
สรุปข่าวประจำในวันที่ 29 พ.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- เปิด 30 ป่านันทนาการ "ทางเลือก" การท่องเที่ยวใหม่ตามธรรมชาติ อนุรักษ์ป่า (ไทยรัฐ 29 พฤศจิกายน 2565 หน้า 7) 
- ข่าวสั้นทันโลก: แจ้ง "แอ๊ด'บาว"รุกป่า (ไทยรัฐ 29 พฤศจิกายน 2565 หน้า 12) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แจ้งจับแอ๊ดบาวรุกป่า (เดลินิวส์ 29 พฤศจิกายน 2565 หน้า 6) 
- งานกาชาด 2565 เที่ยวได้บุญที่สวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com (แนวหน้า 29 พฤศจิกายน 2565 หน้า 13) 

ข่าวเว็บไซต์ 
เปิด 30 ป่านันทนาการ "ทางเลือก" การท่องเที่ยวใหม่ทางธรรมชาติ (ไทยรัฐ 29 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2564581 
จบัตาชิงชัยซี 10 ทส. 8 ตําแหน่ง (ไทยรัฐ 28 พฤศจิกายน 2565)  
https://www.thairath.co.th/news/local/2564211 
ด่วน! ‘วีระ สมความคิด’ ลุยแจ้งจับ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง-มวกเหล็ก (เดลินิวส์ 28 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1731540/ 
วีระ นำชาวบ้าน แจ้งความ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง-มวกเหล็ก (มติชน 28 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3698871 
วีระ นำชาวบ้าน แจ้งความ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง-มวกเหล็ก (มติชน 28 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3698871 
'แอ๊ด คาราบาว' โดนอีกแล้ว! 'วีระ' แจ้งจับรุกป่า เผยพิรุธ จนท.ออกเอกสารสิทธิ์ (ข่าวสด 28 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7388423 
‘วีระ สมความคิด’ แจ้งความเอาผิด ‘แอ๊ด คาราบาว’ รกุป่าทับกวาง มวกเหล็ก (สยามรัฐ 28 พฤศจิกายน 2565) 
https://siamrath.co.th/n/403212 
งานกาชาด 2565 เที่ยวได้บุญที่สวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com (แนวหน้า 29 พฤศจิกายน 2565) 
https://www.naewna.com/lady/694862 
ชาวบ้านเขามะกา สระแก้วเดือดร้อนหนัก หลังช้างป่าบุกทำลายข้าวของ-พืชสวนเกษตรนานกว่า 3 สัปดาห์  
(เดลินิวส์ 28 พฤศจิกายน 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000113247 
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29 พ.ย. 2565 05:15 น. 

เปิด 30 ป่านันทนาการ "ทางเลือก" การท่องเที่ยวใหม่ทางธรรมชาติ 
ป่านันทนาการ...แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ “ทางเลือก” การท่องเท่ียวใหม่ทางธรรมชาติ! 

ป่านันทนาการ คือป่าที่ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั่วประเทศ  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและเอื้อต่อ
การศึกษาเรียนรู้ของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับได้สนุกผจญภัย ซึ่งป่านันทนาการที่ผ่านการคัดเลือก 
จำนวน 30 ป่า มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ป่าท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม มีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนท่ี
ป่าท่ัวประเทศไปจนถึงท้องทะเล 

“กรมป่าไม้มีแนวความคิดจัดตัง้ป่านันทนาการในรปูแบบสวนป่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและความโดดเด่นในพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นมีพื้นที่ท่ีมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประมาณ 109 พื้นท่ี โดยมุ่งเน้นใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการท่องเที่ยวของป่านันทนาการแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรและระบบ
นิเวศของพื้นที่ป่า ขณะเดียวกันสิ่งที่ดำเนินการไปพร้อมๆ กับการจัดตั้งป่านันทนาการคือการสร้างพลเมืองสร้างป่าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท
ขับเคลื่อนการทำงาน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีอยู่รอบๆเขตป่านันทนาการ เพื่อเป็นรากฐานสู่การร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืน ต่อมามีการคัดเลือกจาก 109 แห่ง ให้เหลือ 10 แห่งก่อนเพื่อนำร่อง โดยพิจารณาจากความพร้อม ท้ังสถานที่ บุคลากร ส่วนความสวยงาม 
แต่ละแห่งสวยงามแตกต่างกันไปอยู่แล้ว” นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของป่านันทนาการ 

โดยตั้งแต่ปี 2564 กรมป่าไม้ได้พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” โดยนำร่องก่อน 10 แห่ง ได้แก่ 
1.ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2.ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 3.ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี   
4.ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา 5.ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย 6.ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์   
7.ป่านันทนาการภูผาหินบ้างมุง จ.พิษณุโลก 8.ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี 9.ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ 10.ป่านันทนาการ
เกาะมุก จ.ตรัง โดยได้พัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน  10 จังหวัด  
ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

 
จากนั้น กรมป่าไม้พยายามยกระดับแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน  เพื่อรักษาผืนป่าให้คงความอุดม
สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยว พร้อมได้ดำเนินการประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่มอีก 
20 แห่ง ประกอบด้วย 1.ป่านันทนาการสวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย 2.ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง 3.ป่านันทนาการม่อนคลุย 
จ.ตาก 4.ป่านันทนาการน้ำตกหินตั้ง จ.อุดรธานี 5.ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา 6.ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา 7.ป่านันทนาการ
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น้ำตกวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา 8.ป่านันทนา การภูแลนคาด้านทิศใต้ จ.ชัยภูมิ 9. ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี 10.ป่านันทนาการ 
เขาศูนย์ จ.นครศรีธรรมราช 

11.ป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน จ.น่าน 12.ป่านันทนา การน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน 13.ป่านันทนาการน้ำตก 
ผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี 14.ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี 15.ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี 16.ป่านันทนาการเขาแด่น จ.
เพชรบุรี 17.ป่านันทนาการสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต 18.ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต 19.ป่านันทนาการเขาหว่าง–แหลมจมูกควาย จ.กระบี่ 
และ 20.ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา 

 
“ทั้ง 30 ป่านันทนาการ คาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสและรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรมป่าไม้  
กล่าว 

อย่างไรก็ตาม เพื่อต่อยอดการดำเนินงานและพัฒนาพื้นท่ีป่านันทนาการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาดและสามารถ
ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพื้นที่ กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการที่มีความ
พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ 2.ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ 
จ.ปราจีนบุรี 3.ป่านันทนา การทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา และ 4.ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการในวันที่  
1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่านันทนาการต่อไป 

นายวีระวัฒน์ แสงกระจ่าง ผอ.สำนักจัดการป่านันทนาการ กรมป่าไม้ กล่าวว่า ป่านันทนาการมีกฎหมายรองรับ เพื่อทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ถูกต้อง ส่วนการจัดเก็บเงินรายได้ เพื่อนำไปบำรุงและพัฒนาพื้นที่ ไปดูแลรักษาป่า ที่จัดเก็บ 4 แห่งก่อนเพราะมีความพร้อม สำหรับป่านันทนาการ
ที่ยังไม่พร้อม จะยังไม่จัดเก็บ 

“ป่านันทนาการ คือการรักษาป่าเดิมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าใหม่ การตั้งป่านันทนาการ เพ่ือให้ชาวบ้านและชุมชนรอบป่ารู้สึกเป็นเจ้าของและจะได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว มีรายได้จากการท่องเที่ยว ชาวบ้านจะทำหน้าท่ีเป็นร้ัวของป่าที่จะช่วยกันดูป่านันทนาการไม่ให้มีการบุกรุก” ผอ.
สำนักจัดการป่าชุมชน กล่าว 

“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่า ป่านันทนาการ จะเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะป่านันทนาการที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ มี
ความสวยงามไม่แพ้อุทยานแห่งชาติ แต่สิ่งที่เราอยากจะฝากคือการที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและชุมชนต้องทำให้ป่านันทนาการทั้ง 30 แห่ง เป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครบทุกมิติอย่างแท้จริง 

เพ่ือยกระดับการอนุรักษ์ป่า โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน. 
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28 พ.ย. 2565 07:38 น. 

จับตาชิงชัยซี 10 ทส. 8 ตําแหน่ง 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ซี 10) ประกอบด้วยรองปลัด ทส. 2 ตําแหน่งและผู้ตรวจราชการ ทส. 6 ตําแหน่ง 

โดยมีผู้มีสิทธิในตําแหน่งรองปลัด มี 9 คน คือ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ สํานักปลัด ทส. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนรินทร์ 
ประทวนชัย รอง อธิบดีกรมอุทยานฯ นายนิพนธ์ จํานงสิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
น.ส.พรศรี สุท ธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพิชิต สมบัติ มาก สํานักปลัด ทส. นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมฯ และ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานฯ 

ส่วนผู้มีสิทธิในตําแหน่ง ผู้ตรวจฯ มี 18 คน ส่วนใหญ่เป็นรายชื่อท่ีมีสิทธิในตําแหน่งรองปลัด ทส. แต่มีเพิ่มเข้ามา อาทิ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ นาง ภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รอง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เป็นต้น โดยผู้ที่
อาวุโสสูงสุดที่มีสิทธิทั้ง 2 ตําแหน่งคือนายวรพล นางภาวินี น.ส.ปรีญาพร ที่ครองตําแหน่งปี 2563 ส่วนที่อาวุโสน้อยที่สุดคือนายยงยุทธ ครอง
ตําแหน่งเดือน ส.ค.2565 
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ด่วน! ‘วีระ สมความคิด’ ลุยแจ้งจับ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง-มวกเหล็ก 
'แอ๊ด คาราบาว' งานเข้าอีก 'วีระ สมความคิด' พร้อม ป.ป.ท. ลุยแจ้งความ รุกป่าสงวนทับกวาง-มวกเหล็ก สระบุรี พร้อม ฟัน 157 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วย 
ลั่นเกาะติดคดีใกล้ชิด 

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:37 น. 

 
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ สภ.หินซ้อน (สภ.ย่อยแก่งคอย) จ.สระบุรี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำโดยนายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.
เขต 1 นำหนังสือร้องเรียนและเอกสารต่างๆ ท่ีได้รับมาจากประชาชน เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.สัมพันธ์ หมื่นพินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.
หินซ้อน เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตคนดัง โดยกล่าวหาว่า ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก รวม 35 ไร่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงที่ 1 รวม 2 ข้อหาด้วยกันคือ ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ/และบุกรุกครอบครองพื้นที่
ป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507/พ.ร.บ.ป่าไม้ 2485 และ แจ้งความกล่าวโทษ เจ้า
พนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) 

นายวีระ สมความคิด กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตั้งแต่เมื่อเดือน ต.ค. 2565 ให้มาตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับ
กวาง-มวกเหล็ก เพราะชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นไม่ให้เข้า -ออก และอ้างว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล จึง
ประสาน ป.ป.ท. มาตรวจสอบ พบว่ามีการออกใบจอง น.ส21 เมื่อ 7 ส.ค. 2534 และ ออก น.ส.3 ก เมื่อ 6 มี.ค. 2535 ซึ่งถือว่าผิดปกติ เพราะ
กระบวนการเร็วเกินไป เดิมมีการออกเอกสารสิทธิ 16 ไร่ และพบงอกเป็น 34 ไร่ จึงเช่ือว่าน่าจะออกโฉนดโดยมิชอบ ในกระบวนการนี้ จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการออกนี้ อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หากสาวถึงใครก็จะเอาผิดได้ เพราะคดีบุกรุกที่ดินข องรัฐไม่มี
หมดอายุความ 

นายวีระ กล่าวอีกว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้ช่ือเชิงธุรกิจท่องเที่ยวว่า “น้ำ ผา ป่าใหญ่” และจากการตรวจสอบช่ือใน น.ส.3 เป็นช่ือของ นาย
ยืนยง โอภากุล และมิได้ทำการเกษตรแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการพบว่า เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร บางส่วนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ อีกทั้งยังพบว่ามีการะเบิดเขา เปิดเส้นทางขึ้นภูเขาระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพื้นที่มีความลาดชัน มีต้นไม้ปกคลุม ล้อมรอบด้วย
ภูเขาหินปูนและแม่น้ำป่าสัก เบื้องต้นมีรายงานว่า นักร้องดังคนดังกล่าวได้ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ เค ยมีการแจ้ง
ความคนขับรถแบ๊กโฮที่เคยมาระเบิดภูเขาหินปูนมาแล้ว แต่ทำไมกรมป่าไม้จึงไม่ เข้ามาสำรวจ ปล่อยให้ มีการเทคอนกรีต สร้างรั้วเหล็ก ท้ังที่มี
หน้าท่ีคืนสภาพป่าบุกรุกให้กลับคืนสภาพดังเดิม ซึ่งกรณีนี้ ตนจะติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดต่อไป. 
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วีระ นำชาวบ้าน แจ้งความ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง-มวกเหล็ก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 - 17:45 น.  

 

วีระ นำชาวบ้าน แจ้งความ ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง-มวกเหล็ก 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ สภ.ต.หินซ้อน (สภ.ย่อยแก่งคอย) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าย
ประชาชนต้านคอร์รัปชัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำโดยนายธนวัฒน์ 
สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 นำหนังสือร้องเรียนและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมาจากประชาชน  เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.สัมพันธ์ 
หมื่นพินิจ (รอง สว.สอบสวน) สภ.ต.หินซ้อน เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตผู้โด่งดัง ครอบครอง
ทีด่ิน น.ส.3 ก รวม 35 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงที่ 1 โดยได้แจ้งกล่าวหาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี กับ “แอ๊ด 
คาราบาว” 2 ข้อหาด้วยกันคือ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และแจ้งความกล่าวโทษ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) 

นายวีระ สมความคิด กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ให้มาตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า “ทับ
กวาง-มวกเหล็ก” เพราะชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นไม่ให้เข้า-ออก และอ้างว่าเป็นท่ีดินส่วนบุคคล 

จึงประสาน ป.ป.ท.ให้มาตรวจสอบ จนพบว่ามีการออกใบจอง น.ส.1 เมื่อ 7 ส.ค.2534 และ ออก น.ส.3 ก เมื่อ 6 มี.ค.2535 ซึ่งถือว่าผิดปกติ 
เพราะกระบวนการเร็วเกินไป เดิมมีการออกเอกสารสิทธ์ิ 16 ไร่ และพบงอกเป็น 34 ไร่ จึงเช่ือว่าน่าจะออกโฉนดโดยมิชอบ ในกระบวนการนี้จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการออกนี้ อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หากสาวถึงใครก็จะเอาผิดได้ เพราะคดีบุกรุกที่ดินของรัฐไม่มี
หมดอายุความ 

นายวีระกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้ช่ือเชิงธุรกิจท่องเที่ยวว่า “น้ำ ผา ป่าใหญ่” ซึ่งช่ือใน น.ส.3 เป็นช่ือของนายยืนยง โอภากุล 
หรือแอ๊ด คาราบาว มิได้ทำการเกษตรแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการพบว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร  บางส่วนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และพบว่ามีการระเบิดเขา เพื่อเปิดเส้นทางขึ้นภูเขาระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพื้นท่ีมีความลาดชัน มีต้นไม้ปกคลุม ล้อมรอบด้วย
ภูเขาหินปูนและแม่น้ำป่าสัก 

เบื้องต้นมีรายงานว่า นักร้องดังทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์  ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีการแจ้งความคนขับรถแบ๊กโฮที่เคยมาระเบิดภูเขา
หินปูนมาแล้ว แต่ทำไมกรมป่าไม้จึงไม่เข้ามาสำรวจ และปล่อยให้มีการเทคอนกรีต สร้างรั้วเหล็ก ทั้งที่มีหน้าที่คืนสภาพป่าบุกรุกให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิม ซึ่งในกรณีนี้ ตนจะติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/รุกป่าทับกวาง-16.jpg
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'แอ๊ด คาราบาว' โดนอีกแล้ว! 'วีระ' แจ้งจับรุกป่า เผยพิรุธ จนท.ออกเอกสารสิทธิ์  

 
28 พ.ย. 2565 - 18:00 น.  

‘แอ๊ด คาราบาว’ โดนอีกแล้ว! ‘วีระ สมความคิด’ แจ้งจับรุกป่า ‘ทับกวาง-มวกเหล็ก’ เผยพิรุธ จนท.ออกเอกสารสิทธิ์ จาก 16 ไร่ งอกเป็น 
34 ไร่ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันท่ี 28 พ.ย.65 ที่ สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำโดย นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการ 
ป.ป.ท.เขต 1 นำหนังสือร้องเรียนและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมาจากประชาชน เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.สัมพันธ์ หมื่นพินิจ รองสว.(สอบสวน) 
สภ.หินซ้อน 

เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตช่ือดัง ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก รวม 35 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงที่ 1 โดยได้แจ้งดำเนินคดีกับ “แอ๊ด คาราบาว” 2 ข้อหาคือ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมีชอบ / และบุกรุก
ครอบครองพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และ แจ้งความกล่าวโทษ เจ้าพนักงานป่าไม้ฐานละเว้น (157) 

นายวีระ กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเมื่อเดือน ต.ค.65 ให้มาตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่า “ทับกวาง-มวกเหล็ก” 
เพราะชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นไม่ให้เข้า-ออก และอ้างว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล จึงประสาน ป.ป.ท.ให้มา
ตรวจสอบ จนพบว่ามีการออกใบจอง น.ส.1 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2534 และ ออก น.ส.3 ก เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2535 ซึ่งถือว่าผิดปกติ เพราะกระบวนการ
เร็วเกินไป เดิมมีการออกเอกสารสิทธ์ิ 16 ไร่ และพบงอกเป็น 34 ไร่ จึงเช่ือว่าน่าจะออกโฉนดโดยมิชอบ ในกระบวนการนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอน
การออกนี้อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หากสาวถึงใครก็จะเอาผิดได้ เพราะคดีบุกรุกท่ีดินของรัฐไม่มีหมดอายุความ 

นายวีระ กล่าวต่อว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้ช่ือเชิงธุรกิจท่องเที่ยวว่า “น้ำ ผา ป่าใหญ่” ซึ่งช่ือใน น.ส.3 เป็นช่ือของ นายยืนยง โอภากุล หรือ 
แอ๊ด คาราบาว มิได้ทำการเกษตรแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการพบว่า เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร บางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
และพบว่ามีการะเบิดเขา เพื่อเปิดเส้นทางขึ้นภูเขาระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพ้ืนท่ีมีความลาดชัน มีต้นไม้ปกคลุม ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน
และแม่น้ำป่าสัก 

เบื้องต้นมีรายงานว่า นักร้องดัง ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้  เคยมีการแจ้งความคนขับรถแบคโฮที่เคยมาระเบิดภูเขา
หินปูนมาแล้ว แต่ทำไมกรมป่าไม้จึงไม่เข้ามาสำรวจ และปล่อยให้มีการเทคอนกรีต สร้างรั้วเหล็ก ท้ังที่มีหน้าที่คืนสภาพป่าบุกรุกให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิม ซึ่งในกรณีนี้ตนจะติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/แจ้งจับแอ๊ด.jpg
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‘วีระ สมความคิด’ แจ้งความเอาผิด ‘แอ๊ด คาราบาว’ รุกป่าทับกวาง มวกเหล็ก 
สยามรัฐออนไลน์ 28 พฤศจิกายน 2565 17:50 น. ภูมิภาค  

 
วันที่ 28 พ.ย.2565 เวลา 14.00 น.ที่ สภ.ต.หินซ้อน (สภ.ย่อยแก่งคอย) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชน
ต้านคอรัปชั่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำโดยนายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี 
ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 นำหนังสือร้องเรียนและเอกสารต่างๆที่ได้รับมาจากประชาชน เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.สัมพันธ์ หมื่นพินิจ 
(รองสว.สอบสวน) สภ.ต.หินซ้อน เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) นักร้องเพื่อชีวิตผู้โด่งดัง ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก รวม 
35 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก จ.สระบุรี แปลงที่ 1 โดยได้แจ้งกล่าวหาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี กับ “แอ๊ด คารวบาว” 2 ข้อหา
ด้วยกันถือ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมีชอบ / และบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้ถาวร พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และ แจ้งความกล่าวโทษ เจ้าพนักงานป่าไม้
ฐานละเว้น (157) 

นายวีระ สมความคิด กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเมื่อเดือน  (ต.ค.2565) ให้มาตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า  
“ทับกวาง-มวกเหล็ก” เพราะชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นท่ีได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นไม่ให้เข้า-ออก และอ้างว่าเป็นท่ีดินส่วนบุคคล จึง
ประสาน ป.ป.ท.ให้มาตรวจสอบ จนพบว่ามีการออกใบจอง น.ส.1 เมื่อ 7 ส.ค.2534 และ ออก น.ส.3 ก เมื่อ 6 มี.ค.2535 ซึ่งถือว่าผิดปกติเพราะ
กระบวนการเร็วเกินไป เดิมมีการออกเอกสารสิทธิ์ 16 ไร่ และพบงอกเป็น 34 ไร่ จึงเช่ือว่าน่าจะออกโฉนดโดยมิชอบ ในกระบวนการนี้จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าขั้นตอนการออกนี้อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  หากสาวถึงใครก็จะเอาผิดได้ เพราะคดีบุกรุกที่ดินของรัฐไม่มี
หมดอายุความ 

นายวีระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้ช่ือเชิงธุรกิจท่องเที่ยวว่า “ น้ำ ผา ป่าใหญ่” ซึ่งช่ือใน น.ส.3 เป็นช่ือของ นายยืนยง โอภากุล 
หรือ แอ๊ด คาราบาว มิได้ทำการเกษตรแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการพบว่า เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร บางส่วนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และพบว่ามีการะเบิดเขา เพื่อเปิดเส้นทางขึ้นภูเขาระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพื้นที่มีความลาดชัน มีต้นไม้ปกคลุม ล้อมรอบด้วย
ภูเขาหินปูนและแม่น้ำป่าสัก เบื้องต้นมีรายงานว่า นักร้องดัง ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีการแจ้งความคนขับรถ
แบคโฮที่เคยมาระเบิดภูเขาหินปูนมาแล้ว แต่ทำไมกรมป่าไม้จึงไม่เข้ามาสำรวจ และปล่อยให้ มีการเทคอนกรีต สร้างรั้วเหล็ก ทั้งที่มีหน้าที่ คืน
สภาพป่าบุกรุกให้กลับคืนสภาพดังเดิม ซึ่งในกรณีนี้ตนจะติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20221128/93d3001085825727c352fc47bc9156c22e3b82622d5a5a4d62e4bd37788c638c.jpeg?itok=fvvQLODP
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221128/8fe1e79dc0a938b9ccf6747e1abef266afc05842f8be6e0d5c9b6c7d79611483.jpeg?itok=8DU_qWYW
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221128/df71ebc48366c8cb845331893ab7708e818733a927953bc562a4fd7967b6fbc7.jpeg?itok=CiV6Xoxz
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20221128/0bd15407af8ff8471f323b90137f6ac170dd182c8a9bbf7f236eb5caa9e32444.jpeg?itok=pZS50OgE
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ชาวบ้านเขามะกา สระแก้วเดือดร้อนหนัก หลังช้างป่าบุกทำลายข้าวของ-พืชสวนเกษตรนานกว่า 3 สัปดาห์ 
เผยแพร่: 28 พ.ย. 2565 12:36   ปรับปรุง: 28 พ.ย. 2565 12:36   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
สระแก้ว - ชาวบ้านเขามะกา จ.สระแก้ว เดือดร้อนหนัก หลังช้างป่าพ้ืนที่ป่ารอยต่อ ต.สระขวัญ-ศาลาลำดวน บุกทำลายข้าวของและพืชสวน
เกษตรนานกว่า 3 สัปดาห์ ด้าน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ  เร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ พร้อม
เตือนชาวบ้านอย่าทำให้ช้างตกใจ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้ามืดวันนี้ (28 พ.ย.) ชาวบ้านเขามะกา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี ม.10 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวนกว่า 20 คน ได้
ช่วยกันจุดประทัดขับไล่ช้างป่าจากพื้นที่ป่ารอยต่อ ต.สระขวัญ และ  ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว ที่เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร และ
สิ่งของของชาวบ้านได้รับความเสียหายแทบทุกวัน จนชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำไร่ ทำสวน และเป็นเช่นน้ีมานานเกือบ 3 สัปดาห์ 

โดยชาวบ้านบอกว่า ช้างป่าที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านมีความสูงประมาณ 3 เมตร น้ำหนักประมาณ 3-4 ตัน และเมื่อได้ยินเสียงประทัดได้วิ่งหนีออก
หมู่บ้านไป 

ขณะที่ นายไพรัช ฉิมมากูร ชาวบ้านเขามะกา บอกว่า ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และต้องการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยผลักดันช้างออกจากพ้ืนท่ีเป็นการด่วน 

ล่าสุด นายชาตรี ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพ่ือประชุมร่วมกับ
อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ซ่ึงมี นายสมศักดิ์ ปัญญาสัย ประธาน ทสม.อำเภอเมืองสระแก้ว 
และผู้ใหญ่บ้านเขามะกา ม.10 ต.ศาลาลำดวน และ ม.5 บ้านหนองไผ่ ต.สระขวัญ ที่ศาลากลางเขามะกา  

เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ และทำลายทรัพย์สิน รวมทั้งผลผลิตทางเกษตรของประชาชน 

นายชาตรี เผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน และประชาชนห้ามเข้าใกล้ช้างป่าโดยเด็ดขาด และห้ามกดดันช้างป่า 
เนื่องจากช้างป่าอาจเกิดความเครียด และมีพฤติกรรมดุร้ายมากข้ึน  

และตนเองในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ประสานงานไปยังสำนักบริหารงานพ้ืนท่ีอนุรักษ์ที่ 1 (สบอ.1) 
ปราจีนบุรี เพื่อขออนุมัติเคลื่อนย้ายช้างป่าตัวดังกล่าวกลับถิ่นอาศัยเดิม 
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งานกาชาด 2565 เที่ยวได้บุญที่สวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com 
วันอังคาร ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 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 ที่สวนลุมพินี 
และงานกาชาด Online บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกิจกรรมหารายได้ของสภากาชาดไทย
และเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับต้นๆ ที่ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งการสร้างสรรค์งานกาชาดลงบน
แพลตฟอร์มในโลกเสมือนจริง เป็นการขยายกลุ่มผู้เที่ยวชมงานกาชาดออกไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต่างประเทศที่ไม่สะดวกหรือไม่เคยมา
เที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีอีกด้วย ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานท่ีเชื่อมโยงท้ังที่สวนลุมพินีและที่ www.งานกาชาด.com” 

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
กาชาดประจำปี 2565 กล่าวถึงความพิเศษภายในงานกาชาด 2565 เผยว่า 

Beloved ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ครบ 66 ปี จึงเป็นโอกาสที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อลงนามถวายพระพร มีซุ้มนิทรรศการสร้างสรรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริง Interactive wall 
นิทรรศการที่มีชีวิตถ่ายทอดพระราชกรณียกิจเหตุการณ์ 

บ้านเขาล้านที่เป็นประวัติศาสตร์ และแจกกล้าไม้มหามงคล 99,999 ต้น จากกรมป่าไม้ แจกวันละ9,000 ต้น ชนิดกล้าไม้ อาทิ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
ต้นยอบ้าน สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับกล้าไม้มงคลนี้ได้ที่กรมป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้นๆ ในระยะเวลาของการจัดงานกาชาดเช่นเดียวกันนี่ก็
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะได้ร่วมกันแสดงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านในงานกาชาดประจำปีนี้ด้วย  รวมถึงในปีนี้มีความพิเศษสภากาชาดไทยได้รับ
พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย มาจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” (Chat & Charity) ปีท่ี 2 จำนวน 16 ตัว 35 บาท หรือ 50coin รายได้สมทบ
โครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิสภากาชาดไทย” 
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นอกจากนี้ภายในยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะมอบความสุข ความสนุกสนาน อาทิ ลิ้มรสของอร่อยจากร้านเด็ด ร้านดังท่ีคัดสรรมาถึง 250 ร้าน 
การจำหน่ายสลากกาชาด เสี่ยงโชค สอยดาว ชิงรางวัลมากมาย การแสดงเปิดหมวก ให้กับนักร้อง นักดนตรีอิสระ มาสร้างสีสันและความสนุกสนาน
ในงาน นอกจากจะมีการแสดงท่ีน่าสนใจตลอด 11 วัน จากกระทรวงวัฒนธรรม และภาคี เครือข่าย หน่วยงานสังกัดต่างๆ ที่ส่งการแสดงมาร่วมงาน
แล้วก็มีกิจกรรมเปิดหมวกที่จะอยู่บริเวณทางเข้าประตู 1 ตลอดเส้นทางภายในสวนลุมพินี ทั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญกับการแสดงเปิดหมวกนี้ได้อีก
ด้วยผ่านกล่องรับบริจาคของสภากาชาดไทย การพยากรณ์ดวงชะตา โซนสวนสนุกมีเครื่องเล่นหลากหลาย บ้านผีสิง  และหน่วยงานภายใน
สภากาชาดไทย กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. รับบริจาคดวงตาอวัยวะ จำหน่ายยาจุฬาโอสถ ที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น 

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

สำหรับแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ปีนี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) พัฒนาให้มีมิติ สวยงามและเสมือนจริงขึ้นไปอีกขั้น สร้างอวตารให้ผู้
เที่ยวชมงานได้แต่งตัวและเพลิดเพลินไปในงาน 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. วันสุดท้ายปิดงานเวลา 
23.00 น. และตลอด 24 ช่ัวโมง ที่ www.งานกาชาด.com หรือ www.redcrossfair.com สำหรับท่านที่จะมาเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินี ขอ
ความร่วมมือให้เดินทางโดยรถสาธารณะขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวก และให้ผู้มาเที่ยวงานกาชาด นำกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดการใช้
พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะในงานกาชาด และเที่ยวชมงานในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


