
  
น.ต.จ ำลอง สุขผล                                  
หน.สอห.ศสด.อศ.  

  



  
ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ  

      - เกิดเมื่อ ๒๘ ส.ค.๐๒ ที่ อ. เมือง จว.สมุทรสำคร  
      - พ่อแม่มีอำชีพท ำนำและค้ำขำย 
      - ปัจจบุันอำยุ ๕๙ ป ี
      - ต ำแหน่งปัจจุบันคือ หน.สถำนีอุทกศำสตร์หัวหิน  
        ศูนย์สนับสนุนกำรเดินเรือ อศ. (หน.สอห.ศสด.อศ.) 
      - จบ ม.๖ จำกศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน จว.สมุทรสำคร 
        เมื่อ ๙ เม.ย.๓๕ 
       



 ประวัติกำรรับรำชกำร 
     > ปี ๒๕๒๔ เป็นพลทหำร อยู่ ร.ล.จนัทร และ ร.ล.สุริยะ 
     > ปี ๒๕๒๖ สมัครรับรำชกำรต่อที่กองเครื่องหมำยทำงเรือ อศ.  

      ...อยู่ประภำคำรเกำะไผ่             ๔  ปี  
       ...อยูป่ระภำคำรหนิสมัปะยื้อ        ๓  ปี 
       ...อยู่ประภำคำรเกำะมัตโพน        ๒  ปี 
       ...อยู่ประภำคำรเกำะตะเภำน้อย    ๒  ปี  
    > ปี ๒๕๔๑ ติดยศ เรือตรี เป็นประจ ำแผนกช่ำงเครื่องหมำยทำงเรือ    
       กองเครือ่งหมำยทำงเรือ อศ.  
       ...ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนที่ดิน ทร.ที่ อศ.ใช้ประโยชน์     
         แทนนำยทหำรชั้นยศ น.ท. ท่ีเบื่องำนที่ดินและลำออก ตั้งแต่นั้น 
         มำเป็นช่วง ๆ ถึงปจัจุบัน 



 ประวัติกำรรับรำชกำร (ต่อ) 
     > ๑ ต.ค.๕๕ เป็น ธง.จก.อศ. 
     > ๑ ต.ค.๕๖ เป็น หน.คลงัเครื่องหมำยทำงเรือ กคม.ศสด.อศ. และ 
        รรก.ธง จก.อศ. 
     > ๑ ต.ค.๕๗ – ๑ เม.ย.๕๙ เป็น หน.คลังเครื่องหมำยทำงเรือ กคม.ศสด.อศ. 
     > ๑ เม.ย.๕๙ – ปัจจุบัน   เป็น หน.สถำนีอุทกศำสตร์หัวหิน  
        ศูนย์สนับสนุนกำรเดินเรือ อศ. (หน.สอห.ศสด.อศ.) 
 
 



 ผลงำนที่ผ่ำนมำของ น.ต.จ ำลอง สุขผล 
 

    > ตั้งแต่เปน็ เรือตรี เมื่อปี ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน ได้รับมอบหมำยจำก อศ. และ  
       ได้รับมอบอ ำนำจจำก ทร. หลำยครั้ง ให้ท ำงำนที่ดิน ทร. ที่ อศ.ใช ้
       ประโยชน์ในเรื่องกำรขอใช้ประโยชน์ที่ดินจำกหน่วยต่ำงๆ  กำรขอออก 
       เอกสำรสิทธิท์ี่ดิน  และกำรขึ้นทะเบยีนที่ดิน ทั้งหมด ๒๓ แปลง 
 
       ... ท ำได้ส ำเร็จเรียบร้อย ๒๑ แปลง และ 
 
       ... อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรใกล้ส ำเร็จเรียบร้อยในปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๒ แปลง 



 ผลงำนที่ผ่ำนมำของ น.ต.จ ำลอง สุขผล (ต่อ) 
    > งำนที่ดินที่ท ำได้ส ำเรจ็เรียบร้อย ๒๑ แปลง ได้แก่ 

         ๑. ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟท่าจีน จว.สมุทรสาคร 

        ๒. ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟแหลมเทียน จว.สุราษฎร์ธานี  

        ๓. ที่ดินสร้างหลักไฟก ากับร่อง หมายเลข ๒ บริเวณทางเข้า ฐท.พง.  

        ๔. ที่ดินสร้างกระโจมไฟหินขี้นก จว.พังงา  

        ๕. ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟปากน้ าตะโก จว.ชุมพร      

        ๖. ที่ดินกระโจมไฟวชิรรุ่งโรจน์ (เกาะแรด) จว.ประจวบคีรีขันธ์   

        ๗. ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟสงขลา (เขาตังกวน) จว.สงขลา  

        ๘. ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟเกาะหมา จว.กระบี่ 

        ๙. ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟเกาะนก จว.กระบี่ 

      ๑๐. พื้นทีง่อกหน้าที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟแหลมตาชี จว.ปัตตานี  

  



 ผลงำนที่ผ่ำนมำของ น.ต.จ ำลอง สุขผล (ต่อ) 
    > งำนที่ดินที่ท ำได้ส ำเรจ็เรียบร้อย ๒๑ แปลง ได้แก่ 

          ๑๑. ที่ดนิที่ตั้งกระโจมไฟเกาะกระ จว.นครศรธีรรมราช  

         ๑๒. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี  

         ๑๓. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟแหลมซุย จว.สุราษฎร์ธานี  

         ๑๔. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟแหลมเกาะปู จว.ตราด 

         ๑๕. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟเกาะช้าง จว.ตราด  

         ๑๖. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟเกาะเสม็ด จว.ระยอง และทางขึ้นกระโจมไฟ 

         ๑๗. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟระยอง (แหลมเจริญ) จว.ระยอง   

         ๑๘. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟวชิรปภา (เขาตะเกียบ) จว.ประจวบคีรขีันธ์  

         ๑๙. ทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟแหลมผกัเบี้ย จว.เพชรบุร ี

         ๒๐. ทีด่ินงอกหน้าทีด่ินทีต่ั้งสถานีวิทยุเพื่อการหาต าบลที่หลังสวน จว.ชุมพร  

         ๒๑. ทีด่ินที่ตั้งประภาคารแหลมสงิห์ จว.จันทบุรี  

 



 ผลงำนที่ผ่ำนมำของ น.ต.จ ำลอง สุขผล (ต่อ) 
    > ที่ดินอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรใกล้ส ำเร็จเรียบร้อยในปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๒ แปลง 
        ๑. ที่ดินทีต่ัง้กระโจมไฟระโนด จว.สงขลา อยู่ระหว่างรวบรวมขอ้มูลเสนอ ผู้ว่าราชการ     
จังหวัดสงขลา เพือ่เสนอกระทรวงมหาดไทย ตั้งกรรมการพจิารณาถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อ
ออก นสล. และน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งกระโจมไฟระโนด 

        ๒. ที่ดินทีต่ัง้กระโจมไฟแหลมแม่ร าพึง จว.ประจวบคีรีขันธ์ การด าเนินการแล้วดงันี ้

            ขณะนีท้ี่ประชุมสภา อบต.แม่ร าพึง และที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติ
เห็นชอบให้ ทร.ใชป้ระโยชน์ท่ีดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง เนือ้ที่ ๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร่    
ได้ตามท่ีขอ 

            งานที่เหลือคอืรวบรวมรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที ่ทร.จะจัดตัง้บนที่ดนินี้ เสนอส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ประจวบคีรีขันธ์   เพือ่พิจารณาเสนอผูว้่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากน้ันผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเสนอกรมปา่ไม้เพือ่พจิารณา 
อนญุาตเป็นขั้นตอนสดุท้าย งานท่ีเหลือทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๔๕ วัน กจ็ะเสร็จสมบูรณ์  

   
 
 



เกียรติประวัติกำรท ำงำนและรำงวัลที่ได้รับ 
    > ปี ๒๕๓๘ พ.จ.อ.จ ำลอง  สุขผล  
       ข้ำรำชกำรดีเด่น อศ. ระดับประทวน ได้รับโล่และใบประกำศเกียรติคุณ 
 
    > ปี ๒๕๔๖ ร.ท. จ ำลอง สุขผล  
       ข้ำรำชกำรดีเด่น อศ. ระดับสัญญำบัตร ได้รับโล่และใบประกำศเกียรติคุณ 
       เนื่องจำกสำมำรถติดต่อและด ำเนินกำรให้รำษฎร ๒ รำย ยินดีมอบที่ดินให้ ทร. 
       ใช้ประโยชน์ได้ส ำเร็จ 
       
         
         

 
        



ผลงำนที่เห็นว่ำสมควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อยกย่อง 
เป็นบุคคลดีเด่นของ ทร.ในปี งป. ๖๑ 

 
    > ในปี งป.๖๑ น.ต.จ ำลอง  สุขผล มีผลงำนที่โดดเด่น ๓ เรื่อง คือ 
       ๑. สำมำรถด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟวชิรปภำ          
(เขำตะเกียบ) จว.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๓๔-๐-๔๗.๕๐ ไร่ ที่ค้ำงมำตั้งแต่  
ปี ๒๕๑๕ และมีปัญหำฟ้องร้องกันมำก ให้เป็นที่รำชพัสดุได้ส ำเร็จ พร้อมทั้ง
ขอออกเอกสำรสิทธิ์ นสล. ปักหมุดทองเหลืองของส ำนักงำนที่ดินฯ รอบแนว
เขตที่ดิน จ ำนวน ๑๗ หมุด และรำยงำน ทร. (ผ่ำน ฐท.กท.) เรียบร้อยแล้ว 
        
         

 
        



ผลงำนที่เห็นว่ำสมควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อยกย่อง 
เป็นบุคคลดีเด่นของ ทร.ในปี งป. ๖๑ (ต่อ) 

      ๒. ได้รับมอบอ ำนำจจำก ทร.เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙ ในกำรยื่นขอใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแม่ร ำพึง ต .แม่ร ำพึง อ.บำงสะพำน        
จว.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งกระโจมไฟแหลม     
แม่ร ำพึง เป็นเส้นทำงล ำเลียงวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับซ่อมบ ำรุงกระโจมไฟฯ         
เป็นสถำนที่ติดตั้งระบบ AIS เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสนำมตรวจทำงอุตุนิยมวิทยำ 
เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงที่พักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติงำนตำมควำมจ ำเป็น และ
เป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ส ำหรับเป็นฐำนส่งก ำลังบ ำรุงส่วนหน้ำให้กับเรือด ำน้ ำใน
อนำคต 
       เรื่องนี้ค้ำงมำตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ขณะนี้ใกล้ส ำเร็จแล้ว กล่ำวคือที่ประชุม   
สภำ อบต.แม่ร ำพึง และที่ประชุมคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติเห็นชอบให้ ทร.
ใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่ำวได้ตำมที่ขอแล้ว 
         



ผลงำนที่เห็นว่ำสมควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อยกย่อง 
เป็นบุคคลดีเด่นของ ทร.ในปี งป. ๖๑ (ต่อ) 

      ๓. จัดท ำเอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “กำรขอใช้ที่ดินจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อรำชกำร
กองทัพเรือและประวัติที่ดินที่ อศ.ใช้ประโยชน์” ที่ทุกหน่วยทั้งในและนอก ทร. ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนที่ดินสำมำรถน ำไปใช้ได้ 
          โดยในเล่มจะรวมหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ ที่ดินจำก
กรมป่ำไม้ ที่ดินจำกกรมเจ้ำท่ำ ที่ดินสำธำรณประโยชน์จำกกรมที่ดิน และที่ดินจำกรำษฎร 
พร้อมด้วยตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร รวมทั้งประวัติที่ดิน ทร.ที่ อศ.ใช้ประโยชน์แต่ละแปลง 
          ทั้งหมดรวบรวมมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์จริงในกำรท ำงำนที่ดินมำตั้งแต่   
เรือตรี เมื่อปี ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลำประมำณ ๒๐ ปี  
          ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยำทำนแก่ข้ำรำชกำร ทร.รุ่นต่อๆ ไป เนื่องจำก น.ต.จ ำลองฯ       
จะเกษียณอำยุรำชกำรใน ๑ ต.ค.๖๒ แล้ว 
         

 
        



 เหตุผลที่เสนอผลงำนด้ำนงำนที่ดินของ น.ต.จ ำลอง สุขผล เป็นผลงำนส ำหรับ
พิจำรณำยกยอ่งเป็นบคุคลดีเด่นของ ทร. 

 
๑. ที่ดิน ทร.ที่ อศ. ใช้ประโยชน์ มีทั้งหมด ๙๖ แปลง ส่วนใหญ่คือ ที่ดินที่ตั้งประภำคำร กระโจมไฟ และ 
    เครื่องหมำยทำงเรือต่ำง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนเกำะ บนภูเขำ และในป่ำ เข้ำถึงได้ล ำบำก 
๒. งำนที่ดินที่ น.ต.จ ำลองฯ ท ำได้ส ำเร็จ เป็นงำนที่น่ำเบื่อและยำกล ำบำก เพรำะต้องเดินทำงไปติดต่อ 
    หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งใน กทม. และต่ำงจังหวัดห่ำงไกล เช่น อบต. อ ำเภอ จังหวัด ธนำรักษ์จังหวัด  
    กรมธนำรักษ์ กรมป่ำไม้ กรมที่ดิน กรมเจ้ำท่ำ และแต่ละแห่งต้องไปติดต่อหลำยครั้ง งำนที่ดินแต่ละ 
    แปลงจึงใช้เวลำหลำยปี และไม่มีใครอยำกท ำหรือสำมำรถท ำได้เหมือน น.ต.จ ำลองฯ  
๓. น.ต.จ ำลองฯ ท ำงำนที่ดินส ำเร็จได้ผลดีกว่ำผู้ใด เนื่องจำก น.ต.จ ำลองฯ พอมีฐำนะ มีรถยนต์ส่วนตัว  
    และมีคุณลักษณะพิเศษเหนือผู้ใดคือ มีควำมเสียสละสูงทั้งทรัพย์สิน เวลำ และควำมสุขส่วนตัว มี 
    ควำมมำนะอดทนเป็นพิเศษในกำรเดินทำงไปติดตำมงำนและเจรจำกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นคนสุภำพ  
    พูดจำนุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม ฉลำด ควำมจ ำดี หมั่นศึกษำ เก็บหลักฐำน ควำมรู้ และ     
    ประสบกำรณ์ และที่ส ำคัญคือมีศิลปะในกำรเจรจำต่อรองเป็นเลิศ หำผู้ใดเสมอเหมือน 



ควำมเป็นมำในกำรท ำงำนทีด่ินที่ตั้งกระโจมไฟวชิรปภำ 
 (เขำตะเกียบ) จว.ประจวบคีรขีันธ์

     เมือ่ ๒๐ มี.ค.๑๕ กห. มีหนังสือถึง มท. แจง้ว่ำ ครม.อนุมัตลิง ๑๙ ส.ค.๑๒ ให ้อศ. สร้ำงกระโจมไฟบนยอดเขำตะเกียบฯ เพือ่เป็น
เครื่องหมำยทำงเรือ  เนือ้ที่ประมำณ ๕๐ ไร ่  โดยด ำเนินกำรสร้ำงในป ีงป. ๒๕๑๕  และขอขึน้ทะเบียนที่ดนิบรเิวณดังกล่ำว   แต ่มท. 
ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร   เนือ่งด้วยไม่ม ีงป. ในกำรส ำรวจรังวัดที่ดนิ เรือ่งจึงค้ำงมำตั้งแต่ป ี๒๕๑๕ 



  
- ปี ๔๗ จก.อศ.มอบหมำยให้ ร.ท.จ ำลองฯ น ำที่ดินท่ีตั้งกระโจมไฟวชิรปภำ (เขำตะเกียบ)    
  ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ  
- ร.ท.จ ำลองฯ ได้ประสำน จนท. กรมที่ดิน ได้ทรำบว่ำ ที่ดินดังกล่ำว ทร.ใช้มำแต่เดิม    
  และใช้มำก่อนปี ๒๕๑๘ สำมำรถน ำขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุได้ 
- ร.ท.จ ำลองฯ รวบรวมแผนที่และเอกสำรต่ำง ๆ เสนอ ฐท.กท. เพื่อเสนอธนำรักษ์พ้ืนที่ 
  ประจวบคีรีขันธ์ พิจำรณำขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 
- ๑๒ มี.ค.๔๗ ธนำรักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดทุี่ดินที่ตั้งกระโจมไฟ 
  วชิรปภำ (เขำตะเกียบ) ให้เรียบร้อย 



  
- ปี ๕๙ ธนำรักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ เสนอส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำขำ 
  หัวหิน ออก นสล.ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟวชิรปภำ (เขำตะเกียบ)    
- ๕ ม.ค.๕๙ น.ต.จ ำลองฯ ได้ไปร่วมรังวัดระวังชี้แนวเขตที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟวชิรปภำ 
  (เขำตะเกียบ) ปรำกฏว่ำเจ้ำของพ้ืนที่ข้ำงเคียง เช่น เจ้ำท่ำ ป่ำไม้ เทศบำล อ ำเภอ จนท. 
  รำชพัสดุ ไม่มำร่วมระวังชี้แนวเขต และ จนท.ที่ดินแจ้งว่ำพ้ืนที่ลำดชันเกิน ๓๐ องศำ และ 
  ไม่มีเครื่อง GPS ที่จะสำมำรถรังวัดให้ได้ จึงจะขอยกเลิกกำรรังวัด 
- น.ต.จ ำลองฯ แจ้งว่ำให้ใช้แผนที่ของ อศ.ที่ส ำรวจด้วย GPS สว่นเจ้ำของพื้นที่ข้ำงเคียง     
  จะไปติดตำมเองให้ลงนำมรับรองแนวเขตทุกรำย จนท.ที่ดินจึงยินยอมรังวัดให้บำงส่วน   
  ส่วนที่เหลือจะใช้ตำมแผนที่ของ อศ. 
- หลังจำกนั้น น.ต.จ ำลองฯ ได้ติดตำมให้เจ้ำของพื้นทีข่้ำงเคียงลงนำมรับรองแนวเขตครบ   
  ทุกรำย แล้วรวบรวมหลักฐำนเสนอส ำนักงำนที่ดินฯ 
 
 



      - หลังจำกน้ัน น.ต.จ ำลองฯ ไดต้ิดตำมให้เจ้ำของพื้นที่ข้ำงเคียงลงนำมรับรองแนวเขตครบทุกรำย แล้วรวบรวมหลักฐำนเสนอ
ส ำนักงำนที่ดินฯ 
    



    เมื่อ ๑๔  พ.ย.๖๐  น.ต.จ ำลองฯ น ำหนังสือประกำศ เรื่องออกหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (นสล.) ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟ    
วชิรปภำ (เขำตะเกียบ) เนื้อที่ประมำณ ๓๔ – ๐- ๔๗.๕ ไร่ จำกส ำนักงำนที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำขำหัวหิน ไปปิด
ประกำศด้ำนข้ำงที่ดินกระโจมไฟวชิรปภำ (เขำตะเกียบ) จ ำนวน ๒ แผ่น นำน ๓๐ วัน ครบ ๓๐ วัน ไม่มีผู้ใดคัดค้ำน 
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำขำหัวหิน จึงเสนอผู้ว่ำฯ ลงนำม นสล. 



     เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๐ น.ต. จ ำลองฯ ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำขำหัวหิน ว่ำได้ออก นสล. เลขที่ ปข ๐๘๗๗ 
เนื้อที่ประมำณ  ๓๔ – ๐ - ๔๗.๕ ไร่ ให้กับที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟวชิรปภำ (เขำตะเกียบ) แล้ว เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐   ซึ่งปรำกฏว่ำเนื้อที่
มำกกว่ำหลักฐำนเดิม  ๘.๕  ตำรำงวำ น.ต.จ ำลอง ฯ จึงได้มีหนังสือเรียนธนำรักษ์พ้ืนประจวบคีรีขัน   ขอให้แก้ไขปรับปรุงทะเบียน
ที่รำชพัสดุให้ตรงกับ  นสล.  ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำง ทร. กับ กรมธนำรักษ์ และเพื่อน ำข้อมูลเสนอ ทร. ต่อไป     



    เมื่อ  ๕ ม.ค.๖๑  น.ต.จ ำลอง ฯ และก ำลังพล สอห.ศสด.อศ.  ได้หล่อคอนกรีตและฝังหมุดทองเหลืองจำกส ำนักงำนที่ดิน
สำขำหัวหินฯ จ ำนวน ๓ หมุดคือหมุด ก ข และ ค เพื่อหมำยเขตที่ดินให้ถูกต้องตรงกับที่ดินและรูปแผนที่ โดยใช้เครื่องหำต ำบล
ที่ด้วยดำวเทียมระบบ GPS   แบบมือถือ 

 



      เมื่อ ๕ - ๙ ก.พ.๖๑ น.ต.จ ำลองฯ น ำก ำลังพลจำก กรท.อศ. และ สอห.ศสด.อศ. ไปร่วมรังวัดหำต ำบลที่และหล่อคอนกรตีฝังหมุด
ทองเหลืองของส ำนักงำนที่ดินสำขำหัวหิน รอบแนวเขตที่ดินทีต่ั้งกระโจมไฟวชิรปภำ (เขำตะเกียบ) จ ำนวน ๑๗ หมุดเรียบร้อย  



                ควำมเป็นมำในกำรยื่นขอใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
                     ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแม่ร ำพึง  
   ต.แม่ร ำพึง อ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรขีันธ์ เนื้อที ่๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร่   
                                  ของ น.ต.จ ำลองฯ 
- เมื่อปี ๑๗ ทร. ได้มีหนังสือถึง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอใช้ที่ดินดังกล่ำวเนื้อที่ ประมำณ ๑๑๕ ไร่ เพื่อ  
  จัดเตรียมพื้นที่และด ำเนินกำรก่อสร้ำงกระโจมไฟแหลมแม่ร ำพึง ตำมโครงกำรพัฒนำเครื่องหมำยช่วยกำร 
  เดินเรือในน่ำนน้ ำไทย ที่ได้รับอนุมัติในปี ๑๗  แต่ยังไม่มีหนังสืออนุญำตให้ใช้พื้นที่ 
- เมื่อ ๒๔-๒๘ มิ.ย.๕๒ เจ้ำหน้ำที่ อศ.  ฐท.กท. และวนอุทยำนแหลมแม่ร ำพึงฯ ได้ร่วมกันด ำเนินกำรส ำรวจ 
  แนวเขต พร้อมทั้งจัดท ำผังหลักและแผนที่ที่ดินกระโจมไฟแหลมแม่ร ำพึง มำตรำส่วน ๑ : ๒,๐๐๐  
  เนื้อที่ ๗๓ - ๓ – ๐.๘๘๗ ไร่ 
- น.ต.จ ำลองฯ เป็นผู้รับมอบอ ำนำจจำก ทร. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙ ให้เป็นผู้แทน ทร. ในกำรยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์  
  ที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแม่ร ำพึง จว.ประจวบคีรีขันธ์   
- เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๙ น.ต.จ ำลองฯ บรรยำยสรุปชี้แจงที่ประชุมสภำ อบต.แม่ร ำพึง และที่ประชุมสภำ อบต. 
  แม่ร ำพึง มีมติที่เห็นชอบให้ กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ ใช้พื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแม่ร ำพึง 
  เนื้อที่ประมำณ ๗๓ – ๓ – ๐.๘๘๗ ไร่ ได้พร้อมทั้งมีหนังสือ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙  เรียน จก.อศ. ทรำบ 



- ๗ ต.ค.๕๙ น.ต.จ ำลองฯ ได้เสนอขอใช้ที่ดินฯ ตำมแบบฟอร์ม “ค ำขอใช้พื้นที่ของส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของ  
  รัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ ๑๓ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗”    
  พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน จ ำนวน ๕ รำยกำร ถึง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์  
 
- ๒๓ ธ.ค.๕๙ น.ต.จ ำลองฯ ร่วมรังวัดแนวเขตที่ดินที่ ทร. ขอใช้ ร่วมกับส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ   
  อุทยำนแห่งชำติอ่ำวสยำม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
- ๙ ก.พ.๖๐ ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สำขำเพชรบุรี ส่วนอุทยำนแห่งชำติ มีหนังสือ เรียน หัวหน้ำ    
  วนอุทยำนแม่ร ำพึง ให้วนอุยำนแม่ร ำพึง ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่ำว  แล้วเสนอควำมเห็นในกำรอนุญำตต่อไป  
- ๑ มี.ค.๖๐ วนอุทยำนแม่ร ำพึง มีหนังสือ เรียน ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สำขำเพชรบุรี อุทยำน 
  แห่งชำติอ่ำวสยำม พิจำรณำอนุญำตใช้พื้นที่เฉพำะในส่วนที่กันออก จ ำนวน ๒ ไร่ ๒ งำน ๓๒ ตำรำงวำ 
 

 



 
- ๒๒ มี.ค.๖๐ น.ต.จ ำลองฯ  มหีนังสือเรียน ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สำขำเพชรบุร ีว่ำ ทร. มีควำม  
  จ ำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ที่ดินเนื้อที่ ๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งกระโจมไฟ เส้นทำงล ำเลียงวัสดุอุปกรณ ์
  ส ำหรับซ่อมบ ำรุงกระโจมไฟ จำกชำยหำดถึงกระโจมไฟ  สถำนที่ตั้งระบบ AIS  สถำนที่ก่อสร้ำงสนำมตรวจ 
  ทำงอุตุนิยมวิทยำ สร้ำงที่พักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติงำนตำมควำมจ ำเป็น  และที่ส ำคัญคือเป็นพื้นที่  
  เตรียมไว้ส ำหรับเป็นฐำนส่งก ำลังบ ำรุงส่วนหน้ำให้กับเรือด ำน้ ำในอนำคต  ทั้งหมดเพื่อกำรพัฒนำประเทศ  
  ด้ำนเศรษฐกิจ และเพื่อกำรปฏิบัติกำรด้ำนยุทธกำรของกองทัพเรือ อันเป็นงำนด้ำนควำมม่ันคงของ 
  ประเทศ  จึงส่งข้อมูลส ำเนำเอกสำรกำรประกอบเรื่องรำวกำรขออนุญำตใช้ที่ดินฯ เพิ่มเติม 
    
- ๒๐ เม.ย.๖๐ อุทยำนแห่งชำติอ่ำวสยำม มีหนังสือ เรียน ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สำขำเพชรบุรี  
  แจ้งว่ำอุทยำนแห่งชำติอ่ำวสยำมพิจำรณำแล้วไม่ขัดข้องในกำรที่ กองทัพเรือ จะขอใช้ที่ดินเพื่อด ำเนินกำร   
  ดังกล่ำว  

  



- ๒ พ.ค.๖๐ ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สำขำเพชรบุรี  และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ   
  สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียน ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ำได้ท ำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  อีกครั้งหนึ่งปรำกฏว่ำกำรขออนุญำตดังกล่ำว  อุทยำนแห่งชำติอ่ำวสยำม ไม่ขัดข้อง 
- ๑๘ ก.ค.๖๐ ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกร มีหนังสือ เรียน อธิบดีกรมอุยำนแห่งชำติ 
  สัตว์ป่ำ และพันธ์พืช ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำบริเวณพื้นที่ที่กรมอุทกศำสตร์  
  กองทัพเรือ ขอใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำประเทศด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคง จึงเห็นควรกัน  
  พื้นที่ดังกล่ำวออกจำกพื้นที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติอ่ำวสยำม และแจ้งหน่วยงำนที่  
  เกี่ยวข้องทรำบ  
- ๒๐ ก.ค.๖๐ นำยธัญญำ เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์พืช สั่งกำรให้ 
  สอช. ให้น ำเข้ำที่ประชุม  คณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติพิจำรณำในโอกำสแรกที่มีกำรประชุม 



- ๑๙ ก.ย.๖๐ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์พืช มีหนังสือ เรียน จก.อศ. และเจ้ำหน้ำที่ที่ 
  เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเข้ำร่วมประชุมชี้แจง กับคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ พร้อมเอกสำร 
  ประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน ๒๐ ชุด  
- ๒๑ ก.ย.๖๐ น.ต. จ ำลอง ฯ  บรรยำยสรุปชี้แจง  คณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ 
  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  กำรปรับแก้แนวเขตอุทยำนแห่งชำติอ่ำวสยำม  โดยกันพื้นที่ส ำหรับกำรท ำประมงพื้นบ้ำนและกัน 
  พื้นที่บริเวณป่ำสงวนแห่งชำติ เนื้อที่ ๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร่ ให้ กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ เพื่อกำร 
  พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ หลังจำกนั้น กรมอุทยำนแห่งชำติฯ มีหนังสือ 
  ลง ๑๘ มิ.ย.๖๑ เรียน จก.อศ. ทรำบมติที่ประชุมฯ ดังกล่ำว 
        สรุป กองทัพเรือ จะต้องจัดท ำรำยงำนข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม (CHECK LIST) ประกอบ 
  เรื่องรำวกำรขออนุญำตตำมนัยหนังสือกรมป่ำไม้  ยื่นเรื่ องเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจำรณำเสนอ กรมป่ำไม้ อนุญำตเป็นขั้นตอนสุดท้ำย  





     เมือ่ ๑๕ ส.ค.๕๙  น.ต.จ ำลอง ฯ บรรยำยสรุปชี้แจง  อบต. แม่ร ำพึง สมัยสำมัญที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๕๙  และที่ประชุมสภำ อบต. แม่ร ำพึง     
มีมติเห็นชอบให ้กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ  ใชพ้ื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแม่ร ำพึง  เนื้อที่ ๗๓-๓-๐.๘๘๗  ไร ่ ได้ พร้อมทั้งมี
หนังสือลง ๒๓ ส.ค.๕๙ เรียน จก.อศ. ทรำบมติที่ประชุมฯ ดังกล่ำว  



       เมือ่ ๒๖ ต.ค.๕๙ น.ต.จ ำลอง ฯ  จนท. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๐ สำขำเพชรบุรี   จนท. สนง. ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม และ   จนท. วนอทุยำนอ่ำวสยำม  แตไ่มส่ำมำรถรังวัดขอบเขตที่ดนิ  ทร.  ขออนุญำตใช้ประโยชน์  เนื่องจำกมีฝนตก 
อำกำศปดิ เครือ่งหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมระบบ GPS  ไม่สำมำรถตรวจสอบแนวเขตที่ดินได ้



เมื่อ  ๒๓ ธ.ค.๕๙ น.ต.จ ำลองฯ ร่วมกับ จนท. สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และ จนท.วนอุทยำนแม่ร ำพึง  ตรวจสภำพ 
พื้นที่แนวเขตทีด่ินกระโจมไฟแหลมแม่ร ำพึงและรูปแผนท่ี เนื้อที ่๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร่ โดยใช้เครื่องหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมระบบ GPS    



     เมือ่ ๒๐ มี.ค.๖๐ น.ต.จ ำลองฯ  ประสำนงำนกับส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  ๓ สำขำเพชรบุรี ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรขอใช้
ประโยชน์ที่ดินฯ  แจ้งว่ำวนอุทยำนแม่ร ำพึง พิจำรณำอนุญำตใช้พืน้ที่เฉพำะในส่วนท่ีกันออก จ ำนวน ๒ ไร่ ๒ งำน ๓๒ ตำรำงวำ 
     เมือ่ ๒๒ มี.ค.๖๐  น.ต.จ ำลองฯ  มหีนังสอื เรียน ผอ.ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที ่๓ สำขำเพชรบุรี    ทร. มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใช้
ประโยชน์ที่ดนิเนื้อที ่๗๓-๓-๐.๘๘๗ ไร ่เพื่อเปน็ที่ตั้งกระโจมไฟ เส้นทำงล ำเลียงวัสดอุุปกรณส์ ำหรับซอ่มบ ำรุงกระโจมไฟ จำกชำยหำด                   
ถึงกระโจมไฟ  สถำนที่ตัง้ระบบ AIS  สร้ำงสนำมตรวจทำงอตุุนิยมวิทยำ เพื่อกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ  
  



  เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๐  ไดป้ระสำนกับ  กรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ  และพันธุ์พืช   (น.ส.พจนำรถ  วรรณฟู)   แจ้งให้ทรำบว่ำ                                     
ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ ฯ พิจำรณำว่ำบริเวณพื้นท่ีที่ กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ ขอใช้มีวตัถุประสงค์เพือ่กำรพัฒนำประเทศ             
ด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคง   ซึ่ง นำยธัญญำ เนติธรรมกุล   อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เห็นควร  สอช.                     
ให้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติพิจำรณำในโอกำสแรกที่มีกำรประชุม 

  



  เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐ บรรยำยสรุปช้ีแจ้งคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม  ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และที่ประชมุมีมตเิห็นชอบกำรปรับแก้แนวเขตอุยำนแห่งชำติอ่ำวสยำม โดยกันพื้นที่ส ำหรับกำรท ำประมง
พื้นบ้ำนและกันพื้นทีบ่รเิวณป่ำสงวนแหง่ชำต ิเนื้อที่ ประมำณ  ๗๓ - ๓ - ๐.๘๘๗ ไร ่ ให ้กรมอทุกศำสตร ์กองทัพเรือ  เพื่อกำรพฒันำด้ำน
เศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ หลังจำกนั้น กรมอุทยำนฯ มหีนังสือลง ๑๘ มิ.ย.๖๑ เรียน จก.อศ. ทรำบมติทีป่ระชุมฯ ดงักล่ำว   



      เมือ่ ๒๐ ก.พ.๖๑  ประสำนกับกรมอทุยำนแห่งชำติฯ (น.ส.จนัทรเ์พ็ญ เนียมหอม หัวหน้ำฝ่ำยอนุรักทรัพยำกร)  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
เรื่องที่คณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำตปิระชมุ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๐ ลง ๒๑ ก.ย.๖๐ มีมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ 
เพื่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ   เพื่อขออนุญำตจำกกรมป่ำไม้ต่อไป  



   เมือ่ ๑๘ มิ.ย.๖๑  ประสำนกับกรมอุทยำนแห่งชำติฯ  (นำยชลธร  ช ำนำญคิด ผอ. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกร ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ) 
ติดตำมควำมคืบหน้ำเรื่องรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐ นำยชลธรฯ  แจ้งว่ำเรื่อง
มติที่ประชุมฯ เซ็นเรือ่งออกไป  เมือ่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ และได้โทรตดิตำม และเมือ่ เวลำ ๑๔๓๐ ไดร้ับแจง้  จำกหน้ำหอ้งอธิบดีฯ ว่ำนำยจงคล้ำย  
วรพงศธร   รองอธิบดีฯ ปฏิบตัิรำชกำรแทนอธบิดีฯ  ไดล้งนำมหนังสอื ลง ๑๘ มิ.ย.๖๑  เรียน จก.อศ. ทรำบมติที่ประชุมฯ ดังกล่ำว  
   สรุป กองทัพเรือ จะต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูด้ำนสิ่งแวดลอ้ม ( CHECK LIST ) ประกอบเรือ่งรำวกำรขออนญุำตตำมนัยหนังสือกรมป่ำไม ้
ยื่นเรื่องเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์เพื่อพจิำรณำเสนอกรมป่ำไม ้อนญุำตเป็นขัน้ตอนสุดท้ำย   


