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“ชุดพยัคฆ์ไพร นํากําลังเจ้าหน้าท่ีฐานปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรภาคใต้ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.16 (เกาะสมุย) ขยายผลจับกุมหลังพลเมืองดี
ร้องเรียนพบบุคคลต่างพ้ืนท่ีเข้ามาถางป่า เตรียมปลูกสวนทุเรียน ตรวจสอบพบท่ีดินมีมูลค่าไร่ละไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านบาท” 

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นํากําลังชุดพยัคฆ์ไพร และฐานปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรภาคใต้ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.16 (เกาะสมุย) เข้า
ตรวจสอบบริเวณท้องท่ีหมู่ 2 ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้แจ้งกับเจ้าหน้าท่ีว่ามีนายทุนต่าง
พ้ืนท่ีเผาป่า เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกทุเรียน ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน และมูลค่าท่ีดินในพ้ืนท่ีเกาะสมุย มีราคาไร่ละเกอืบ 5 ล้านบาท 

 
จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงได้เข้าตรวจสอบพบชายหนึ่งคนกําลังแผ้วถางจุดไฟสุมเผากองไม้ ตัดฟันไม้พ้ืนล่าง และกานไม้ป่าให้ยืนต้นตาย ซ่ึงให้การกับ
เจ้าหน้าท่ีว่า ตนเข้ามาทําการแผ้วถางพ้ืนท่ีป่าดังกล่าวเพื่อปลูกทุเรียน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้วพบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน เป็นพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยพ้ืนท่ีป่าเสียหายรวมเนื้อท่ี 2-0-87 ไร่ เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการตรวจยึด/จับกุม 
นาํส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเกาะสมุย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป. 

 

 

 

 



 

 

 
07 ก.ค. 2564 | เข้าชม : 319 

เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้ใน
พ้ืนท่ีตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จึงได้มอบหมายให้นายสุคนธ์ ใจต้ัง หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี15(แม่สรอย) สนธิกําลังประกอบด้วย 
ท้ังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจร่วมกันไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบชายไทยคนหนึ่ง (ขอสงวนชื่อ สกุลท่ีอยู่ เพราะต้องขยายผล) พร้อมของกลางมี
รถบรรทุก 1 คัน ไม้ประดู่ท่อนจํานวน 16 ท่อน ปริมาตร 8.32 ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 291,200 บาท, ไม้มะค่าโมง จํานวน 1 ท่อน 
ปริมาตร 1.08 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 37,800 บาท 

สอบถามผู้ต้องหาในเบื้องต้นให้การรับสารภาพ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรวังชิ้นไว้สอบสวน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

จากการจับกุมผู้กระทําความผิด พร้อมไม้ของกลางในครั้งนี้ ชุดจับกุมดังกล่าวไม่ปักใจเชื่อว่า ผู้ต้องหาจะกระทําเพียงคนเดียว เพราะไม้ท่อนขนาด
ใหญ่ และยาว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ียังใช้รถชักรอกยกไม้ข้ึนรถบรรทุก ลําพังผู้ต้องหาเพียงคนเดียว จะเป็นไปไม่ได้แน่นอน อาจมีผู้ร่วมขบวนการอยู่
เบื้องหลังอีก ซ่ึงจะได้สืบสวนขยายผลหาผู้กระทําผิดต่อไป 

 

 



 

 

 
07 ก.ค. 2564 | เข้าชม : 85 

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอําเภอรัตนบุรี ได้รับรายงานผลการปฏิบัติ โดย น.ส.นฤมล เมธาศริ ปลัดอําเภอฝ่ายอํานวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย 
ร่วมกับ หน่วยป้องกันและรักษาป่าท่ี สร.5 (หินล้ม-พนมดิน) โดย นายนุกานต์ กาญจน์กีรติศักด์ิ หัวหน้าหน่วยฯ และ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เดินทางไปท่ี
หมู่ท่ี 3 ตําบลกุดขาคีม กรณี ได้รับข้อร้องเรียนว่า ได้มีบุคคลบางกลุ่มนํารถแบคโฮเข้าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป่าทามอีโจกและกุดบุดสี ต้ังแต่เม่ือวันท่ี 1 ก.ค.
64 ท่ีผ่านมา ทําให้ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้รับความเสียหาย ท้ังท่ีประชาชนในตําบลดุดขาคีมได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าชุมชน จึง
ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบออกมาตรวจสอบ 

เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในการสืบสวน หน่วยป้องกันและรักษาป่าท่ี สร.5 ได้จับพิกัดบริเวณตามข้อร้องเรียนฯ และจะประสานงานกับ สปก. เพ่ือ
ตรวจสอบท่ีดินเกิดเหตุว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ สปก.หรือไม่ สําหรับประกอบการพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ/กฎหมายต่อไป 

ท้ังนี้ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน ทราบข้ันตอนดําเนินการในเบื้องต้นแล้ว ซ่ึงฝ่ายอํานวยความเป็นธรรม จะได้ประสานการดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชน จ.เชียงใหม่ ระบุว่า จากการที่คณะทํางานจัดทําแผนแม่บท การบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ได้
ประชุมหารือร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางท่ีจะช่วยเสริมสร้างภาคการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นอีกกลไก
ท่ีจะช่วย ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วงโควิด-19 ระบาด ให้เตรียมพร้อมในกิจกรรม สร้างรายได้สู่ชุมชนอีกด้าน ” แผนงาน กรอบแนวทางต่างๆท่ีมี
การหารือ ประชุมร่วมกัน จนมีมติจัดต้ังคณะทํางาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดรูปแบบชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขออนุญาตใช้ไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ี เป็นต้น แน่นอน เป้าประสงค์หลัก คือมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม ท่ีผ่านๆมานั้นทางอัยการ จ.
เชียงใหม่ มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีรีสอร์ทท่ีพักม่อนแจ่มบุกรุกป่าสงวน 19 คดี จากท่ีมีสํานวน 28 คดี โดยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการรีสอร์ท ขาด
เจตนาในการบุกรุกป่าสงวนฯ กรณีท่ีฝ่าฝืน กระทําความผิด ก็ต้องดําเนินไปตามกระบวนการ ผลพิจารณาเป็นเช่นไร ทุกๆฝ่ายก็ต้องยอมรับ ” 

ท้ังนี้ ในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท การบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม และพ้ืนท่ีใกล้เคียง คร้ังท่ี 3/2564 ล่าสุดนั้น นายกมล นวลใย 
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 เชียงใหม่ เสนอท่ีประชุมว่า ให้พิจารณากําหนดแนวทางจัดทําแผนแม่บทให้ชัดเจน ท่ีผ่านมา กรมป่าไม้มี
โครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน (คทช.)อยู่แล้ว หากไม่ดําเนินการตามแผน คทช. ก็ควรยึดหลักแนวคิด คทช.เพราะพื้นท่ีม่อนแจ่ม เป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ชั้น 1 เอ. การจะเสนอขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี ใช้ประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอเสนอให้คณะท่ีปรึกษา (อาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ) พิจารณากําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมดุลกับระบบนิเวศน์ ควรศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ี เนื่องจากพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม เป็นพ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อระบบนเวศน์ มีข้อจํากัดการใช้พ้ืนท่ีหลายอย่าง 

ประการต่อมาคือ ขอให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน(อปท.) พิจารณาร่วมกับ ม.แม่โจ้ ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการปลูกกัญชา ซ่ึงปัจจุบันสามารถจัดต้ังเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพ่ือการแพทย์ได้ ท่ีประชุมมีการรับข้อเสนอ ข้อคิดเห็นจากหลายภาคส่วนและกําหนดประชุม ติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะทํางานฯ ในวันท่ี 5 สค.นี้ 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายชาติพันธ์ฎ จ.เชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า กรณีพ้ืนท่ี ม่อนแจ่ม ซ่ึงประชากรในพ้ืนท่ีจะเป็นกลุ่มชาวม้ง ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ.
2477 ต่อมาในปี พ.ศ.2484 มีการแต่งต้ังผู้ใหญ่บ้านคนแรก จากนั้น พ.ศ.2507 มีการประกาศให้ท้องท่ีของม่อนแจ่มท้ังหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
(ป่าแม่ริม) จนกระทั่งปี พ.ศ.2552 โครงการหลวงได้ต้ังม่อนแจ่มและสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทําการท่องเที่ยวชุมชน โดยการทําท่ีพัก แบบโฮมสเตย์ 
ทําให้การท่องเที่ยวเร่ิมมีชื่อเสียงและขยายตัวมากข้ึน เม่ือบริบทสังคม และภูมิทัศน์ชุมชนเปลี่ยน แปลงไป จากภาพชาวบ้านท่ียึดโยงกับภาค
การเกษตร 



 
“สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชึวิต ,ศักยภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงเอ้ือต่อการพักผ่อนท่องเที่ยว จากภาพกระท่อม เพิงไม้ไผ่ 
ปรับเปลี่ยน เพ่ือรองรับกิจการตามยุคสมัย และกลุ่มตลาดชุดความคิดคนบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีไม่น่าจะมีหัวก้าวหน้าพัฒนาได้ขนาดนี้ กลายเป็นอีกปม
ปัญหา ท่ี ชุมชนพื้นบ้าน ตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต้องเผชิญ กว่าม่อนแจ่มจะมีชื่อเสียง จนผู้คนท่ัวสารทิศแห่แหนมาเท่ียวพักผ่อน สัมผัส 
กลายเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ของชุมชน ท่ามกลาง ข้อพิพาทระหว่าง ชาวบ้าน กับหน่วยงานท่ียึดหลักปฏิบัติ บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจ
หน้าท่ี และกว่าจะเป็น วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรม่อนแจ่มได้นั้น ก็ย่อมต้องมีหน่วยงานราชการหลายๆส่วน มาช่วยผลักดัน ส่งเสริม
สนับสนุน การจะแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ต้องพิจารณาให้รอบด้านด้วย 

ดังนั้นการเร่งแก้ปม ปลดล๊อค เงื่อนไขท่ีกลายเป็นข้อพิพาท หาทางออกร่วมกัน น่าจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ ท่ีชาวบ้านทุก
คนคาดหวังให้ เชียงใหม่ ภาคการท่องเท่ียวฟ้ืนตัวเร็วท่ีสุด ทุกปัญหามีทางออก สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ปกติสุข ต้องมีรูปแบบ นิติรัฐ นิติศาสตร์ และ
หลักนิติธรรมด้วย ในการคลี่คลายปัญหา ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
อ่างเก็บน้ําคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี อยู่ในกระบวนเตรียมข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโครงการ ภายใต้แนวทางฟ้ืนฟูและป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยหนึ่งในนั้นมีแนวปฏิบัติท่ีจะดูแลผลกระทบต่อช้างป่าแห่งลุ่ม
นํ้าวังโตนดท่ีกรมชลประทานจะต้องจับมือกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพ้ืนท่ีหารือกับประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวังโตนดและร่วมกันติดตามพฤติกรรมช้างป่าใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําบริเวณอ่างเก็บน้ําแก่งหางแมวซ่ึงเป็นอ่างท่ีกําลังก่อสร้างในลุ่มนํ้าเดียวกันเพ่ือใช้ประกอบแนวทางแก้ไขผลกระทบและช่วยเหลือตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ซ่ึงกรมได้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) รวม 38 แผนงาน แยกเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 19 แผนงานและ
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 19 แผนงาน ซ่ึงท้ังหมดกรมชลประทานจะสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูระยะเวลาติดตามโครงการ 15 ปี 

ท้ังนี้ อ่างมีความจุ 99.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ใช้พ้ืนท่ีป่า 14,600 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง 7,097 ไร่ และในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 7,503 ไร่ เบื้องต้นจะลดการใช้พ้ืนท่ี สําหรับเป็นพ้ืนท่ีบริหารโครงการจาก 1,850 ให้เหลือประมาณ 500-800 ไร่ ในส่วนของ
การฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้และดูแลสัตว์ป่า โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกป่าทดแทนและดูแล
รักษาป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 29,200 ไร่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ การส่งมอบคืนพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ และกําหนดจุดสร้างฝายดักตะกอน 

"มาตรการและแผนปฏิบัติการฯ กรมอุทยานฯ เป็นผู้กําหนดจุดท่ีเหมาะสมในการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า การก่อสร้างแหล่งน้ําเล็กๆ และแหล่งน้ําสํารอง
สําหรับสัตว์ป่า ให้กระจายเป็นจุดๆอย่างน้อย 5 จุด ทางตอนบนของอ่าง ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤา
ไนย  ปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ไม้ด่ังเดิม ไม้ท้องถ่ิน ไม้ป่ามีผล กระจายท่ัวทางด้านเหนือตะวันออก และตะวันตกของโครงการเพ่ือให้สัตว์ป่า
กระจายตัว การสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยาน  การสร้างแนวรั้วป้องกันช้างออกนอกพ้ืนท่ีอุทยาน นอกจากนั้นในบริเวณชอบอ่างท่ีมีความชัน กรมชลฯ 
จะมีการปรับให้มีความลาดลงเพ่ือให้สัตว์ป่าลงมากินน้ําได้อย่างปลอดภัย" 

ด้านนายมหิทธ์ิ วงศ์ษา ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักบริหารโครงการ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ําคลองวังโตนดมีรูปทรงเป็นกระทะเหมือนอ่างเก็บน้ํา
คลองประแกดซ่ึงในฤดูแล้งพบว่าจะมีสัตว์ป่าและช้างป่า ลงมากินน้ําท่ีอ่างเก็บน้ําคลองประแกดอยู่เสมอทุกปีดังนั้นก็คาดว่าในอ่างเก็บน้ําคลองวัง
โตนดหากสร้างเสร็จจะกลายเป็นแหล่งน้ําให้กับช้างและสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได้อีกจุดหนึ่ง และในแต่ละปีจะมีช่วงท่ีน้ําเยอะประมาณ 5-6 เดือน 
และในห้วงเวลาท่ีเหลือระดับกักเก็บน้ําจะเร่ิมลดลง ทําให้พ้ืนท่ีหากินของสัตว์ขยายเพิ่มมากข้ึนสลับกันไป 



เนื่องจากกรมได้เก็บข้อมูลน้ําในรอบ 30 ปีและทํารูปแบบการบริการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําคลองวังโตนดพบว่าระดับน้ํากักเก็บในอ่างเฉลี่ยจะอยู่ท่ี
ประมาณ 65.6 ล้านลบ.ม. จะมีพ้ืนท่ีน้ําท่วมในอ่างสูงสุดประมาณ 4,479  ไร่ในช่วงเดือนต.ค-ก.พ. พ้ืนท่ีหากินของสัตว์ป่าจะอยู่ท่ีประมาณ  2,494 ไร่  
ในขณะที่เดือนท่ีเหลือจะมีพ้ืนท่ีน้ําท่วมเฉลี่ย 1,800-2,200 ไร่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เม.ย.-ก.ค. จะมีน้ํากักเก็บประมาณ 12 -7.4 ล้านลบ.ม.พ้ืนท่ี
น้ําท่วมประมาณ 500-800 ไร่เท่านั้น ทําให้พ้ืนท่ีหากินของสัตว์ป่าจะขยายเพ่ิมข้ึนเป็น 5,553 ถึง 6,800 ไร่ และในพ้ืนท่ีอ่างจะมีพืชอาหารสัตว์
เติบโตข้ึนอีกด้วย 

ขณะท่ีผศ.เจริญ ปิยารมย์ ประธานคณะทํางานลุ่มน้ําคลองวังโตนด กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนกรมชลประทานในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเต็มท่ี
เพราะคนในลุ่มน้ํานี้ต่อสู้และรอมานาน ดังนั้นจะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการน้ี อีกท้ังพร้อมทําความเข้าใจกับภาคส่วนอ่ืนท้ังเร่ืองป่าไม้ 
และช้างป่า ซ่ึงกรณีเร่ืองช้างป่านั้นทางกลุ่มลุ่มน้ําวังโตนดพร้อมท่ีจะต้อนรับทุกคนท่ีต้องการลงมาดูพ้ืนท่ีจริง 

 
นายเดช จินโนรส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนซ่อง  อ.ท่าใหม่ กล่าวว่าตนเองอยู่ในพ้ืนท่ีมา 30 ปี เดิมทีไม่ค่อยมีช้างออกมาเพราะป่าสมบูรณ์ 
ต่อมามีการให้สัมปทานมีการลากไม้สําคัญไปหมด จนป่าเสื่อมโทรมและคนเริ่มเข้ามาทํากิน และในลุ่มน้ําวังโตนดเริ่มแห้งแล้งเพราะไม่มีท่ีเก็บน้ํา น้ํา
มาก็ไหลลงทะเล ช้างก็เร่ิมออกมาใกล้คนมากขึ้น มีอันตรายทั้งคนท้ังช้าง ดังนั้นแนวทางท่ีมีการวางไว้คือการสร้างแหล่งน้ํา แหล่งอาหารในป่า และ
แนวกันช้าง ก็น่าจะเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมและคนในชุมชนพร้อมท่ีจะช่วยกันฟ้ืนฟูป่าและช้างในระยะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สภาเทศบาลเมืองชะอํา เห็นชอบให้ใช้พ้ืนท่ีสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล 

ตามท่ี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแผนท่ีจะดําเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลครบวงจร เพ่ือพัฒนากีฬา
ฟุตบอลไทยท้ังระบบทุกรุ่นอายุ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สมาคมฯ ต้องการทําให้สําเร็จภายใต้การทํางานของสภากรรมการวาระ 2563-2566 ซ่ึงท่ี
ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปเรื่องการขอใช้พ้ืนท่ีจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดําเนินการก่อสร้างได้นั้น 

ล่าสุด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า “หลังจากที่ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องในการขอใช้พ้ืนท่ีของการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ี
อําเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สมาคมฯ ได้รับคําแนะนําให้ทําหนังสือเพ่ือขอใช้พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองชะอํา เพ่ือจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล สนาม
ฝึกซ้อม สนามแข่งขัน ท่ีพักนักกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯลงไปสํารวจความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 3 
ธันวาคม 2563 จากนั้นได้ส่งหนังสือขอใช้พ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 โดยเบื้องต้น สภาเทศบาลเมืองชะอํา มีมติเห็นชอบการขออนุญาตใช้
พ้ืนท่ีในการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนจากนี้ สมาคมฯ จะดําเนินการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนท่ีกับกรมป่าไม้ต่อไป” 

สําหรับ ศูนย์ฝึกฟุตบอลครบวงจร ถือเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี ของสมาคมฯ ตามนโยบายของ 
พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ท่ีต้องการผลักดันวงการลูกหนังเมืองไทย และพัฒนาฟุตบอลไทยทั้งระบบ ต้ังแต่ระดับรากหญ้า เยาวชน ผู้ฝึกสอน 
ผู้ตัดสิน นักกายภาพบําบัด ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์การกฬีาฟุตบอล 

ภายในศูนย์ฝึก ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ท่ีเพียงพอต่อความต้องการในการฝึกซ้อม ประมาณ 5-6 สนาม พร้อมด้วย สนามฟุตซอล, สนาม
ฟุตบอลชายหาด, ลานจอดรถอเนกประสงค์, ทางเข้าโครงการ, อาคารสํานักงาน, หอพักนักกีฬา รวมถึงลานอเนกประสงค์ ท่ีสามารถใช้งานได้หลาย
รูปแบบ สามารถใช้เป็นสถานท่ีเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยทุกชุด ท่ามกลางสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ทันสมัย เพ่ือให้การเตรียมทีมมีความพร้อมท่ีสุด 

ท้ังนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแล้ว ในอนาคตจะเป็นสถานที่แข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ในระดับประเทศ เช่นเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฟุตบอล ท่ีมีการนําเสนอแบบร่วมสมัย รวมถึงเป็นสถานท่ีสัมมนาสําหรับหน่วยงานภายนอกและท่ีพักผ่อนสําหรับบุคคล
ท่ัวไปอีกด้วย 

 

 




