
สรุปข�าวประจําวันท่ี 12 พ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ทส.ถกความคืบหน�าพิพิธภัณฑ�'ไม�มีค�า' (เดลินิวส� 12 พ.ค. 65 หน�า 3) 

- แจ�งจับลัทธิเพ้ียนบุกรุกป/า (เดลินิวส� 12 พ.ค. 65 หน�า 1,11) 

- โผล�อีกซดฉ่ีหลวงปู/รักษาทุกโรค (เดลินิวส� 12 พ.ค. 65 หน�า 2) 

ข�าวเว็บไซต� 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกางแผนสร�าง “พิพิธภัณฑ�ไม�มีค�า” 

ไทยรัฐ 11 พ.ค. 2565  https://www.thairath.co.th/news/local/2389400 

-กทม. - ธ.ค.เริ่มสร�างพิพิธภัณฑ�ไม�มีค�า 

ข�าวสด 11 พ.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7043151 

-รองอธิบดี ชี้ ตรวจสอบ ป/าไม�เกY ข�มขู� ขับไล�ชาวบ�านออกจากพ้ืนท่ี แจ�งความแล�ว 

มติชน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3338622 

-กรมป/าไม� ลุยตรวจสอบหลังได�รับร�องเรียนจากชมรมทหารผ�านศึกเข็กน�อย มีกลุ�มบุคคลแอบอ�างเป̂นเจ�าหน�าท่ีป/าไม� ข�มขู� 
และขับไล�ราษฎรในพ้ืนท่ี  

สยามรัฐออนไลน�  11 พฤษภาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/347314 

-ชาย 3 คนอ�างเป̂นจนท.ป/าไม� ข�มขู�ขับไล�ราษฎรจากท่ีทํากินบนเขาค�อ สอบพบเป̂นผู�ต�องหาคดีรุกป/า ฉ�อโกง   

มติชน 11 พฤษภาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3337879 

-แจ�งเพ่ิม 2 ข�อหา มัดเอาผิด ‘เจ�าลัทธิอุบาทว�’ เซ�นตัดไม�พะยูงเขตป/า 

เจ�าหน�าท่ีป/าไม�ชัยภูมิ บุกตรวจสํานักลัทธิอุบาทว� พบหลักฐานเด็ด 'พระบิดา' ลอบตัดไม�พะยูง-ไม�หวงห�าม ในเขตป/าไม� ลุย
แจ�งจับเพ่ิม 2 ข�อหา เชือดเอาผิดให�สาสม 

เดลินิวส� 11 พฤษภาคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1037784/ 

-‘กรมป/าไม�-CPF’พาน�องๆเรียนรู�ฟjkนฟูป/า ผ�านห�องเรียนธรรมชาติ‘รักษ�นิเวศ เขาพระยาเดินธง’ 

แนวหน�า 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/relation/652941 

-กรมป/าไม� - CPF พาน�องๆ เรียนรู�ฟjkนฟูป/า ผ�านห�องเรียนธรรมชาติ โครงการ"รักษ�นิเวศ เขาพระยาเดินธง" 

สยามรัฐออนไลน�  11 พฤษภาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/347081 

-กรมป/าไม� - CPF พาน�องๆ เรียนรู�ฟjkนฟูป/า ผ�านห�องเรียนธรรมชาติ โครงการ"รักษ�นิเวศ เขาพระยาเดินธง" 

บ�านเมือง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/activity/280071 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกางแผนสร�าง “พิพิธภัณฑ�ไม�มีค"า” 

ไทยรัฐ 11 พ.ค. 2565  https://www.thairath.co.th/news/local/2389400 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปEดเผยหลังประชุมคณะกรรมการฝHายโครงการจัดสร�างพิพิธภัณฑ�

องค�ความรู�เรื่องไม�มีค"าเพ่ือประโยชน�ของแผ"นดินเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี 2/2565 ว"า ท่ี

ประชุมเห็นชอบแผนการดาํเนินงานโครงการจัดสร�างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู�เรื่องไม�มคี"าเพ่ือประโยชน�ของแผ"นดินเฉลมิพระเกียรติฯ 

ประกอบด�วย แผนการก"อสร�างโครงสร�างอาคารสถาปTตยกรรม งานระบบไฟฟVาระบบงานท่ีเก่ียวข�อง และค"าควบคุมงาน ซ่ึงคาดว"าจะก"อสร�าง

ได�ภายในเดือน ธ.ค.2565 แผนการดําเนินงานตกแต"งสถาปTตยกรรม การตกแต"งภายใน การก"อสร�างระบบสาธารณูปโภคท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร เริ่มได�ในเดือน มี.ค.2566 ตลอดจนแผนโครงการเริม่ในปYงบประมาณ 2567 ได�แก" การก"อสร�างโครงสร�างอาคาร

สถาปTตยกรรม งานระบบไฟฟVา ระบบงานท่ีเก่ียวข�อง และการจัดแสดงนิทรรศการองค�ความรู� ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

นอกจากน้ียังได�มมีติเห็นชอบจัดตัง้สํานักงานโครงการจัดสร�างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู�เรื่องไม�มคี"าเพ่ือประโยชน�ของแผ"นดินเฉลมิพระเกียรติฯ 

เพ่ือดูแลงานด�านการก"อสร�างและโครงสร�างจนแล�วเสรจ็ ในปY 2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กทม. - ธ.ค.เริ่มสร�างพิพิธภัณฑ�ไม�มีค"า 

ข"าวสด 11 พ.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7043151 

ทส. – เมื่อวันท่ี 10 พ.ค. นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล�อม เปbนประธานการประชุมคณะกรรมการ

ฝHายโครงการจัดสร�างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู�เรื่องไม�มีค"าเพ่ือประโยชน�ของแผ"นดินเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 

ท่ีประชุมได�มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานโครงการ ประกอบด�วย แผนการดําเนินงานก"อสร�างโครงสร�างอาคาร สถาปTตยกรรม งานระบบ

ไฟฟVาระบบงานท่ีเก่ียวข�อง และค"าควบคุมงาน ซ่ึงคาดว"าจะดําเนินการก"อสร�างได�ในเดือนธ.ค.น้ี และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งสํานักงาน

โครงการ เพ่ือกํากับดูแลงาน รวมท้ังความเรียบร�อยต"างๆ จนแล�วเสร็จ ในปY 2570 ส"วนด�านองค�ความรู�และการบรหิารจัดการพิพิธภณัฑ�ฯ ใน

เบ้ืองต�น จะมสีถาบันพัฒนาบุคลากรด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มากํากับดูแลเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนและสมพระเกียรติอย"าง

สูงสุด 

 

 

 

 

 

 



 

  

รองอธิบดี ช้ี ตรวจสอบ ปHาไม�เกd ข"มขู" ขับไล"ชาวบ�านออกจากพ้ืนท่ี แจ�งความแล�ว 

มติชน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3338622 

รองอธิบดี ช้ี ตรวจสอบ ปHาไม�เกd ข"มขู" ขับไล"ชาวบ�านออกจากพ้ืนท่ี แจ�งความแล�ว 

วันท่ี 11 พฤษภาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปHาไม� พร�อมด�วยนายอุธร สุทธิมติร ผู�อํานวยการสํานักปVองกันรักษาปHาและ

ควบคุมไฟปHา นายนฤพนธ� ทิพย�มณฑา ผู�อํานวยการสํานักปVองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปHา นายภาคภมูิ ภูมี นายอําเภอเขาค�อ พันเอก

พงษ�เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏบัิติการ ศปป.4 กอ.รมน. และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน"วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ�

ไพร) นํากําลังเจ�าหน�าท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบตามท่ีได�รับเรื่องร�องเรียนจากชมรมทหารผ"านศึกเข็กน�อย ว"ามีกลุ"มบุคคล แอบอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ี

ปHาไม� สร�างความเดือดร�อน ข"มขู" และขับไล"ราษฎรซ่ึงเปbนสมาชิกหมู"บ�านทหารผ"านศึกเข็กน�อย ออกจากพ้ืนท่ีท่ีได�รับการจัดสรรให�ทํากิน ซ่ึง

อยู"ในเขตปHาสงวนแห"งชาติ ปHาเขาปางก"อ และปHาวังชมภู ท�องท่ีหมู"ท่ี 3 บ�านเสลียงแห�ง 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ� 

นายชีวะภาพ กล"าวว"า ได�พบกับนายสามารถ สืบทายาท และนายจิรศักดิ์ แสนยากุล ซ่ึงมสี"วนเก่ียวข�องกับการร�องเรียน และเปbนผู�ท่ีอยู"ใน

เหตุการณ� โดยให�ข�อมูลว"า มีกลุ"มบุคคลอ�างตัวว"าเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� แต"งกายติดเครื่องแบบของกรมอุทยานแห"งชาติฯ และขับรถยนต�

ราชการ ท่ีมีตรากรมอุทยานแห"งชาติฯ เข�าไปในแปลงท่ีดินของนายเฮ�อ ทรงสวัสดิ์วงศ� สั่งห�ามมิให�ราษฎรในพ้ืนท่ีปรับพ้ืนท่ีทําการเกษตร ข"มขู"

ว"าจะขับไล"ราษฎร จํานวน 57 รายจากแปลงท่ีดินทํากิน รวมท้ังข"มขู"ว"าจะดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยทราบว"ากลุ"มท่ีอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� 

นําโดยนายพงษ�พิพัฒน� สุขสวย หรือแสง หัวหน�าชุด และนายเกรียงศักดิ์ ไม"ทราบนามสกุล มีพฤติกรรมข"มขู"ขับไล" สร�างความเดือดร�อนให�กับ

ราษฎรในพ้ืนท่ีมาอย"างต"อเน่ือง จึงขอให�ทางราชการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย 

รองอธิบดีกรมปHาไม� กล"าวว"า จากการตรวจสอบพบว"า กลุ"มบุคคลท่ีอ�างว"าเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� จํานวน 5 นาย น้ัน 4 นายเปbนเจ�าหน�าท่ีของ 

ฐานปฏิบัติการปVองกันรักษาปHาท่ี นม. 2 (หนองแม"นา) กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว�ปHาและพันธุ�พืช อ�างว"าได�รับสั่งการจากหัวหน�าชุด ให�เข�าไป

ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามท่ีได�รับการร�องเรียน สําหรับนายพงษ�พิพัฒน� สขุสวย หรือแสง ท่ีแต"งกายสวมใส"เครื่องหมายของกรมอุทยานแห"งชาติฯ 

และอ�างว"าเปbนหัวหน�าชุด มิใช"เจ�าหน�าท่ีในสังกัดกรมอุทยานแห"งชาติฯ และกรมปHาไม�แต"อย"างใด 

” เจ�าหน�าท่ีร"วมกันพิจารณาแล�ว การกระทําของนายพงษ�พิพัฒน� มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และมาตรา 145 จึงได�

นําเรื่องราวแจ�งความกล"าวโทษต"อพนักงานสอบสวน สภ.เขาค�อ โดยมอบหัวหน�าชุดฐานปฏิบัติการฯ นม.2 (หนองแม"นา) แจ�งความกล"าวโทษ

แล�ว ท้ังน้ีขอแจ�งประชาชนอย"าหลงเช่ือขบวนการดังกล"าว  จะเสียท่ีทํากินให�กลุ"มขบวนการ ขบวนการน้ีได� ทราบว"าเวลาน้ีขบวนการดังกล"าว 

ออกทํามาหากิน หลายพ้ืนท่ี ท่ีมีความสวยงาม เช"นภูทับเบิก ,อําเภอนํ้าหนาว อําเภอเขาค�อ”นายชีวะภาพ กล"าว 

 



 

   

   

กรมปHาไม� ลุยตรวจสอบหลังได�รับร�องเรียนจากชมรมทหารผ"านศึกเข็กน�อย มีกลุ"มบุคคลแอบอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� ข"มขู" และขับไล"ราษฎร

ในพ้ืนท่ี  

สยามรัฐออนไลน�  11 พฤษภาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/347314 

กรมปHาไม� ลุยตรวจสอบหลังได�รับร�องเรียนจากชมรมทหารผ"านศึกเข็กน�อย ว"ามีกลุ"มบุคคลแอบอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� สร�างความเดือดร�อน 

ข"มขู" และขับไล"ราษฎรในพ้ืนท่ีเปbนสมาชิกหมู"บ�านทหารผ"านศึกเข็กน�อย ออกจากพ้ืนท่ีท่ีได�รับการจัดสรรให�ทํากิน ซ่ึงอยู"ในเขตปHาสงวน

แห"งชาติ ปHาเขาปางก"อ และปHาวังชมภู ท�องท่ีหมู"ท่ี 3 บ�านเสลียงแห�ง 1 ตําบลสะเดาะพง อ.เขาค�อ จ.เพชรบูรณ� 

ตามแผนปฏิบัติการขยายผลตรวจสอบกลุ"มขบวนการแอบอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� ข"มขู" สร�างความเดือดร�อนให�กับราษฎรท่ีได�รับจัดสรรให�ทํา

กินในพ้ืนท่ีปHาสงวนแห"งชาติ ท�องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ� 

ศูนย�ปฏิบัติการพิทักษ�ปHา (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม โดย รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ท่ีปรึกษา รมว.ทส. 

(ดร.ยุทธพล อังกินันทน�) และปลดั ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน�) มีนโยบาย/สั่งการให�ยับยั้งการบุกรุกทําลายปHาและลักลอบทําไม�มีค"าหายาก 

รวมท้ังดําเนินการกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมีส"วนเก่ียวข�องกับการกระทําผิด ภายใต�การอํานวยการของนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปHาไม� 

(ผอ.ศปก.พป.) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห"งชาติ สัตว�ปHา และพันธุ�พืช 

ปฏิบัติการครั้งน้ีนําโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปHาไม� (รอง ผอ.ศปก.พป.) พร�อมด�วยนายอุธร สุทธิมิตร ผู�อํานวยการสํานัก

ปVองกันรักษาปHาและควบคุมไฟปHา นายนฤพนธ� ทิพย�มณฑา ผู�อํานวยการสํานักปVองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปHา นายภาคภมูิ ภูมี 

นายอําเภอเขาค�อ พันเอกพงษ�เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน"วยเฉพาะกิจ

ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ�ไพร) นํากําลังเจ�าหน�าท่ีประกอบด�วย หน"วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆ�ไพร) กรมปHาไม� , ศูนย�ปHาไม�

เพชรบูรณ� , สํานักงานสนับสนุนการปVองกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมอุทยานแห"งชาตฯิ , ฝHายปกครองอําเภอเขาค�อ , ชุด

ปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ร"วมกันลงพ้ืนท่ีตรวจสอบตามท่ีได�รับเรื่องร�องเรียนจากชมรมทหารผ"านศึกเข็กน�อย ว"ามีกลุ"มบุคคล แอบอ�างเปbน

เจ�าหน�าท่ีปHาไม� สร�างความเดือดร�อน ข"มขู"และขับไล"ราษฎรซ่ึงเปbนสมาชิกหมู"บ�านทหารผ"านศึกเข็กน�อย ออกจากพ้ืนท่ีท่ีได�รับการจัดสรรให�ทํา

กิน ซ่ึงอยู"ในเขตปHาสงวนแห"งชาติ ปHาเขาปางก"อ และปHาวังชมภู ท�องท่ีหมู"ท่ี 3 บ�านเสลียงแห�ง 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค�อ จังหวัด

เพชรบูรณ� ผลการปฏิบัติการสรุปดังน้ี 1. หน"วยงานท่ีเก่ียวข�องร"วมประชุมหารือ เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติการ รวมท้ังรวบรวมข�อมูลท่ี

เก่ียวข�องท้ังหมดในพ้ืนท่ี ณ ท่ีว"าการ อ.เชาค�อ 2.ชุดพยัคฆ�ไพร ลงพ้ืนท่ีรวบรวมข�อมลู และข�อเท็จจริงในวันท่ีเกิดเหตุตามท่ีได�รับการร�องเรียน 

และตามท่ีปรากฏในภาพคลปิวีดีโอ ณ ชมรมทหารผ"านศึกเข็กน�อย ตําบลเข็กน�อย อําเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ� ซ่ึงได�พบกับนายสามารถ 



สืบทายาท และนายจิรศักดิ์ แสนยากุล รองประธานชมรมฯ ซ่ึงมสี"วนเก่ียวข�องกับการร�องเรียน และเปbนผู�ท่ีอยู"ในเหตุการณ�ท่ีปรากฏตามคลิป

วีดีโอ โดยให�ข�อมลูว"า มีกลุ"มบุคคลอ�างตัวว"าเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� แต"งกายติดเครื่องแบบของกรมอุทยานแห"งชาติฯ และขับรถยนต�ราชการ ท่ีมี

ตรากรมอุทยานแห"งชาติฯ เข�าไปในแปลงท่ีดินของนายเฮ�อ ทรงสวัสดิ์วงศ� สั่งห�ามมิให�ราษฎรในพ้ืนท่ีปรับพ้ืนท่ีทําการเกษตร ข"มขู"ว"าจะขับไล"

ราษฎร จํานวน 57 รายจากแปลงท่ีดินทํากิน 

รวมท้ังข"มขู"ว"าจะดําเนินคดตีามกฎหมาย โดยทราบว"ากลุ"มท่ีอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� นําโดยนายพงษ�พิพัฒน� (สงวนนามสกุล) หน.ชุด และนาย

เกรียงศักดิ์ ไม"ทราบนามสกุล มีพฤติกรรมข"มขู"ขับไล" สร�างความเดือดร�อนให�กับราษฎรในพ้ืนท่ีมาอย"างต"อเน่ือง จึงขอให�ทางราชการพิจารณา

ดําเนินการตามกฎหมาย 3. จากการตรวจสอบพบว"ากลุ"มบุคคลท่ีอ�างว"าเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม� จํานวน 5 นาย น้ัน 4 นายเปbนเจ�าหน�าท่ีของ ฐาน

ปฏิบัติการปVองกันรักษาปHาท่ี นม. 2 (หนองแม"นา) กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว�ปHา และพันธุ�พืช อ�างว"าได�รับสั่งการจากหัวหน�าชุด ให�เข�าไป

ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามท่ีได�รับการร�องเรียน 4. สําหรบันายพงษ�พิพัฒน� ท่ีแต"งกายสวมใส"เครื่องหมายของกรมอุทยานแห"งชาติฯ และอ�างว"าเปbน

หัวหน�าชุด มิใช"เจ�าหน�าท่ีในสังกัดกรมอุทยานแห"งชาติฯ และกรมปHาไม�แต"อย"างใด 5. เจ�าหน�าท่ีร"วมกันพิจารณาแล�ว การกระทําของนายพงษ�

พิพัฒน� มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และมาตรา 145 

จึงได�นําเรื่องราวแจ�งความกล"าวโทษต"อพนักงานสอบสวน สภ.เขาค�อ โดยมอบหน.ชุดฐานปฏิบัติการฯ นม.2 (หนองแม"นา) แจ�งความ

กล"าวโทษ และเจ�าหน�าท่ีชุดพยัคฆ�ไพร เปbนพยานในคดี ตาม ปจว.ข�อท่ี 11 เวลา 20.30 น. ลว.10 พ.ค. 65 คดีอาญาท่ี 80/65 6. ในการน้ี

ทางอําเภอเขาค�อ จะได�ประชาสัมพันธ�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีรับทราบข�อมูล และจะพิจารณาแก�ไขปTญหาด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามข้ันตอนของ

กฎหมายต"อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ชาย 3 คนอ�างเปbนจนท.ปHาไม� ข"มขู"ขับไล"ราษฎรจากท่ีทํากินบนเขาค�อ สอบพบเปbนผู�ต�องหาคดีรุกปHา ฉ�อโกง   

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3337879 

วันท่ี 11 พ.ค.65 ผู�สื่อข"าวรายงานว"า คณะเจ�าหน�าท่ีศูนย�ปฏิบัติการพิทักษ�ปHา (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นํา

โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปHาไม� (รองผู�อํานวยการศูนย�ปฏิบัติการพิทักษ�ปHา), นายอุธร สุทธิมิตร ผู�อํานวยการสํานักปVองกัน

รักษาปHาและควบคุมไฟปHา, พ.อ.พงษ�เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน"วยเฉพาะ

กิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ�ไพร) และนายมงคล ไชยภักดี หัวหน�าหน"วยเฉพาะกิจปฏบัิติการพิเศษผู�พิทักษ�อุทยานแห"งชาติและสตัว�ปHา (พญา

เสือ) เข�าประชุมร"วมกับฝHายปกครองอําเภอเขาค�อ นําโดยนายภาคภมูิ ภูมี นายอําเภอเขาค�อ, ทหาร ศอป.โครงการพัฒนาลุ"มนํ้าเข็ก, ฐาน

ปฏิบัติการปVองกันรักษาปHาท่ี 2 (หนองแม"นา) สบอ.11 และหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี อ.เขาค�อเมื่อช"วงบ"ายวันท่ี 10 พ.ค.65ท่ีผ"านมา 

เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีรับเรื่องร�องเรียนจากราษฎรในพ้ืนท่ีกลุ"มทหารผ"านศึกบ�านเข็กน�อย ต.เข็กน�อย อ.เขาค�อ ท่ีมาอาศัยในแปลงท่ี

ทหารขอใช�พ้ืนท่ีจากกรมปHาไม� แปลงท่ี 8 เน้ือท่ี 1,500 ไร" แต"มีพ้ืนทีของอุทยานแห"งชาติเขาค�อ จํานวนประมาณ 300 ไร" บริเวณท�องท่ีบ�าน

เสลยีงแห�ง 1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค�อ จ.เพชรบูรณ�ว"า มีกลุ"มบุคคลจํานวนหน่ึงแอบอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ีปHาไม�เข�าไปข"มขู"และขับไล"ราษฎรท่ีทํากิน

เดิม ท่ีได�รับจัดสรรให�ทํากินในพ้ืนท่ีปHาสงวนแห"งชาติท่ีเขาค�อ โดยอ�างว"าพ้ืนท่ีดังกล"าวจะมีการจัดโครงการ คทช.ให�กับบุคคลอ่ืน โดยมี

หลักฐานเปbนคลิปและภาพถ"ายบุคคลชัดเจนอย"างชัดเจน 

โดยคณะเจ�าหน�าท่ีได�ร"วมกันสอบปากคําผู�ร�องเรียน และเจ�าหน�าท่ีของฐานปฏิบัติการปVองกันรักษาปHาท่ี 2 (หนองแม"นา) และสายตรวจ

ปราบปรามฯ สายท่ี 3 เพชรบูรณ�รวม 4 นาย ท่ีอยู"ในเหตุการณ�และพยานท่ีอยู"ในท่ีเกิดเหตุ กระท่ังได�ข�อสรุปเบ้ืองต�นว"า มีกลุ"มชาย 3 คน 

กระทํากันเปbนขบวนการ โดย 1 ในจํานวนน้ีมีพฤติกรรมแอบอ�างเปbนเจ�าหน�าท่ี โดยแต"งกายสวมเสื้อก๊ัก ติดเครื่องหมายของกรมอุทยานฯ

คล�ายเจ�าหน�าท่ี โดยเฉพาะแสดงพฤติกรรมแบบน้ีในหลายพ้ืนท่ีใน จ.เพชรบูรณ� และอีกหลายจังหวัด 

รวมท้ังมีการกระทําลักษณะน้ีในพ้ืนท่ีเขาค�อมาแล�วประมาณ 1 ปY ตรวจสอบข้ันต�นชายสวมเสื้อก๊ัก นอกจากมิใช"เจ�าหน�าท่ีปHาไม�และกรม

อุทยานฯแล�ว พบว"ายังเปbนผู�ต�องหาในคดีบุกรุกปHาและฉ�อโกงรวม 6 คดี ท้ังน้ีกลุ"มขบวนการน้ียังมีพฤตกิรรมแอบอ�างสถาบันเบ้ืองสูง และ

แอบอ�างโครงการ คทช.ของรัฐบาลซ่ึงทางคณะเจ�าหน�าท่ีเตรียมสอบสวนขยายผลต"อ 

จากน้ันทางคณะเจ�าหน�าท่ีจึงมอบหมายให�นายเพ่ิมศักดิ์ ดวงแก�ว และนายเกรียงศักดิ์ เพ็งเรือง 2 พนักงานเจ�าหน�าท่ี เข�าร�องทุกข�ต"อพนักงาน

สอบสวน สภ.เขาค�อ โดยเบ้ืองต�นกล"าวโทษชายท่ีแต"งกายสวมเสื้อก้ักและแสดงพฤติกรรมแอบอ�างเปbนพนักงานเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเข�าข"าย

องค�ประกอบความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 145 “ผู�ใดแสดงตนเปbนเจ�าพนักงานและกระทําการเปbนเจ�าพนักงานโดยตนเองมิได�

เปbนเจ�าพนักงานท่ีมีอํานาจกระทําการน้ัน ต�องระหว"างโทษจําคุกไม"เกินหน่ึงปYหรือปรับไม"เกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” เพ่ือให�พนักงาน

สอบสวนฯติดตามตัวมาดําเนินคดตี"อไปๆ 



 

 

แจ�งเพ่ิม 2 ข�อหา มัดเอาผดิ ‘เจ�าลัทธิอุบาทว�’ เซ"นตัดไม�พะยูงเขตปHา 

เจ�าหน�าท่ีปHาไม�ชัยภูมิ บุกตรวจสํานักลัทธิอุบาทว� พบหลักฐานเดด็ 'พระบิดา' ลอบตัดไม�พะยูง-ไม�หวงห�าม ในเขตปHาไม� ลุยแจ�งจับเพ่ิม 2 

ข�อหา เชือดเอาผิดให�สาสม 

11 พฤษภาคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1037784/ 

จากกรณีการตรวจสอบ “สํานักพระบิดา” ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ หลังจากพบว"ามีชาวบ�านท่ีหลงเช่ือและศรัทธาในตัว เจ�าลัทธิอ�างว"า

เปbนผู�สร�างโลก ท่ีสามารถรักษาอาการปHวยจากโรคต"าง ๆ แบบพิสดาร เช"น ให�ดื่มนํ้าต"าง ๆ ท่ีออกมาจากร"างกายตั้งแต" เหง่ือไคล นํ้าลาย 

เสลด เสมหะ ไปจนถึง ปTสสาวะ และอุจจาระ มีการอ�างว"าท้ังหมดเปbนยารักษาโรคสามารถปVองกันโควิด ได�อีกด�วย ขณะเดียวกันยังพบว"าใน

สํานักมีศพผู�เสยีชีวิตอยู"ถึง 11 ศพ และมีการต"อท"อนํ้าเอานํ้าเหลืองจากศพมาใช�รักษาโรค ตามท่ีปรากฏเปbนข"าวไปแล�วน้ัน 

ล"าสดุ เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. นายสาโรจน� บุญพร�อม หัวหน�าหน"วยปVองกันรักษาปHาคอนสาร ออกมายืนยันว"าพ้ืนท่ีท่ีเปbนสถานท่ีรวมกลุ"มของลัทธิ

ประหลาด ท่ีกําลังเปbนข"าวโด"งดังอยู"เวลาน้ี เปbนพ้ืนท่ีปHาไม� ซ่ึงตนเปbนผู�ดูแลอยู" หลังทราบเรื่องจึงพร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีปHาไม� ฝHายปกครอง 

ตลอดจนหน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�เดินทางเข�าพ้ืนท่ีพร�อมเดินสํารวจเบ้ืองต�นตรวจสอบแนวเขตพ้ืนท่ีถูกยึดถือครอบครองทําประโยชน�บริเวณท่ี

เกิดเหตุในเขตปHาไม� 2484  รวมเน้ือท่ี 26-0-45 ไร" นอกจากน้ียังตรวจสอบพบการแปรรูปทําไม�หวงห�าม ประกอบด�วย 1.ไม�พะยูง 40 ท"อน 

ปริมาตร 0.24 ลบ.ม. 2.ไม�รัง 11 ท"อน ปริมาตร 0.61 ลบ.ม. รวมไม�ท"อนหวงห�าม 51 ท"อน ปริมาตร 0.85 ลบ.ม. ถูกตดัเปbนท"อนๆ กองอยู"

ภายในปHาสาธารณประโยชน�บ�านกุดแคน หมู" 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูม ิท่ีเปbนท่ีตั้งสํานักลัทธิประหลาดของ นายทวี หนันลา อายุ 74 

ปY เจ�าหน�าท่ีปHาไม�หน"วยฯ ชย.4 (คอนสาร) จึงได�แจ�งข�อกล"าวหาเพ่ิมเติม 1.ฐานทําไม�หวงห�ามโดยไม"ได�รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ปHาไม� มาตรา 

11, 73 และ 2.ฐานมีไม�ท"อนหวงห�ามไว�ในครอบครองโดยไม"ได�รบัอนุญาตตาม พ.ร.บ.ปHาไม� มาตรา 69 

ส"วนกรณีจากการจับพิกัดยืนยันว"าพ้ืนท่ีดังกล"าวอยู"นอกเขตปHาสงวน และไม"อยู"ในเขตปฏิรูปท่ีดินน้ันหมายความว"าอยู"ในเขตปHาไม� 2484 และ

ตามมาตรา 4 วงเล็บ 1 ท่ีระบุท่ีดินท่ียังมีผู�ได�มา ตามประมวลกฏหมายท่ีดินซ่ึงถือว"าเปbนพ้ืนท่ีของกรมปHาไม�ยังต�องดูแล ดังน้ันการเข�ายดึถือ

ครอบครองทําประโยชน�โดยไม"ได�ขออนุญาตจากกรมปHาไม� ถือว"าเปbนการบุกรุกอย"างแน"นอน จึงมีความผิดตาม พ.ร.บปHาไม� 2484 มาตรา 54, 

55 ขณะน้ีได�เตรยีมเจ�าหน�าท่ีออกรังวัดพิกัดท้ังหมดเพ่ือคํานวนเน้ือท่ีว"าได�เน้ือท่ีเท"าไหร" ท่ีทําความเสยีหายในเขตรับผดิชอบของปHาไม� จากน้ัน

ก็จะนําข�อมูลท้ังหมด เข�าแจ�งความเพ่ิมเติม ซ่ึงจะใช�เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-4 วัน ซ่ึงจากภาพรวมและการตรวจสอบเบ้ืองต�น 

ยืนยันว"ามีการบุกรุกอย"างแน"นอน 

อย"างไรก็ตาม กรณีซากศพท้ัง 11 ศพ ท่ีนําไปเก็บไว�ท่ีมลูนิธิชุมแพ โรงพยาบาลคอนสารได�เข�ามาเก็บหลักฐาน พร�อมพิสจูน�อัตลัษณ�ตามหลัก

วิชาการอย"างละเอียดแล�ว และทราบข�อมูลของซากศพครบถ�วนอย"างเปbนทางการ จากน้ันได�มอบให�กับหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการส"ง

มอบคืนญาติ เพ่ือนํากลับไปบําเพ็ญกุศลต"อไป 



 

    

    

‘กรมปHาไม�-CPF’พาน�องๆเรียนรู�ฟxyนฟูปHา ผ"านห�องเรียนธรรมชาต‘ิรักษ�นิเวศ เขาพระยาเดินธง’ 

วันพุธ ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/relation/652941 

ความร"วมมือ 3 ประสาน โดยกรมปHาไม� ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภค

ภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร"วมฟxyนฟูผืนปHาต�นนํ้า ในโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ"มนํ้าปHาสัก เขาพระยาเดินธง" ท่ี

ดําเนินการมาตั้{งแต"ปY 2559 จนถึงปTจจุบัน เข�าสู"ระยะท่ีสองของโครงการ (ปY 2564 -2568) ด�วยความมุ"งมั่นและทุ"มเท จนเกิดผลสําเรจ็เปbน

รูปธรรม พลิกฟxyนผืนปHาเสื่อมโทรม 6,971 ไร" สู"ปHาท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ� คืนความชุ"มช้ืนกลับสู"ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

และท่ีน่ี... ยังเปbนห�องเรียนธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู�การปลูกปHาและฟxyนฟูปHาอีกด�วย 

นายถนอมพงษ� สังข�ธูป หัวหน�าโครงการฟxyนฟูสภาพปHาไม�เขาพระยาเดินธง กรมปHาไม� เล"าว"า โครงการซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ"มนํ้าปHาสัก เขาพระ

ยาเดินธง เปbนต�นแบบของการอนุรักษ�และการฟxyนฟูปHา โดยท่ีผ"านมา มีหน"วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน ท่ีเข�ามาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานอย"างต"อเน่ือง และตั้งแต"ปลายปY 2564 โครงการฯมีโอกาสต�อนรับน�องๆ  ค"าย SMART-i CAMP  ท่ีเข�ามาทํากิจกรรมและเรียนรู�

การอนุรักษ�ปHา  ทําฝายชะลอนํ้า  การปลูกต�นไม� ทํากิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมมาแล�วถึง 4 ครั้ง สะท�อน ให�เห็นว"าผืนปHา

ท่ีน่ีเปbนแหล"งเรยีนรู� เปbนห�องเรียนธรรมชาติให�กับเด็ก เยาวชน และผู�ท่ีสนใจเรื่องการปลูกปHา 

กิจกรรมครั้งล"าสุด ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อต�นเดือนพฤษภาคมท่ีผ"านมา น�องๆ ค"าย SMART-i CAMP ได�เรยีนรู�รปูแบบการปลูกปHา ในพ้ืนท่ี ซ่ึง

ประกอบด�วย 4 รูปแบบการฟxyนฟูปHา การเพาะกล�า  การศึกษาธรรมชาติ  โดยเด็กๆให�ความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปHา การทํา 

Seed Ball และสัตว�ท่ีเข�ามาอยู"อาศัยในพ้ืนท่ี เปbนการสร�างจิตสํานึกให�เด็กๆ รักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการฯ ท่ีต"อยอดจากการอนุรักษ�และฟxyนฟูผืนปHา ให�เปbนห�องเรียนธรรมชาติให�กับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และ

หน"วยงานต"างๆ สามารถเข�ามาเรยีนรู�กระบวนการ ฟxyนฟูปHาและสร�างความตระหนักถึงคุณค"าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม

สมบูรณ�ของผืนปHา 

ด�านนายอนุชิต ศรสีุระ คณะทํางานโครงการยุทธศาสตร�รักษ�นิเวศ ลุ"มนํ้าปHาสัก เขาพระยาเดินธง ของซีพีเอฟ หรือ พ่ีชิตของน�องๆ เล"าว"า 

กิจกรรมค"าย SMART-i CAMP ครั้งท่ี 4 เปbนการนําเด็กๆ อายรุะหว"าง 6-14 ปY จํานวน 14 คน ลงพ้ืนท่ีจริงท่ีโครงการซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ"ม

นํ้าปHาสัก เขาพระยาเดินธง ซ่ีงเราจัดกิจกรรมการทํา Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกต�นจําปาปHา และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศปHา

ในเวลากลางวัน น�องๆได�เก็บประสบการณ�ท่ีหลากหลาย เช"น พบไข"นกกระแตแต�แว�ดในพ้ืนท่ีปHา และรอยเท�าของสัตว� ซ่ึงแสดงให�เห็นความ



อุดมสมบูรณ�และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนปHา เด็กๆ ได�แบ"งกลุ"มทํางานร"วมกันในการปลูกต�นจําปาปHา ซ่ึงท่ีน่ีมีการปลูกไว�เพ่ือเปbน

แปลงอนุรักษ� น�องๆ ยังบอกด�วยว"าพวกเขาจะต�องกลับมาดูการเติบโตของต�นไม�ท่ีปลูกเอาไว� 

ด�าน ศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแกdป ผู�ก"อตั้ง SMART i -Academy กล"าวว"า SMART i-CAMP เปbน Summer Camp ในไทยท่ีโดดเด"นเรื่อง

ของการฝ�กกระบวนการการเรียนรู� เสริมสร�างและเปEดรับแนวความคิดใหม" ๆ เพ่ิมจิตสาํนึกต"อส"วนรวม และรู�จักคุณค"าของตัวเองมากยิง่ข้ึน 

ด�วยกิจกรรมผ"านหลักสูตรต"างๆ อาทิ ภาวะการเปbนผู�นํา การสร�างความเช่ือมั่นในตัวเอง การเข�าใจตนเอง ฯลฯ ซ่ึงเราต�องการแหล"งเรียนรู�ให�

เด็กๆ การนําเด็กๆลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ีโครงการเขาพระยาเดินธง ท้ังในรูปแบบของค"ายค�างคืน และกิจกรรมท่ีจบในวันเดียว เปbนกิจกรรมท่ี

ทําให�เด็ก ๆได�เรยีนรู�จากประสบการณ�ตรง และท่ีน่ียังเปbนพ้ืนท่ีมีเรื่องราวของการเปbนปHาเสื่อมโทรมมาก"อน โดยมีกรมปHาไม� ซีพีเอฟ ร"วมมือ

และทุ"มเท จนเกิดผลสาํเรจ็ในการฟxyนฟูปHาให�กลับมาเปbนปHาท่ีอุดมสมบูรณ�อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

กรมปHาไม� - CPF พาน�องๆ เรียนรู�ฟxyนฟูปHา ผ"านห�องเรียนธรรมชาติ โครงการ"รักษ�นิเวศ เขาพระยาเดินธง" 

สยามรัฐออนไลน�  11 พฤษภาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/347081 

ความร"วมมือ 3 ประสาน โดยกรมปHาไม� ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภค

ภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร"วมฟxyนฟูผืนปHาต�นนํ้า ในโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ"มนํ้าปHาสัก เขาพระยาเดินธง" ท่ี

ดําเนินการมาตั้{งแต"ปY 2559 จนถึงปTจจุบัน เข�าสู"ระยะท่ีสองของโครงการ (ปY 2564 -2568) ด�วยความมุ"งมั่นและทุ"มเท จนเกิดผลสําเรจ็เปbน

รูปธรรม พลิกฟxyนผืนปHาเสื่อมโทรม 6,971 ไร" สู"ปHาท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ� คืนความชุ"มช้ืนกลับสู"ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

และท่ีน่ี... ยังเปbนห�องเรียนธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู�การปลูกปHาและฟxyนฟูปHาอีกด�วย 

"นายถนอมพงษ� สังข�ธูป" หัวหน�าโครงการฟxyนฟูสภาพปHาไม�เขาพระยาเดินธง กรมปHาไม� เล"าว"า โครงการซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ"มนํ้าปHาสัก เขา

พระยาเดินธง เปbนต�นแบบของการอนุรักษ�และการฟxyนฟูปHา โดยท่ีผ"านมา มีหน"วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน ท่ีเข�ามาเยี่ยมชม

และศึกษาดูงานอย"างต"อเน่ือง และตั้งแต"ปลายปY 2564 โครงการฯมโีอกาสต�อนรบัน�องๆ ค"าย SMART-i CAMP ท่ีเข�ามาทํากิจกรรมและ

เรียนรู�การอนุรักษ�ปHา ทําฝายชะลอนํ้า การปลูกต�นไม� ทํากิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมมาแล�วถึง 4 ครั้ง สะท�อน ให�เห็นว"า

ผืนปHาท่ีน่ีเปbนแหล"งเรียนรู� เปbนห�องเรียนธรรมชาติให�กับเด็ก เยาวชน และผู�ท่ีสนใจเรื่องการปลูกปHา 

กิจกรรมครั้งล"าสุด ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อต�นเดือนพฤษภาคมท่ีผ"านมา น�องๆ ค"าย SMART-i CAMP ได�เรยีนรู�รปูแบบการปลูกปHา ในพ้ืนท่ี ซ่ึง

ประกอบด�วย 4 รูปแบบการฟxyนฟูปHา การเพาะกล�า การศึกษาธรรมชาติ โดยเด็กๆให�ความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปHา การทํา 

Seed Ball และสัตว�ท่ีเข�ามาอยู"อาศัยในพ้ืนท่ี เปbนการสร�างจิตสํานึกให�เด็กๆ รักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการฯ ท่ีต"อยอดจากการอนุรักษ�และฟxyนฟูผืนปHา ให�เปbนห�องเรียนธรรมชาติให�กับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และ

หน"วยงานต"างๆ สามารถเข�ามาเรยีนรู�กระบวนการ ฟxyนฟูปHาและสร�างความตระหนักถึงคุณค"าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม

สมบูรณ�ของผืนปHา 

ด�าน "นายอนุชิต ศรีสรุะ" คณะทํางานโครงการยุทธศาสตร�รักษ�นิเวศ ลุ"มนํ้าปHาสัก เขาพระยาเดินธง ของซีพีเอฟ หรือ พ่ีชิตของน�องๆ เล"าว"า 

กิจกรรมค"าย SMART-i CAMP ครั้งท่ี 4 เปbนการนําเด็กๆ อายรุะหว"าง 6-14 ปY จํานวน 14 คน ลงพ้ืนท่ีจริงท่ีโครงการซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ"ม

นํ้าปHาสัก เขาพระยาเดินธง ซ่ีงเราจัดกิจกรรมการทํา Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกต�นจําปาปHา และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศปHา

ในเวลากลางวัน น�องๆได�เก็บประสบการณ�ท่ีหลากหลาย เช"น พบไข"นกกระแตแต�แว�ดในพ้ืนท่ีปHา และรอยเท�าของสัตว� ซ่ึงแสดงให�เห็นความ



อุดมสมบูรณ�และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนปHา เด็กๆ ได�แบ"งกลุ"มทํางานร"วมกันในการปลูกต�นจําปาปHา ซ่ึงท่ีน่ีมีการปลูกไว�เพ่ือเปbน

แปลงอนุรักษ� น�องๆ ยังบอกด�วยว"าพวกเขาจะต�องกลับมาดูการเติบโตของต�นไม�ท่ีปลูกเอาไว� 

ด�าน ศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแกdป ผู�ก"อตั้ง SMART i -Academy กล"าวว"า SMART i-CAMP เปbน Summer Camp ในไทยท่ีโดดเด"นเรื่อง

ของการฝ�กกระบวนการการเรียนรู� เสริมสร�างและเปEดรับแนวความคิดใหม" ๆ เพ่ิมจิตสาํนึกต"อส"วนรวม และรู�จักคุณค"าของตัวเองมากยิง่ข้ึน 

ด�วยกิจกรรมผ"านหลักสูตรต"างๆ อาทิ ภาวะการเปbนผู�นํา การสร�างความเช่ือมั่นในตัวเอง การเข�าใจตนเอง ฯลฯ ซ่ึงเราต�องการแหล"งเรียนรู�ให�

เด็กๆ การนําเด็กๆลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ีโครงการเขาพระยาเดินธง ท้ังในรูปแบบของค"ายค�างคืน และกิจกรรมท่ีจบในวันเดียว เปbนกิจกรรมท่ี

ทําให�เด็ก ๆได�เรยีนรู�จากประสบการณ�ตรง และท่ีน่ียังเปbนพ้ืนท่ีมีเรื่องราวของการเปbนปHาเสื่อมโทรมมาก"อน โดยมีกรมปHาไม� ซีพีเอฟ ร"วมมือ

และทุ"มเท จนเกิดผลสาํเรจ็ในการฟxyนฟูปHาให�กลับมาเปbนปHาท่ีอุดมสมบูรณ�อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

กรมปHาไม� - CPF พาน�องๆ เรียนรู�ฟxyนฟูปHา ผ"านห�องเรียนธรรมชาติ โครงการ"รักษ�นิเวศ เขาพระยาเดินธง" 

วันพุธ ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/activity/280071 
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