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20 ต.ค. 2565 09:45 น. 

“ป่าชุมชนโคกป่าซี” กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 

ที่กรมป่าไม้ได้จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ 
“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน โดยนาย
วราวุธกล่าวว่า โครงการป่าชุมชนปัจจุบันมี 12,017 แห่ง ในอนาคตกรมป่าไม้ต้ังเป้าจะทำให้ได้ 15,000 ป่าชุมชน ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชน เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งที่ต้นเหตุ และเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับโลก 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน ขณะที่ น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อสนับสนุนการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นมา 15 ปี สนับสนุนเงินรางวัลแก่ป่าชุมชน 1,400 แห่ง เป็นเงินรวม 44.4 ล้านบาท พื้นที่ป่ารวม 1,283,169 ไร่  
ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,083,964 ตันคาร์บอน 

สำหรับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 ได้แก่ ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รางวัลป่าชุมชนระดับ
ภาค จำนวน 4 รางวัล ภาคเหนือ คือ ป่าชุมชนบ้านม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ป่าชุมชนบ้านดอนกอย  
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคกลางและตะวันออก คือ ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ภาคใต้ คือ ป่าชุมชนบ้านบนควน อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่ 10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  
ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์. 
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"ป่าชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์" คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชน" ประจำปี 2565 
สยามรัฐออนไลน์ 20 ตุลาคม 2565 08:15 น. ประชาสัมพันธ์  

 
กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนที่มีการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน  โดยปีนี้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 

สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ให้
ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่ีน้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบๆ ป่า เข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน  ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันนี้ประเทศไทย มีป่าชุมชน
มากกว่า 12,000 ป่าชุมชน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

“พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การขยายป่าชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีความคล่องตัวในการจัดการป่า
ชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนสามารถดูแลป่าชุมชนได้โดยมีกฎหมายรองรับสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนในการดูแลรักษาและ
จัดการป่าชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน การประกวดป่าชุมชนท่ี กรมป่าไม้ ร่วมกับ ราช กรุ๊ป จัดขึ้นนี้ ก็เป็นแรงสนับสนุนใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนท่ีมีระบบการจัดการที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ รางวัลที่ชุมชนได้รับได้ช่วยสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้ จนยกระดับเป็นป่าชุมชนต้นแบบที่มีชุมชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการป้องกันรักษา ฟื้นฟู ดูแลป่า 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าแบบพอเพียงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ที่เข้มแข็งและ
ดำเนินงานเกิดผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” 

ขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
ประจำปี 2565 รวมทั้งป่าชุมชนอีก 15 ป่าชุมชน ท่ีได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย 
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https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221020/b53436a188d438a5528b0b61915ef0c4c92cbf1f7a7af28c985a68109d8aee26.jpg?itok=5eqahKN_
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221020/b2af1ccb7ea9ace6a02db05f392b3e3dc52d2dbbbc6b810b9ddd5c955c43cd24.jpg?itok=DlqWxxDW
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221020/57fa5a9454ee88c192c0319eb6021484cc12abeed7b5b366ca70a863b2cc6a57.jpg?itok=G_udAU01
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ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าไม้ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 15 ปี บริษัทฯ ได้สนับสนุน
เงินรางวัลแก่ป่าชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง (ร้อยละ 11.65 ของจำนวนป่าชุมชนรวมปัจจุบัน) เป็นจำนวนเงินรวม 
44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 
8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับภาครฐัและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นท่ีป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดม
สมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ ไม่เพียงด้านอาหารและน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของป่าในการควบคุม
สภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ป่าชุมชนได้ช่วยเกื้อกูลชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งปลอดภัยจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า ป่า
ชุมชนต่างๆ จะทวีความรัก ความหวงแหนป่า พร้อมท้ังช่วยกันขยายแนวคิดป่าชุมชนและกระตุ้นเตือนให้ชุมชนและสังคมได้ตระหนักและหันมาร่วม
กันปลูกต้นไม้ในที่ว่างรอบๆ ตัวเราเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนถึงฟื้นฟู รักษาและธำรงป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศของโลกดีขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทา
ภาวะโลกรวน และทำให้เราดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมากข้ึน” 

ป่าชุมชนโคกป่าซี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นต้นแบบความสำเร็จในการฟ้ืนฟูผืนป่าขนาด 1,268 ไร่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นป่าต้นน้ำ ระบบนิเวศป่ามีความ
หลากหลายทางชีวภาพจนเป็นคลังอาหารและแหล่งยาสมุนไพรของคนในชุมชน ซึ่งหล่อเลี้ยงชุมชนจนรอดพ้นจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 
และยังสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วย 

พงษ์ศักด์ิ ศรีจำพลัง ประธานป่าชุมชนโคกป่าซี กล่าวถึงป่าชุมชนโคกป่าซี โดยให้คำจำกัดความว่า เป็น“คลังยุทธปัจจัย” ที่สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพราะป่าชุมชนแห่งนี้มีพันธุ์เห็ดถึง 193 ชนิดกระจายทั่วท้ังป่า เช่น เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดปลวก 
เห็ดเผาะ เห็ดก้ามปู ฯลฯ ซึ่งแต่ละปีชุมชนสามารถเก็บเห็ดเป็นอาหารและจำหน่ายได้เฉลี่ยถึง 2,485 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 758,915 
บาท ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ผลผลิตจากป่ายังช่วยเลี้ยงคนในชุมชนและคนที่กลับคืนถิ่นฐานในช่วงการล็อคดาวน์ป้องกันการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างมาก ทุกคนท่ีนี่รักและหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ โดยเน้นหลักพอเพียงในการใช้ประโยชน์ผลผลิตจาก
ป่าเพื่อธำรงรักษาพันธุ์พืชให้คงอยู่เป็นคลังอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัย นอกจากนี้ ทุกคนท่ีนี่ เห็นพ้องกันว่า การดำรงอยู่และความอุดมสมบูรณ์
ของป่าชุมชนโคกป่าซีในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีของชุมชนที่ร่วมพลังกันป้องกันรักษาป่า และป่าได้สร้างความร่มเย็นและความเป็นอยู่ให้
ชุมชนมีความสุขตลอดเวลา” 

เช่นเดียวกับ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา นายประวิท 
ธุระวร ประธานป่าชุมชน เล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า ชาวบ้านที่นี่ต้องประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำทำนาจนต้องซื้อข้าวกิน และในฤดูฝนก็ประสบ
กับอุทกภัย ดินถล่มทำลายที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อย่างมาก ชุมชนยังต้องขอสนับสนุนกระสอบทรายจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้
กั้นน้ำท่วมทุกปี จนกระทั่งปี 2553 ชุมชนเริ่มตระหนักว่าการไม่มีป่าคือต้นเหตุของปัญหา จึงร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูผืนป่า นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก ไม่เคยประสบภาวะภัยน้ำท่วมและยังสามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี เพราะมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นเกราะที่ช่วย
ยึดหน้าดินและเป็นปราการกำบังลดความรุนแรงจากมวลน้ำ รวมถึงเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช้ันดี ท่ีนี่ยึดหลักการดูแลรักษาป่า คือ “ปล่อยให้ธรรมชาติ
บริหารดูแลตัวเอง มนุษย์มีหน้าที่ส่งเสริม ไม่เบียดเบียน และธรรมชาติจะกลับมาดูแลเรา” วันนี้เรารักษาป่าจนสมบูรณ์ ป่าจึงช่วยอุ้มน้ำในยามน้ำ
หลาก นอกจากนี้ชุมชนยังช่วยกันปลูกหญ้าแฝกและหญ้าแขกซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นเพื่อรักษาหน้าดินช่วยยึดคันดินไม่ให้พังทลายกระทบกับไร่นา  ป่า
แห่งนี้จึงกลายเป็นป่าต้นน้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดและยังเป็นเสมือนเส้นเลือดของหมู่บ้านจนถึงจังหวัดด้วย  กระแสน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีของป่าแห่งนี้ยัง
สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 88 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านสองแควพัฒนาซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอกด้วย" 

กรมป่าไม้และราช กรุ๊ป ยังคงร่วมมือกันขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาป่าชุมชน บนหลักการ “ป่าย่ังยืน ชุมชนได้
ประโยชน์” อีกทั้งยังเป็นจะช่วยเพ่ิมพื้นที่สีเขียวกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอีกทางหนึ่งด้วย 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221020/120dbed809b5718bf91ceaf11797a0dda9b737cacfb74a6e6419d3182d3cefc3.JPG?itok=makU82b9
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221020/875675bd98267d3c00e0218676893abfa6e018c8546fbff0212e99847d119ee0.jpg?itok=f544vc9u
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221020/11f2798e94931b1530b102f7ff5ffd78d2efcecd21a2785b9d4332ab9f3b05a9.jpg?itok=aDEt9M2S
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ป่าชุมชนโคกป่าซี คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”  
วันพฤหัสบดี ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 10.40 น. 

 
ป่าชุมชนโคกป่าซี  คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”   

กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนที่มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คง
ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในปีนี้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่านายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ให้
ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่ีน้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่รอบๆ ป่า เข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน  ในรูปแบบของป่าชุมชน จนมาถึงวันนี้ประเทศไทย มีป่าชุมชน
มากกว่า 12,000 ป่าชุมชน เนื้อท่ีมากกว่า 6.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้จะเร่งจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

“ขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
ประจำปี 2565 รวมทั้งป่าชุมชนอีก 15 ป่าชุมชน ท่ีได้รับรางวัลในครั้งนี้”   

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าไม้ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 15 ปี บริษัทฯ ได้สนับสนุน
เงินรางวัลแก่ป่าชุมชนที่ได้ผ่านเกณฑ์ของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1,400 แห่ง (ร้อยละ 11.65 ของจำนวนป่าชุมชนรวมปัจจุบัน) เป็นจำนวนเงินรวม 
44.4 ล้านบาท ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีพื้นที่ป่ารวม 1,283,169 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 
8,083,964 ตันคาร์บอน บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้ทำงานร่วมกับภาครฐัและชุมชนพลิกฟื้นและขยายพื้นท่ีป่าของประเทศให้เพิ่มขึ้นและมีความอุดม
สมบูรณ์จนชุมชนและสังคมได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศ ไม่เพียงด้านอาหารและน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของป่าในการควบคุม
สภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ป่าชุมชนได้ช่วยเกื้อกูลชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งปลอดภัยจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า ป่า
ชุมชนต่างๆ จะทวีความรัก ความหวงแหนป่า พร้อมท้ังช่วยกันขยายแนวคิดป่าชุมชนและกระตุ้นเตือนให้ชุมชนและสังคมได้ตระหนักและหันมาร่วม
กันปลูกต้นไม้ในที่ว่างรอบๆ ตัวเราเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนถึงฟื้นฟู รักษาและธำรงป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศของโลกดีขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทา
ภาวะโลกรวน และทำให้เราดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมากข้ึน” 
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ป่าชุมชนโคกป่าซี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นต้นแบบความสำเร็จในการฟื้นฟูผืนป่าขนาด 1,268 ไร่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นป่าต้นน้ำ ระบบนิเวศป่ามีความหลากหลาย
ทางชีวภาพจนเป็นคลังอาหารและแหล่งยาสมุนไพรของคนในชุมชน ซึ่งหล่อเลี้ยงชุมชนจนรอดพ้นจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 และยังสร้างรายได้
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วย 

 
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจำพลัง ประธานป่าชุมชนโคกป่าซี กล่าวถึงป่าชุมชนโคกป่าซี โดยให้คำจำกัดความว่า เป็น“คลังยุทธปัจจัย” ที่สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพราะป่าชุมชนแห่งนี้มีพันธุ์เห็ดถึง 193 ชนิดกระจายทั่วท้ังป่า เช่น เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดปลวก 
เห็ดเผาะ เห็ดก้ามปู ฯลฯ ซึ่งแต่ละปีชุมชนสามารถเก็บเห็ดเป็นอาหารและจำหน่ายได้เฉลี่ยถึง 2,485 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 758,915 
บาท ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ผลผลิตจากป่ายังช่วยเลี้ยงคนในชุมชนและคนที่กลับคืนถิ่นฐานในช่วงการล็อคดาวน์ป้องกันการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างมาก ทุกคนท่ีนี่รักและหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ โดยเน้นหลักพอเพียงในการใช้ประโยชน์ผลผลิตจาก
ป่าเพื่อธำรงรักษาพันธุ์พืชให้คงอยู่เป็นคลังอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัย นอกจากนี้ ทุกคนท่ีนี่ เห็นพ้องกันว่า การดำรงอยู่และความอุดมสมบูรณ์
ของป่าชุมชนโคกป่าซีในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีของชุมชนที่ร่วมพลังกันป้องกันรักษาป่า และป่าได้สร้างความร่มเย็นและความเป็นอยู่ให้
ชุมชนมีความสุขตลอดเวลา” 

เช่นเดียวกับป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา นายประวิท ธุระวร 
ประธานป่าชุมชน เล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า ชาวบ้านที่นี่ต้องประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำทำนาจนต้องซื้อข้าวกิน และในฤดูฝนก็ประสบกับ
อุทกภัย ดินถล่มทำลายที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อย่างมาก ชุมชนยังต้องขอสนับสนุนกระสอบทรายจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้กั้น
น้ำท่วมทุกปี จนกระทั่งปี 2553 ชุมชนเริ่มตระหนักว่าการไม่มีป่าคือต้นเหตุของปัญหา จึงร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูผืนป่า นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก ไม่เคยประสบภาวะภัยน้ำท่วมและยังสามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี เพราะมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นเกราะที่ช่วย
ยึดหน้าดินและเป็นปราการกำบังลดความรุนแรงจากมวลน้ำ รวมถึงเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช้ันดี ท่ีนี่ยึดหลักการดูแลรักษาป่า คือ “ปล่อยให้ธรรมชาติ
บริหารดูแลตัวเอง มนุษย์มีหน้าที่ส่งเสริม ไม่เบียดเบียน และธรรมชาติจะกลับมาดูแลเรา” วันนี้เรารักษาป่าจนสมบูรณ์ ป่าจึงช่วยอุ้มน้ำในยามน้ำหลาก 
นอกจากนี้ชุมชนยังช่วยกันปลูกหญ้าแฝกและหญ้าแขกซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นเพื่อรักษาหน้าดินช่วยยึดคันดินไม่ให้พังทลายกระทบกับไร่นา   
ป่าแห่งนี้จึงกลายเป็นป่าต้นน้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดและยังเป็นเสมือนเส้นเลือดของหมู่บ้านจนถึงจังหวัดด้วย กระแสน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีของป่าแห่งนี้
ยังสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 88 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านสองแควพัฒนาซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอกด้วย" 

กรมป่าไม้และราช กรุ๊ป ยังคงร่วมมือกันขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาป่าชุมชน  บนหลักการ “ป่ายั่งยืน ชุมชน 
ได้ประโยชน์” อีกทั้งยังเป็นจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอีกทางหนึ่งด้วย 
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กรมป่าไม้-ราช กรุ๊ป เดินหน้าโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4 

 

เผยแพร่ วันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (ซ้ายสุด) และ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
(ขวาสุด) เป็นผู้ลงนาม พร้อมกันนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานการ
ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย 

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชุมชน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า  ป่ารักชุมชน ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
จำนวน 3 ฉบับ โดยมีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555), ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับความร่วมมือระยะที่ 4 ในช่วงเวลาปี 2566-2570 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนตามแนวทาง ป่ายั่งยืน ชุมชนได้
ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ พร้อมทั้งมุ่งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ให้กับ
ชุมชนและสังคมตามศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ การมอบรางวัลโครงการคน
รักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน , การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจ ภาคป่าไม้ตามมาตรฐานประเทศไทย องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), การส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
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‘จักกพันธุ์’ ฟอร์มทีม 4 ด้าน ดึงผู้เช่ียวชาญสร้างเครือข่าย เดินหน้าต้นไม้ล้านต้น ‘เพิ่มสีเขียวทั่วกรุง’ 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 - 13:17 น.  

 

‘จักกพันธุ์’ ฟอร์มทีม 4 ด้าน ดึงผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย เดินหน้าต้นไม้ล้านต้น ‘เพ่ิมสีเขียวทั่วกรุง’ 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ท่ีห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม  รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานและ
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ มูลนิธิโลกสีเขียว กลุ่ม Big Tree กลุ่ม We!Park และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินงาน จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 

1.คณะอนุกรรมการด้านนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นท่ังกรุง 

2.คณะอนุกรรมการด้านนโยบายสวน 15 นาที 

3.คณะอนุกรรมการด้านนโยบายจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 

4.คณะอนุกรรมการด้านการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สี เขียว โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือผู้เช่ียวชาญจากภาคีเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม อาทิ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ 
มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมรุกขกรรมไทย เครือข่ายต้นไม้ในเมือง เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมือง กลุ่ม Big Tree และกลุ่ม We!Park ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการฯ โดยจะเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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“วัชระ” โต้ “ซิโน-ไทย” ข้อต่อข้อ ลั่น ถ้าเป็นผู้ถือหุ้น สั่งปลดกรรมการผู้จัดใหญ่ทันที 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 - 13:29 น.  

 

“วัชระ” โต้ “ซิโน-ไทย” ข้อต่อข้อ ลั่น ถ้าเป็นผู้ถือหุ้น สั่งปลดกรรมการผู้จัดใหญ่ทันที 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ของนายภาคภูมิ ศรีชำนิ 
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจเึนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน (STEC) ออกมาช้ีแจงปัญหาในการก่อสร้างอาคารรัฐสภา เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคมที่
ผ่านมาว่า การช้ีแจงดังกล่าวของนายภาคภูมินั้นเป็นความเท็จ 1.ที่กล่าวอ้างว่า ตน และนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กทม.พรรคปชป. ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใดๆ กับโครงการนั้นไม่เป็นความจริง เพราะโครงการนี้สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน 12,280 ล้านบาท ซึ่งมีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 56 ขณะที่ตนและนายวิลาศเป็น ส.ส. รวมทั้งรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 63 และ มาตรา 78 ให้อำนาจหน้าที่ประชาชนช้ีเบาะแสการทุจริต
แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

นายวัชระ กล่าวว่า 2.ที่กล่าวหาว่าเป็นความพยายามสกัดขัดขวางการส่งมอบงานนั้นเป็นความเท็จ เพราะตามสัญญาและที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในการ
ส่งมอบงานนั้นการก่อสร้างต้องเสร็จสมบูรณ์ 100% เมื่องานไม่เสร็จสมบูรณ์ประชาชนย่อมมีสิทธิทักท้วงต่อทางราชการ แม้บริษัท ซิโน-ไทยฯ ได้ทำ
หนังสือส่งมอบงานแล้วต่อนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ที่ประชุมมีมติเอก
ฉันท์ไม่รับมอบงาน 

3.ที่อ้างการก่อสร้างมีความซับซ้อน ยากที่คนนอกอุตสาหกรรมจะเข้าใจเป็นความเท็จ เพราะสิ่งที่นายวิลาศ ตรวจพบคือการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบและข้อกำหนดในสัญญาซึ่งได้ส่งหนังสือแจ้งนางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะคู่สัญญาให้ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
แต่นางพรพิศรับทราบแล้วเพิกเฉยมากกว่า 20 เรื่อง นายวิลาศจึงไปยื่นให้ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องการทุจริตต่อไป 

นายวัชระ กล่าวต่อว่า 4.ที่อ้างว่าได้มีการซ่อมแซมแก้ไขนั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างตามสัญญาอยู่แล้วที่ต้องส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์ 100% ตาม
สัญญา แต่ไม่ได้แก้ไขท้ังหมด 5.ที่อ้างว่ามีกระบวนการกดดันและสร้างกระแส ทำให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามธรรมชาตนิั้นเป็นเท็จ ถ้าบริษัททำ
อย่างตรงไปตรงมา ก่อสร้างตามแบบและสัญญาทุกประการ ก็ไม่มีใครปฏิเสธท่ีจะไม่รับงานได้ 

และที่ผ่านมาอาจมีกระบวนการการครอบงำข้าราชการให้ปฏิบัติในสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล  เช่น นายสาธิต เรียกประชุมเฉพาะ
กรรมการเสียงข้างมากเข้าประชุมร่วมกับเอกชนและบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง โดยไม่เชิญกรรมการเสียงข้างน้อย 3 คนเข้าประชุมด้วย ส่อ
เจตนาอะไรและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนายสาธิตกล่าวในที่ประชุมว่าการตรวจสอบไม้ทุกแผ่นในสภาว่าตรงตามสเปคหรือไม่ ให้ผู้ร้องเรียน
เป็นคนออกค่าใช้จ่าย ทั้งที่ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เหตุใดจึงไม่ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบไม้ทุกแผ่นว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ เป็นต้น 

นายวัชระ กล่าวอีกว่า 6. ที่อ้างว่าหากมีกระบวนการกลั่นแกล้งนั้น ขอยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใดๆ ทั้งสิ้น ประชาชนธรรมดาๆ จะไปกลั่นแกล้ง
บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีอำนาจบารมีมากล้นได้อย่างไร  แต่ตนและนายวิลาศได้ทำหน้าที่พลเมืองดีปกป้องเงินภาษีของประชาชนและ
ประเทศชาติ 7. ที่นายภาคภูมิ แถลงว่าบริษัทฯ ได้ทำงานตามแบบและตามสัญญานั้นเป็นเพียงข้ออ้างของบริษัทเพราะความจริงคือบริษัทไม่ทำตาม
สัญญาและข้อกำหนด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/10/1-119.jpg
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อาทิ สัญญาจ้างช่วงบริษัทผิดสัญญาชัดเจน, ไม้ตะเคียนทอง, เสาไม้สักรอบสภา 4,200 ต้น, ผนังห้องประชุมกรรมาธิการ มีเจตนาสร้างผิดแบบ, หิน
วิทิตา หินทราโวทีน ไม่เป็นไปตามแบบ, หินแกรนิตสีดำสีไม่สม่ำเสมอ, เสาไฟสูง 15 เมตร เกือบ 100 ต้น ไม่เป็นไปตามแบบ, สายไฟฝังดิน 2,700 
เมตร ไม่ทำตามแบบ, ต้นไม้ที่ตายนับร้อยต้น, ประตูไม้กันเสียงห้องประชุมกรรมาธิการ 148 บาน แต่นำประตูเหล็กมาใส,่ ลานออกกำลังกายดาดฟา้
ช้ัน 5 แตกร้าว น้ำท่วมขัง ไม่ได้มาตรฐาน, ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ แตกร้าว เป็นตะไคร่ ลื่นมีแอ่งน้ำขัง ราวจับเป็นสนิม, ฝนตกมีน้ำรั่วตามเพดานช้ัน
ต่างๆ และมีน้ำซึม น้ำไหล โคนเสาคอนกรีตตอหม้อช้ันใต้ดินบี 2 และเกิดตาน้ำ น้ำซึมลานจอดรถและห้องจัดเลี้ยงช้ันบี 2 กว่า 100 จุด และดินถม
อาคารรัฐสภาฯ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีการนำเอาขยะ ยางรถยนต์เททับถมแทนดินและอื่นๆ 

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า 8. บริษัทเซ็นสัญญาก่อสร้าง 900 วัน วงเงิน 12,280 ล้านบาท เบิกจ่ายไปเกือบหมดแล้วได้ขยายเวลาก่อสร้างถึงสิ้นปี 
2563 ขัดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้สร้างให้เสร็จภายในปี 62 ได้ขยายเวลาก่อสร้าง 4 ครั้ง รวม 1,864 วัน และวันนี้เป็นวันก่อสร้างสภาวันที่ 
3,422 วัน ต้องคิดค่าปรับจำนวน 658 วัน การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ และ 9. เว็บไซต์เกี่ยวกับงานก่อสร้างของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร มีไว้
ทำไม ไม่เคยลงข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบันหรือแจ้งประเด็นสำคัญเลยถ้าทางราชการจะไม่ปรับบริษัทนี้แม้แต่บาทเดียว ความยุติธรรมอยู่ท่ีไหน บริษัท
กล้ารับประกันหรือไม่ว่าน้ำจะไม่รั่วอีกท้ังหลังคาและชั้นใต้ดิน 

“การที่ผู้แทนบริษัทมาแถลงไม่ตรงต่อความเป็นจริงเช่นนี้  มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นจะเสนอปลดกรรมการผู้จัดใหญ่ เพราะไม่มี
ประสิทธิภาพ ผลงานสาธารณชนร้องยี้ใช่หรือไม่ และที่กล่าวหาว่าฝ่ายการเมืองข่มขู่กรรมการตรวจการจ้างฯนั้น  จริงๆแล้วฝ่ายการเมืองช้ีนำ
กรรมการตรวจการจ้างมากกว่า” นายวัชระ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


