
สรุปข่าวประจำในวันที่ 1 ธ.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ข่าวสั้นทันโลก: เร่งสอบที่ดิน "น้าแอ๊ด" (ไทยรัฐ 1 ธันวาคม 2565 หน้า 12) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลักลอบตัดไม้ประดู่เถื่อน (เดลินิวส์ 2 ธันวาคม 2565 หน้า 6) 

ข่าวเว็บไซต์ 
แจงที่ดิน 'แอ๊ด คาราบาว' รอออกโฉนด ตร.ตั้งคณะทำงาน ตรวจปมรุกป่า (ข่าวสด 30 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7391967 
เชสเตอร์ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ร่วมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (สยามรัฐ 30 พฤศจิกายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/403798 
องคมนตรีเป็นประธานเปิด “งานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563-2565 ขยายผลการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พิมพ์ไทย 30 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.pimthai.co.th/131278 
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แจงที่ดิน 'แอ๊ด คาราบาว' รอออกโฉนด ตร.ตั้งคณะทำงาน ตรวจปมรุกป่า  

 
30 พ.ย. 2565 - 15:57 น.  

เผยที่ดิน ‘แอ๊ด คาราบาว’ รอออกโฉนด หลังได้น.ส.3ก ต้ังแต่ปี 2535 ด้านตำรวจต้ังคณะทำงานสอบสวน ปมรุกป่า เตรียมประสานข้อมูล
จากหน่วยงานอื่น  

วันที่ 30 พ.ย.2565 นายธเนศ ชาตะวาหะ เจ้าพนักงานที่ดิน จ.สระบุรี สาขาแก่งคอย กล่าวถึงกรณีมีการแจ้งเอาผิดนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด 
คาราบาว ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งขาตินั้นว่า จากการตรวจสอบพบว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวปัจจุบัน ทางแอ็ด คาราบาวได้ยื่นจอการออกโฉนดไว้ แต่
ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน เพราะอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของสำนักงานท่ีดิน 

ทั้งนี้ท่ีดังกล่าว ปัจจุบันมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. ตั้งแต่ปี 2535แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่นักร้องตำนานเพื่อชีวิตซื้อมา โดยออกมาจากแบบ
แจ้งการครอบครองหรือส.ค.1 สามารถนำมาออกสิทธิในช้ันท่ีสูงได้ โดยมีการแจ้งครอบครองไว้ในปี 2498 ทั้งนี้หน่วยงานได้มาตรวจสอบรังวัด อัน
เป็นขั้นตอนแรกของการขอออกโฉนดที่ดิน เมื่อได้รูปแบบแผนท่ีจากรังวัด ว่าท่ีดินอยู่ตรงไหนบ้าง ก็สามารถนำข้อมูลไปสอบถามจากส่วนราชการ 

โดยแอ๊ด คาราบาวได้ยื่นที่ดิน 2 แปลงเป็นน.ส.3ก. แปลงแรกเนื่อที่ราว 9 ไร่ ส่วนอีกแปลง เนื้อท่ี 24 ไร่ รวมทั้งหมด 35 ไร่ ทั้งนี้ทางป.ป.ท.ได้แจ้ง
ว่ากรณีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คงต้องหยุดรอผลการตรวจสอบของสำนักงานป.ป.ท.ก่อน 

พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรีเผยว่า ขณะนี้ตำรวจได้ตั้งคณะทำงานลงไปตรวจสอบว่ามีการบุกรุกครอบครองป่าถาวรในจุดดังกล่าว
หรือไม่ และตรวจสอบว่าการออกหนังสือรับรองน.ส.3ก. นั้นออกให้โดยชอบหรือไม่ โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการสอบสวน เพื่อร่วมทำงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไปในการหาข้อเท็จจริง 
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เชสเตอร์ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ร่วมปลูกป่าเพ่ิมพื้นที่สีเขียว เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 
สยามรัฐออนไลน์ 30 พฤศจิกายน 2565 17:36 น. ประชาสัมพันธ์  

 
บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด หรือเชสเตอร์ นำพนักงานจิตอาสา ปลูกป่าในพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ภายใต้โครงการ "ปันรัก ปันน้ำใจ" 
ปีที่ 9 เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย Net-Zero 

วันท่ี 30 พ.ย.65 นางสาวลลนา บุญงามศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด หรือ เชสเตอร์ ธุรกิจร้านอาหารในเครือ บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำพนักงานจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้
โครงการ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ปีที่ 9 โดยมี นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ 
พร้อมด้วยคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปลูกป่าอย่างถูกวิธี การฟื้นฟู  
และศึกษาธรรมชาติ ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

นางสาวลลนา บุญงามศรี กล่าวว่า เชสเตอร์ จัดโครงการปันรัก ปันน้ำใจ  ต่อเนื่องเป็นปีที่  9 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความ
ยั่งยืนของเครือซีพี ซึ่งกิจรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารนำพนักงานจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพาะกล้า ปั้นดินท่ีบรรจุเมล็ดกล้าไม้ (Seedball) และยิง 
Seedball เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก  เขา
พระยาเดินธง ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูป่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวไปแล้ว รวม 7,000 ไร่ 

 
"เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ และเชสเตอร์จิตอาสา ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทุกภาคส่วนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
ปลูกต้นไม้ ก็เป็นหนึ่งแนวทางในแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน" นางสาวลลนา กล่าว 

ทั้งนี้ โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จังหวัดลพบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บนพ้ืนท่ี 7,000 ไร่ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำของประเทศไทย ร่วมดูแลสมดุลระบบนิเวศ ต้นไม้ที่เติบโตในพ้ืนที่ยังช่วย
กักเก็บคาร์บอน มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
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องคมนตรีเป็นประธานเปิด “งานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563-2565 ขยายผล 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
30 พฤศจิกายน 2565  

 
วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563-2565 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายคน
รักษ์แฝก รักษ์น้ำ ป่า ดิน ด้วยแฝกองค์ภูมินทร์ ฟ้ืนถิ่น ยั่งยืน” จัดโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รักษาราชการแทนรอง
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการ
กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้
กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการและร่วมเสวนาในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน” 

จากนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ครั้งที่ 12 (ประจำปี 2563-2565) ภายใต้แนวคิด “รักษ์น้ำ ป่า ดิน ด้วยแฝกองค์ภูมินทร์ ฟื้นถิ่น ยั่งยืน” ผ่านกรอบความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน 
และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการขยายผลการปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน 

นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. กล่าวว่า จาก
ปรากฎการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ดินขาดอินทรียวัตถุ ไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานพระราชดำริตั้งแต่ปี 2534 ให้นำหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืช
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่รากหญ้าแฝกสามารถหยั่งลึกลงในดินมาช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต่อมาปี 2535 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ  ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองงานพระราชดำริ โดยมี สำนักงาน กปร. เป็นฝ่ายเลขานุการ
และเป็นแกนกลางในการประสานการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับท่ี 1 ตั้งแต่ 
พ.ศ.2536-2565 รวม 6 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายหญ้าแฝกประเทศไทยที่มีกว่า 50 หน่วยงานดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ” ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการดำเนินงาน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการศึกษา วิจัย ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริม ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกมาตามลำดับ กรมพัฒนาท่ีดินถือเป็นหน่วยงานหลักใน 
การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้การปลูกหญ้าแฝกให้กับเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกและผลิตกล้าหญ้าแฝก
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เกษตรกรนำไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมชลประทาน กรมทางหลวง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น 
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นอกจากน้ี เครือข่ายคนรักษ์แฝก เป็นอีกหนึ่งโครงการซึ่งเกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน 
กปร.และกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการปลูกหญ้าแฝกและยกย่องผลงานการปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ดำเนินงานช่วยหน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและน้ำ
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
พื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การสนับสนุนให้มีการ
จัดประกวดการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึนต่อไป 

ในการนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ กล่าวว่า จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝก ที่ได้พระราชทานไว้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 จวบจนปัจจุบันรวม 31 ครั้ง ทำให้เห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้ 
ความสนพระราชหฤทัยในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นอย่างมาก ทรงห่วงใยในวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการทำมาหากิน “หญ้าแฝก” จึงไม่ใช่เป็นเพียงวัชพืชที่ข้ึนในธรรมชาติเท่าน้ัน แต่รากของหญ้าแฝกสามารถช่วยใน
เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกท่านในที่นี้ก็คงทราบถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกเป็นอย่างดี และในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่
ผ่านมา ประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนตาลัส และ พายุโซนร้อนเซินกา ปริมาณน้ำจำนวนมากเอ่อล้นทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วย
ทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในเรื่องของหญ้าแฝก โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น รวมทั้งได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการ
ปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น และรอบอ่างเก็บน้ำอ่ืน ๆ ตลอดจนพ้ืนท่ีที่เหมาะสมต่อไป 

จากการรับฟังรายงานของเลขาธิการ กปร. ทำให้รับรู้ได้ว่า “โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จะยังดำเนิน
ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งการศึกษา วิจัย และการส่งเสริมขยายผล ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ อันจะทำให้ดินเกิดความชุ่มช้ืน เกิดธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ 

เป็นสิ่งที่น่าช่ืนชมอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายคนรักษ์แฝกที่มีการรวมตัวกันของภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านหญ้าแฝกให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขยายผลออกไปในวงกว้าง  
และเกิดความยั่งยืน โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานขับเคลื่อน  ผลักดันให้การ
ดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกก่อเกิดเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ  และต่อยอดไปยังด้านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการประกวดการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16 ปี เพื่อสืบสานพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน  ซึ่งการจัดการประกวดครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด และรางวัลรอง
ชนะเลิศและรางวัลชมเชยได้รับโล่จากองค์กรร่วมจัดพร้อมรับเกียรติบัตร  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 58 ผลงาน และมีผู้ผ่านการ
พิจารณารวม 25 ผลงาน ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทผลงาน ได้แก่ ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 
14 ผลงาน และประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์กับด้านออกแบบและถ่ายทอดองค์
ความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 11 ผลงาน 

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า การจัดงานมหกรรมครั้งนี้ริเริ่มจากโครงการเครือข่ายคนรักษ์แฝก ซึ่งกลุ่มผู้ได้รับรางวัลการประกวดฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เครือข่ายคนรักษ์แฝก ปลูกแฝก เรียนรู้คู่ภูมิปัญญา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเป็นการสืบสานพระราช
ปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมการขยายผล การปลูกหญ้าแฝกจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกและการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีชุมชน 
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ซึ่งในปัจจุบันโครงการเครือข่ายคนรักษ์แฝกได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่รูปแบบนิติบุคคล  ที่เรียกว่า “สมาคมเครือข่ายคนรักษ์แฝกประเทศไทย” 
โดยมี ปตท.เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในเครือข่ายกว่า 2,703 คน 

 

 

 

 


