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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- เทียบทาหนา 3: ปาชุมชน (ไทยรัฐ 26 พฤษภาคม 2565 หนา 3) 
- ถกกรอบ'นิรโทษราษฎร'แกปมผลกระทบนโยบาย (เดลินิวส 26 พฤษภาคม 2565 หนา 9) 
- กรมชลฯเดินหนาสรางอางฯบรรเทาภัยแลงพ้ืนท่ีแมสรวย (แนวหนา 26 พฤษภาคม 2565 หนา 8) 

ขาวเว็บไซต 

ปาชุมชน (ไทยรัฐ 26 พฤษภาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2402172 
24 พ.ค.“วันปาชุมชนแหงชาต”ิ ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพ่ีนองปาชุมชนรวมดูแลรักษาปา (มติชน 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3364627 
แกปมพ้ืนท่ีปากุยบุรี นิคมสรางตนเอง (ไทยรัฐ 25 พฤษภาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2401471 
“ปลัดฯจตุพร”ลงพ้ืนท่ีประจวบฯแกไขปญหาพ้ืนท่ีทับซอนปากุยบุรีและเขตนิคมสรางตนเอง  
(เดลินิวส 25 พฤษภาคม 2565)   https://www.dailynews.co.th/news/1081750/ 
เครือซีพี ผนึกกําลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท เดินหนา “อมกอยโมเดล” (มติชน 25 พฤษภาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3365789 
เครือซีพี ผนึกกําลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท  เดินหนา “อมกอยโมเดล” (ขาวสด 25 พฤษภาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7069782 
การฝกอบรมพัฒนาผูปฏิบัติงานโครงการสรางปา สรางรายได ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ีจังหวัดนาน เชียงใหม ตาก และแมฮองสอน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ออนไลน Zoom Cloud Meeting (โพสตทูเดย 25 พฤษภาคม 2565)   https://www.posttoday.com/pr/684074 
ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต นําสื่อมวลชน ลงพ้ืนท่ีติดตามการกอสรางฝายชะลอน้ํา ตามโครงการ “สรางฝายมีชีวิต คลองบาง
ขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต เพ่ือแกปญหาภัยแลงและอุทกภัย โดยวางเปาหมายไว 90 ฝาย 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 25 พฤษภาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525151330220 
กรมชลฯเดินหนาสรางอางฯ บรรเทาภัยแลงพ้ืนท่ีแมสรวย (แนวหนา 26 พฤษภาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/655985 
20 กวาป "บุกรุกเขาแดง-เขานอย" เมืองสงขลา คนผิดยังลอยนวลโบราณสถานยังคงถูกทําลาย 
(ผูจัดการออนไลน 26 พฤษภาคม 2565) 
https://mgronline.com/south/detail/9650000049807 
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ป่าชุมชน 

26 พ.ค. 2565 05:06 น. 

สุดปลื้มท่ีสืบสานปณิธานโปรเจกต์สําคัญ “ป่าไม้ชุมชน” ได้สําเร็จลุล่วง “เดอะท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอยกเครดิตให้ “ป๋าเต้ิง” บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ บิดาผู้ล่วงลับ ท่ีเร่ิมผลักดันกฎหมายป่าชุมชน ต้ังแต่ปี 2538 

เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ “ป่าชุมชน” 

ล่าสุด 24 พ.ค. จัดงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” เป็นปีแรก ส่งมือขวา “เดอะป๊อป” ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงาน 

เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.10 ท่ีมีพระปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน 
น้ํา เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ทําให้ปัจจุบันประเทศไทยจัดต้ังป่าชุมชนไปแล้วกว่า 11,327 แห่ง ภายใต้การดูแลอนุรักษ์กว่า 13,028 หมู่บ้าน เนื้อท่ีรวม 6.29 ล้านไร่ และเตรียม
สานต่อให้ถึงเป้าหมาย 15,000 แห่ง รวม 10 ล้านไร่ 

เป้าหมายอีกไม่ไกล สําเร็จได้ด้วยพลังคนไทย!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 พ.ค.“วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพี่น้องป่าชุมชนร่วมดูแลรักษาป่า 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 - 17:30 น. 

   
เครือข่ายป่าชุมชนร่วมงานสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดต้ังป่าชุมชนและนําไปสู่
การขยายการดูแลรักษาป่าชุมชน เพ่ือขยายผลการดูแลรักษาป่าชุมชน ต้ังแต่ระดับประชาชน ชุมชน และการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายป่าชุมชนระดับ
อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด
งานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

   
การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทําความ
รู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเปน็ส่วน หนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
เครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคน
ดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 



ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาว
ไทยจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิง
และเพ่ือส่งต่อมอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก
ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

 
ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เพ่ือน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนว
ป้องกันไฟ การทําฝาย ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แก้ปมพ้ืนท่ีป่ากุยบุรี นิคมสร้างตนเอง 

25 พ.ค. 2565 09:11 น. 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนพ้ืนท่ี
ทํากินทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีทําการสภาองค์กรชุมชนตําบลอ่าวน้อย หมู่ท่ี 
14 บ้านทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งดําเนินการในเรื่องการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากุยบุรีบางส่วน เฉพาะพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบและประกาศเป็น
กฎหมาย โดยยึดหลัก 3 เร่ือง คือ หลักวิทยาศาสตร์ ในการดูร่องรอยพ้ืนท่ีตามแนวเขตท่ีดิน หลักนิติศาสตร์ ให้ตรงตามหลักข้อกฎหมาย และ 
หลักรัฐศาสตร์ ในการติดตามบริหารพ้ืนท่ีแนวเขต และเร่งปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และ
แก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 16 มิ.ย.2563 เพ่ือประกาศป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่ากุยบุรีใหม่ 

ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ปัญหาพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 56,605-1-33 ไร่ ซ่ึงมีการ
แก้ไขปัญหามามากกว่า 50 ปี โดยกรมป่าไม้ได้ดําเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 325 (พ.ศ.2511) กําหนดป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เพ่ือแก้ไข
แผนท่ีท้ายกฎกระทรวงด้วยวิธีการถ่ายทอดแนวเขตที่ให้กันพ้ืนท่ีเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในส่วนท่ีทับซ้อนกัน ออกจากเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี และได้เห็นชอบแผนท่ีท่ีได้แก้ไข แต่ให้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีมีสภาพป่าแปลงเล็กๆในเขตพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองท่ีมีลักษณะเป็นป่า
ชุมชน และให้ทุกฝ่ายในพ้ืนท่ีร่วมกันรับผิดชอบดูแลไม่ให้มีการบุกรุกทําลาย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ปลัดฯจตุพร”ลงพื้นท่ีประจวบฯแก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อนป่ากุยบุรีและเขตนิคมสร้างตนเอง 

ปัญหากรณีเร่ืองร้องเรียนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทําให้ราษฎรท่ีอยู่ภายในนิคมไม่
สามารถออกโฉนดท่ีดิน และดําเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 โดยมีเนื้อท่ีทับซ้อน ประมาณ 56,605-1-33 ไร่ 

25 พฤษภาคม 2565    11:22 น.  

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเพ่ือตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนพ้ืนท่ีทํากินทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รอง
อธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ท่ีทําการสภาองค์กรชุมชนตําบลอ่าวน้อย หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งยาว ต.
อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังและพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนปลูกต้นมะริดไว้เป็นท่ี
ระลึกอีกด้วย 

โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งดําเนินการในเรื่องการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีบางส่วน เฉพาะพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเอง
ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมาย ท้ังนี้ ให้ยึดหลัก 3 เร่ือง คือ หลักวิทยาศาสตร์ ใน
การดูร่องรอยพื้นท่ีตามแนวเขตท่ีดิน หลักนิติศาสตร์ ให้ตรงตามหลักข้อกฎหมาย และหลักรัฐศาสตร์ ในการติดตามบริหารพ้ืนท่ีแนวเขต และเร่ง
ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามคําสั่ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เพ่ือดําเนินการประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีใหม่ 

ท้ังนี้ ปัญหากรณีเร่ืองร้องเรียนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทําให้ราษฎรท่ีอยู่ภายในนิคมไม่
สามารถออกโฉนดท่ีดิน และดําเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 โดยมีเนื้อท่ีทับซ้อน ประมาณ 56,605-1-33 ไร่ ซ่ึง
ถือเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน และมีการดําเนินการแก้ไขปัญหามามากกว่า 50 ปี โดยท่ีผ่านมา กรมป่าไม้ได้ดําเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 325 (พ.ศ. 2511) กําหนดป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เพ่ือแก้ไขแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงด้วยวิธีการถ่ายทอดแนวเขตท่ีให้กันพ้ืนท่ีเขตนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในส่วนท่ีทับซ้อนกัน ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี และได้เห็นชอบแผนท่ีท่ีได้แก้ไข แต่ให้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีมี
สภาพป่าแปลงเล็กๆ ในเขตพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเอง ท่ีมีลักษณะเป็นป่าชุมชน และให้นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และราษฎรในพ้ืนท่ีร่วมกันรับผิดชอบดูแลไม่ให้มีการบุกรุกทําลายและกันพ้ืนท่ีสภาพป่ากลับคืนกรมป่าไม้ เพ่ือดูแล รักษาและพัฒนาพ้ืนท่ี
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 

 



 

เครือซีพี ผนึกกําลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล” 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 - 16:43 น. 

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าอย่างย่ังยืน “อมก๋อยโมเดล” ในพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หวัง “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” ถ่ายทอด
องค์ความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี สนับสนุนเงินทุน และการตลาด มุ่งส่งเสริมการผลิตเพ่ือการจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สํานักประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
พัฒนาชีวิตชนบท ตระหนักถึงความสําคัญของผืนป่าต้นนําท่ีเป็นแหล่งกําเนิดแม่น้ําลําธารตามธรรมชาติ จึงผนึกกําลังร่วมกับบริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ อาทิ โลตัส แม็คโคร ทรู ซีพีเอฟ ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป่าไม้ 
เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2564-2568 “อมก๋อยโมเดล” เพ่ือมุ่ง “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” ด้วยการปกป้องรักษาป่าต้นน้ําในอําเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 10,000 ไร่  ด้วยเกษตรกร 710 ครัวเรือน เพ่ือสร้างกิจการเพ่ือสังคม Social Enterprise (SE) ใน 6 
วิสาหกิจชุมชน พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน 20 โรงเรียน ด้วยโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ผ่านการสร้างอาชีพและ
รายได้ท่ีย่ังยืน บนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าอย่างย่ังยืน 
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เครือซีพี ผนึกกําลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล” 

 
25 พ.ค. 2565 - 16:32 น. 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าอย่างย่ังยืน “อมก๋อยโมเดล” ในพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หวัง “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” ถ่ายทอด
องค์ความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี สนับสนุนเงินทุน และการตลาด มุ่งส่งเสริมการผลิตเพ่ือการจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สํานักประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนา
ชีวิตชนบท ตระหนักถึงความสําคัญของผืนปา่ต้นนําท่ีเป็นแหล่งกําเนิดแม่น้ําลําธารตามธรรมชาติ จึงผนึกกําลังร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
อาทิ โลตัส แม็คโคร ทรู ซีพีเอฟ ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป่าไม้ เดินหน้าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 2564-2568 “อมก๋อยโมเดล” เพ่ือมุ่ง “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” ด้วยการปกป้องรักษาป่าต้นน้ําในอําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ บนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 10,000 ไร่ ด้วยเกษตรกร 710 ครัวเรือน เพ่ือสร้างกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) ใน 6 วิสาหกิจชุมชน 
พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน 20 โรงเรียน ด้วยโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ผ่านการสร้างอาชีพและรายได้ท่ีย่ังยืน 
บนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าอย่างย่ังยืน 

 
“โครงการอมก๋อยโมเดล เกิดจากดําริของ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
พัฒนาชีวิตชนบท ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีป่าอมก๋อย ซ่ึงพ้ืนท่ี 99% เป็นป่าต้นน้ํา ดังท่ีมาของชื่อ อมก๋อย ท่ีมาจากคําว่า อํากอย เป็น
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 850,000 ต้น บ
คเหนือ สร้าง “เก
ท/เดือน หรือ 12
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พื้นที่เป็นตัวตาม 

 
นต้นน้ํา เพื่อการ
ป้าหมายส่งเสริม
มีเกษตรกรร่วม
Shade-grown 

น ยุทธศาสตร์ 2 
รษฐกิจมูลค่าสูง 
กรร่วมโครงการ 
000 บาท หรือ
ทําไร่เลื่อนลอย 
รเรียนการสอน

พิ่มจํานวนต้นไม้
หมอกควันไฟป่า
ได้สุทธิ 10,000 
 10 ปี ใน 710 
ารถดึงศักยภาพ
างแท้จริง” นาย

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีจังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

วันท่ี 25 พ.ค. 2565 เวลา 15:18 น. 

 
โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และครู กศน. ผู้รับผิดชอบงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 
จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ ตากและแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชดําริ และแนวทางการดําเนินงานโครงการ รวมท้ังมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับป่าและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนําไป
ปฏิบัติงานโครงการได้ 

โดยมี ดร.อภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นประธานเปิดการอบรม ซ่ึงการอบรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 3, 5, 6 และ 10 พฤษภาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ 

นางศิราณี อ่ิมสุวรรณ์ ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชดําริ บรรยายเรื่อง พระราชดําริและแนวคิดการดําเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของป่าและกฎหมาย 

ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สํานักงาน กศน. บรรยายเร่ือง การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการสร้างป่า สร้างรายได้ของชุมชน 

รองศาสตราจารย์บําเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายเร่ือง แนวทาง
และตัวอย่างความสําเร็จของชุมชน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริให้ดําเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ มา
ต้ังแต่ปี 2556 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าด้ังเดิมของพ้ืนท่ีให้เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับ
การปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถ่ิน ตามลําดับชั้นเรือนยอดต้ังแต่ชั้นบน ชั้นรอง ไม้พุ่มและไม้ผิวดิน ทําให้เกิด
ความหลากหลายของขนาด และพันธุกรรมพืช เกิดความอุดมสมบูรณ์เลียนแบบธรรมชาติ ปัจจุบันมีการดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน เลย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก มีสมาชิกในโครงการ จํานวน 19,890 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 71,786 ไร่ 

 

 



 

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นําสื่อมวลชน ลงพื้นท่ีติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ตามโครงการ “สร้างฝาย 
มีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
โดยวางเป้าหมายไว้ 90 ฝาย 

25 พ.ค. 2565 

 

 
วันนี้ (วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565) นายณรงค์ วุ่นซ้ิว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอําเภอถลาง นายวิทยา เกตุชู ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายศักดา ประชุม รองผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน.จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นําคณะสื่อมวลชน ลงพ้ืนท่ีฝายมีชีวิต สํานักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯพบสื่อฯ” เพ่ือติดตามการก่อสร้างฝายชะลอนํ้า ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 
พรรษา” จังหวัดภูเก็ต โดยมี ครูฝาย นายณรงค์ฤทธ์ ซ่ึงเป็นไวยาวัจกร สํานักสงฆ์สวนป่าบางขนุนและประชาชนในพ้ืนท่ี นําชมพื้นท่ีการทําฝายกัก
เก็บน้ํา 

สําหรับ โครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต” ดําเนินการในพ้ืนท่ีสวนป่าบางขนุน ปัจจุบันอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ท้องท่ีตําบลเทพกระษัตรี และตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสวนป่า พ.ศ. 2481 ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 217 พ.ศ. 2507 มีเนื้อท่ีประมาณ 5,000 ไร่ มีสภาพป่า
อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายชนิด มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบติดเชิงเขาและเป็นภูเขา มีลําธารน้ํา จํานวน 3 เส้น ซ่ึงโดยปกติน้ําในพ้ืนท่ี
จะมีปริมาณมาก และจะไหลลงสู่ถนนเทพกระษัตรี และพื้นท่ีราบไม่สามารถเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือเป็นการชะลอน้ําท่ีจะเหือดแห้ง
ในฤดูแล้ง จึงจําเป็นต้องมีการเก็บกักน้ําไว้เพ่ือใช้และบริหารจัดการให้พอเพียงกับชาวบ้านและสํานักสงฆ์ในพ้ืนท่ี 

ท้ังนี้ จังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการทํางาน ด้วยการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย ทัพเรือภาคท่ี 3 ท่ีทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต 
อําเภอถลาง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต สวน
ป่าบางขนุนและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ถลาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมดําเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต ท่ีกําหนดเป้าหมายไว้จํานวน 90 ฝาย เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 



สําหรับ การก่อสร้างเร่ิมจุดแรกท่ีสํานักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ไปถึงสุดปลายน้ําท่ีบริเวณสวนป่าบางขนุน ซ่ึงได้เร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่เดือนมกราคม 
2565 ซ่ึงการก่อสร้างฝาย นอกจากเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้พ้ืนท่ีแล้ว ยังเป็นการชะลอนํ้าและกักเก็บน้ํา เพ่ือใช้ในฤดูแล้ง และเม่ือช่วงฤดูฝน
สามารถมีปริมาณนํ้าท่ีมากพอ และจะไม่ไหลไปท่วมถนนเทพกระษัตรี บริเวณหน้าปั้มซัสโก้และพื้นท่ีท้ายน้ําในทุกปี 

ดังนั้น เม่ือมีการสร้างฝายเสร็จตามจํานวนวางไว้ จะเป็นการช่วยชะลอน้ําป้องกันน้ําท่วมบริเวณหน้าปั้มซัสโก้และพ้ืนท่ีท้ายน้ํา รวมท้ังเกษตรกร
สามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พันธ์ไม้และพันธ์ุสัตว์น้ําด้วย 

ท้ังนี้ การสร้างฝายจะใช้วัสดุธรรมชาติในพ้ืนท่ีท้ัง คือทรายและไม้ไผ่ ด้วยการนําไปปักลงในลําน้ําเสมือนเสาเข็มเรียงกัน ผูกด้วยเชือกเพ่ือยึดโยงเข้า
ด้วยกัน และใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกัน เปน็การยกระดับน้ําข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําซ่ึงจะทําให้สามารถ ใช้ในการบรรเทาปัญหานํ้าท่วมช่วง
ฤดูฝนและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในสวนป่าบางขนุนและชุมชนใกล้เคียง จํานวน 300 ครัวเรือน มีน้ําสําหรับเกษตรกรรมในช่วง
ฤดูแล้ง สํานักสงฆ์และส่วนราชการในพ้ืนท่ี ได้ใช้ประโยชน์เพ่ืออุปโภคและบริโภค และสิ่งสําคัญอีกอย่างท่ีสําคัญคือการเกิดความสามัคคี ปรองดอง 
และมีความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมชลฯเดินหน้าสร้างอ่างฯ บรรเทาภัยแล้งพื้นท่ีแม่สรวย 

วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้าง จ.เชียงราย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทางจังหวัดขอรับ
การสนับสนุน เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคและการเกษตรของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย และพื้นท่ี
ใกล้เคียง โดยกรมชลประทาน ได้จัดทํารายงานความเหมาะสมโครงการเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
จากกรมป่าไม้ ก่อนท่ีจะขออนุมัติโครงการฯต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป 

สําหรับโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้าง จ.เชียงราย มีแผนดําเนินการก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2567-2569) โดยมีลักษณะเป็นเข่ือนดิน สามารถเก็บกักน้ําได้
ประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพ้ืนท่ีรับประโยชน์ 17,200 ไร่ หากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย และพ้ืนท่ีบางส่วนของ ต.ศรีถ้อย และ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและอนุรักษ์สัตว์น้ํา รวมท้ังยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ําลําธารเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนดิน ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ให้ดี
ข้ึนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 กว่าปี "บุกรุกเขาแดง-เขาน้อย" เมืองสงขลา คนผิดยังลอยนวลโบราณสถานยังคงถูกทําลาย 

เผยแพร่: 26 พ.ค. 2565 06:37 

 
นับต้ังแต่นายพงศ์ธันว์ สําเภาเงิน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 11 สงขลา เข้าแจ้งความดําเนินคดีว่ามีการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง ในพ้ืนท่ี อ.สิง
หนคร จ.สงขลา พ้ืนท่ีประมาณ 2,460 ไร่ ท้ังตัดโค่นต้นไม้และตัดถนนกว้าง 4 เมตรข้ึนไปสู่ยอดเขา ระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตร เม่ือวันท่ี 21 
ก.พ. จนถึงวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามากว่า 3 เดือนแล้ว 

แต่คดีความก็เหมือนจะล่าช้าไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร สร้างความสงสัยปนหงุดหงิดให้ผู้ท่ีติดตามเร่ืองราวนี้มาตลอด โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีคาดคิดว่า 
รอบนี้คงจะจัดการเรื่องนี้กันได้สักที หลังจากที่เห็นกันอยู่ตําตาว่ามีการบุกรุกกันมาหลายปี ชนิดท่ียืนอยู่ศาลากลางจังหวัดสงขลาก็ยังมองเห็นว่ามี
การบุกรุก แม้กระท่ัง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ชาวสงขลา ก็ยังเคยพูดถึง "ร่องรอย" บนภูเขาแห่งนี้ 
ขณะรถท่ีนั่งขับเคล่ือนอยู่บนสะพานเกาะยอ เม่ือประมาณปี 2538 

และแม้ว่าจะเคยมีเจ้าหน้าท่ีสํานักงานศิลปากรท่ี 11 สงขลา เคยแจ้งความแล้วเม่ือปี 2557 นับ 10 คดี ตํารวจก็ทําสํานวนส่งอัยการแล้ว แต่อัยการ
ไม่ฟ้อง จากนั้น เร่ืองก็เงียบหายไปจนผู้คนลืมเลือน แต่การขุดดิน บุกรุกโบราณสถานแห่งนี้ก็ยังคงมีต่อไป 

กระท่ังได้นายพงศ์ธันว์ สําเภาเงิน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 11 สงขลา เป็นผู้หยิบข้ึนเปิดประเด็นอีกคร้ัง กล้าแตะเรื่องใหญ่ ท้ังๆ ท่ีเพ่ิงมารับ
ตําแหน่งได้แค่ 7 เดือน 

แต่เพราะเหตุใดกันท้ังท่ีหลักฐานเห็นกันอยู่คาตา อย่างนายบรรจง นะแส ท่ีปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย นักอนุรักษ์ชาวสงขลา ท่ีติดตามเรื่องนี้มา
ตลอดกไ็ด้ต้ังคําถามไว้ โดยเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กไว้ทํานองว่า ถ้าต้ังคนขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างมาทําคดี คงจบไปแล้ว ทําไมคดีจึงล่าช้า รถแบคโฮของใคร
กี่คัน กี่คนท่ีไปขุด รถ 6 ล้อกี่คัน 10 ล้อกี่คัน ของใคร ของห้างหุ้นส่วนไหน? ติดสต๊ิกเกอร์อะไร ขุดแล้วขนไปถมท่ีไหนบ้าง พ่ีๆ ท่ีวินมอเตอร์ไซด์รู้หมด 
แต่ตํารวจไม่รู้ 

บางคนอาจจะบอกว่า ตํารวจก็แจ้งข้อกล่าวหา ขอหมายศาล และจับกุมผู้ต้องหาไปบ้างแล้ว มีผู้ต้องหาระดับบิ๊กๆ โดนจับแล้ว เช่น นายชาญชญา 
หรือเสริมศักด์ิ จันทร์สว่าง หรือ "นายกเป๊ก" อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครหลายสมัย นานเกือบ 20 ปี พ่ีเขยนายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.สงขลา แล้วยังเป็นบิดาของนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครคนปัจจุบันด้วย และยังมีนางณัฏฐ์ณรัน 
จันทร์สว่าง หรือ "เจ๊อ้อย" ภรรยาของนายชาญชญา ซ่ึงเป็นพ่ีสาวของนายเดชอิศม์ ขาวทอง 

ท้ังนายชาญชญาและนางณัฏฐ์ณรัน สองสามีภรรยา เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อด้วยกันคือ 1.บุกรุกโบราณสถาน และ 2.บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

นอกจากนี้ ยังมีลูกสาวของนายชาญชญาท่ีเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนแล้ว อีกท้ังยังมีนายทุนและผู้รับเหมาอีก 2 ราย ท่ีถูกจับไปด้วย 
แต่คนท่ีติดตามเร่ืองนี้อีกคนอย่าง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา บอกว่า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกหลายพ้ืนท่ีในเขต



โบราณสถานท่ีมีการเข้าไปบุกรุก ท้ังขุดดินไปขาย และที่หนักหนามากคือ ถึงข้ันเข้าไปปลูกสร้างอาคาร เช่น พ้ืนท่ีสระมรกตกลางเขาแดง การขุดดิน
หลังวัดสุวรรณคีรี และอีกหลายที่รอบเขาแดง ท่ียังไม่มีความคืบหน้า 

ล่าสุด พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายกอง จันทร์สว่าง นายกเมืองสิงหนคร ลูกชายของนายชาญชญาและนางณัฏฐ์ณรัน เข้ารับทราบข้อ
กล่าวหาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและโบราณสถานเขาน้อย 

ช่วงเวลา 3 เดือนกว่า หลังจากนายพงศ์ธันว์ สําเภาเงิน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 11 สงขลา เข้าแจ้งความ เจ้าหน้าท่ีจากหลายหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบพื้นท่ีโบราณสถานเขาแดงและโบราณสถานเขาน้อย ท้ังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ สํานักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา กรมธนารักษ์ 
กองทัพเรือ ตํารวจ หรือแม้กระท่ัง กอ.รมน.ก็มา แต่ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร จนนายบรรจง นะแส ต้ังฉายาให้การตรวจสอบของหน่วยงานราชการ
ในคดีนี้ว่า "รําวงเวียนครก" 

หลายคนกลัวจะซํ้ารอยเหมือนคดีเก่าเม่ือคร้ังปี 2557 ท่ีแม้ว่าสํานวนการสอบสวนของตํารวจจะส่งไปถึงอัยการแล้วก็ตาม แต่อัยการกลับไม่ส่งฟ้อง 
ซ่ึงคร้ังนั้นก็ไม่มีใครทราบว่า เป็นเพราะสํานวนอ่อนหรือว่าเพราะเหตุอ่ืนอันใด 

นอกจากนี้ นายชาญชญา จันทร์สว่าง นอกจากจะเป็นพ่ีเขยของนักการเมืองระดับชาติ อย่างนายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ท่ีดูแลพ้ืนท่ีภาคใต้ แม้ว่านายเดชอิศม์จะนั่งโต๊ะแถลงว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดี ถึงกับท้าว่าจะเลิกเล่นการเมือง แต่ประวัติทางการเมืองของ 
นายชาญชญาก็อยู่ในระดับโชกโชนจนหลายคนท่ีติดตามกลัวว่าจะมีผลต่อคดีบุกรุกโบราณสถาน 

ตลอดระยะเวลาการครองตําแหน่ง "นายกเล็กเมืองสิงหนคร" อันยาวนานนับ 20 ปี ไม่ว่าใครท่ีประกาศตัวว่าจะเป็นคู่แข่งลงชิงตําแหน่งจะต้องมีอัน
เป็นไป เช่น นายหมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน” ท่ีประกาศตัวลงสมัครเมื่อปี 2556 ถูกมือปืนฆ่าตายก่อนการเลือกต้ังเพียง 2 เดือน 

และครั้งนี้ ในคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อย นายชาญชญาก็ชิงมอบตัวหลังจากท่ีทราบว่า ศาลจังหวัดสงขลาได้อนุมัติหมายจับท่ี จ.203/2565 ลง
วันท่ี 26 เมษายน 2565 ตามคดีอาญาท่ี 154/2565 ได้เพียง 1 วัน จนชาวบ้านต้ังคําถามว่า นายชาญชญารู้ได้อย่างไรว่าศาลจังหวัดสงขลาอนุมัติ
หมายจับแล้ว 

ดังนั้น คร้ังนี้ ภาคประชาชนชาวสงขลาจึงพยายามลงแรงเป็นอย่างมาก เพ่ือให้มีการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและ
โบราณสถานเขาน้อยให้ได้เสียที รวมท้ัง นําคนผิดท้ังขบวนการมาลงโทษให้ได้ 

29 เม.ย. 2565 ภาคประชาชนชาวสงขลาจึงจัดงานนิทรรศการขึ้นท่ีย่านเมืองเก่า จ.สงขลา ในชื่อ "บาดแผลของแผ่นดิน" โดยในงานท้ังจัด
นิทรรศการภาพถ่าย อ่านบทกวี ไฮปาร์ก การแสดง เพ่ือร่วมแสดงออกถึงการปกป้องโบราณสถานของ จ.สงขลา 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา บอกเล่าถึงงานครั้งนี้ว่า "การขับเคลื่อนคร้ังนี้ไม่ใช่เพียงปกป้องโบราณสถานเขาแดงเขา
น้อยไม่ให้แหว่ง แต่เป็นการขจัดหมอกมัวของอิทธิพลมืดท่ีไม่เกรงกลัวกฎหมายให้เป็นตัวอย่าง" 

"ตัวอย่างนี้ชัดว่า ถ้าประชาชนคนสงขลาไม่ลุกข้ึนสู้และยืนหยัดเคียงข้างสํานักศิลปากร คดีนี้คงได้เพียงคนขับรถขุดเป็นจําเลย และ ผอ.ข้าราชการดีๆ ก็
จะอยู่ไม่ได้ อิทธิพลใหญ่จะยังกินป่ากินเขาต่อไป" 

"ภารกิจสร้างสงขลาให้น่าอยู่ เป็นเมืองปลอดอิทธิพล รักษาสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ฐานทรัพยากร เป็นภารกิจภาคประชาชน ราษฎร์ช่วยรัฐขจัด
ภัยแผ่นดินแล้ว คนถืออํานาจรัฐกล้าๆหน่อย ประชาชนจะเคียงข้างปกป้องคุ้มภัยให้เอง" 

นอกจากน้ี ตัวแทนสมาคมสมาพันธ์คนคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ยังได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กรณีมีผู้บุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถานเขาแดงและโบราณสถานเขาน้อย 

นายสีห์ อภิชยเศรษฐ์ นายกสมาคมสมาพันธ์คนคาบสมุทรสทิงพระ เปิดเผยว่า นอกจากย่ืนเร่ืองให้คณะกรรมาธิการฯแล้ว ยังได้ทําเร่ืองถึงกรม
สอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ เพ่ือเอาผิดกับกลุ่มก่อเหตไุด้อย่างแท้จริงและรวดเร็วกว่าการให้เจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีดําเนินการ 



ด้านนายบรรจง นะแส บอกว่า ภาคประชาสังคมยังไม่ไว้วางใจ ได้เตรียมท่ีจะย่ืนเร่ืองถึงสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือ
ร้องขอให้ร่วมตรวจสอบในคดีความผิดกรณีบุกรุกโบราณสถาน โดยเฉพาะในประเด็นเส้นทางทางการเงิน ท่ีเชื่อมโยงกันในกลุ่มเครือญาติของผู้ก่อ
เหตุ ซ่ึงเป็นญาติของนักการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะการแสดงบัญชีทรัพย์สิน/หนี้สินของนักการเมืองรายหนึ่งท่ีมีทรัพย์สินกว่า 600 ล้านบาท ซ่ึง
ประชาชนเองสนใจว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร 

"นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างดําเนินการขอทราบข้อมูลในคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อยเม่ือหลายปีก่อนท่ีมีไม่น้อยกว่า 10 คดีว่า
ดําเนินการไปอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ก่อเหตุในคร้ังนี้และมีการสั่งฟ้องคดี รวมถึงคดีเงียบหายไปก่ีคดี โดยจะใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ในการย่ืนเรื่องไปยังสํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา" 

และล่าสุด เม่ือวันท่ี 9 พ.ค. ภาคประชาชนชาวสงขลา นําโดยนายบรรจง นะแส ได้ไปย่ืนหนังสือถึง ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ช่วย
ตรวจสอบด้วยอีกทาง 

คดีนี้ ภาคประชาชนมุ่งม่ันจะให้มีการจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้ เพ่ือให้เป็นกรณีตัวอย่าง เพราะยังมีแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีอีกหลายกรณีใน จ.
สงขลา ท่ีพบการบุกรุกและทําลาย เช่น หินปักหลุมฝังศพที่เชื่อได้ว่าคือคู่ของหินปักหลุมฝังศพชิ้นท่ีมีอักษรชวาโบราณ ได้หายไปจากกุโบร์สุลตานสุ
ลัยมาน ชาห์ (โต๊ะหุม) ข้าหลวงผู้สําเร็จราชการนครสงขลา ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม 

หากคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและโบราณสถานเขาน้อย ภาคประชาชนต้องพ่ายแพ้อีกครั้ง โบราณสถานใน จ.สงขลา เมืองท่ีประวัติศาสตร์
ยาวนานนับพันปี ก็คงต้องเสี่ยงท่ีจะถูกบุกรุกทําลายอีก ส่วนท่ีถูกบุกรุกทําลายไปแล้วก็คงยากท่ีจะจับผู้กระผิดมาลงโทษได้ 

 

 


