัดทอนไปเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ โรงเรียน วัด โบสต์ 
บ้านเรือนทั้งหมดต้องใช้พลังงานจากโซลาร์เซล ซึ่งก็เคยมีอุบัติเหตุแบตเตอรี่ระเบิดจนไฟไหม้บ้านทั้งหลังมาแล้ว จึงมีทั้งความเสี่ยงและข้อจำกัดใน
การใช้ 

นายนิติพล กล่าวต่อว่า หลังจากพี่น้องเล่าให้ตนฟังว่าได้เดินเรื่องขอให้นำไฟฟ้าเข้าพื้นที่มา 5-6 ปีแล้วก็ยังไม่ถึงไหน ตนและน.ส.อรพรรณ ว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตนี้ คิดว่าเป็นการใช้เวลานานเกินไปกับความเดือดร้อนของประชาชน จึงใช้เวลาตลอดสัปดาห์ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มาช่วยกันแก้ปัญหาจนสามารถนำไฟฟ้าเข้าพื้นที่ได้สำเร็จ 

“วันน้ีผมนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นท่ีได้สำเร็จเพราะมีคุณอรพรรณ จันตาเรือง ที่คอยติดตามดูแลความเดือดร้อนในพื้นท่ี อ.เชียงดาว เป็นผู้แจ้งเรื่องและพา
ผมไปลงพื้นที่เมื่อปลายเดือนต.ค.ที่ผ่านมา จนผมสามารถแก้ไขความเดือดร้อนนี้ให้กับพ่ีน้องชาติพันธุ์ได้สำเร็จ เมื่อมีไฟฟ้า ความปลอดภัยก็มากข้ึน 
รวมถึงเด็ก ๆ ที่สามารถมีเวลามากข้ึนในการทำการบ้านหรอืทบทวนบทเรียนตอนกลางคืน ไม่ต้องลำบากจุดเทียนหรือเดินไปบ้านท่ีมีโซลาร์เซล การ
ไปถึงของไฟฟ้าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้อย่างมาก” นายนิติพล กล่าว 
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'นิติพล' ก้าวไกล ประสานรอบทิศ นำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพ่ีน้องชาติพันธ์ุ 'ลาหู่ -ดาราอาง' สำเร็จ 
เผยแพร่: 10 พ.ย. 2565 12:02   ปรับปรุง: 10 พ.ย. 2565 12:02   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
วันนี้(10 พ.ย.)จากปัญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าที่ หย่อมบ้านแม่จอน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและ
ทำการเกษตรของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่และดาราอางหลายครัวเรือน มากว่า 40 ปีนั้น นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ ฝพรรคก้าวไกล 
และ น.ส.อรพรรณ จันตาเรือง ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล รวมถึงทีมงานจากกับฃการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กรมป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบจุดปักเสาเพื่อพาดสายไฟเข้าสู่หย่อมบ้านแม่จอน เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

นายนิติพล กล่าวว่า พี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นท่ีมีความลำบากและศักยภาพหลายด้านของพื้นท่ีถูกตัดทอนไปเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ โรงเรียน วัด โบสต์ 
บ้านเรือนทั้งหมดต้องใช้พลังงานจากโซลาร์เซล ซึ่งก็เคยมีอุบัติเหตุแบตเตอรี่ระเบิดจนไฟไหม้บ้านทั้งหลังมาแล้ว จึงมีทั้งความเสี่ยงและข้อจำกัดใน
การใช้ หลังจากพ่ีน้องเล่าให้ตนฟังว่าได้เดินเรื่องขอให้นำไฟฟ้าเข้าพ้ืนที่มา 5-6 ปีแล้วก็ยังไม่ถึงไหน ตนและอรพรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตนี้ 
คิดว่าเป็นการใช้เวลานานเกินไปกับความเดือดรอ้นของประชาชน จึงใช้เวลาตลอดสัปดาห์ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยกันแก้ปัญหา
จนสามารถนำไฟฟ้าเข้าพื้นที่ได้สำเร็จ 

"วันนี้ผมนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ได้สำเร็จเพราะมีคุณอรพรรณ จันตาเรือง ที่คอยติดตามดูแลความเดือดร้อนในพ้ืนที่ อ.เชียงดาว เป็นผู้แจ้งเรื่องและพา
ผมไปลงพื้นท่ีเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนผมสามารถแก้ไขความเดือดร้อนนี้ให้กับพ่ีน้องชาติพันธุ์ได้สำเร็จ เมื่อมีไฟฟ้า ความปลอดภัยก็มาก
ขึ้น รวมถึงเด็กๆที่สามารถมีเวลามากขึ้นในการทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนตอนกลางคืน ไม่ต้องลำบากจุดเทียนหรือเดินไปบ้านที่มีโซลาร์เซล 
การไปถึงของไฟฟ้าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนเล็กๆแห่งน้ีอย่างมาก" 

 
 

 

 


