
สรุปข่าวประจำในวันที่ 6 ม.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- เรียกรับเงินจริงฟันวินัยอธิบดีฯ (ไทยรัฐ 6 มกราคม 2566 หน้า 1,6,12) 
- ยันอธิบดีอุทยานฯผิดชงเชือดภาคทัณฑ์-ไล่ออก (เดลินิวส์ 6 มกราคม 2566 หน้า 1,6) 
- เซ็นทรัลพัฒนา ฉลองวันเด็กในแคมเปญ 'Central Kids Day 2023'8คิด(ส์)ครีเอทโลก  

(บางกอกทูเดย์ 6-12 มกราคม 2566 หน้า 16) 

ข่าวเว็บไซต์ 
รวบ 3 หนุ่มลอบตัดไม้พะยูง ยึดของกลาง 45 ท่อน พร้อมยาบ้า (แนวหน้า 5 มกราคม 2566) 
https://www.naewna.com/local/702541 
‘ชาวผาน้ำย้อย’รวมเงินสร้างถนน ขยับปีละ 200 เมตร 19 ปีเสร็จก็จะรอเพ่ือลูกหลาน (แนวหน้า 5 มกราคม 2566) 
https://www.naewna.com/likesara/702477 
เดือดร้อนหนัก! โขลงช้างป่าอ่างฤาไนกว่าสิบตัวบุกยึดไร่อ้อย สร้างความเสียหายอย่างมาก (บ้านเมือง 5 มกราคม 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/311102 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23726
วันที่: ศุกร์ 6 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6, 12

หัวข้อข่าว: เรียกรับเงินจริงฟันวินัยอธิบดีฯ

รหัสข่าว: C-230106009107(6 ม.ค. 66/05:09) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 69.41 Ad Value: 138,820 PRValue : 416,460 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26748
วันที่: ศุกร์ 6 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: ยันอธิบดีอุทยานฯผิดชงเชือดภาคทัณฑ์-ไล่ออก

รหัสข่าว: C-230106004020(6 ม.ค. 66/05:11) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 115.43 Ad Value: 109,658.50 PRValue : 328,975.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 20 ฉบับที่: 3325
วันที่: ศุกร์ 6 - พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566
Section: บางกอกทูเดย์ BUZZ/-

หน้า: 16(บน)

หัวข้อข่าว: เซ็นทรัลพัฒนา ฉลองวันเด็กในแคมเปญ 'Central Kids Day 2023'8คิด(ส์)ครีเอทโลก

รหัสข่าว: C-230106017009(6 ม.ค. 66/05:41) หน้า: 1/2

Bangkok Today
Circulation: 150,000
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Col.Inch: 76.29 Ad Value: 76,290 PRValue : 228,870 คลิป: สี่สี(x3)
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รวบ 3 หนุ่มลอบตัดไม้พะยูง ยึดของกลาง 45 ท่อน พร้อมยาบ้า 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566, 21.35 น. 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ขุนหาญ ร่วมกับทหาร ตำรวจ และป่าไม้ รวบ 3 หนุ่มลอบตัดไม้พะยูง ของกลาง 45 ท่อน พร้อม
ยาบ้า 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2566 ที่สวนปาล์ม ในป่าด้านทิศใต้บ้านโนนทองหลาง หมู่ 10 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ  
จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขุนหาญ ร่วมกับทหาร
หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรกันทรอม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนหาญ และ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา 3 คน คือ นายมนูญ อายุ 35 ปี ชาว อ.ขุนหาญ , นายธนวัฒน์ 
อายุ 36 ปี ชาว อ.ขุนหาญ และนายประพาส อายุ 30 ปี ชาว ต.กันทรอม พร้อมของกลาง ไม้พะยูง 45 ท่อน ปริมาตร 1.457 
ลูกบาศก์เมตร เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง ขวาน 1 เล่ม เสียม 1 ด้ามรถจักรยานยนต์ 2 คัน ตรวจค้นพบยาบ้า 26 เม็ด ซุกซ่อนใน
กระเป๋ากางเกงของนายมนุญ ทั้งสามคนรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้ากันทุกคน 

สืบเนื่องจากก่อนหน้านั้น นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ ได้รับรายงานจากสายลับว่า มีกลุ่มค้าไม้ลักลอบใช้เลื่อยยนต์
เลื่อยไม้พะยูงอยู่ในสวนปาล์มดังกล่าว จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขุนหาญ นำกำลังอาสารักาดินแดนอำเภอขุน
หาญ ไปสนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรกันทรอม เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนหาญ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เข้าปิดล้อมจับกุมดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทั้งสามคนว่า ร่วมกันทำไม้หวงห้าม มีไม้หวงห้ามอันยัง ไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครอง แปรรูปไม้หวงห้าม
และมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต เสพยาเสพติดให้โทษ และแจ้งข้อหาเพ่ิมเติมนายมนูญ ว่ามียาเสพติด
ให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กันทรอม ดำเนินคดี
ต่อไป 
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‘ชาวผาน้ำย้อย’รวมเงินสร้างถนน ขยับปีละ 200 เมตร 19 ปีเสร็จก็จะรอเพ่ือลูกหลาน 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566, 17.50 น. 

‘ชาวผาน้ำย้อย’รวมเงินสร้างถนน ขยับปีละ 200 เมตร 19 ปีเสร็จก็จะรอเพื่อลูกหลาน 

5 มกราคม 2566 ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านผาน้ำย้อย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมแรงร่วมใจกันขนหินขนทราย
ผสมปูนก่อสร้างถนน หลังรวบรวมเงินเป็นกองทุนในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านผ่านพ้ืนที่ป่าสงวนป่าดอยภูคา
ป่าผาแดง ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร เนื่องจากติดข้อกฎหมายทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแก้ว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่สามารถเบิกงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างถนน 

ทั้งนี้ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว หลังองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแก้ว ไม่สามารถเบิกงบประมาณมา
ก่อสร้างให้ได้ รวมทั้งชาวบ้านได้ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านที่ผ่านเขตป่าสงวนป่าดอยภูคาป่าผาแดง  แต่ไม่ได้รับ
การอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

สำหรับชาวบ้านหมู่ 5 บ้านผาน้ำย้อย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าลั๊วะ มีการตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าวมามากกว่า 100 ปี ก่อนที่
ทางการจะประกาศเขตป่าสงวน แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านได้กันเขตที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ไม่ได้กันเขตถนนหรือทางสัญจร
เข้าหมู่บ้าน จึงเกิดเป็นข้อติดขัดทางด้านกฎหมาย เพราะช่วงหน้าฝนชาวบ้านมีความยากลำบากในการสัญจร เนื่องจากถนนเป็น
ทางลูกรัง ทำให้ถนนลื่น 

ครูที่จะเดินทางเข้าไปสอนมีความยากลำบากมาก ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องเดินทางไปเรียนข้างล่างก็มีความลำบากใน
การเดินทางช่วงหน้าฝน รวมทั้งหน้าแล้งก็มีแต่ฝุ่น การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 

นอกจากนี้หากเกิดเจ็บป่วยในช่วงหน้าฝนก็เดินทางลำบาก หากเกิดการตายขึ้นมาตามความเชื่อของชนเผ่าจะต้องนำร่างมาฝังที่
ป่าสุสานหมู่บ้าน บางครั้งต้องแบกศพขึ้นไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมีประมาณ 
200 ครัวเรือน 600 กว่าคน 

นายสนั่น บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านผาน้ำย้อย กล่าวว่า มูลเหตุเริ่มต้นของเรื่องราวคือชาวบ้านได้รับความยากลำบากในการ
สัญจรช่วงหน้าฝน จึงมีการทำประชาคมหมู่บ้านว่าจะทำงานขอรับบริจาคเพ่ือก่อสร้างถนน ทำได้ปีละ 100-200 เมตร ปัจจุบันยัง
ขาดอีก 3,800 เมตร ก็จะทำไปเรื่อยๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพราะคำนวณดูแล้ว หากสร้างได้ปีละ 200 เมตร 
จะใช้เวลา 19 ปี ลูกหลานที่อยู่จะได้สัญจรสะดวกข้ึน 
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ด้านนายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน กล่าวว่า สำหรับการใช้งบประมาณในการก่อสร้างถนนเส้นผาน้ำย้อยในเส้นทาง
ดังกล่าว ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ของบประมาณมาทุกปี และได้รับงบประมาณทุกปี  แต่ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่  ส่วนในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 เหตุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต เพราะติดข้อกฎหมายที่ต้องทำการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งศักยภาพในพ้ืนที่ไม่สามารถทำได้ รวมทั้งใช้
งบประมาณท่ีสูงมาก จึงไม่สามารถใช้งบประมาณในการก่อสร้างได้ 

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังป่าไม้จังหวัดน่าน ให้ข้อมูลว่า สำหรับพ้ืนที่ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาป่าผา
แดง และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำน่าน แปลงที่ 32 ทางหมู่บ้านได้ทำเรื่องขออนุญาตมาที่กรมป่าไม้แล้ว แต่ไม่ได้รับ
การอนุมัติเนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 เนื่องจากขาดผลการวิจัยศึกษาผลกระทบ แต่เคยให้ข้อแนะนำ
ไปแล้วว่าให้แยกขอเป็นพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของลุ่มน้ำชั้น 1 ออก เพราะจะต้องทำการศึกษาผลกระทบ แล้วให้ขออนุญาตในส่วนอ่ืนที่
ไม่ใช่ลุ่มน้ำชั้น 1 เพ่ือขอใช้งบประมาณตามหน่วยงานปกติได้ 

ส่วนการกระที่ชาวบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะมีความผิดหรือไม่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้รายดังกล่าว ให้ข้อมูลว่า 
หากมองในหลักของนิติรัฐ ชาวบ้านย่อมมีความผิดอย่างแน่นอน เพราะกฎหมายที่เขียนมาไม่ได้มีข้อยกเว้น แต่หากมองในแง่ของ
นิติธรรม ก็อย่างที่เห็น เพราะชาวบ้านไม่ได้ใช้งบของภาครัฐ 
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เดือดร้อนหนัก! โขลงช้างป่าอ่างฤาไนกว่าสิบตัวบุกยึดไร่อ้อย สร้างความเสียหายอย่างมาก 
วันพฤหัสบดี ที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2566, 15.58 น. 

 
วันที่ 5 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี รายงานว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบโขลงช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
จ.ฉะเชิงเทรา (ในป่าราบต่ำผืนสุดท้ายพ้ืนที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สระแก้ว,จ.ชลบุรี,จ.จันทบุรี และ 
จ.ระยอง)  จำนวน 16 ตัว (บวก) เข้ามายึดป่าอ้อย ของชาวบ้านหมู่ที่ 18 บ้านโนนจินดา ต.ท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
เป็นแหล่งอาหาร จากการใช้โดรนบินสำรวจ พบว่าในป่าอ้อยของชาวบ้านพบ โขลงช้างป่านับได้ 16 ตัว กำลังหากินอยู่ในป่าอ้อย
และยึดป่าอ้อยของชาวบ้านเป็นที่พักอาศัย สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 

นายธำรงศักดิ์ จาบกุล สารวัตรกำนันตำบลวังท่าช้างกล่าวว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเห็นฝูงช้างเข้ามาอาศัยหากินอยู่ในป่า
อ้อยหลังหมู่บ้าน จึงรายงานให้นายวัชรธรรม พรมสามสี กำนันตำบลวังท่าช้างทราบ  และประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านระวังฝูง
ช้างป่าพร้อมทั้งประสานกับอบต.และชุดผลักดันช้างป่าอ่างฤาไนและจิตอาสาทำการผลักดันฝูงช้างป่า หลังจากผลักดันฝูงช้างป่า
ออกจากพ้ืนที่ฝูงช้างป่าก็ย้อนกลับมาอยู่ที่เดิม ซึ่งมีแหล่งอาหารสมบูรณ์และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ช้างกลับมาหากินในป่า
อ้อยของชาวบ้าน 

ด้านนางสาวสุพัตรา แสนเงิน กล่าวว่า ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตนเองกับสามีและเพ่ือนบ้านเฝ้าระวังช้างป่าอยู่สวนปาล์ม และได้รับ
โทรศัพท์จากลูกชายว่าเวลา05.00น.ที่ผ่านมามีช้างป่าตัวใหญ่พังประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านเข้ามากัดกินต้นกล้วย5ต้น และช้างได้มา
ยืนอยู่หลังบ้านและกินน้ำในกระแป๋งหลังบ้านแล้วเดินจากไป 

นายเจตมงคล แสนเงิน 15 ปี ลูกชายของนางสาวสุพัตรากล่าวว่าเห็นช้างเดินกินต้นกล้วยรอบบ้านแล้วเงียบเสียงลง เปิดประตู
หลังบ้านออกมาดูพบว่าช้างเดินมาทางประตูหลังบ้านจึงรีบปิดประตูหนี  เย็นวานนี้พบว่า มีช้างป่ามาซุ่มมองดูอยู่หลังบ้านหลาย
ตัวและช้างก็พากันเดินหนีไป กระทั่งรุ่งสางที่ผ่านมามีช้างป่าตัวใหญ่พังประตูรั้วหน้าบ้านแล้วเดินกัดกินต้นกล้วยข้างบ้าน 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า พบมีการโพสต์ใน LINE กลุ่มของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลัอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ทสม.) โดยผู้ใช้ชื่อว่า "สุนทร  คมคาย"  เป็นคลิปภาพโขลงช้างป่า จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แปดริ้ว 
หรือ จ.ฉะเชิงเทรา (ในผืนป่าราบต่ำผืนสุดท้ายในเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภ่คตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สระแก้ว,จ.ชลบุรี,จ.
จันทบุรีและ จ.ระยอง)  รวม จำนวนมากกว่า 8 ตัว กำลังยกโขลงหากินอยู่กลางป่าอ้อย  อย่างอ่ิมหนำสำราญ-สบายอารมณ์ใน
พ้ืนที่  หมู่บ้านวังกวางหมู่11ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และข้อความระบุว่า ... ปุ๋ยกระสอบละ1,700 ยากระติกละ 
1,000 เจอแบบนี้เข้าไป  มันก็จะไม่ไหวนะครับ  ... 
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ได้พบกับ นายสุนทร คมคาย แกนนำวิสาหกิจชุมชน  และอาสาสมัครเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ต.เขาไม้แก้ว อ. กบินทร์บุรี  จ.
ปราจีนบุรี กล่าวว่า โขลงช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา อ่างฤาไน ในผืนป่าราบต่ำแห่งสุดท้ายในป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออกจ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ. ชลบุรี จ.ระยอง ได้เข้ามาหากินไร่อ้อยของเกษตรกรนายต๋อย ตะเภาพงษ์ อดีต 
ผญบ. หมู่ 11 บ้านวังกวาง ต.วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีที่กำลังให้ผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งแปลงมากกว่า 10 ไร่
เศษโดยผงช้างป่าที่พบรวมจำนวนมากกว่า 8 ตัวบวกพากันยกโขยงแยกฝูงพากันออกมาหากินมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยที่บริเวณ
สวนป่ายูคาลิปตัสที่ถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่หมดสัญญาการทำสัมปทานจากกรมป่าไม้เมื่อ 2-3 ปีที่
ผ่านมา เนื้อท่ีรวมมากกว่า 2,000 ไร่ ตั้งแต่ช่วงสมัยอดีตพลตรีสนั่น หรือเสธฯหนั่น  ขจรประศาสตร์อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
ที่มี โขลงช้างป่าได้เข้ามาอาศัยอยู่ราวกว่า 20 ตัวบวกซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงวันที่ 26 -27 ธ .ค 65 โขลงช้างป่ารวมจำนวนกว่า 130 
ตัวบวกได้ข้ามฝั่งจากแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา มา มาหากินและ อาศัยอยู่ ในสวนป่ายูคาลิปตัสร้างดังกล่าว 

ทางชุดผลักดันช้างป่าเขตรักษาพันธุ์เขาอ่างฤาไนร่วมกับอาสาสมัครฯ ได้ผลักดันกลับคืนถิ่นเดิม แต่ยังเหลือๆของทางฝังอีกบ้านวัง
กวาง  รวมกว่า 20 ตัว(บวก)ดังกล่าว โดยในแต่ละวัน โขลงช้างจะพากันยกโขยง มาหากินไร่อ้อยของผู้ใหญ่ต๋อย เคยเข้ามาหากิน
ยกแปลงเสียหายทั้งหมดมาก่อนหน้าหมดเกลี้ยงมาแล้วแปลงหนึ่ง แม้ทุกๆคืน ทางผู้ใหญ่ต๋อย-ลูกน้อง จะนำรถไถเข้าไปทำการ
ผลักดัน โขลงช้างป่า  ก็ไม่ไปไหนไกลไปๆมาๆ  ระยะระหว่าง ต.วังท่าช้างกับต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ้ืนที่
ติดต่อกัน ไม่ยอมยกโขลง  กลับคืนผืนป่าราบต่ำฯ  ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิม  ที่ป่า แปดริ้ว  หรือ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุนทร กล่าว 

และ กล่าวต่อไปว่า ขอ "เสนอแนวทาง  เพ่ือแก้ไขแหล่งอยู่อาศัยของโขลงช้างป่า  ที่เข้ามาใช้สวนป่ายูคาลิปตัสร้าง ที่ครบ
สัมปทานไปแล้วนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางรัฐบาลฯหรือกรมป่าไม้ จะมอบหมายอำอาจทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อาทิ 
องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ได้เข้าไปดูแล-จัดสรรให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรต่างๆ(?) นายสุนทร กล่าว 

ด้าน นาย ธนเกียรติ ไชยราษฎร์ อาสาสมัครเฝ้าระวังช้างผลักดันช้างป่าเครือข่ายต.วังท่าช้าง กล่าวว่า จากปัญหาช้างป่ามากกว่า 
130 ตัว(บวก)ยกโขยงโยกย้ายถิ่นหากินมักข้ามเข้ามาหากินฝั่ง อ.กบินทร์บุรี ใน ต. วังท่าช้าง ต.เขาไม้แก้วฝั่ง อ. ศรีมหาโพธิในต.
หว้าเอนต่อว่าเอนนั้นกลุ่มจิตอาสาอาสาสมัครในแต่ละพ้ืนที่ได้ตื่นตัวในการแก้ไขอาทิจัดซื้อโดรน  บินตรวจหาที่อยู่การเคลื่อนที่
ของช้างเพ่ือผลักดันวางแผนในชุมชนตนเอง แต่มีปัญหาหรือผลการกระทบตามมาจากช้างป่าประการหนึ่งคือความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับคน ในพ้ืนทีถ่ิ่นดั้งเดิมของช้างป่าคือแปดริ้วกับพ้ืนที่ถิ่นโยกย้ายเข้ามาทำกินใหม่จ.ปราจีนบุรี 

กล่าวคือหากช้างเข้าข้ามเข้ามาทางปราจีนบุรีสร้างผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทางการเกษตรชุดผลักดันช้างป่าจะทำการ
ผลักดันให้ช้างกลับคืนผืนป่าถิ่นเดิมแต่คนถิ่นเดิมเองก็ไม่ต้องการช้างที่ทำความเสียหายให้กับทรัพย์สิน-ชีวิตบ้านเรือนตลอดจน
เลือกสวนไร่นาในฝั่งตนเองเช่นกัน เมื่อช้างป่าถูกผลักดันกลับคืนถิ่นผืนป่าอาศัยเดิม ทั้งจุดประทัด ใช้ผู้คนจิตอาสาฯผลักดันมาอีก
ฝ่าย ที่ก็ไม่ต้อนรับช้างให้ผ่านกลับคืนก็ต่อต้านผลักดันกลับคืนโต้ตอบ ซ่ึงเมื่อเป็นข้อขัดแย้งของคนกับคน ที่ต่างฝ่ายต่างมีปืนและ
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ต้องการให้ช้างป่าเข้าพ้ืนที่ของตนเองแล้วอาจเป็นอันตราย- โศกนาฏกรรม ติดตามมา ได้เสนอให้ทางอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (ทสม.)ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนัดประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า
อีกรอบ ต้องการให้ประสานทั้ง 2 จังหวัด 4 ตำบลนี้จ.ปราจีนบุรีมี ต.เขาไม้แก้วกับต. วังท่าช้าง แปดริ้วหรือ จ.ฉะเชิงเทรามี ต.ท่า
กระดานกับ ต.ทุ่งพญา ต้องรวมกันให้ได้เพราะต่างคนต่างจุดประทัดผลักดันช้างตามคนต่างพกปืนและไม่ต้องการให้ช้างเข้าพ้ืนที่"
นายธนเกียรติกล่าวในที่สุด 

 


