
สรุปขาวประจําในวันที่ 17 ม.ิย. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- หมายจับใหมลา'โกทร'ยันคดีเดิมหลบหนี-ไมนับ (ไทยรัฐ 17 มิถุนายน 2565 หนา 1,11,12) 
- ภาพขาว: ภาพสังคม: IND รวมกิจกรรมคืนผืนปา (มิติหุน 16 มิถุนายน 2565 หนา 8) 
- ภาพขาว: สังคมขาวหุน: IND รวมกิจกรรมคืนผืนปาโครงการ Care the Wild (ขาวหุน 17 มิถุนายน 2565 หนา 4) 

ขาวเว็บไซต 

หมายจับใหมลา “โกทร” ยันคดีเดิม หลบหนี-ไมนับ วีระบ้ีนักการเมืองรัฐบาล (ไทยรัฐ 17 มิถุนายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2421286 
กอ.รมน. ศึกษาดูงาน “สบขุนโมเดล จ.นาน” ตนแบบการฟนฟูปานาน ภาคเหนือ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี)  
(มติชน 16 มิถุนายน 2565) https://www.matichon.co.th/publicize/news_3403602 
องคมนตรีติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.ราชบุรี (สยามรัฐ 17 มิถุนายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/357473 
IND รวมกิจกรรมคืนผืนปาโครงการ Care the Wild : ปลูกปอง Plant & Protect  
(newsconnext 16 มิถุนายน 2565) http://newsconnext.com/news2.php?id=13044 
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หมายจับใหม่ล่า “โกทร” ยันคดีเดิม หลบหนี-ไม่นับ วีระบี้นักการเมืองรัฐบาล 

17 มิ.ย. 2565 05:24 น. 

“ชลน่าน” ลั่นซักฟอกไม่มีเกี้ยเซียะ เล็งขึงพืด “ประยุทธ์” ตีให้ตายคาสภาฯ ถ้ารอดฆ่าด้วยสภาประชาชนในสนามเลือกต้ัง “บิ๊กตู่” ให้สื่อคิดเอา
ข้อหารุนแรงหรือไม่ ถกทีมเศรษฐกิจยืดอายุ 3 เดือนมาตรการช่วยชาวบ้าน “บิ๊กป๊อก” ยืนกรานทํางานตามกฎหมาย พร้อมแจงทุกข้อหา “ชัยวุฒิ” 
โต้ไร้ทุจริต เย้ยโหมโรงดุเดือดลงท้ายแค่หนังตลก “อู๊ดด้า” โอ่จะยึดเวทีแถลงผลงาน “อนุทิน” ฟุ้งผลงานอ้ือล้มเหลวท่ีไหน โบ้ยฝ่ายค้านกล่าวหาคน 
สธ.ท้ังกระทรวง “วีระ สมความคิด” ร้อง ป.ป.ช.ฟัน ม.157 เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ปล่อยนักการเมืองดังฮุบป่าวังน้ําเขียว ยึดเขาท้ังลูก 600 ไร่สร้างรี
สอร์ตหรู ส.ป.ก.แจงส่งฟ้องศาลฎีกาสิ้นสุดปี 62 อยู่ระหว่างร้ือถอน อัยการเคลียร์ออกหมายจับใหม่คดี “โกทร” หลบหนีไม่นับอายุความ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้นําฝ่ายค้าน ตอกยํ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีอีก 10 คน จะเป็น
การพุ่งเป้าโจมตีไปท่ีนายกฯเป็นหลัก เพราะต้องการตีให้ถึงตายในสภาฯ โดยไม่มีการเกี้ยเซียะ 

พท.ขู่ซักฟอกตีให้ตาย ไม่เก้ียเซียะ 

เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 16 มิ.ย. ท่ีพรรคเพ่ือไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พร้อมนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 
ร่วมกันแถลงข่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีมีนายกฯและรัฐมนตรีถูกอภิปรายรวมทั้งสิ้น 11 คน โดยนายประเสริฐกล่าวว่า ในส่วนของการ
เตรียมพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพอภิปรายประมาณ 5-6 คน เราวางตัวผู้อภิปรายไว้ท้ังสิ้นประมาณ 15-20 คน 

เม่ือถามว่า เหตุใดไม่มีชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ท่ีถือเป็นนั่งร้านสําคัญของรัฐบาล นพ.ชลน่านกล่าวว่า 
นายเฉลิมชัยมีการเสนอเข้ามาเบื้องต้น แต่เม่ือดูประเด็นอภิปรายแล้ว เนื้อหาจะเกี่ยวกับการบริหารบกพร่องล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นข้อกล่าวหาหลักท่ีเรากล่าวหานายกฯอยู่แล้ว จึงใช้เป็นประเด็นดังกล่าวอภิปรายนายกฯที่เป็นผู้ปล่อยปละละเลย ส่วนรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปราย
รายบุคคลข้อหาจะส่อไปทางทุจริต ยืนยันการอภิปรายคร้ังนี้ไม่มีเกี้ยเซียะ เราต้องการตีให้ตายในสภาฯ ถ้าไม่ตายก็หวังจะฆ่าด้วยสภาประชาชนใน
สนามเลือกต้ัง 

ฟัดจมเขี้ยวนายกฯปมน้ํามันแพง 

เช้าวันเดียวกัน มีตัวแทนกลุ่มแท็กซ่ี วินมอเตอร์ไซค์ ไรเดอร์ มาย่ืนหนังสือสอบถามถึงปัญหาค่าครองชีพท่ีน้ํามันราคาแพงสูงเป็นอย่างมาก เหตุใด
จึงไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รมว.พลังงาน นพ.ชลน่าน และนายประเสริฐได้ไปรับหนังสือร้องเรียน พร้อมให้สัมภาษณ์กรณีไม่ย่ืนซักฟอกนาย
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและ รมว.พลังงาน โดย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เบื้องต้นมีรายชื่อ รมว.พลังงานเช่นกัน โดยเห็นว่าการควบคุม
ราคาสินค้าท่ีล้มเหลว เป็นหน้าท่ีเกี่ยวกับหัวหน้ารัฐบาล เราจะใช้ประเด็นนี้มุ่งตีไปท่ีตัวนายกฯ ขณะท่ีนายประเสริฐ กล่าวเสริมว่าเราให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับราคาพลังงาน และคนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้โดยตรงคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดนอภิปรายแน่นอน 

 

 



“บิ๊กตู่” ให้คิดเอาข้อหาแรงหรือไม่ 

เม่ือเวลา 12.00 น. ท่ีห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. ภายหลังเป็น
ประธานในงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ํานานาชาติ “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand: 
Water for Life” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ปฏิเสธตอบคําถามกรณีฝ่ายค้านย่ืนอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยกล่าวเพียง
สั้นๆว่า วันนี้มาเรื่องน้ํา เม่ือถามอีกว่ามองเป็นข้อกล่าวหาท่ีรุนแรงไหม นายกฯกล่าวว่า “ก็คิดเอาแล้วกันว่ามันเป็นยังไง” 

ถกทีม ศก.เค้นมาตรการช่วยปชช. 

วันเดียวกันเวลา 15.30 น. ท่ีห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล นายกฯเรียกประชุมคณะทํางานด้านเศรษฐกิจ โดยนายกฯเปิดเผยก่อนการ
ประชุมว่า นัดหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน เพราะได้สั่งให้เตรียมมาตรการ บรรเทาผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากราคาน้ํามันท่ีผันผวน โดยอยากใช้มาตรการอะไรมาดูแลประชาชนเสนอมา จะพิจารณาให้มากท่ีสุด 

ต่ออายุ ก.ค.–ก.ย.ลดความเดือดร้อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังใช้เวลาประชุมกว่า 1 ชั่วโมง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลง
ว่า นายกฯเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุม ครม.วันท่ี 21 มิ.ย.ต่ออายุมาตรการลดผลกระทบประชาชนท่ีได้รับผลจากราคาพลังงานท่ีสิ้นสุดลงในสิ้นเดือน 
มิ.ย.ไปอีก 3 เดือน ต้ังแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.แต่ไม่คงไว้ท้ัง 10 มาตรการเดิม หลังมาตรการลดส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไม่มีแล้ว โดยขอเงินจากงบ
กลางฯ รวมท้ังมีมาตรการใหม่เพ่ิมข้ึนตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ให้บริษัทท่ีไปจัดประชุมสัมมนาหรือจัดอีเวนต์ เอ็กซิบิชันในเมืองรองนํา
ค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า จัดในเมืองหลักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า ต้ังแต่ 15 ก.ค.-31 ธ.ค. ส่วนนี้รัฐจะเสียรายได้ไป 300-500 ล้านบาท 
มาตรการช่วยค่าก๊าซเอ็นจีวีให้แท็กซ่ี ส่วนลดก๊าซแอลพีจียังคงมีอยู่ การลดค่าเอฟทีให้บ้านใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยจะสิ้นสุดเดือน ส.ค.ยังไม่เสนอต่อ
อายุ และมีมาตรการขอความร่วมมือผู้ค้ําน้ํามัน ให้คงค่าการตลาดไว้ท่ี 1.40 บาท/ลิตร รวมทั้งจะขอความร่วมมือปิดไฟป้ายโฆษณา และให้
ห้างสรรพสินค้าปิดแอร์ก่อนถึงเวลาปิดห้าง 1 ชั่วโมง 

ยักค่ากลั่นน้ํามันเข้ากองทุน-ลดเบนซิน 1 บ. 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้เจรจาขอความร่วมมือโรงกลั่นทุกแห่งท้ังของไทยและต่างชาติ นําส่งกําไรส่วนหนึ่งของ
ค่าการกลั่นให้กองทุนน้ํามันและเชื้อเพลิง 3 เดือน ต้ังแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. คิดเป็นวงเงินเดือนละ 7,500-8,000 ล้านบาท รวม 3 เดือนประมาณ 
24,000 ล้านบาท เก็บจากกําไรค่าการกลั่นน้ํามันดีเซล เดือนละ 5,000-6,000 ล้านบาท และขอกําไรส่วนเกิน 50% ของโรงแยกก๊าซเดือนละ 
1,500 ล้านบาท สองส่วนนี้จะนํามาเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ํามัน สิ้นเดือน มิ.ย.กองทุนฯจะติดลบแตะ 100,000 ล้านบาท และเงินท่ีได้เข้า
มายังไม่เพียงพอ เพราะกองทุนฯยังมีเงินจ่ายออกอีกเดือนละ 20,000 ล้านบาท นอกจากน้ีจะเก็บกําไรจากค่าการกลั่นน้ํามันเบนซินได้เดือนละ 
1,000 ล้านบาท ส่วนนี้จะนํามาลดราคานํ้ามันเบนซินได้ลิตรละ 1 บาททันที 

“บิ๊กป๊อก” ยันทําตาม กม.พร้อมแจง 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ท่ีผ่านมาได้ทําภารกิจตามกฎหมายทุกอย่าง จึงพร้อม
จะชี้แจง เม่ือถามว่าท่ีฝ่ายค้านพยายามโยงเรื่อง 3 ป.ทําลายความน่าเชื่อถือ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่าเป็นเร่ืองปกติ ฝ่ายการเมืองมีเคร่ืองมือตรวจสอบ
การทํางานภาครัฐ การอภิปรายพร้อมชี้แจงทุกประเด็น ข้อกล่าวหาจะคล้ายกับทุกคร้ัง เตรียมทุกเร่ือง ท้ังการบริหาร ความโปร่งใส การใช้อํานาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ไม่ได้เน้นเร่ืองใดเป็นพิเศษ เม่ือถามว่าม่ันใจการโหวตลงมติของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เป็นเร่ืองของ
สมาชิกสภาฯต้องดําเนินการ ตนมีหน้าท่ีชี้แจงให้ชัดเจนและเข้าใจ ยังไม่ได้หารือกับนายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเพิ่งทราบ
เม่ือวันท่ี 15 มิ.ย. 

 

 



“ชัยวุฒิ” เย้ยโหมโรงดุลงท้ายหนังตลก 

ท่ีโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รอง
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านย่ืนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า อย่าไปคิดเป็นเกม ไม่ใช่คร้ังแรกเลยไม่ตกใจ การ
ทํางานในกระทรวง เช่น คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ท่ีอยู่ต่างประเทศอยู่นอกอํานาจอธิปไตยของไทย การบล็อกเว็บไซต์หรือแอ็กเคานต์ผิดกฎหมายทําได้
ไม่เต็มท่ี ต้องใช้อํานาจศาล และต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนการทําผิดกฎหมายหรือทุจริต ผิดจริยธรรม ไม่ได้ทําอยู่แล้ว คงต้องชี้แจงใน
สภาฯให้ได้เข้าใจ ทุกคนรู้ว่าอะไรถูกหรือไม่ถูก สิ่งท่ีไม่ดีเราไม่ทําอยู่แล้ว ยุทธการ “เด็ดหัว สอยน่ังร้าน” เป็นคําพูดสีสันให้คนสนใจหวือหวา โหม
โรง เป็นธรรมดาไปดูสาระดีกว่า หนังบางเรื่องชื่ออาจบู๊แต่ในเนื้อเร่ืองอาจเศร้าก็ได้ หรือเป็นหนังตลกก็ไม่รู้ 

“อู๊ดด้า” โอ่จะยึดเวทีแถลงผลงาน 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าจะได้เป็นโอกาสการแถลงผลงานช่วงท่ีผ่านมา
ด้วย ยินดีจะได้ตอบทุกคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ยังไม่ทราบประเด็นท่ีฝ่ายค้านจะอภิปรายมีอะไรบ้าง อยากให้วิปรัฐบาลจัด
เวลาให้รัฐบาลมีโอกาสตอบในเวลาเท่ากัน จะได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนท่ัวประเทศ เพราะการอภิปรายของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง
ครบถ้วนเสมอไป อะไรท่ีจะทําความเข้าใจและทําอะไรไปบ้างจะถือ โอกาสชี้แจงด้วย เม่ือถามถึงกรณีท่ีนายวีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อลาออกจาก ส.ส. นายจุรินทร์กล่าวว่า ทราบมาก่อนหน้าแล้ว เพราะได้มาพบหารือก่อนหน้านี้แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ท่านว่าจะไปดูแลคุณ
พ่อคุณแม่และไปต่างประเทศ ไม่มีปัญหาอะไรท้ังสิ้น จะเปิดโอกาสให้คนท่ีมีบัญชีรายชื่อลําดับถัดไปเลื่อนข้ึนมาและยังจะช่วยพรรคเบื้องหลังต่อไป 
ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย 

“อนุทิน” โวผลงานอ้ือไม่ล้มเหลว 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สาธารณสุข กล่าวถึงฝ่ายค้านย่ืนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พุ่งเป้าไปท่ีเร่ืองงูเห่าทําลายระบบการเมือง
ว่า ต้องไปดูว่าจะอภิปรายรมว.สาธารณสุขหรืออภิปรายหัวหน้าพรรคทําได้หรือไม่ ต้องว่ากันไป แต่ข้อสําคัญท้ังข้อกล่าวหาทุจริตและเรื่องทางการ
เมืองไม่ได้ทํา ชี้แจงได้อยู่แล้ว ส.ส.ไปไหนมาไหนเป็นเอกสิทธ์ิบังคับใครไม่ได้ วันท่ี 15 มิ.ย.ร่าง พ.ร.บ.ฉบับหนึ่ง ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย 2 คน ยัง
ไม่ได้ทําตามมติพรรค คุมพรรคตัวเองยังคุมได้ไม่หมดเลย ประสาอะไรไปคุมพรรคอ่ืน ส่วนการบริหารงาน ผลักดันต้ังศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข
ฉุกเฉิน แพทย์ฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ท่ีต่อสู้มาหลายปีได้สําเร็จ องค์การอนามัยโลกสรุปแนวทางการควบคุมโรคของไทยเป็นต้นแบบของโลก วัคซีนโค
วิดเต็มแขนฉีดแล้ว 140 ล้านโดส ยา เวชภัณฑ์มีเพียงพอ อัตราการครองเตียงตํ่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ดูแลสิทธิสวัสดิการอบรมเพ่ิมศักยภาพอสม.มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ิมสิทธิการรักษาโรคหลายโรค เกิดข้ึนในยุคท่ีตนเป็นรัฐมนตรี ถือว่าล้มเหลวหรือไม่ 

ซัดกล่าวหาบุคลากรยกกระทรวง 

นายอนุทินกล่าวอีกว่า หากยังสงสัยกันอยู่ก็ดีจะได้ใช้เวทีสภาชี้แจงให้รับฟังท้ังประเทศ ถ้าอภิปรายว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพเขา
ไม่ได้ว่าตน แต่ว่าบุคลากรสาธารณสุขท่ัวประเทศ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติ นโยบายต่างๆเสนอมาจากผู้ปฏิบัติการ รัฐมนตรีมีหน้าท่ีรับฟัง และทําให้
ข้อเสนอของบุคลากรได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หางบฯมาให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบอกว่าการกระทําในเร่ืองการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีคุณภาพ ไม่ก่อประโยชน์แก่ประชาชน ฝ่ายค้านกําลังกล่าวหาบุคลากรการแพทย์ ไม่ได้
กล่าวหารัฐมนตรีทํางานคนเดียวไม่ได้ กระทรวงน้ีทํางานกันเป็นทีม ทํางานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คิดว่าบุคลากรทางการแพทย์จะออกมาตอบ
ข้อสงสัยของฝ่ายค้านด้วย 

พรรคเล็กด้ินขอใช้สูตรหาร 500 

เม่ือเวลา 11.00 น. ท่ีรัฐสภา นายสาธุ อนโุมทามิ รักษาการหัวหน้าพรรคราชสีห์ไทยดี ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ท่ีประกอบด้วยพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก 18 พรรค ย่ืนหนังสือผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภา ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เสนอใช้สูตรคํานวณ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย 500 ต่อมา นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และนายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพ่ือประชาชน นํา
ตัวแทนพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวน 42 พรรค ท่ีร่วมประชุมกําหนดท่าที อาทิ พรรคกล้า พรรคไทยชนะ พรรคไทยรวมไทย และพรรคราชสีห์



ไทยดี ร่วมแถลงจุดยืนสนับสนุนสูตร 500 หาร เพราะทําให้ได้ ส.ส.ท่ีหลากหลายเปิดโอกาสให้ ส.ส.พรรคเล็กได้เข้าสู่สภาฯ สะท้อนความต้องการ
ของประชาชน จากนั้นได้ย่ืนหนังสือให้พรรคประชาธิปัตย์นําไปพิจารณา มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับหนังสือ 

“วีระ” ร้องสอบ กกต.โดดประชุม 

เม่ือเวลา 11.00 น. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวีระ สมความคิด ประธานยุทธศาสตร์
แผนงานต้านคอร์รัปชัน พรรคเสรีรวมไทย เข้าย่ืนเร่ืองต่อ ป.ป.ช. ผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจํารูญ ผอ.สํานักสืบสวนและกิจการพิเศษ สํานักงาน 
ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) รายหนึ่ง กรณีเดินออกจากห้องประชุมในวาระสําคัญ การประชุมให้ใบส้มนายสุ
รพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่เขต 8 บันทึกให้เหตุผลว่าติดภารกิจ อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ปี 2560 มาตรา 18 ระบุว่าการไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าจงใจฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จะท้ิงการประชุมไปด้ือๆไม่ได้ ถ้าไม่อยากเข้าประชุมควรลาออกไป ไม่ใช่ลาประชุมโดยเหตุผลฟังไม่ข้ึน ต้องให้ 
ป.ป.ช.ตรวจสอบว่าการกระทําของ กกต. รายดังกล่าว ทําผิดจริยธรรมจริงหรือไม่ หากผิดจริง ป.ป.ช.ต้องย่ืนศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีและ
พิพากษาให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป 

บี้สอบ จนท.สปก.ปล่อยฮุบวังน้ําเขียว 

นายวีระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้ย่ืนร้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.วังน้ําเขียวกับพวก กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ปล่อยให้มีการบุกรุกครอบครองท่ี ส.ป.ก.ท่ี อ.วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา จํานวนหลายร้อยไร่ และก่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่บนภูเขาท้ังลูก 

นักการเมืองดังทํารีสอร์ตหรู 600 ไร่ 

นายวีระกล่าวอีกว่า มีข้าราชการ อ.วังน้ําเขียว ส่งเร่ืองร้องเรียนให้ตนตรวจสอบ มีนักการเมืองพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลคนหนึ่ง บุกรุกท่ีติดแปลง 
ส.ป.ก. และก่อสร้างรีสอร์ตบนยอดเขาแห่งหนึ่ง ท่ี อ.วังน้ําเขียว เนื้อท่ี 600 ไร่ ได้ภูเขาท้ังลูก ท้ังท่ีตามกฎหมาย ส.ป.ก. ครอบครัวหนึ่งจะได้รับการ
จัดสรรได้ไม่เกิน 50 ไร่ แต่ครอบครัวนักการเมืองรายนี้ได้ถึง 600 ไร่ และยังมีคุณสมบัติไม่ตรงกับการเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีท่ีทํากินท่ีมีสิทธิได้รับ
จัดสรรท่ีดิน ส.ป.ก. เร่ืองดังกล่าว ส.ป.ก.เข้าไปตรวจสอบปี 2554 แต่ทุกวันนี้ยังปล่อยให้มีการทําประโยชน์ ทําธุรกิจในพ้ืนท่ีมากว่า 10 ปี โดยไม่ทํา
อะไร ไม่ร้ือถอนรีสอร์ตเอาท่ีดินคืน ส.ป.ก. ทําให้ข้าราชการในพ้ืนท่ีทนไม่ไหวส่งเร่ืองมาร้องเรียนตน เจ้าของรีสอร์ตเป็นคนท่ีใครๆก็รู้กันในพ้ืนท่ี รี
สอร์ตดังกล่าวเคยใช้เป็นท่ีประชุมพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง สมัยก่อนเคยอยู่พรรคร่วมจัดต้ังรัฐบาล แต่ปัจจุบันย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลอีก
พรรคหนึ่ง ยังวนเวียนอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาล หากไม่มีอิทธิพลทางการเมืองคงอยู่ไม่ได้จนถึงขนาดนี้ 

 
แฉ 11 ปี ยังไม่ถูกรื้อถอนไม่คืนท่ี 

ต่อมาช่วงบ่าย นายวีระ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการย่ืนเร่ือง ป.ป.ช.เอาผิดเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.วังน้ําเขียวกับพวกละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีกรณีปล่อยให้
นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบุกรุกครอบครองท่ี ส.ป.ก. อ.วังน้ําเขียว หลายร้อยไร่ และสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่บนภูเขามาเกือบ 20 ปีว่า รีสอร์ตแห่งนี้
เคยเป็นข่าวใหญ่ปี 2554 เม่ือ ส.ป.ก.วังน้ําเขียวและเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน เข้าตรวจสอบพบการครอบครองท่ีภูเขาในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.วังน้ํา
เขียว ท้ังท่ีบริเวณดังกล่าวไม่สามารถจัดสรรให้เกษตรกรได้ พ้ืนท่ีเป็นภูเขาต้องคืนให้กรมป่าไม้ แต่รีสอร์ตแห่งนี้กลับเข้าไปในใช้พ้ืนท่ี 600 ไร่ ได้
อย่างไร และต้ังแต่ ส.ป.ก.วังน้ําเขียวเข้าตรวจสอบปี 2554 จนถึงบัดนี้เกือบ 11 ปี รีสอร์ตแห่งนี้ยังไม่ถูกร้ือถอน และไม่คืนท่ีดินท่ีครอบครองให้ ส.
ป.ก. ดังนั้น ส.ป.ก.วังน้ําเขียวต้องตอบคําถามให้ได้ว่ายินยอมให้รีสอร์ตแห่งนี้เข้ามายึดถือครอบครองทําผิดประโยชน์วัตถุประสงค์ ส.ป.ก.ได้อย่างไร 



หรือมีผู้ใดให้สิทธิพิเศษกับรีสอร์ตแห่งนี้ หากตอบคําถามไม่ได้ต้องรับโทษตามกฎหมาย และเจ้าของรีสอร์ตจะมีความผิดด้วยหรือไม่ ต้องติดตามต่อ
จนถึงท่ีสุด 

ย้อนคดีปี 54โยงลูกสาวอดีต ส.ส.เอี่ยว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าท้ังนี้นายวีระได้นําข่าวจากเว็บไซต์แห่งหนึ่ง เม่ือเดือน ส.ค.2554 ท่ีมีนําเสนอข่าวคําให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีดินจ.นครราชสีมา 
ระบุว่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบรีสอร์ตหรูขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี 600 ไร่ ของนางปราณี เนียมสูงเนิน ลูกสาวนายประนอม โพธ์ิคํา ส.ส.
นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทยในขณะนั้น เพราะต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีส.ป.ก.บนภูเขา ท่ีไม่สามารถจัดสรรให้นําไปใช้ประโยชน์ได้ จะต้องถูกตรวจสอบต่อไป 

ส.ป.ก.อ้างกําลังรื้อรีสอร์ต “กํานันนอม” 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า กรณีนายประนอม โพธ์ิคํา เลขาธิการพรรค
ท้องถ่ินไทย ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกท่ี ส.ป.ก.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมาปี 2556 ส.ป.ก.ได้ส่งเร่ืองฟ้องศาลแล้ว กระทั่งคดีสิ้นสุดในชั้นศาลฎีกาเม่ือปี 
2562 ศาลพิจารณาให้นายประนอมชดใช้ค่าเสียหายกว่า 1 ล้านบาท โดยเจ้าตัวได้จ่ายเงินค่าเสียหายครบแล้วเม่ือปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการร้ือถอนรีสอร์ต โกลเม้าท์เทนและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

อัยการชี้ออกหมายจับใหม่ “โกทร” 

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด เผยถึงความคืบหน้าในคดีท่ีพนักงานอัยการนัดส่งตัวฟ้องนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกอบจ.
ปราจีนบุรี ในคดีมีส่วนร่วมบุกรุกท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ช่วงปี 2545 ท่ีหมดอายุความวันท่ี 13 มิ.ย.ว่า จากการประสานงาน
อัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 โดยนายพิจิตร จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการสํานักงานปราบปรามการทุจริตภาค 2 ได้ความว่า วันท่ี 16 มิ.ย. 
ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบฯภาค 2 ออกหมายจับนายสุนทร วิลาวัลย์ ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีทําซ้ือรักษา
ทรัพยากรโดยใช้อํานาจหน้าท่ีโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายเเก่รัฐมาตรา 151 โดยให้ส่งตัวให้พนักงานอัยการนําตัวย่ืนฟ้องศาล เนื่องจากเป็นการ
หลบหนีระหว่างคดี จึงไม่นับระยะเวลาท่ีผู้ถูกกล่าวหาระหว่างหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความตามมาตรา 7 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เเละมาตรา 13 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2559 คดีท่ีศาลออกหมายจับ
นี้เป็นไปตามที่พนักงานอัยการมีหนังสือเเจ้งให้ ป.ป.ช.ไปขอออกหมายจับดังกล่าว 

แก้ กม.ใหม่หนีไม่นับรวมอายุความ 

มีรายงานว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 2561 ท่ีเเก้ไขใหม่มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีไปใน
ระหว่างถูกดําเนินคดี หรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับระยะเวลาท่ีผู้ถูกกล่าวหา หรือจําเลยหลบหนี รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 
มท.1 จ่อต้ัง กก.ตรวจท่ีดินรุกป่า 

ท่ีกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีท่ี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี บิดา
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กรณีบุกรุกท่ีดินเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องถอดถอนนายสุนทรพ้นตําแหน่งหรือไม่ว่ามีข้ันตอนตาม
กฎหมายกํากับระดับพ้ืนท่ีเป็นอํานาจ ผวจ. ยืนยันว่าต้องดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ใครมีหน้าท่ีอย่างไรไม่มีบิดพลิ้ว ไม่มีการทําก่อนทําหลัง 
ทําหลีกเลี่ยง ส่วนการเพิกถอนโฉนดท่ีดิน หากกรมท่ีดินได้รับเร่ืองแล้วจะต้ังคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพิกถอนโฉนดท่ีดิน ต้องรังวัดท่ีพิสูจน์ ชี้
แนวเขต ยืนยันว่าหากได้รับเรื่องจาก ป.ป.ช.แล้วจะดําเนินการตามกฎหมายทันที 

ขอหมายจับเพ่ิม 9 คน โจ๋ดินแดง 

ท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น.กล่าวว่าคดีการชุมนุมก่อความไม่สงบย่านดินแดง เผาทรัพย์ทางราชการ 
ออกหมายจับ 3 คน จับกุมได้แล้ว 2 คน เข้ามอบตัว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามจับอีก 1 คน วันท่ี 16 มิ.ย.จะขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุเพ่ิมเติมอีก 9 
คน ตํารวจอาจไม่ได้นํากําลังเข้าปราบปรามซ่ึงหน้า แต่จะติดตามตัวมาดําเนินคดี มีผู้ต้องหาประมาณ 20 คน หากพบการกระทําผิดเพ่ิมเติมจะออก
หมายจับกุม จะเสริมกําลังใช้ตามเหตุจําเป็นและความเหมาะสม บช.น.มีความห่วงใยเยาวชนอยากให้ตระหนักรู้ตระหนักคิดในผลท่ีตามมาภายหลัง 



ฝากผู้ปกครองดูแลระวังลูกหลานถูกชักจูงมาใช้ความรุนแรงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากมีเหตุเกิดข้ึน บช.น.ก็พร้อมเผชิญเหตุ และดําเนินคดีผู้ก่อเหตุ
ตามกฎหมาย 

“ป๊อก” ครวญโดนหมายเรียก ม.112 

นายปิยบุตร เเสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กว่า “เม่ือผมกลายเป็นผู้ต้องหาความผิด 112” สน.ดุสิต ได้ออกหมายเรียกคร้ังท่ี 1 
ลงวันท่ี 1 มิ.ย.65 ให้ไปพบพนักงานสืบสวนสอบสวนวันท่ี 12 มิ.ย.ฐาน “หม่ินประมาท ดูหม่ินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์” 
ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยนายเทพมนตรี ลิมปพยอม แต่ติดภารกิจขอเลื่อนไปวันท่ี 20 มิ.ย. นําเสนอความเห็นมามากกว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบันไม่มีการ
แสดงความเห็น เขียน พูดคร้ังใดที่เข้าองค์ประกอบผิดตามมาตรา112 แน่นอน ตลอดชีวิตไม่เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยคดีอาญา กระทั่งเข้าสู่แวด
วงการเมืองก่อต้ังพรรค จึงได้เป็นผู้ต้องหาคร้ังแรก มาตรา 112 ไม่ต้องคิดสลับซับซ้อน คดีเหล่านี้ได้มาเพราะสัมพันธ์กับบทบาททางการเมือง 

ศาลสั่งทายาทใช้หนี้แทน “สมัคร” 

ศาลปกครองสูงสุด มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่า กทม. 
นางกาญจนากร ไชยลาโภ และนางกานดาภา มุ่งถ่ิน ทายาทมรดกของนายสมัคร ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กทม. กรณีนายสมัครกระทํา
ความผิดจัดซ้ือรถเรือดับเพลิง กําหนดราคาซ้ือขายให้สูงเกินจริง เม่ือความรับผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดของนายสมัครเป็นความรับผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินเป็นเงิน มิใช่ความรับผิดซ่ึงตามกฎหมาย หรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้ ดังนั้นทายาทโดยธรรมท้ัง 3 คน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา 1600 และมาตรา 1601 แห่ง ป. แพ่งและพาณิชย์ ให้
ทายาทชดใช้แทน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ี 23 พ.ย.53 ถึง 10 เม.ย.64 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 
ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ตาม พ.ร.ฎ. บวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันท่ี 11 เม.ย.64 เป็นต้นไป ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีคดีถึงท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน. ศึกษาดูงาน “สบขุ่นโมเดล จ.น่าน” ต้นแบบการฟื้นฟูป่าน่าน ภาคเหนือ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 - 15:17 น. 

 
เม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 2565 จ.น่าน – พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธาธิการ ทหารบก และเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมคณะ เย่ียมชมศึกษาดูงาน โครงการ สบขุ่นโมเดล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โมเดลความย่ังยืนด้านฟ้ืนฟูป่าน่าน
และภาคเหนือ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการ
สัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เเละเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบขุ่น ให้การต้อนรับ 

จากสภาพปัญหา จ.น่าน เกิดเป็นดอยหัวโล้นขนาดใหญ่ การทําการเกษตรท่ีประสบกับปัญหา ขาดเงินทุน, องค์ความรู้, การจัดการ, เทคโนโลยี, 
และการตลาด สุดท้ายยังยากจนเเละมีหนี้สิน ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ริเร่ิม ทําโครงการ “สบขุ่นโมเดล” หนึ่งในโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ ภายใต้โมเดลจัดการพ้ืนท่ีชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริ โดยมี กอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) เข้าร่วมสนับสนุนดําเนินการ พร้อม
ด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดน่าน, อ.ท่าวังผา, โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ บ้านสบขุ่น, กรมป่าไม้, กรมอุทยาน, สถานี
พัฒนาท่ีดินน่าน, กศน.อ.ท่าวังผา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากนโยบายของ
เครือซีพีท่ีมุ่งเน้นการทํางานเพื่อสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนเป็นการตอกยํ้าให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจของ
เครือซีพีบนพ้ืนฐานของค่านิยมเครือฯ 3 ประโยชน์ ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติท้ังต่อประชาชนและสังคม ควบคู่ไปกับการบริหาร
องค์กรภายใต้หลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติ 

 
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ทาง กอ.รมน.จ.น่าน ได้ให้การสนับสนุนในการดําเนินการ เพ่ือประสานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางใน
การช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนโครงการดังกล่าว ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนตามเป้าหมาย ให้คนอยู่ได้มีรายได้ท่ีม่ันคง ธรรมชาติฟ้ืน
คืนไม่ถูกทําลาย และชุมชนอยู่อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรผสมผสานหลักวิชาการบูรณาการร่วมกัน ท้ังความรู้ด้านป่าไม้ เเละเกษตร 



ผ่านกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นกลไกในการขับเคล่ือนงาน พร้อมใช้ระบบพ่ีเลี้ยงร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ภาคการศึกษา และชุมชนให้คําแนะนํากับชาวบ้าน 

ปัจจุบันสบขุ่นโมเดลขยายผลสู่เร่ืองการท่องเที่ยวต่อยอดในการเปิดร้านกาแฟบ้านสบขุ่น น่าน กาแฟคืนป่า..คืนชีวิต ร้านกาแฟท่ีเรียบง่ายของชุมชน
บริหารงานโดยวิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างราย ได้ บ้านสบขุ่น และมีเครือซีพี เป็นพ่ีเลี้ยงต้ังแต่องค์ความรู้ โดยการผลิตกาแฟคุณภาพ จาก
กระบวนการ Honey process ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การบริหารจัดการด้านธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ให้มีรายได้สู่ชุมชน พร้อม
สร้างผู้นํารุ่นใหม่ ลูกหลานท่ีจะมาสร้างความย่ังยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ราชบุรี 

สยามรัฐออนไลน์ 17 มิถุนายน 2565 05:49 น. 

 
องคมนตรีติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 ท่ีทําการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 
องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ 
เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี รับฟังรายงาน
สรุปภาพรวมโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สํานักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ 
โดยกรมชลประทานได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีอยู่ระหว่างการ
ติดตามและขับเคล่ือน จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ํารางขยี (อ่านว่า ราง-ขะ-ยี) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอ่างเก็บน้ํา
บ้านโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในตอนบ่าย คณะฯ เดินทางไปตรวจเย่ียมอ่างเก็บน้ําบ้านพุข้ีเหล็ก ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทน
กรมชลประทาน เดิมอ่างเก็บน้ําบ้านพุข้ีเหล็กเป็นแหล่งน้ําชลประทานขนาดเล็ก มีขนาดความจุท่ีระดับเก็บกักประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อสร้างโดยกรมชลประทานเมื่อปี 2530 เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ําใช้ทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้ําของราษฎรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งซ่ึงมีปริมาณการเก็บกักน้ําค่อนข้างน้อย  ส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทํา
การเกษตร แต่หลังจากโครงการฝายทดนํ้าวังครกพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง โดยสํานักงาน กปร. ได้ประสานงานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปี 2562 แก่กรมชลประทาน ดําเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2564 ทําให้ราษฎรตําบลบ้านคา และหมู่บ้านใกล้เคียง รวม 5 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีประมาณ 800 ไร่ ได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ ยังช่วยผัน
น้ําไปช่วยเสริมให้แก่อ่างเก็บน้ําบ้านบึงใต้ และอ่างเก็บน้ําบ้านพุข้ีเหล็ก ส่งผลให้มีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ําท่ีมีมาอย่างยาวนานได้เป็นอย่างดี 



 
โอกาสน้ี องคมนตรีพบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ํา และมอบเมล็ดพันธ์ุให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํา พร้อมท้ังปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ําเพ่ือ
ขยายพันธ์ุ และเป็นแหล่งอาหารแก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีและใกล้เคียงต่อไป ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม 52 
โครงการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําถึง 40 โครงการ และได้สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้แก่ราษฎรได้ประกอบอาชีพอย่างม่ันคง
สืบไป 
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บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ IND โดยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบริหาร และ
คุณวรางคณา ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานสํานักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) และกรมป่าไม้ ในโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect            
ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และป่าชุมชนบ้านบุญเริง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รวม 91 ไร่  โดย IND ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จํานวน 2 ไร่  
เป็นเงินจํานวน 88,000 บาท ซ่ึงงานดังกล่าวจัดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ 

 


