
สรุปข่าวประจำในวันที่ 26-28 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ผุดระบบประกันไม้ไทยถูกต้อง (ไทยรัฐ 28 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- จับตาชิงชัยซี 10 ทส. 8 ตําแหน่ง (ไทยรัฐ 28 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- ดันเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวทั่วกรุงเทพ (ข่าวสด 26 พฤศจิกายน 2565 หน้า 2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
‘จักกพันธุ์’ หาที่ทำสวนให้คนกรุงฯ ไปแล้ว 101 แห่ง – กทม.จ่อตั้ง 4 ทีม เดินหน้าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั่วกรุง  
(มติชน 25 พฤศจิกายน 2565) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3694347 
ตชด.336 จับลักลอบตัดไม้ประดู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา (สยามรัฐ 26 พฤศจิกายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/402755 
ตชด.แม่ฮ่องสอนจับไม้ประดู่เถื่อนนายทุนลอบตัดติดชายแดนไทย-เมียนมา (แนวหน้า 26 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.naewna.com/local/694514 
เผยวัดร้างบนหน้าผาในราชบุรีที่ดังในโซเชียล คือ สำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลอง (ไทยรัฐ 27 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2563560 
งานกาชาด 2565 เทีย่วได้บุญที่สวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com (แนวหน้า 25 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.naewna.com/lady/694316 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23687
วันที่: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ผุดระบบประกันไม้ไทยถูกต้อง

รหัสข่าว: C-221128039123(27 พ.ย. 65/04:04) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 13.71 Ad Value: 13,710 PRValue : 41,130 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23687
วันที่: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จับตาชิงชัยซี 10 ทส. 8 ตำแหน่ง

รหัสข่าว: C-221128009051(28 พ.ย. 65/03:15) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 13.61 Ad Value: 13,610 PRValue : 40,830 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11686
วันที่: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ดันเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงเทพ

รหัสข่าว: C-221126012091(26 พ.ย. 65/03:27) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 28.01 Ad Value: 33,612 PRValue : 100,836 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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‘จักกพันธุ์’ หาที่ทำสวนให้คนกรุงฯ ไปแล้ว 101 แห่ง – กทม.จ่อตั้ง 4 ทีม เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 - 18:08 น.  

 

‘จักกพันธุ์’ หาที่ทำสวนให้คนกรุงฯ ไปแล้ว 101 แห่ง – กทม.จ่อต้ัง 4 ทีม เดินหน้าเพ่ิมพื้นที่สีเขียวท่ัวกรุง 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม  รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน 
และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนัก
สิ่ งแวดล้อม และคณ ะกรรมการฯ  จากหน่ วยงานภายนอก อาทิ  โครงการอนุ รักษ์พั นธุกรรมพื ชอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมรุกขกรรมไทย  เครือข่ายต้นไม้ในเมือง เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมือง กลุ่ม Big Tree 
กลุ่ม We!Park และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการและอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินงาน จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 
1.คณะอนุกรรมการด้านนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นท่ัวกรุง 
2.คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มสวน 15 นาทีทั่วกรุง 
3.คณะอนุกรรมการจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 
4.คณะอนุกรรมการจัดการฐานข้อมูลและสง่เสริมการใช้พื้นที่สีเขียว โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือผู้เช่ียวชาญจากภาคีเครือข่ายด้าน
สิ่ งแวดล้อม  อาทิ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมรุกขกรรมไทย เครือข่ายต้นไม้ในเมือง เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมือง กลุ่ม Big Tree 
และกลุ่ม We!Park ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง 
เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย สวน  15 นาที และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยสำนัก
สิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 50 เขต สำรวจที่ดินที่สามารถปรับปรุงให้เป็นสวน 15 นาทีได้ มีจำนวน 101 แห่ง รวมพื้นที่ 649 ไร่ 1 งาน 59.17 
ตารางวา โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1.ที่ดินกรุงเทพมหานคร จำนวน 41 แห่ง 
2.ที่ดินภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 34 แห่ง 
3.ที่ดินเอกชน จำนวน 26 แห่ง 

ซึ่งมีแผนการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 101 แห่ง ดังนี้ ในปี 2565 จำนวน 51 แห่ง ปี 2566 จำนวน 24 แห่ง ปี 2567 จำนวน 20 แห่ง ปี 2568 จำนวน 6 
แห่ง โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบของสวน 15 นาที จากกลุ่ม We!Park แก่ผู้แทนจาก 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร 
โดยสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่สำนักงานเขต 50 เขต เพื่อการออกแบบที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายสวน 15 นาที เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/57657.jpg
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ตชด.336 จับลักลอบตัดไม้ประดู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา 
สยามรัฐออนไลน์ 26 พฤศจิกายน 2565 17:11 น. ภูมิภาค  

 
ตชด.ร้อย 336 จมูกไวได้กลิ่นมีการลอบตัดไม้ประดู่ในเขตไทยใกล้ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เลยสนธิกำลังกับ
หน่วยงานข้างเคียงเข้าไปจับกุม ได้ไม้ประดู่แปรรูปหน้าขนาดใหญ่ ซ่อนในลำห้วย รอการลำเลียงส่งนายทุนเพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีน  

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.336 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สำเริง 
ชำนาญ  รอง ผบ.ร้อย ตชด. 336 , หน.ชป.ข่าว ร้อย ตชด.336 พร้อม กำลังพล จำนวน 7 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 2 
(อ.เมือง) , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (ม่อนตะเเลง) , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เเม่ฮ่องสอน , เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.น้ำเพียงดิน , 
เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสกัดกั้น กกล.นเรศวร ฉก.ร.17 , กองร้อย อส.จ.ที่.1 จ.แม่ฮ่องสอน , กองร้อย อส.จ.ที่.2 (อ.เมือง), และผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง ฯ ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้กระยาเลย (ไม้ประดู่) แปรรูป จำนวน 4 เเผ่น ปริมาตร 0.38 ลบ.ม  ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 
26,600 บาท บริเวณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา บ้านห้วยเดื่อ ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน (ใกล้ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน) 
และได้นำของกลางเก็บรักษาไว้ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. 2 (ม่อนตะแลง) และบันทึกกล่าวโทษ ส่ง พงส.สภ.น้ำเพียงดินเพื่อหาตัว
ผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนายทุนจาก จ.เชียงใหม่ เข้ามารับซื้อไม้ประดู่ โดยให้ราคาที่สูงกว่าไม้สักทอง ส่งผลให้มีการลักลอบตัดไม้
ประดู่อย่างหนัก เพื่อส่งต่อไปขายยังประเทศจีน จากราคารับซื้อท่ีสูงลิ่ว ทำให้มีการลักลอบกระทำผิดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
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ตชด.แม่ฮ่องสอนจับไม้ประดู่เถื่อนนายทุนลอบตัดติดชายแดนไทย-เมียนมา 
วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 14.58 น. 

ตชด.ร้อย 336 ได้เบาะแสนายทุนลักลอบตัดไม้ประดู่ในเขตไทยใกล้ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน สนธิกำลังกับ
หน่วยงานข้างเคียงเข้าไปจับกุมได้ไม้ประดู่แปรรูปหน้าขนาดใหญ่ ซ่อนในลำห้วย รอการลำเลียงส่งนายทุนเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศจีน 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.336 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ  รอง ผบ.ร้อย 
ตชด.336, หน.ชป.ข่าว ร้อย ตชด.336 พร้อมกำลังพลจำนวน 7 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 2 (อ.เมือง), เจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (ม่อนตะเเลง), เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เเม่ฮ่องสอน, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.น้ำเพียงดิน, เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด
ปฏิบัติการสกัดกั้น กกล.นเรศวร ฉก.ร.17, กองร้อย อส.จ.ที่.1 จ.แม่ฮ่องสอน, กองร้อย อส.จ.ที่.2 (อ.เมือง) และผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.
เมือง ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้กระยาเลย (ไม้ประดู่) แปรรูป จำนวน 4 เเผ่น ปริมาตร 0.38 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 26,600 บาทบริเวณใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา บ้านห้วยเดื่อ ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ใกล้ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน) และได้นำของกลางเก็บ
รักษาไว้ท่ีทำการหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี มส.2 (ม่อนตะแลง) และบันทึกกล่าวโทษ ส่ง พงส.สภ.น้ำเพียงดินเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

ปัจจุบันในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีนายทุนจาก จ.เชียงใหม่ เข้ามารับซื้อไม้ประดู่โดยให้ราคาที่สูงกว่าไม้สักทองส่งผลให้มีการลักลอบตัดไม้ประดู่
อย่างหนัก เพื่อส่งต่อไปขายยังประเทศจีน จากราคารับซื้อท่ีสูงลิ่ว ทำให้มีการลักลอบกระทำผิดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด - 003 
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27 พ.ย. 2565 08:48 น. 

เผยวัดร้างบนหน้าผาในราชบุรีที่ดังในโซเชียล คือ สำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลอง 
เผย วัดร้างลับบนหน้าผาใน จ.ราชบุรี คือ สำนักสงฆ์ เขาช้างถ้ำพลองของ หลวงพ่อคง จันทโชโต ในอดีตที่ปิดตัวไปกว่า 40 ปี ต่อมาได้ย้ายวัดไปอยู่
ที่ใหม่แล้ว โดยยังให้เที่ยวชมได้แต่ห้ามปีนขึ้นด้านบน 

จากกรณีที่มีผู้ใช้ติ๊กต๊อกช่ือ chayaphat bhumalee โพสต์วิดีโอและข้อความระบุว่า" วัดร้างลับบนหน้าผา มีทางขึ้นเดียวก็คือ ปีนเถาวัลย์ขึ้นบันได 
ข้างบนมีถ้ำวัดร้าง มีพระพุทธรูป และรูปเขียนฝาผนัง พิกัด อยู่ที่ราชบุรี จนเป็นกระแสใสโลกโซเชียลในขณะนี้ 

ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังถนนสายเขาช้าง-ทุ่งหลวง หมู่ที่ 8 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าวตามใน
คลิปวิดีโอ จากการตรวจสอบพบว่า สถานท่ีดังกล่าว เป็นบันไดที่สร้างติดกับหน้าผาของเขาช้าง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและหักชำรุดเสียหาย มีเถาวัลย์
และใบไม้ขึ้นปกคลุม โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบมีทั้งศาลา พระนอน หอระฆัง และที่เก็บอัฐิของ หลวงพ่อคง จันทโชโต เจ้าสำนักสงฆ์  
เขาช้างถ้ำพลอง ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์บุกเบิกสร้างสถานที่ดังกล่าวขึ้นมา เมื่อเกือบ 100 ปี ทั้งท่านยังเป็นพระภิกษุสงฆ์สร้างโรงเรียนบ้านเขาช้าง
ขึ้นมาด้วย 

แต่ต่อมา หลวงพ่อที่อยู่ต่อจากท่านไม่สามารถดำเนินการบูรณะสถานที่ดังกล่าวให้กลายเป็นวัดได้  เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ จึงได้
ย้ายไปสร้างวัดเขาช้าง ห่างจากจุดสำนักสงฆ์เกือบ 3 กม. และปล่อยที่นี่ให้ร้างจนมีต้นไม้ขึ้นรกเต็มพื้นที่มากว่า 40 ปี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวยังมีลิง
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนท่ีเรียกว่าเขาช้าง เพราะถ้ามองระยะไกลจะเห็นเขาลักษณะคล้ายช้างสองตัวกำลังชนกัน 

ด.ต.ยงยุทธ ผลเอนก นายก อบต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้แต่เดิมหลวงพ่อคง มาสร้างไว้เป็นสำนักสงฆ์ ช่ือสำนัก
สงฆ์เขาช้างถ้ำพลอง ที่มีอายุเกือบ 100 ปีแล้ว ซึ่งช่วงหลวงพ่อยังมีชีวิตท่านได้บูรณะพัฒนามาเรื่อยๆ จนท่านมรณภาพ มีหลวงพ่อองค์อื่นมาอยู่
แทน และพัฒนาต่อ "จนมีประกาศให้ยุบสำนักสงฆ์ คงเหลือแต่วัดไว้" ซึ่งสำนักสงฆ์เขาช้างตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ ทั้งมีพื้นท่ีจำกัดจึงไม่สามารถพัฒนาเป็น
วัดได้ จึงจำเป็นต้องย้ายไปสร้างวัดในพื้นที่หมู่ 7 ที่อยู่ใกล้เคียงกันห่างประมาณเกือบ 3 กม. ซึ่งปัจจุบันคือ วัดเขาช้างมงคลวนาราม น่ันเอง 

นายก อบต.หนองกระทุ่ม กล่าวต่อว่า ท่ีผ่านมาทางอำเภอ และ อบต. ได้ปรึกษากับทางกรมศิลปากร หาทางบรูณะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาหลายครั้งแล้ว แต่เนื่องด้วยติดขัดเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ ต้องได้รับอนุญาตกับทางกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถเข้ามาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ได้ ส่วนหลังมี
ข่าวออกไปและบอกว่า สถานที่แห่งนี้เป็นวัดรกร้างนั้น ท่ีจริงแล้วสถานท่ีแห่งนี้ เป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เท่านั้น ปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ข้างบน
นานนับ 40 ปีแล้ว 

ด.ต.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า หลังมีข่าวแพร่ออกไป นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เกรงว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาเที่ยวชม 
จึงให้ทางพื้นที่ประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบว่า สามารถเข้ามาเที่ยวชมถ่ายรูปได้บริเวณด้านล่าง แต่ไม่อนุญาตให้ปีนป่ายขึ้นด้านบน เพราะห่วงใน
เรื่องของความปลอดภัย กลัวนักท่องเที่ยวจะได้รับอันตราย พร้อมให้ทาง อบต.และผู้ใหญ่บ้าน นำเชือกมากั้นบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง
จังหวัดและอำเภอ รวมทั้ง อบต. จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันอังคาร 29 พ.ย. นี้ เพื่อจะขอพัฒนาบูรณะสถานที่ดังกล่าวให้เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวทางศาสนาอีกครั้ง 
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ด้าน นายทวีศักดิ์ กานต์วรัญญู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.หนองกระทุ่ม กล่าวถึงประวัติของสถานที่ว่า สมัยก่อนตอนท่ีหลวงพ่อคงยังพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์
แห่งนี้ ท่านได้พัฒนาบูรณะสร้างทั้งศาลา หอระฆัง วิหาร ไว้มากมาย  รวมถึงการสร้างโรงเรียนบ้านเขาช้าง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ์) และยัง
สร้างโรงทานทำอาหารแจกให้กับนักเรียนท่ีมาเรียนทุกวันจนท่านมรณภาพ ซึ่งหลวงพ่อคงเป็นท่ีเคารพรักและเลื่อมใสของคนในพ้ืนที่หนองกระทุ่ม
เป็นอย่างมาก หลังหลวงพ่อคงมรณภาพได้มีพระและชาวบ้านสร้างรูปปั้นของท่านเอาไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้ แต่ภายหลังได้มีพระอัญเชิญรูปปั้น
ของท่านไปอยู่ที่อื่น ซึ่งตนและชาวบ้านก็ได้ตามหากันอยู่ จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์  หากใครพบรูปปั้นของ หลวงพ่อคง สามารถติดต่อมาที่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เพื่อจะได้นำรูปปั้นของท่านมาประดิษฐานท่ีเดิม 

ต่อมาทาง นายก อบต. และผญบ.หมู่ 8 และทีมงาน อบต. ได้พาผู้สื่อข่าวขึ้นไปสำรวจข้างบน โดยต้องใช้บันไดปีนข้ึนไป เมื่อข้ึนไปแล้วจะพบบันได
ปูนที่สร้างติดกับหน้าผา 3 ช้ัน จึงจะพบช่องทางเดินเข้าไปข้างในถ้ำ ซึ่งตลอดทางจะพบที่ตั้งพระพุทธรูปอีก 4 จุด ก่อนจะทะลุไปอีกฝั่งเขา โดยจะ
พบแยกฝั่งขวา จะพบกุฏิของหลวงพ่อคง ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นทางเดินขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งพระประธาน แต่ ณ  ปัจจุบัน พระประธานได้
หายไปแล้ว ซึ่งบนยอดเขาและสถานท่ีดังกล่าว มีวัตถุสถานมากมาย ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั่วเมือง
ปากท่อ 

ขณะที่ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน ทราบข่าวว่าทีมข่าวได้มาสำรวจที่สำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลอง ได้พากันมาขอร้องให้ทางทีมข่าวช่วยให้สถานที่แห่งนี้ได้
บูรณะพัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา เพราะชาวบ้านหลายยุคหลายสมัย  เคยพยายามขอร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ แต่ก็ไม่
สามารถดำเนินการพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์ได้ 

ชาวบ้านยังให้ข้อมูลว่า เคยมีคนเข้ามาสำรวจที่น่ีแล้วหลายคน ได้รับโชคกันไปตามๆ กัน แต่มีอยู่รายหนึ่งได้พูดว่า หากกลับไปแล้วได้โชคใหญ่ จะมา
บูรณปฏิสังขรณ์ที่น่ี และเขาก็ได้รับโชครางวัลใหญ่ แต่ไม่มาทำตามที่พูดทำให้เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไป ซึ่งชุดที่เข้ามาสำรวจท่ีนี่พร้อมกับกรม
ศิลปากร ก็เคยถูกหวยทุกครั้งท่ีเข้าไปสำรวจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-6- 
 

 

 
งานกาชาด 2565 เท่ียวได้บุญท่ีสวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com 

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.40 น. 

กองอำนวยการจัดงานกาชาด โดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2565 ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2565 
ในรูปแบบ “MINI RED CROSS FAIR” ณ สวนลุมพินี ยกกิจกรรมความสนุกและจำลองบรรยากาศให้หวนคิดถึงงานกาชาดที่สวนลุมพินีหลังจาก
ไม่ได้จัดงานในรูปแบบ On ground ถึง 2 ปี โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด
ประจำปี 2565 ปรากฏตัวในรูปแบบ Avatar บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com กล่าวเปิดงานและเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 
2565 พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
กาชาดประจำปี 2565  นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดร่วมงานแถลงข่าว 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 
2565 กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานกาชาดในปีนี้ว่า “การจัดงานกาชาดในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่างงานกาชาด On ground ที่สวน
ลุมพินี และงานกาชาด Online บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกิจกรรมหารายได้ของ
สภากาชาดไทยและเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับต้นๆ ที่ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการสร้างสรรค์งานกาชาด
ลงบนแพลตฟอร์มในโลกเสมือนจริง เป็นการขยายกลุ่มผู้เที่ยวชมงานกาชาดออกไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต่างประเทศที่ไม่สะดวกหรือไม่
เคยมาเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีอีกด้วย ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานท่ีเชื่อมโยงท้ังที่สวนลุมพินีและที่ www.งานกาชาด.com” 

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
กาชาดประจำปี 2565 กล่าวถึงความพิเศษภายในงานกาชาด 2565 เผยว่า Beloved ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ครบ 66 
ปี จึงเป็นโอกาสที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อลงนามถวายพระพร 
มีซุ้มนิทรรศการสร้างสรรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริง Interactive wall นิทรรศการที่มีชีวิตถ่ายทอดพระราชกรณียกิจเหตุการณ์บ้านเขาล้านที่เป็น
ประวัติศาสตร์ และแจกกล้าไม้มหามงคล 99,999 ต้น จากกรมป่าไม้ แจกวันละ 9,000 ต้น ชนิดกล้าไม้ อาท ิต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นยอบ้าน 

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับกล้าไม้มงคลนี้ได้ที่กรมป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้น  ๆ ในระยะเวลาของการจัดงานกาชาดเช่นเดียวกัน นี่ก็เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่จะได้ร่วมกันแสดงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านในงานกาชาดประจำปีนี้ด้วย   รวมถึงในปีนี้มีความพิเศษสภากาชาดไทยได้รับ
พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย มาจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” (Chat & Charity) ปีท่ี 2 จำนวน 16 ตัว 35 บาท หรือ 50coin รายได้สมทบ
โครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” 
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นอกจากนี้ภายในยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะมอบความสุข ความสนุกสนาน อาทิ ลิ้มรสของอร่อยจากร้านเด็ด ร้านดังท่ีคัดสรรมาถึง 250 ร้าน 
การจำหน่ายสลากกาชาด เสี่ยงโชค สอยดาว ชิงรางวัลมากมาย การแสดงเปิดหมวก ให้กับนักร้อง นักดนตรีอิสระ มาสร้างสีสันและความสนุกสนาน
ในงาน นอกจากจะมีการแสดงที่น่าสนใจตลอด 11 วัน จากกระทรวงวัฒนธรรม และภาคี เครือข่าย หน่วยงานสังกัดต่าง ๆ ที่ส่งการแสดงมา
ร่วมงานแล้วก็มีกิจกรรมเปิดหมวกท่ีจะอยู่บริเวณทางเข้าประตู 1 ตลอดเส้นทางภายในสวนลุมพินี ทั้งนีส้ามารถร่วมทำบุญกับการแสดงเปิดหมวกนี้
ได้อีกด้วยผ่านกล่องรับบริจาคของสภากาชาดไทย การพยากรณ์ดวงชะตา โซนสวนสนุกมีเครื่องเล่นหลากหลาย บ้านผีสิง และหน่วยงานภายใน
สภากาชาดไทย  กิจกรรมรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. รับบริจาคดวงตาอวัยวะ จำหน่ายยาจุฬาโอสถที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาด
ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น 

และเพื่อให้งานกาชาด ณ สวนลุมพินี เป็นงาน Green fair รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีจึงขอความร่วมมือทุกท่านในการนำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าที่จับจ่าย
ภายในงานกาชาด หรือจะมาซื้อกระเป๋าผ้างานกาชาด ราคาใบละ 35 บาท ก็ได้เช่นกัน และเชิญชวนทุกท่านเก็บขวดน้ำดื่มที่เป็นขวด PET ในงาน
กาชาด เพื่อนำกลับไปผลิตเป็นกระเป๋า upcycling จำหน่ายและออกแบบโดยบริษัท Greyhound โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่าย
กระเป๋าก็นำกลับมามอบให้สภากาชาดไทย เป็นการสร้างมูลค่าและใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

สำหรับแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ปีน้ี บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) พัฒนาให้มีมิติ สวยงามและเสมือนจริงข้ึนไปอีกข้ัน    สร้างอวตารให้
ผู้เที่ยวชมงานได้แต่งตัวและเพลิดเพลินไปในงาน โดยมีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การปลูกต้นไม้ออนไลน์ การจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Commerce แต่ง Avatar ชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ 360 องศา Game center และ Event passport ลุ้นทองคำ การ
ตรวจดวงชะตาพยากรณ์ออนไลน์ และร่วมบริจาคเงินเป็นผู้ให้กับสภากาชาดไทยผ่านการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8 - 18 
ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่าง Onground ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00–22.00 น. วันสุดท้ายปิด
งานเวลา 23.00 น. และตลอด 24 ช่ัวโมง ที่ www.งานกาชาด.com หรือ www.redcrossfair.com สำหรับท่านที่จะมาเที่ยวงานกาชาดที่สวน
ลุมพินี ขอความร่วมมือให้เดินทางโดยรถสาธารณะขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวก และให้ผู้มาเที่ยวงานกาชาด  นำกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้ามาด้วยเพื่อ
ลดการใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะในงานกาชาด และเที่ยวชมงานในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 


