
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 3 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ( 

-   เดลินิวส
วาไรต้ี: 'ค้ำยัน'ดูแลรักษาต�นไม�ใหญ เสริมความแข็งแรงก อนล�มโค น (เดลินิวส
 3 พ.ย.63 หน�า 1,4)      

-   วี้ดบ้ึม!ด วนกะทู�-ป5าตองเข�าครม. (เดลินิวส
 3 พ.ย.63 หน�า 7) 

-   ปารีณาไม รอด-สั่งฟ:อง ผิดรุกป5า ตร.เชือด4ข�อหา ( ข าวสด 3 พ.ย. 63 หน�า 1,12 )  

-   สั่งฟ@นเอA-ปารีณา ฟ:อง4ข�อหา บุกรุกป5าราชบุรี ( เดลินิวส
 3 พ.ย. 63 หน�า 1,11 ) 

-   ตร.ฟ@น7ข�อหา'ปารีณา' คดีรุกป5าสงวนราชบุรี ( กรุงเทพธุรกิจ 3 พ.ย. 63 หน�า 9,12 ) 

-   ตร.ป5าไม�ส งสำนวน'ปารีณา'รุกป5า ( มติชน 3 พ.ย. 63 หน�า 3 ) 

ข�าวเว็บไซต( 

เครือซีพีร วมงาน ครบรอบ 5 ปG สถาปนา "น้ำพางโมเดล" ( บ�านเมือง 2 พ.ย. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/211230 

‘วราวุธ’ ชี้ เป_นหน�าท่ี ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป5า ระบุ ดำเนินการไปตามข้ันตอน ( มติชน 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2424750 

ปารีณาไม รอด-สั่งฟ:อง ผิดรุกป5า ตร.เชือด4ข�อหา (ข าวสด 3 พ.ย. 63) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_5242198 

ตร.ป5าไม�เตรียมส งสำนวนคดีปารีณารุกป5า กว า 2 พันหน�า ซ้ำจ อฟ@น ‘พ อทวี’บุกรุกป5า ราชบุรี 

( มติชน 2 พ.ย. 63  ) 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365264 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2423581 

'ปารีณา'โดนแล�ว! บก.ปทส.สรุปสำนวนส งอัยการฟ:องคดีรุกป5า 4 ข�อหา ( แนวหน�า 2 พ.ย. 63  ) 

https://www.naewna.com/local/529198 

“ปทส.” ฟ@น 4 ข�อหา “ปารีณา” รุกป5าราชบุรี 711 ไร  เตรียมรวบรวมสำนวนส งอัยการสั่งฟ:องคดี 

 (ข าวหุ�น 2 พ.ย. 63) 

https://www.kaohoon.com/content/398472 

บก.ปทส.สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ:อง ‘ปารีณา ไกรคุปต
’ คดีบุกรุกป5าสงวนแห งชาติรวม 4 ข�อหา 



( สำนักข าวอิศรา 2 พ.ย. 63  ) 

https://www.isranews.org/article/isranews/93195-isranews-557.html 

โครงการ ''Care the Wild'' โดย ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพ้ืนท่ีปลูกป5า( bluechipthai 2 พ.ย. 63 ) 
       https://www.bluechipthai.com/sociagossip-โครงการ_Care_the_Wild_โดย_ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา_ลงพ้ืนท่ีปลูกป5า-36393238 

โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพ้ืนท่ีปลูกป5าชุมชนบ�านเขาหัวคน 

จ.ราชบุรี ( มิติหุ�น 2 พ.ย. 63 ) 

 https://www.mitihoon.com/2020/11/02/205380/ 

โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพ้ืนท่ีปลูกป5าชุมชน  

( อีไฟแนนซ
ไทย 2 พ.ย. 63 )   

http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=SHdrSVdiSHVj
dWM9 

โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพ้ืนท่ีปลูกป5าชุมชนบ�านเขาหัวคน  

จ.ราชบุรี ( เอซีนิวส
 2 พ.ย. 63 ) 

http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256346471 

โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพ้ืนท่ีปลูกป5าชุมชนบ�านเขาหัวคน  

จ.ราชบุรี ( หุ�นอินไซต
 2 พ.ย. 63 ) 

https://www.hooninside.com/news-feed/187464/view/ 

เปxดความคืบหน�าโครงการทางพิเศษสายกะทู�-ป5าตอง ( บ�านเมือง 2 พ.ย. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/economy/211303 

ชงครม.สัญจรภูเก็ตสร�าง"ด วนกะทู�-ป5าตอง"ใช�ท่ีกรมป5าไม� ( เดลินิวส
 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.dailynews.co.th/economic/804669 

แกzงมาเฟGยหัวหิน ขู ทำร�ายเจ�าอาวาส หลังแฉนักการเมืองระดับชาติ ( มติชน 2 พ.ย. 63  ) 

https://www.matichon.co.th/region/news_2424436 

เจ�าอาวาสผวา มาเฟGยหัวหินขู กระทืบ ปมแฉนักการเมืองดัง จ�องฮุบท่ีดินวัด ( ข าวสด 2 พ.ย. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5237735 

ประชุมจนท.ระดับสูงไทย-อียู ครั้งท่ี 15 ( มติชนสุดสัปดาห
 2 พ.ย. 63  ) 



https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364958 

ข�อเสนอการแก�ป@ญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป_นธรรม(พีมูฟ) ( สยามรัฐ 2 พ.ย. 63  ) 

https://siamrath.co.th/n/194326 
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เครือซีพีร
วมงาน ครบรอบ 5 ป� สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโล#นสู
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.น
าน 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม พร#อมด#วย นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม นายนิพันธ3 บุญหลวง ผู#ว
าราชการจังหวัดน
าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน
แห
งชาติ สัตว3ป6าและพันธุ3พืช นายอดิศร นุชดำรงค3 อธิบดีกรมป6าไม# นายประยงค3 ดอกลำไย ผู#อำนวยการมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู#จัดการอาวุโส ด#านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ3 จำกัด พร#อมด#วย
หน
วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกว
า 300 คน เข#าร
วมงาน "ครบรอบ 5 ป� สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยน
ภูเขาหัวโล#นสู
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร
วมมือระหว
างกัน ณ โรงเรียนบ#านน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม
จริม จ.
น
าน  
ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู#จัดการอาวุโส ด#านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ3 จำกัด 
เป>ดเผยว
า "น้ำพางโมเดล" เป?นโครงการท่ี คุณศุภชัย เจียรวนนท3 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ3 เข#าร
วมมือกับภาคีเครือข
ายหลายภาค
ส
วน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ต้ังแต
ป� 2559 โดยมีเปFาหมายท่ีมุ
งฟHIนฟูป6าและรักษาผืนป6าธรรมชาติ ท่ีมีอยู
ถึง
ร#อยละ 90 ของ ต.น้ำพางให#ได#รับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนท#องถ่ินอย
างสมดุล และยั่งยืน มีการใช#ระบบฐานข#อมูล จำแนก
และกำหนดขอบเขต ท่ีดินทำกิน ท่ีอยู
อาศัย  ป6าชุมชน และผืนป6าธรรมชาติ เพ่ือวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีอย
างเหมาะสม ภายใต#การ
มีส
วนร
วมของทุกภาคส
วน รวมถึงการสร#างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเด่ียวมาสู
การผลิตในระบบเกษตร
ผสมผสาน ลดผลกระทบต
อสิ่งแวดล#อม เพ่ิมข้ึนอย
างน#อยป�ละ 20 % ของพ้ืนท่ีทำกินใน 5 ป� พ้ืนท่ีจะเปลี่ยนเป?นเกษตรผสมผสาน
ท้ัง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สร#างรายได#ท้ังในและนอกภาคเกษตรควบคู
ไปกับการอนุรักษ3 ดิน น้ำ ป6า อย
างสมดุล 
ปLจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแล#ว 5 ป� มีพ้ืนท่ีป6าท่ีได#รับการฟHIนฟูแล#ว 2,767 ไร
 สมาชิก 285 ราย จาก 10 
หมู
บ#าน ต.น้ำพาง จ.น
าน ผลผลิตสามารถสร#างรายได#ให#ชาวบ#าน มีการต้ังศูนย3เพาะกล#าไม#ชุมชน ศูนย3แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุ
มเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
https://www.banmuang.co.th/news/activity/211230 



 
 
‘วราวุธ’ ชี้ เป?นหน#าท่ี ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป6า ระบุ ดำเนินการไปตามข้ันตอน 
เม่ือเวลา 07.50 น. วันท่ี 3 พฤศจิกายน ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร3ท จ.ภูเก็ต นายวราวธุ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ทส.) ให#สัมภาษณ3ก
อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟFอง ในข#อหารุกป6าครอบครอง
ท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ป� และเตรียมส
งสำนวนให#พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟFองในวันท่ี 5 
พฤศจิกายน ว
า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป6าไม#มีหน#าท่ีเป?นเจ#าทุกข3แจ#งความดำเนินคดีผู#ท่ีถูกกล
าวหา นับต้ังแต
แจ#ง
ความจนถึงวันนี้ เป?นหน#าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยู
ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต#องดำเนินการต
อ ซ่ึงเราได#ส
ง
พยานหลักฐานไปเรียบร#อยท้ังหมดแล#ว หากตำรวจต#องการข#อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส
งไปให# ไม
ว
าจะเป?นหลักฐานหรือพยานเรื่องใด 
ทางกระทรวงทรัพยากรฯยินดีให#ความร
วมมือเต็มท่ี 
ผู#สื่อข
าวถามว
า จะมีการดำเนินการแจ#งข#อกล
าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม
 นายวราวุธกล
าวว
า เท
าท่ีทราบยังไม
มี ก็ยังเป?นไป
ตามท่ีแจ#งความไว#ก
อนหน#านั้น 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2424750 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปารีณาไม
รอด-สั่งฟFอง ผิดรุกป6า ตร.เชือด4ข#อหา 
3 พ.ย. 2563 
‘ปารีณา’ ไม
รอด ตร. ปทส.สรุปสำนวน สั่งฟFองคดีฟาร3มไก
รุกป6า บุกรุกป6าสงวน ในอ.จอมบึง จ.ราชบุรี พบความผิด 4 ข#อหาท้ัง 
พ.ร.บ.ป6าไม# พ.ร.บ.ป6าสงวนและพ.ร.บ. น้ำบาดาล โทษหนักสุดถึงคุก 20 ป� เจ#าตัวลั่นพร#อมสู#คดี ตอนนี้ยังทำงานอยู
เพราะยังอยู
ใน
สมัยประชุมสภา ด#านทนายความเตรียมยื่น ขอเอกสิทธิ์คุ#มครอง ยันไม
รุกป6า ชี้ทำอาชีพสุจริตเลี้ยงไก
 เป?นเกษตรกร ส
วนพ
อทวี ไกร
คุปต3 ก็ไม
รอดโดนคดีด#วย เตรียมแจ#งข#อหาเป?นรายต
อไป 
เม่ือวันท่ี 2 พ.ย. ท่ีบก.ปทส. พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล#อม) พร#อมด#วย พ.ต.อ. วัชรินทร3 พูสิทธิ์ รองผบก.ปทส. พ.ต.อ. ธีระพงษ3 วงศ3มุนีวร ผกก.กลุ
มงานสอบสวน 
บก.ปทส. พ.ต.ท.คำนวณ จันทร3อนันต3 รองผกก.กลุ
มงานสอบสวน บก.ปทส. และคณะพนักงานสอบสวน เข#าประชุมเพ่ือสรุปสำนวน
คดีครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 
พล.ต.ต.พิทักษ3กล
าวว
า คดีนี้พนักงานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดของสำนวนการสอบสวนจนเป?นท่ีเรียบร#อย หลังจากเม่ือต#น
เดือนต.ค.ท่ีผ
านมาทางป.ป.ช.ได#ส
งคดีกลับคืนมาให#บก.ปทส.รับไปดำเนินการ เบ้ืองต#นพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟFอง และ
เตรียมส
งสำนวนให#พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟFอง ซ่ึงตัวของ น.ส.ปารีณาเองก็นัดหมายกับพนักงานสอบสวนไว#แล#วด#วยว
า จะมา
พบอัยการด#วยตัวเองในวันท่ี 5 พ.ย. ท่ีจะถึงนี้ เวลา 10.00 น. 
พล.ต.ต.พิทักษ3กล
าวต
อว
า สำหรับสำนวนท่ีพนักงานสอบสวนได#สรุปสั่งฟFองให#อัยการพิจารณา มีด#วยกันท้ังหมด 6 แฟFมความหนา
กว
า 2,408 หน#า และได#สอบปากคำพยานเพ่ิมเติมตามท่ีน.ส.ปารีณา ร#องขอมาอีก 3 ปาก ซ่ึงเป?นพยานท่ีดินข#างเคียง อย
างไรก็ตาม
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พบความผิดใน 4 ข#อหา ประกอบไปด#วย ความผิดตามพ.ร.บ. ป6าสงวนแห
งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 
และม.31 “ร
วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน3หรืออยู
อาศัยในท่ีดิน ก
อสร#าง แผ#วถาง เผาป6า ทำไม# เก็บหาของป6า หรือกระทำ
ด#วยประการใดๆ อันเป?นการเสื่อมเสียแก
สภาพป6าสงวนชาติ โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห#าไร
โดยไม
ได#รับอนุญาต” 
ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าไม# พ.ศ.2484 “ร
วมกันก
อสร#าง แผ#วถางหรือเผาป6า หรือกระทำด#วยประการใดๆ อันเป?นการทำลายป6าหรือ
เข#ายึดถือครอบครองป6า เพ่ือตนเองหรือ ผู#อ่ืน โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห#าไร
 โดยไม
ได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าท่ี” 
ความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน “ร
วมกันเข#าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก
อสร#างหรือเผาป6า กระทำด#วยประการใด 
ให#เป?นการทำลาย หรือทำให#เสื่อมสภาพ ท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห#ามในราชกิจานุเบกษา 
หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป?นอันตรายแก
ทรัพยากรในท่ีดิน โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินกว
าห#าสิบไร
 โดยไม
ได#รับอนุญาต” 
และความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 “ร
วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม
ว
าจะเป?นผู#มีสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองท่ีดิน ในเขตน้ำบาดาลโดยไม
ได#รับอนุญาต” ซ่ึงมีคดีบุกรุกป6าฯ ท่ีมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก 4-20 ป� ปรับ 200,000-
2,000,000บาท นอกจากนี้ น.ส. ปารีณา ยังจะถูกดำเนินคดีในฐานะบุคคลและนิติบุคคลผู#มีอำนาจเต็มอีกด#วย 
ท้ังนี้ท่ีผ
านมาคดีนี้ ได#มีผู#กล
าวหาเข#า ร#องเรียนท้ังหมด 5 ราย ประกอบไปด#วย นายวีระ สมความคิด, นายพัฒนะ ศิริมัย นักวิชาการ
ป6าไม#ชำนาญการสำนักป6าไม#จังหวัดราชบุรี, นายสุรเชษฐ3 ศรีแดงรักษา นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ ผู#อำนวยการป6าไม#จังหวัด
ราชบุรี, นายวัชระ ละอออ
อน นักวิชาการป6าไม#ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป6าไม#ท่ี 10 และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3 ผอ.สำนัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมจังหวัดราชบุรี ท่ีเคยร#องทุกข3กล
าวโทษให#ดำเนินคดีกับ บริษัทปารีณา ไกรคุปต3 จำกัด โดยมีน.ส.
ปารีณา ไกรคุปต3 ในฐานะนิติบุคคลและส
วนตัว หลังพบว
ามีการบุกรุกท่ีป6าไม#ของเขาสนฟาร3ม หมู
ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
จำนวน 711 ไร
 2 งาน 93 ตารางวา 



พล.ต.ต.พิทักษ3กล
าวอีกว
า นอกจากจะดำเนินคดีกับน.ส.ปารีณา แล#ว ทางพนักงานสอบสวน บก.ปทส.ยังเรียกนายทวี ไกรคุปต3 บิดา
ของ น.ส.ปารีณา ให#เข#ามารับทราบ ข#อกล
าวหาในวันท่ี 23 พ.ย.นี้ ซ่ึงส
วนใหญ
เป?นข#อหาเดียวกันกับน.ส.ปารีณา กรณีถูกร#องเรียน
ว
าบุกรุกท่ีดินรัฐกว
า 1 พันไร
 บริเวณหมู
 9 ต.ท
าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อีกด#วย 
ต
อมาเวลา 17.30 น. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให#สัมภาษณ3ถึงกรณีดังกล
าวว
า ตนประสงค3
จะให#นายทศพล เพ็งส#ม ในฐานะทนาย ส
วนตัว เป?นผู#ตอบคำถามท้ังหมด ในข้ันตอนกระบวนการของกฎหมาย เม่ือถามว
ามีความ
กังวลในเรื่องดังกล
าวหรือไม
 น.ส.ปารีณากล
าวย้ำว
า “ขอให#ทางทนายเป?นผู#ตอบ ส
วนในเวลานี้ ตนยังทำงานตามปกติ” 
ขณะท่ีนายทศพลกล
าวว
า เวลานี้ยังไม
ได#รับแจ#งกรณีท่ีมีข
าวเรื่องการส
งฟFองและ หากมีการส
งเอกสารมาก็ต#องดูว
าเนื้อหาในเอกสาร
เป?นอย
างไร และน.ส.ปารีณา จำเป?นต#องไปให#รายละเอียดหรือไม
 ซ่ึงในเวลานี้ยังตอบอะไรไม
ได# เพราะยังไม
เห็นเอกสารของทาง
ตำรวจ อย
างไรก็ตามทางน.ส.ปารีณาไม
ได#กังวล เพราะขณะนี้อยู
ในระหว
างการเป>ดสมัยประชุมสภาผู#แทนราษฎร ซ่ึงก
อนหน#านั้น
ตนได#ส
งหนังสือไปแจ#งให#กับทางเจ#าหน#าท่ีตำรวจให#รับทราบแล#ว ท้ังนี้ก็ต#องดูว
ากระบวนการสอบข#อเท็จจริงและการดำเนิน คดีจะ
เป?นอย
างไร 
ต
อมานางภัทรมน เพ็งส#ม ทนายความของน.ส.ปารีณาเผยว
า งงกับข
าวท่ีเกิดข้ึน เพราะการต
อสู#เรื่องดังกล
าว ล
าสุดทนายร#องขอ
ความเป?นธรรมให#ตรวจสอบรายละเอียด เช
น ท่ีดินในพ้ืนท่ีใกล#เคียง 100 แปลง และการขอให#สอบสวนผู#ถือครองท่ีเป?นของน.ส.ปา
รีณา อย
างไรก็ตามยอมรับว
าไม
ได#รับความเป?นธรรมจากเรื่องดังกล
าว ส
วนท่ี บก.ปทส. ส
งอัยการให#ฟFองคดี ช
วงท่ีสภา 
ผู#แทนราษฎร เป>ดสมัยประชุมนั้น เบ้ืองต#นน.ส.ปารีณา จะขอใช#เอกสิทธิ์คุ#มครอง หาก บก.ปทส. หรือ อัยการจะดำเนินการ ต#องส
ง
เรื่องให# ผู#บัญชาการตำรวจแห
งชาติ เพ่ือส
งเรื่องมากยังประธานสภา ให#สภามีมติจะส
งตัวให#ดำเนินคดีระหว
างสมัยประชุมหรือไม
 
นางภัทรมนกล
าวด#วยว
า คดีท่ี บก.ปทส. สั่งฟFองไปนั้น ทนายต
อสู#ทุกประเด็น เพราะคำกล
าวหาว
าบุกรุกป6านั้น ข#อเท็จจริง น.ส. ปา
รีณา เข#าถือครอง ป� 2545 ซ่ึงเป?นเวลา ท่ีพ้ืนท่ีดังกล
าวนั้น ได#รับการประกาศ เป?นพ้ืนท่ี ส.ป.ก. มาแล#วหลายป� อีกท้ังยังเป?นการใช#
พ้ืนท่ีเพ่ือทำเกษตรกรรม ทำฟาร3มไก
 โดยไม
มีการบุกรุก แผ#วถางป6าเพ่ิมเติม ตามความหมายของคำว
าบุกรุกป6า อย
างไรก็ตามการ
สอบสวนเรื่องดังกล
าวใช#เวลาดำเนินการเพียงป�เศษ คือ แจ#งความป� 62 และส
งฟFองป� 63 ท้ังท่ีกรณีของบุคคลอ่ืน ต#องใช#เวลากว
า 
10 ป� 
“ต#องให#ความเป?นธรรมกับ ส.ส.ปารีณา ท่ีทำอาชีพสุจริต คือ เลี้ยงไก
 ไม
ใช
ตัดไม#ทำลายป6า หรือทำรีสอร3ตในพ้ืนท่ี อีกท้ัง ผู#ถือครอง
ท่ีดินก
อนหน#านั้นทำเกษตรกรรม และส.ส.ปารีณาทำเกษตรกรรมต
อ อย
างไรก็ตามตำรวจแจ#งข#อกล
าวหานั้นไม
ได#ให# ความเป?นธรรม 
เพราะกรณีท่ีท่ีดิน ส.ป.ก. ถูกถือครองเกินพ้ืนท่ี โดยปกติ จะฟFองขอ คืนเท
านั้น ไม
ใช
ดำเนินคดี ท้ังนี้การฟFองคดีท่ีเกิดข้ึน ทนายต#อง
ต
อสู#เพ่ือให#มีความชัดเจน ไม
เช
นนั้นจะเป?นผลเสียกับประชาชนท้ังประเทศท่ีทำมาหากิน บนท่ีดิน ส.ป.ก. ในลักษณะเดียวกัน” นาง
ภัทรมนกล
าว 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_5242198 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ตร.ป6าไม#เตรียมส
งสำนวนคดีปารีณารุกป6า กว
า 2 พันหน#า ซ้ำจ
อฟLน ‘พ
อทวี’บุกรุกป6า ราชบุรี 

เผยแพร
 วันจันทร3ท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน แหล
งข
าวระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อม(บก.ปทส.) เป>ดเผยว
า ในวันท่ี 5 พฤศจิกายนนี้ พ.ต.อ.วัชรินทร3 พูสิทธิ์ รอง ผบก.ปทส.จะเป?นผู#นำสำนวนคดีท้ังหมด 6 

แฟFม รวมเอกสารกว
า 2.4 พันหน#า ไปส
งมอบให#อัยการจังหวัดราชบุรี พิจารณาสั่งฟFอง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ ฐานบุกรุกป6าไม# ตาม พ.ร.บ.ป6าสงวน, พ.ร.บ.ป6าไม#, ประมวลกฎหมายท่ีดิน และ พ.ร.บ.น้ำบาดาล กรณีครอบครองท่ีดิน

ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยวันดังกล
าวนั้น น.ส.ปารีณา เป?นผู#กำหนดเอง แต
ยังไม
ระบุว
าจะเดินทางไปท่ีอัยการราชบุรีด#วย

ตัวเองหรือไม
 เนื่องจากมีสิทธิสภาพของ ส.ส.อยู
 ซ่ึงต#องดูรายละเอียดกฎหมายท่ีเก่ียวข#องอีกครั้ง 

แหล
งข
าวเผยต
อว
ายังมีคดีท่ีกรมป6าไม#แจ#งความเอาผิด นายทวี ไกรคุปต3 ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป6าไม# และ พ.ร.บ.ป6าสงวนแห
งชาติ 

จากการบุกรุกป6าในพ้ืนท่ีหมู
 9 ต.ท
าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กว
า 1,000 ไร
 ซ่ึงมีบางส
วนเป?นท่ีดินของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก) ล
าสุดพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือเรียกนายทวี มาแจ#งข#อกล
าวหาในวันท่ี 23 

พฤศจิกายนนี้ ซ่ึงสำนวนคดีกำลังจะแล#วเสร็จ 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365264 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2423581 

 

 

 



 

'ปารีณา'โดนแล#ว! บก.ปทส.สรุปสำนวนส
งอัยการฟFองคดีรุกป6า 4 ข#อหา 

วันจันทร3 ท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.41 น. 

บก.ปทส.สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟFอง ‘ปารีณา ไกรคุปต3’ คดีบุกรุกป6าสงวนแห
งชาติรวม 4 ข#อหา ส
งให#อัยการราชบุรี โดนท้ัง

ส
วนตัว-นิติบุคคล พร#อมกับเรียก ‘ทวี ไกรคุปต3’ รับทราบข#อหารุกท่ีดินรัฐกว
า 1 พันไร
ด#วย 

2 พ.ย. 2563 เว็บไซต3 สำนักข
าวอิศรา รายงานว
า พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผู#บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ผบก.ปทส.) เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ประกอบไปด#วย พ.ต.อ.ธี

ระพงษ3 วงศ3มุนีวร ผกก.กลุ
มงานสอบสวน บก.ปทส. พ.ต.อ.คำนวณ จันทร3อนันต3 รองผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. และ

คณะทำงาน เพ่ือตรวจสำนวนคดีพร#อมสรุปสำนวนคดี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองท่ีดิน

ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

พล.ต.ต.พิทักษ3 กล
าวว
า พนักงานสอบสวน บก.ปทส. ได#ตรวจทานรายละเอียดสำนวนคดีดังกล
าว โดยเบ้ืองต#น บก.ปทส. มี

ความเห็นสั่งฟFองตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน ท้ังนี้อยู
ระหว
างการเตรียมส
งสำนวนคดีดังกล
าวให#พนักงานอัยการ จ.

ราชบุรี สั่งฟFองคดี โดย น.ส.ปารีณา ได#นัดหมายกับทางพนักงานสอบสวน ในวันท่ี 5 พ.ย.ท่ีจะถึงนี้ เวลา 10.00 น. โดยสำนวนคดีมี

ท้ังหมด 6 แฟFมจำนวน 2,408 หน#า และได#สอบปากคำพยานเพ่ิมเติมตามท่ี น.ส.ปารีณา ร#องขอ 3 ปาก ซ่ึงเป?นพยานท่ีดินข#างเคียง

แล#ว โดยสั่งฟFองรวม 4 ข#อหา ประกอบไปด#วย ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าสงวนแห
งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 และม.31 "ร
วมกันยึดถือ

ครอบครองทำประโยชน3หรืออยู
อาศัยในท่ีดิน ก
อสร#าง แผ#วถาง เผาป6า ทำไม# เก็บหาของป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเบ็น

การเสื่อมเสียแก
สภาพป6าสงวนชาติ โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห#าไร
โดยไม
ได#รับอนุญาต" ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าไม# พ.ศ.2484"

ร
วมกันก
อสร#าง แผ#วถางหรือเผาป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเป?นการทำลายป6าหรือเข#ายึดถือครอบครองป6า เพ่ือตนเองหรือ

ผู#อ่ืน โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห#าไร
 โดยไม
ได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าท่ี" ความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

"ร
วมกันเข#าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก
อสร#างหรือเผาป6า กระทำด#วยประการใด ให#เป?นการทำลาย หรือทำให#

เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห#ามในราชกิจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป?น

อันตรายแก
ทรัพยากรในท่ีดิน โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินกว
าห#าสิบไร
 โดยไม
ได#รับอนุญาต" และความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาลพ.ศ.

2520"ร
วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม
ว
าจะเป?นผู#มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน ในเขตน้ำบาดาลโดย



ไม
ได#รับอนุญาต" ซ่ึงมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 4-20 ป� ปรับ 200,000-2,000,000บาท โดยในส
วนของ น.ส.ปารีณา จะถูกดำเนินคดีท้ัง

ในฐานะบุคคลและนิติบุคคลด#วย 

รายงานข
าวแจ#งว
า สำหรับพยาน 3 ปากท่ี น.ส.ปารีณา ร#องขอให#สอบเพ่ิมเติม ได#แก
 1.นางลำพูน บุญโต 2.นายไร สลัดเอ่ียม 3.นาย

รุ
งทวี สลัดเอ่ียม 

ผู#สื่อข
าวรายงานว
า คดีนี้มีผู#กล
าวหา 5 ราย ประกอบไปด#วย นายวีระ สมความคิด ,นายพัฒนะ ศิริมัย นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ

สำนักป6าไม#จังหวัดราชบุรี , นายสุรเชษฐ3 ศรีแดงรักษา นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ ผู#อำนวยการป6าไม#จังหวัดราชบุรี,นายวัชระ 

ละอออ
อน นักวิชาการป6าไม#ปฎิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป6าไม#ท่ี 10 และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล#อมจังหวัดราชบุรี ร#องทุกข3กล
าวโทษให#ดำเนินคดีกับ บริษัท ปารีณา ไกรคุปต3 จำกัด โดยมี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ใน

ฐานะนิติบุคคลและส
วนตัว หลังพบว
าบุกรุกท่ี เขาสนฟาร3ม หมู
ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711 ไร
 2 งาน 93 ตาราง

วา 

มีรายงานข
าวแจ#งว
า นอกจากการสรุปสำนวนส
งอัยการเพ่ือฟFอง น.ส.ปารีณาแล#ว ทาง บก.ปทส. ได#เรียก นายทวี ไกรคุปต3 บิดาของ 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มารับทราบข#อกล
าวหาซ่ึงเป?นข#อหาเดียวกันกับ น.ส.ปารีณา ในวันท่ี 23 

พ.ย.ท่ีจะถึงนี้ หลังถูกร#องเรียนว
าบุกรุกท่ีดินรัฐ กว
า 1 พันไร
 บริเวณหมู
 9 ต.ท
าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

https://www.naewna.com/local/529198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ปทส.” ฟLน 4 ข#อหา “ปารีณา” รุกป6าราชบุรี 711 ไร
 เตรียมรวบรวมสำนวนส
งอัยการสั่งฟFองคดี วันท่ี 02/11/2020 

 



https://www.kaohoon.com/content/398472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บก.ปทส.สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟFอง ‘ปารีณา ไกรคุปต3’ คดีบุกรุกป6าสงวนแห
งชาติรวม 4 ข#อหา ส
งให#อัยการราชบุรี โดนท้ัง

ส
วนตัว-นิติบุคคล – เรียก ‘ทวี ไกรคุปต3’ รับทราบข#อหารุกท่ีดินรัฐกว
า 1 พันไร
ด#วย 

เม่ือวันท่ี 2 พ.ย. 2563 มีรายงานว
า พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผู#บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ผบก.ปทส.) เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ประกอบไปด#วย พ.ต.อ.ธีระพงษ3 

วงศ3มุนีวร ผกก.กลุ
มงานสอบสวน บก.ปทส. พ.ต.อ.คำนวณ จันทร3อนันต3 รองผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. และคณะทำงาน เพ่ือ

ตรวจสำนวนคดีพร#อมสรุปสำนวนคดี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.

จอมบึง จ.ราชบุรี 

พล.ต.ต.พิทักษ3 กล
าวว
า พนักงานสอบสวน บก.ปทส. ได#ตรวจทานรายละเอียดสำนวนคดีดังกล
าว โดยเบ้ืองต#น บก.ปทส. มี

ความเห็นสั่งฟFองตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน ท้ังนี้อยู
ระหว
างการเตรียมส
งสำนวนคดีดังกล
าวให#พนักงานอัยการ จ.

ราชบุรี สั่งฟFองคดี โดย น.ส.ปารีณา ได#นัดหมายกับทางพนักงานสอบสวน ในวันท่ี 5 พ.ย.ท่ีจะถึงนี้ เวลา 10.00 น. โดยสำนวนคดีมี

ท้ังหมด 6 แฟFมจำนวน 2,408 หน#า และได#สอบปากคำพยานเพ่ิมเติมตามท่ี น.ส.ปารีณา ร#องขอ 3 ปาก ซ่ึงเป?นพยานท่ีดินข#างเคียง

แล#ว โดยสั่งฟFองรวม 4 ข#อหา ประกอบไปด#วย ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าสงวนแห
งชาติ พ.ศ.2507 ม.14และม.31 "ร
วมกันยึดถือ

ครอบครองทำประโยชน3หรืออยู
อาศัยในท่ีดิน ก
อสร#าง แผ#วถาง เผาป6า ทำไม# เก็บหาของป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเบ็น

การเสื่อมเสียแก
สภาพป6าสงวนชาติ โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห#าไร
โดยไม
ได#รับอนุญาต" ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าไม# พ.ศ.2484"

ร
วมกันก
อสร#าง แผ#วถางหรือเผาป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเป?นการทำลายป6าหรือเข#ายึดถือครอบครองป6า เพ่ือตนเองหรือ

ผู#อ่ืน โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห#าไร
 โดยไม
ได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าท่ี" ความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

"ร
วมกันเข#าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก
อสร#างหรือเผาป6า กระทำด#วยประการใด ให#เป?นการทำลาย หรือทำให#

เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห#ามในราชกิจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป?น

อันตรายแก
ทรัพยากรในท่ีดิน โดยได#กระทำเป?นเนื้อท่ีเกินกว
าห#าสิบไร
 โดยไม
ได#รับอนุญาต" และความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาลพ.ศ.

2520"ร
วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม
ว
าจะเป?นผู#มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน ในเขตน้ำบาดาลโดย

ไม
ได#รับอนุญาต" ซ่ึงมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 4-20 ป� ปรับ 200,000-2,000,000บาท โดยในส
วนของ น.ส.ปารีณา จะถูกดำเนินคดีท้ัง

ในฐานะบุคคลและนิติบุคคลด#วย 



รายงานข
าวแจ#งว
า สำหรับพยาน 3 ปากท่ี น.ส.ปารีณา ร#องขอให#สอบเพ่ิมเติม ได#แก
 1.นางลำพูน บุญโต 2.นายไร สลัดเอ่ียม 3.นาย

รุ
งทวี สลัดเอ่ียม 

ผู#สื่อข
าวรายงานว
า คดีนี้มีผู#กล
าวหา 5 ราย ประกอบไปด#วย นายวีระ สมความคิด ,นายพัฒนะ ศิริมัย นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ

สำนักป6าไม#จังหวัดราชบุรี , นายสุรเชษฐ3 ศรีแดงรักษา นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ ผู#อำนวยการป6าไม#จังหวัดราชบุรี,นายวัชระ 

ละอออ
อน นักวิชาการป6าไม#ปฎิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป6าไม#ท่ี 10 และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล#อมจังหวัดราชบุรี ร#องทุกข3กล
าวโทษให#ดำเนินคดีกับ บริษัท ปารีณา ไกรคุปต3 จำกัด โดยมี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ใน

ฐานะนิติบุคคลและส
วนตัว หลังพบว
าบุกรุกท่ี เขาสนฟาร3ม หมู
ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711 ไร
 2 งาน 93 ตาราง

วา 

มีรายงานข
าวแจ#งว
า นอกจากการสรุปสำนวนส
งอัยการเพ่ือฟFอง น.ส.ปารีณาแล#ว ทาง บก.ปทส. ได#เรียก นายทวี ไกรคุปต3 บิดาของ 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มารับทราบข#อกล
าวหาซ่ึงเป?นข#อหาเดียวกันกับ น.ส.ปารีณา ในวันท่ี 23 

พ.ย.ท่ีจะถึงนี้ หลังถูกร#องเรียนว
าบุกรุกท่ีดินรัฐ กว
า 1 พันไร
 บริเวณหมู
 9 ต.ท
าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

https://www.isranews.org/article/isranews/93195-isranews-557.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

https://www.bluechipthai.com/sociagossip-โครงการ_Care_the_Wild_โดย_ธนาคารกรุงศรีอยุธยา_ลงพ้ืนท่ีปลูกป6า-

36393238 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.mitihoon.com/2020/11/02/205380/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=SHdrSVdiSHVjdWM9 

 



 

 

โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพ้ืนท่ีปลูกป6าชุมชนบ#านเขาหัวคน จ.ราชบุรี 

 

ตลาดหลักทรัพย3แห
งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกปFอง Plant & Protect” ผนึกกรมป6าไม#และพันธมิตร 

ร
วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก#ไขปLญหาสิ่งแวดล#อม ด#วยการระดมทุนปลูกต#นไม# พร#อมติดตามการเติบโต

ของไม#ท่ีปลูกด#วยหลักธรรมาภิบาลการเป>ดเผยข#อมูล ติดตาม-เรียนรู#-ดูแล ผ
านแอปพลิเคชัน Care the Wild โดยมี ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จำกัด (มหาชน) ร
วมเป?นหนึ่งในพันธมิตร สนับสนุนงบประมาณปลูกต#นไม#และนำคณะอาสากรุงศรีกว
า 50 คน นำร
องปลูก

ไม# 500 ต#น ในพ้ืนท่ีป6าชุมชนบ#านเขาหัวคน จ.ราชบุรี 

ท้ังนี้ ชุมชนจะร
วมดูแลป6าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ และใช#ประโยชน3ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาชุมชนให#อยู
ได#อย
างยั่งยืน ผู#สนใจ

สามารถร
วมปลูกไม#ให#ได#ป6าผ
านแอปพลิเคชัน “Care the Wild” หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.setsocialimpact.com 

http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256346471 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำนักข
าวหุ#นอินไซด3( 2 พฤศจิกายน 2563)---ตลาดหลักทรัพย3แห
งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกปFอง Plant 

& Protect” ผนึกกรมป6าไม#และพันธมิตร ร
วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก#ไขปLญหาสิ่งแวดล#อม ด#วยการ

ระดมทุนปลูกต#นไม# พร#อมติดตามการเติบโตของไม#ท่ีปลูกด#วยหลักธรรมาภิบาลการเป>ดเผยข#อมูล ติดตาม-เรียนรู#-ดูแล ผ
านแอป

พลิเคชัน Care the Wild โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร
วมเป?นหนึ่งในพันธมิตร สนับสนุนงบประมาณปลูกต#นไม#

และนำคณะอาสากรุงศรีกว
า 50 คน นำร
องปลูกไม# 500 ต#น ในพ้ืนท่ีป6าชุมชนบ#านเขาหัวคน จ.ราชบุรี ท้ังนี้ ชุมชนจะร
วมดูแลป6า

เพ่ือรักษาระบบนิเวศ และใช#ประโยชน3ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาชุมชนให#อยู
ได#อย
างยั่งยืน ผู#สนใจสามารถร
วมปลูกไม#ให#ได#ป6าผ
าน

แอปพลิเคชัน “Care the Wild” หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.setsocialimpact.com 

https://www.hooninside.com/news-feed/187464/view/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป>ดความคืบหน#าโครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6าตอง 
วันจันทร3 ท่ี 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.09 น. 
นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม พร#อมด#วยนายชยธรรม3 พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนาย
สุรเชษฐ3 เหล
าพูลสุข ผู#ว
าการการทางพิเศษแห
งประเทศไทย (กทพ.) ร
วมข้ึนเฮลิคอปเตอร3 ทำการบินตรวจพ้ืนท่ีโครงการทางพิเศษ
สายกะทู#-ป6าตอง จังหวัดภูเก็ต ท่ี กทพ. กำลังอยู
ระหว
างเร
งรัดการดำเนินโครงการฯ เพ่ือเตรียมรายงานความคืบหน#าของโครงการฯ 
ให#คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย
างเป?นทางการนอกสถานท่ีในวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 นี้ 
นายสุรเชษฐ3 เหล
าพูลสุข ผู#ว
าการ การทางพิเศษแห
งประเทศไทย (กทพ.) กล
าวถึงรายละเอียดของโครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6า
ตองจังหวัดภูเก็ต ว
าโครงการดังกล
าวมีการศึกษา ความเหมาะสมในด#านต
าง ๆ พบว
า มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ แต
มีมูลค
า
การลงทุนสูง ทางเทศบาลป6าตอง ไม
สามารถดำเนินการเองได# ต
อมาในป� 2555 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรท่ีจังหวัดภูเก็ต 
คณะรัฐมนตรีได#มีมติมอบหมายให#กระทรวงคมนาคมโดย กทพ. ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการและในป�ต
อมา จึงได#เริ่ม
ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานการร
วมลงทุนระหว
างรัฐกับเอกชน Public 
Private Partnership (PPP) โดยในป� 2561 คณะกรรมการสิ่งแวดล#อมแห
งชาติได#เห็นชอบรายงาน EIA รวมถึงรัฐมนตรีว
าการ
กระทรวงคมนาคม ได#เห็นชอบรายงาน PPP กทพ. จึงดำเนินการ ส
งรายงาน PPP ให#สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) พิจารณา พร#อมทำหนังสือขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีจากกรมป6าไม#เพ่ือดำเนินโครงการ            
โดยล
าสุดเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 กทพ. ได#รับความอนุเคราะห3จากอธิบดีกรมป6าไม#ให#เข#าร
วมประชุมหารือ ซ่ึงผลการประชุมมี
มติว
ากรมป6าไม#จะเร
งรัดการประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให#เร็วข้ึน และรับดำเนินการอนุญาต
การใช#พ้ืนท่ีเพ่ือก
อสร#างโครงการอย
างช#าไม
เกินเดือนมกราคม 2564 ท้ังนี้ หากเป?นไปตามแผน กทพ. จะเสนอโครงการฯ ให# สคร. 
เห็นชอบในเดือนมกราคม 2564 โดยคาดว
าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการของโครงการในเดือนพฤษภาคม2564 และเริ่ม
ดำเนินการคัดเลือกผู#รับสัมปทานให#ได#ภายในเดือนมิถุนายน 2564            
“โครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6าตอง จะเป?นโครงการแรกของ กทพ. ท่ีดำเนินโครงการในต
างจังหวัด โดยมีลักษณะพิเศษคือ การ
เจาะอุโมงค3ทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตรและจะเป?นทางพิเศษสายแรก ท่ีอนุญาตให#รถจักรยานยนต3ข้ึนใช#ได# ท้ังนี้ หากเป?นไป
ตามแผนคาดว
าจะสามารถเป>ดให#บริการได#ในป� 2570 ซ่ึงจะเป?นประโยชน3ต
อประชาชนในพ้ืนท่ีรวมถึงนักท
องเท่ียวเป?นอย
างมาก 
เพราะปLจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู#ไปยังชายหาดป6าตองต#องใช#เส#นทางข#ามภูเขานาคเกิด เส#นทางมีความคดเค้ียว ลาดชันทำ
ให#ตลอดระยะเวลา ท่ีผ
านมามีผู#สูญเสียจากอุบัติเหตุในเส#นทางดังกล
าวเป?นจำนวนมาก ดังนั้น ทางพิเศษสายนี้นอกจากจะเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล#วยังจะช
วยลดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย3สินของประชาชนได#เป?นอย
างดี” 
https://www.banmuang.co.th/news/economy/211303 
 



 
ชงครม.สัญจรภูเก็ตสร#าง"ด
วนกะทู#-ป6าตอง"ใช#ท่ีกรมป6าไม# 
พรุ
งนี้!!ชงครม.สัญจรภูเก็ตลุยทางด
วนกะทู#-ป6าตอง ไม
เกิน ม.ค.64 ได#ใช#พ้ืนท่ีกรมป6าไม#ก
อสร#าง คาดเป>ดประมูล มิ.ย.ป�หน#า เป>ด
บริการป� 70 
จันทร3ท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.05 น. 
นายสุรเชษฐ3 เหล
าพูลสุข ผู#ว
าการการทางพิเศษแห
งประเทศไทย (กทพ.) เป>ดเผยภายหลังข้ึนเฮลิคอปเตอร3ทำการบินตรวจพ้ืนท่ี
โครงการทางพิเศษกะทู#-ป6าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร(กม.) วงเงิน 1.41 หม่ืนล#านบาท ร
วมกับนายศักด์ิสยาม ชิด
ชอบ รมว.คมนาคม ว
า กทพ. อยู
ระหว
างเร
งรัดการดำเนินโครงการ โดยจะรายงานความคืบหน#าให#ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอย
างเป?น
ทางการนอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) รับทราบในวันท่ี 3 พ.ย.นี้ อย
างไรก็ตามขณะนี้ กทพ. ได#รับความอนุเคราะห3จากอธิบดีกรมป6าไม#
ท่ีจะเร
งรัดการประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให#เร็วข้ึน  และรับดำเนินการอนุญาตการใช#พ้ืนท่ี
เพ่ือก
อสร#างโครงการอย
างช#าไม
เกินเดือน ม.ค.64           
นายสุรเชษฐ3 กล
าวต
อว
า ท้ังนี้หากเป?นไปตามแผน กทพ. จะเสนอโครงการให#สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เห็นชอบในเดือน ม.ค.64 โดยคาดว
า ครม. จะอนุมัติหลักการของโครงการในเดือน พ.ค.64 และเริ่มดำเนินการคัดเลือกผู#รับ
สัมปทานได#ภายในเดือน มิ.ย.64 อย
างไรก็ตามต#องขอบพระคุณนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ท่ี
กรุณาช
วยผลักดันโครงการนี้ ทำให#มีความคืบหน#าในการประสานงานกับกรมป6าไม#และหน
วยงานท่ีเก่ียวข#อง จนทำให#การ
ดำเนินการขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีก
อสร#างโครงการฯ รวดเร็วกว
าท่ีคาดการณ3ไว#มาก ซ่ึงเป?นผลดีต
อประชาชนและนักท
องเท่ียวของ
จังหวัดภูเก็ต เพราะยิ่งดำเนินการก
อสร#าง และเป>ดใช#ได#เร็วเท
าไหร
ปLญหาอุบัติเหตุและการสูญเสียก็จะลดลงได#เร็วเท
านั้น          
 นายสุรเชษฐ3 กล
าวด#วยว
า สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6าตอง จะเป?นโครงการแรกของ กทพ. ท่ีดำเนินโครงการใน
ต
างจังหวัด โดยมีลักษณะพิเศษคือ การเจาะอุโมงค3ทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตร และจะเป?นทางพิเศษสายแรก ท่ีอนุญาตให#
รถจักรยานยนต3ข้ึนใช#ได# ท้ังนี้หากเป?นไปตามแผนคาดว
าจะสามารถเป>ดให#บริการได#ในป� 70 ซ่ึงจะเป?นประโยชน3ต
อประชาชนใน
พ้ืนท่ี รวมถึงนักท
องเท่ียวเป?นอย
างมาก เพราะปLจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู#ไปยังชายหาดป6าตอง ต#องใช#เส#นทางข#ามภูเขา
นาคเกิด เส#นทางมีความคดเค้ียว ลาดชัน ทำให#ตลอดระยะเวลาท่ีผ
านมามีผู#สูญเสียจากอุบัติเหตุในเส#นทางดังกล
าวเป?นจำนวน
มาก ดังนั้นทางพิเศษสายนี้นอกจากจะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล#ว ยังจะช
วยลดความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพย3สิน
ของประชาชนด#วย 
 https://www.dailynews.co.th/economic/804669 
 



 

 

แก�งมาเฟ�ยหัวหิน ขู
ทำร#ายเจ#าอาวาส หลังแฉนักการเมืองระดับชาติ – ท#องถ่ินจ#องฮุบท่ีดินวัด 

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 - 19:11 น. 

เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน ผู#สื่อข
าวรานงานว
า พระปรีชา โสภโณ เจ#าอาวาสสำนักสงฆ3ป6าเขาดอนตะแบก ชุมชนบ
อฝFาย เขตเทศบาล

เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ3 เป>ดเผยว
า กรณีมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร#องเรียนปLญหาสำนักสงฆ3บุกรุกพ้ืนท่ีป6าตาม 

พ.ร.บ.ป6าไม# 2484 อ#างว
าวัดล#อมรั้วในพ้ืนท่ีกว
า 90 ไร
 ไม
ให#ประชาชนเข#าไปใช#ประโยชน3 ยืนยืนว
าผู#ร#องเรียนเป?นเครือข
ายของ

นักการเมืองชื่อดังระดับชาติตระกูลดัง ท่ี จ.สมุทรปราการ และ มีเครือข
ายนักการเมืองท#องถ่ินท่ีจะลงสมัครเลือกต้ังเป?น

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ท่ีสูญเสียผลประโยชน3 จากการออกโฉนดท่ีดินปลอมไปหลอกขาย แก�งค#ายาเสพติด และ การบุกรุก

พ้ืนท่ีป6าไม# ล
าสุดอาตมามีปากเสียงกับชาวบ#านกลุ
มดังกล
าว เพราะไม
พอใจท่ีถูกแฉเบ้ืองหลัง ทำให#ต#องระวังตัวระหว
างการออก

บิณฑบาตในช
วงเช#า เนื่องจากถูกข
มขู
ว
าจะมีการทำร#ายร
างกาย แต
ยังไม
ได#แจ#งเจ#าหน#าท่ีตำรวจท#องท่ีรับทราบแต
อย
างใด เพราะ

เชื่อว
าลูบหน#าปะจมูก ไม
สามารถจัดการปLญหาได#จริง 

“หลังการร#องเรียนได#มีหนังสือแจ#งกรมป6าไม# เพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีในเขตป6าจำนวน 15 ไร
 ให#เสร็จภายในวันท่ี 18 

ธันวาคม 2563 จากนั้นจะนำหลักฐานไปยื่นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขออนุญาตจัดต้ังวัด ยืนยันว
าวัดไม
มีปLญหาในการใช#

พ้ืนท่ีจากกรมป6าไม# แต
ชาวบ#านท่ีเป?นลูกสมุนบางรายของนักการเมืองพยายามจะสร#างประเด็น ท้ังท่ีทราบดีว
าอาตมามีหน#าท่ี

ปกปFองผืนป6าพร#อมทำแนวกันไฟ เพ่ือปFองกันไฟป6าท่ีจะผลกระทบกับพ้ืนท่ีรอบบริเวณพระตำหนักฤดีวนาลัยในพ้ืนท่ี ต.หินเหล็กไฟ 

อ.หัวหิน” พระปรีชา กล
าว 

พระปรีชา กล
าวว
า สาเหตุท่ีมีการร#องเรียน เนื่องจากมีแก�งนายทุนเครือข
ายนักการเมืองระดับชาติตระกูลดัง และนักการเมือง

ท#องถ่ิน 2 ราย ไม
พอใจ ต#องการให#อาตมาย#ายออกจากวัดเพ่ือนำพระในสังกัดเข#ามาดูแลวัดแทน เพ่ือร
วมกันแสวงหาผลประโยชน3

โดยเฉพาะการเข#าครอบครองพ้ืนท่ีด#านหลังวัด เหมือนท่ีเคยทำเรื่องร#องเรียน ทำให#เจ#าอาวาสวัดบ#านบ
อฝFายใน อ.หัวหิน ต#องย#ายไป

จำพรรษาวัดอ่ืน หลังจากท่ีผ
านมาอาตมามีหลักฐานการทำผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีป6าไม# โดยมีการออกโฉนดปลอมโดยมีเจ#าหน#าท่ีของ

รัฐบางหน
วยกระทำการทุจริต การลักลอบค#ายาเพติด โดยมีภาพบันทึกไว#จากกล#องวงจรป>ด โดยเฉพาะตัดต#นไม#ขนาดใหญ
หลายต#น

และท่ีผ
านมาได#แจ#งให#เจ#าหน#าท่ีตำรวจ ปทส.เข#าไปจับกุมกรณีนักการเมืองระดับชาติใช#เครื่องจักรกลเข#าไปปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณ

คลองอีออก ในพ้ืนท่ีท่ีอ#างว
ามีเอกสารสิทธิของอดีตนักร#องสาวคนดัง ซ่ึงเชื่อว
าเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องในพ้ืนท่ีไม
กล#าบังคับใช#กฎหมาย 



“ก
อนหน#านี้เคยมีนักการเมืองท#องถ่ิน2 ราย ท่ีแจ#งชาวบ#านทำหนังสือร#องเรียนเคยมากินข#าวท่ีวัดหลังจากมีการสร#างวัดช
วงแรก 

แล#วขอหวยจากอาตมา ท้ังท่ีทราบดีว
าอาตมาเป?นพระธรรมยุติ สายหลวงปู6ม่ัน และนักการเมืองท#องถ่ินรายหนึ่งเป?นเพ่ือนสนิทกับ

บุคคลท่ีลักลอบขุดดินในท่ีดินของบริษัทแห
งหนึ่ง เพ่ือนำไปขายและมีการออกโฉนดในพ้ืนท่ีป6าไม#เพ่ือนำไปขาย อาตมาพร#อมชี้ให#ดู

ว
าท่ีดิน 2 แปลงท่ีนำไปออกโฉนดโดยใช# ภบท.5 ปลอม ขณะนี้คดีกำลังอยู
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ” พระปรีชา 

กล
าว 

https://www.matichon.co.th/region/news_2424436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เจ#าอาวาสผวา มาเฟ�ยหัวหินขู
กระทืบ ปมแฉนักการเมืองดัง จ#องฮุบท่ีดินวัด 

2 พ.ย. 2563 

วันท่ี 2 พ.ย. พระปรีชา โสภโณ เจ#าอาวาสสำนักสงฆ3ป6าเขาดอนตะแบก ชุมชนบ
อฝFาย เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ3 

กล
าวถึงกรณีมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร#องเรียนปLญหาสำนักสงฆ3บุกรุกพ้ืนท่ีป6าตาม พ.ร.บ.ป6าไม# 2584 

โดยอ#างว
าวัดล#อมรั้วในพ้ืนท่ีกว
า 90 ไร
 ไม
ให#ประชาชนเข#าไปใช#ประโยชน3 ยืนยืนว
าผู#ร#องเรียนเป?นเครือข
ายของนักการเมืองชื่อดัง

ระดับชาติตระกูลดังท่ี จ.สมุทรปราการ และมีเครือข
ายนักการเมืองท#องถ่ินท่ีจะลงสมัครเลือกต้ังเป?นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ท่ี

สูญเสียผลประโยชน3 จากการออกโฉนดท่ีดินปลอมไปหลอกขาย แก�งค#ายาเสพติด และ การบุกรุกพ้ืนท่ีป6าไม# 

พระปรีชา กล
าวต
อว
า ล
าสุดอาตมามีปากเสียงกับชาวบ#านกลุ
มดังกล
าว เพราะไม
พอใจท่ีถูกแฉเบ้ืองหลัง ทำให#ต#องระวังตัวระหว
าง

การออกบิณฑบาตในช
วงเช#า เนื่องจากถูกข
มขู
ว
าจะมีการทำร#ายร
างกาย แต
ยังไม
ได#แจ#งเจ#าหน#าท่ีตำรวจท#องท่ีรับทราบแต
อย
างใด 

เพราะเชื่อว
าลูบหน#าปะจมูก ไม
สามารถจัดการปLญหาได#จริง 

"หลังร#องเรียน ได#มีหนังสือแจ#งกรมป6าไม# เพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีในเขตป6าจำนวน 15 ไร
 ให#เสร็จภายในวันท่ี 18 ธ.ค. 

2563 จากนั้นจะนำหลักฐานไปยื่นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขออนุญาตจัดต้ังวัด ยืนยันว
าวัดไม
มีปLญหาในการใช#พ้ืนท่ีจาก

กรมป6าไม# แต
ชาวบ#านท่ีเป?นลูกสมุนบางรายของนักการเมืองพยายามจะสร#างประเด็น ท้ังท่ีทราบดีว
าอาตมามีหน#าท่ีปกปFองผืนป6า

พร#อมทำแนวกันไฟเพ่ือปFองกันไฟป6าท่ีจะผลกระทบกับพ้ืนท่ีรอบบริเวณพระตำหนักฤดีวนาลัยในพ้ืนท่ี ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน" 

พระปรีชา กล
าวต
อว
า สาเหตุท่ีมีการร#องเรียน เนื่องจากมีแก�งนายทุนเครือข
ายนักการเมืองระดับชาติตระกูลดัง และนักการเมือง

ท#องถ่ิน 2 ราย ไม
พอใจ ต#องการให#อาตมาย#ายออกจากวัดเพ่ือนำพระในสังกัดเข#ามาดูแลวัดแทน เพ่ือร
วมกันแสวงหาผลประโยชน3

โดยเฉพาะการเข#าครอบครองพ้ืนท่ีด#านหลังวัด เหมือนท่ีเคยทำเรื่องร#องเรียน ทำให#เจ#าอาวาสวัดบ#านบ
อฝFายใน อ.หัวหิน ต#องย#ายไป

จำพรรษาวัดอ่ืน 

หลังจากท่ีผ
านมาอาตมามีหลักฐานการทำผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีป6าไม# โดยมีการออกโฉนดปลอมโดยมีเจ#าหน#าท่ีของรัฐบางหน
วย

กระทำการทุจริต การลักลอบค#ายาเพติด โดยมีภาพบันทึกไว#จากกล#องวงจรป>ด โดยเฉพาะตัดต#นไม#ขนาดใหญ
หลายต#นและท่ีผ
านมา

ได#แจ#งให#เจ#าหน#าท่ีตำรวจ ปทส.เข#าไปจับกุมกรณีนักการเมืองระดับชาติใช#เครื่องจักรกลเข#าไปปรับสภาพพ้ืนท่ีบนภูเขาในพ้ืนท่ีท่ีอ#าง

ว
ามีเอกสารสิทธิของอดีตนักร#องสาวคนดัง ซ่ึงเชื่อว
าเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องในพ้ืนท่ีไม
กล#าบังคับใช#กฎหมาย 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5237735 



 
เม่ือสัปดาห3ท่ีผ
านมา มีการประชุมเจ#าหน#าท่ีระดับสูง (ซอม) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ครั้งท่ี 15 โดยมี นายศศิวัฒน3 ว
องสินสวัสด์ิ 
อธิบดีกรมยุโรป และ นางเปาล
า ปLมปาโลนี (Paola Pampaloni) รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟ>ก กระทรวงการต
างประเทศของอี
ยูเป?นประธานร
วม และมีผู#แทนหน
วยงานท่ีเก่ียวข#องของท้ังสองฝ6ายเข#าประชุมผ
านระบบทางไกลกว
า 50 คน 
เหตุท่ีเวทีดังกล
าวมีความสำคัญก็เพราะเป?นเวทีในระดับท่ีสูงท่ีสุด และมีประเด็นการหารือท่ีครอบคลุมท่ีสุดในมิติความสัมพันธ3ทวิ
ภาคีระหว
างไทยและอียู ซ่ึงจัดข้ึนเป?นประจำทุกป� ดูแค
ผู#แทนฝ6ายไทยท่ีเข#าร
วมประชุมในป�นี้ซ่ึงมีท้ังสำนักงานสภาความม่ันคง
แห
งชาติ กรมเจรจาการค#าระหว
างประเทศ กรมประมง กรมป6าไม# กรมองค3การระหว
างประเทศ กรมอาเซียน กรมเศรษฐกิจ
ระหว
างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส3 ขณะท่ีฝ6ายอียูก็มีผู#แทนจากหน
วยงานต
างๆ ภายใต#คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (European Commission) หลายคณะไม
แพ#กัน รวมถึงคณะผู#แทนอียูประจำประเทศไทย ก็พอจะเห็นความสำคัญท่ีท้ังสอง
ฝ6ายให#กับการประชุมครั้งนี้ได#เป?นอย
างดี 
ย#อนไปในป� 2562 หลังจากอียูได#ออกแถลงการณ3ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2562 ว
าจะเดินหน#ากระชับสัมพันธ3กับไทยให#เหนียวแน
นหลัง
การเลือกต้ัง และเตรียมฟHIนการเจรจาการค#าเสรีระหว
างกัน เพียงอีก 2 วันถัดมาคือในวันท่ี 16 ตุลาคม นายศศิวัฒน3ก็ได#เป?น
ประธานการประชุมเจ#าหน#าท่ีระดับสูงไทย-อียู ครั้งท่ี 13 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกระทรวงต
างประเทศอียูในกรุงบรัสเซลส3 ประเทศเบลเยียม โดย
ในการประชุมดังกล
าวท้ังสองฝ6ายได#เน#นย้ำจุดยืนในการเดินหน#าความสัมพันธ3ระหว
างกัน พร#อมยืนยันท่ีจะฟHIนการเจรจาข#อตกลง
การค#าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว
างไทย-อียู และเร
งรัดการเจรจาเพ่ือลงนามในร
างความตกลงว
าด#วยความเป?นหุ#นส
วนและความร
วมมือ
รอบด#าน (Partnership and Cooperation Agreement – พีซีเอ) โดยเร็ว 
การประชุมเจ#าหน#าท่ีระดับสูงไทย-อียู ครั้งท่ี 15 จึงเป?นการสานต
อเจตนารมย3ดังกล
าว รวมถึงขยายความร
วมมือไปยังประเด็นท่ีเห็น
ว
าท้ังสองฝ6ายสามารถร
วมมือกันได#เพ่ือผลประโยชน3ร
วมกันต
อไป 
ในการประชุมครั้งนี้ท้ังสองฝ6ายได#แลกเปลี่ยนมุมมองต
อสถานการณ3การแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาการทางการเมืองท้ังในไทยและอียู พร#อมยืนยันท่ีจะเดินหน#าความสัมพันธ3ระหว
างกันบนพ้ืนฐานค
านิยม
ร
วมให#แน
นแฟFนในทุกมิติต
อไป โดยเฉพาะในการเร
งรัดการเจรจาร
างความตกลงพีซีเอซ่ึงได#ตั้งเปFาหมายท่ีจะลงนามให#ได#ภายในป� 



2564 นอกจากนี้ ฝ6ายอียูได#ยืนยันความพร#อมท่ีจะฟHIนการเจรจาเอฟทีเอกับไทยในโอกาสแรก ซ่ึงหน
วยงานท่ีเก่ียวข#องของท้ังสอง
ฝ6ายจะหารือกันในรายละเอียดในการประชุมคณะทำงานด#านการค#าและการลงทุนไทย-อียูในเดือนธันวาคมป�นี้ 
นอกจากนี้ยังพูดถึงประเด็นท่ีจะส
งเสริมความร
วมมือเชิงลึกด#านอ่ืนๆ ท่ีจะทำให#เป?นประโยชน3ร
วมกัน อาทิ การจัดต้ังเวทีการหารือ
ด#านความม่ันคงไทย-อียู (Thai-EU Security Dialogue) เพ่ือส
งเสริมความร
วมมือด#านการต
อต#านการก
อการร#าย ความม่ันคงทาง
ทะเล และความม่ันคงทางไซเบอร3 ซ่ึงเป?นไปตามเจตนารมณ3ของพล.อ.ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรีและนางเฟเดริกา โมเก
รินี รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและผู#แทนอียูด#านการต
างประเทศในขณะนั้น ระหว
างเยือนไทยเพ่ือเข#าร
วมการประชุม
รัฐมนตรีต
างประเทศอาเซียนกับประเทศคู
เจรจา (AMM/PMC) เม่ือป� 2562 
ท่ีประชุมยังได#หารือถึงการต
อต#านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม (ไอยูยู) ท่ีแม#ไทยจะถูกปลดธง
เหลืองไปแล#วในป� 2562 แต
ไทยและอียูยังยืนยันท่ีจะสานต
อความร
วมมือในเรื่องนี้อย
างแข็งขันต
อไป ท้ังในมิติความสัมพันธ3ไทย-อียู 
และยังจะขยายความร
วมมือไปในระดับภูมิภาค ผ
านเครือข
ายการต
อต#านการทำประมงไอยูยูของอาเซียน (ASEAN Network on 
Combating IUU Fishing – AN-IUU) ซ่ึงเป?นข#อริเริ่มของไทย ท่ีจะมีการประชุมครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ไทยยังได#
แสดงความสนใจท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู#เก่ียวกับระบบใบรับรองการจับสัตว3น้ำแบบอิเล็กทรอนิกส3ของอียู (IT System CATCH for 
the EU IUU Catch Certificate) โดยอาจนำไปสู
การเชื่อมกับระบบของไทยในอนาคตต
อไป 
ในประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงาน ท้ังสองฝ6ายยินดีท่ีจะหารือในกรอบการประชุมว
าด#วยแรงงานไทย-อียู (Thai-EU Labour 
Dialogue) ต
อไป และจะสานต
อความร
วมมือในระดับเทคนิค โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวข#องกับระบบการประกันสังคม ความ
คุ#มครองทางสังคม และการส
งเสริมการเจรจาทางสังคม 
นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงความร
วมมือด#านการต
อต#านการค#าไม#ผิดกฎหมายและอนุรักษ3ป6าไม# ซ่ึงอียูยินดีต
อความก#าวหน#าในการ
เจรจากับฝ6ายไทยในการจัดทำข#อตกลงเป?นหุ#นส
วนด#วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement – VPA) ในการบังคับ
ใช#กฎหมายป6าไม# ธรรมาภิบาล และการค#า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) โดยรับท่ีจะ
พิจารณาการสนับสนุนกระบวนการเจรจาและการปฏิบัติตามข#อตกลงของฝ6ายไทย ท้ังในเชิงเทคนิคและเงินทุนสนับสนุนในระยะ
ต
อไปด#วย 
สำหรับประเด็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังไทยและอียูเห็นว
าเรื่องดังกล
าวถือเป?นแนวนโยบายร
วมกัน ท้ัง
สองฝ6ายจึงมุ
งม่ันท่ีจะเสริมสร#างความร
วมมือในสาขานี้ให#เป?นรูปธรรมยิ่งข้ึน โดยอียูได#เสนอให#จัดต้ังกลไกการปรึกษาหารือเฉพาะ
ด#าน และฝ6ายไทยได#แสดงความสนใจท่ีจะหารือเรื่องมาตรการการลดคาร3บอนและการปล
อยก�าซเรือนกระจกระหว
างกัน และ
ประสงค3ท่ีจะแลกเปลี่ยนข#อมูลด#านอวกาศและภูมิสารสนเทศกับโครงการ Copernicus Programme ของอียูเพ่ือจัดทำระบบเตือน
ค
าฝุ6นละออง PM 2.5 ล
วงหน#าสำหรับประชาชน 
ในด#านการเชื่อมโยง (connectivity) ท้ังสองฝ6ายเห็นพ#องในการเชื่อมประสานยุทธศาสตร3ด#านความเชื่อมโยงของอาเซียนภายใต#
แผน Master Plan on ASEAN Connectivity กับยุทธศาสตร3 Connecting Europe and Asia ของอียู โดยเน#นย้ำความสำคัญ
ของการส
งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติท้ังดิจิทัลและระหว
างประชาชน ผ
านกรอบพหุภาคีต
างๆ ท่ีท้ังสองฝ6ายเป?นสมาชิก เช
น 
กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – อาเซม) ท้ังนี้ฝ6ายอียูเน#นย้ำว
าปLจจุบันการลงทุนในโครงสร#างพ้ืนฐานไม

อาจพ่ึงงบประมาณภาครัฐฝ6ายเดียวได#อีกต
อไป 
สุดท#ายคือความร
วมมือด#านความปลอดภัยทางอากาศ ฝ6ายไทยได#ติดตามความคืบหน#าจากการประชุมในป�ท่ีผ
านมาเรื่องความ
ร
วมมือในการส
งเสริมขีดความสามารถของไทยด#านเฮลิคอปเตอร3การแพทย3 ซ่ึงฝ6ายอียูรับท่ีจะไปหารือในรายละเอียดกับหน
วยงาน
ของอียูท่ีเก่ียวข#อง และแจ#งผลให#ฝ6ายไทยทราบในโอกาสแรก 
อธิบดีศศิวัฒน3กล
าวว
า สาระความร
วมมือระหว
างไทย-อียูก็เป?นความร
วมมือท่ีครอบคลุมรอบด#านด#วยตัวของมันเอง แต
ท่ีผ
านมาเม่ือ
พูดถึงอียู เรามักพูดถึงแค
ในด#านการค#าการลงทุน แต
น้ำหนักของอียูในเวทีระหว
างประเทศ เรามักไม
ค
อยพูดถึงกัน เม่ือพูดถึง 
European Standard มันครอบคลุมทุกเรื่อง ต้ังแต
อาหาร รถยนต3 ข#าวของเครื่องใช# สินค#าหรู ไปจนถึงงานดีไซน3 ซ่ึงเรื่องต
างๆ 



เหล
านี้น
าจะมีประโยชน3กับไทย ขณะท่ีประเด็นท่ีได#มีการหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในการประชุมครั้งนี้ก็มาจากการระดมความเห็นและ
สอบถามความต#องการจากหน
วยงานท่ีเก่ียวข#องของไทย ว
าองค3ความรู#ใดจากอียูท่ีจะสามารถนำมาใช#ประโยชน3ในประเทศไทยได# 
ตัวอย
างเช
นประเด็นการส
งเสริมขีดความสามารถของไทยด#านเฮลิคอปเตอร3การแพทย3 ก็จะช
วยเสริมศักยภาพในการเป?นศูนย3กลาง
ทางการแพทย3ของไทยในระยะยาว หรือระบบเตือนค
าฝุ6นละออง PM 2.5 ก็จะช
วยให#ไทยสามารถคิดคำนวนและประมวลผลสภาพ
อากาศเพ่ือให#เรามีองค3ความรู#ความเข#าใจปLญหา PM 2.5 ได#ดีข้ึน 
ขณะท่ีการจัดทำเอฟทีเอไทย-อียูในอนาคตก็จะไม
ได#มีแค
เรื่องการค#าการลงทุนหรือการเข#าถึงตลาด แต
ยังจะมีบทว
าด#วยการค#าและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะพูดถึงเรื่องอ่ืนๆ อาทิ สิ่งแวดล#อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานแรงงาน การจัดซ้ือจัดจ#าง
ภาครัฐ การค#าและการบริการทางการเงิน ทรัพย3สินทางปLญญา โดยคณะเจรจาต#องหารือในประเด็นท่ีมีความเห็นไม
ตรงกันต
อไป 
ไทยได#พูดกับฝ6ายอียูมาตลอดว
าความตกลงท่ีมีควรเป?นความตกลงท่ีทำได#จริง มิติท่ีควรมีคือการเสริมสร#างขีดความสามารถของไทย
ในทางปฏิบัติ เพ่ือท่ีท้ังสองฝ6ายจะใช#ประโยชน3จากความตกลงท่ีจะมีข้ึนได#อย
างเต็มท่ี ซ่ึงต#องมีการหารือกันในรายละเอียดกันใน
อนาคต 
“เราไม
ควรมองว
ามาตรฐานของยุโรปเป?นภาระสำหรับเรา เพราะเราสามารถนำมาตรฐานนั้นมายกระดับประเทศของเราเอง 
โดยเฉพาะในแง
ชีวิตความเป?นอยู
ของคน เพราะการท่ีจะได#มาตรฐานใดๆ มา นั่นหมายความว
าเราต#องได#องค3ความรู#ของเขามาด#วย
เช
นกัน”อธิบดีศศิวัฒน3ย้ำ 

 
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364958 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข#อเสนอการแก#ปLญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป?นธรรม(พีมูฟ) 

 สยามรัฐออนไลน3  2 พฤศจิกายน 2563 20:21 น.  ประชาสัมพันธ3 

ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดภูเก็ต วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑.ให#มีมติ ครม.คุ#มครองพ้ืนท่ีกรณีปLญหาของพีมูฟ ซ่ึงอยู
ในการแก#ปLญหาร
วมกับรัฐบาลไม
ให#ถูกคุกคามจนกว
าการแก#ปLญหาจะมีข#อ

ยุติทุกกรณีปLญหา 

๒.ให# คทช. ดำเนินการนโยบายโฉนดชุมชน เป?นแนวทางหนึ่งซ่ึงอยู
ภายใต#แนวทาง คทช. และดำเนินการรับพ้ืนท่ีโฉนดชุมชนท่ียื่น

ขอไว# ๔๘๖ ชุมชน เพ่ือไปตรวจสอบและดำเนินการต
อเนื่องโดยเริ่มต#นจากชุมชนท่ีเป?นสมาชิกพีมูฟ ท่ีเสนอเป?นพ้ืนท่ีโฉนดชุมชน

แล#ว 

๓.ให#ออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความท่ีเก่ียวข#องกับป6าไม# ท่ีดิน ท่ีเกิดจากกระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ 

โดยไม
มีการตรวจสอบ คดีผู#ได#รับผลกระทบจากแผนทวงคืนผืนป6า คดีความท่ีเกิดข้ึนในระหว
างกระบวนการแก#ปLญหาท่ีดินกับรัฐ

ล
าช#าจนเกิดคดีความคนจนข้ึน รวมท้ังยุติการดำเนินคดีกับทุกกรณีปLญหาท่ีอยู
ในกระบวนการแก#ปLญหาท่ีล
าช#า 

๔.ทบทวนและยกเลิกกฎหมายลำดับรองท่ีออกตาม พ.ร.บ.ป6าชุมชน, พ.ร.บ.อุทยานแห
งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ#มครองสัตว3ป6า 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ัง ๓ ฉบับ ซ่ึงขัดกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ และทบทวนกฎหมายท้ัง ๓ ฉบับด#วย 

๕.ให#สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดินเร
งดำเนินการแก#ปLญหาชุมชนไร#ท่ีดิน และสนับสนุนงบประมาณ ให# บจธ.๕๕๐ ล#าน เพ่ือ

ดำเนินการจัดซ้ือท่ีดินตามบัญชีของชุมชนท่ีจะดำเนินการแก#ปLญหาคนจนได# 



๖.ตามท่ีอดีตประธานคณะกรรมการแก#ปLญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ได#เคยมีบัญชาท่ีจะลงดูพ้ืนท่ีการจัดการ

ท่ีดินและทรัพยากรโดยชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เพ่ือผลักดันให#เป?นนโยบาย คทช. จึงเสนอให#

คณะกรรมการแก#ปLญหาพีมูฟ เป?นเจ#าภาพร
วมกับเครือข
ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตจัดงานมหกรรมโฉนดชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต

โดยประธานคระกรรมการแก#ปLญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี ลงมาเป?นประธานจัดงาน และดูรูปธรรมในพ้ืนท่ีจริงโดยเร็ว 

๗.เสนอให#รัฐบาลเร
งดำเนินการผลักดัน พรบ.ส
งเสริมและคุ#มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ
มชาติพันธุ3 ตามแผนปฏิรูปประเทศ ในขณะท่ี

ดำเนินการอยู
ให#รัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว
าด#วยการฟHIนฟูวิถีชีวิตชาวเล และ มติ

คณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว
าด#วยการฟHIนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยให#มีคณะกรรมการอำนวยการ ติดตาม และขับดคลื่อน

มติคณะรัฐมนตรี ท้ัง ๒ เรื่องให#เกิดรูปธรรม 

๘.ให#รัฐบาลเร
งคุ#มครองเกษตรกรท่ีเคยได#รับสิทธิ สปก. แล#วและทำกินในพ้ืนท่ีมาอย
างต
อเนื่อง แต
ต
อมา เกิดการทับซ#อนกับ

หน
วยงานอ่ืนๆ เช
น กรมอุทยานฯ กรมป6าไม# และอ่ืนๆ ซ่ึงกำลังถูกยึดคืนพ้ืนท่ี สปก. และเริ่มมีปLญหาสิทธิในท่ีดินทำกินของสมาชิก 

และท่ีดินท่ีเตรียมการแจก สปก.ใหม
ด#วย 

๙.นโยบายด#านสถานะและสิทธิบุคคล 

(๙.๑) นโยบายการแก#ปLญหาด#านสถานะและสิทธิบุคคลของคนไร#รัฐ ไร#สัญชาติ กลุ
มชาติพันธ3ุ ท่ีอาศัยอยู
ในประเทศไทยต
อเนื่องมา

ยาวนานเป?นการเร
งด
วนภายใต#กรอบเวลาท่ีชัดเจน 

(๙.๒) ให#ขยายมติคณะรัฐมนตรี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เพ่ือสำรวจคนตกหล
น/ตกสำรวจเป?นการเฉพาะ นำไปสู
การแก#ปLญหาคนไร#

รัฐ-ไร#สัญชาติ 

(๙.๓) แต
งต้ังกรรมการ/คณะทำงานแก#ปLญหาสถานะและสิทธิบุคคลท่ีเป?นกรรมการ/คณะทำงานกลางโดยปฎิบัติงานภายใต#กรอบ

เวลาท่ีชัดเจน มีนักวิชาการด#านต
างๆท่ีเก่ียวข#อง ผู#ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน องค3กรพัฒนาเอกชน ท่ีมีประสบการณ3การทำงานกับ

กลุ
มคนไร#สิทธิสถานะเพ่ือแก#ปLญหาเฉพาะกลุ
มปLญหา 

(๙.๔) สั่งการให#เกิดการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีโดยการสร#างกระบวนการมีส
วนร
วมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ให#นำไปสู


การปฏิบัติการได#จริง 

(๙.๕) จัดต้ังกองทุนตรวจ DNA กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ
มคนท่ีรอการแก#ปLญหาด#านสถานะ และการเข#าถึงระบบการ

รักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน ทันที 

(๙.๖) จัดให#คนไทยพลัดถ่ินได#มีท่ีดินทำกินในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินของรัฐ เพ่ือให#สามารถเลี้ยงชีพและขจัดความยากจน ได# 

๑๐.แนวทางแก#ปLญหาของ สกต.ให#ส
งมอบพ้ืนท่ีในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร หรือสหกรณ3ท้ัง ๕ ชุมชน หากไม
สามารถส
งมอบใน

รูปแบบสถาบันเกษตรกรได#ก็ให#จัดระเบียบโดยให#ชุมชนมีส
วนร
วมในการ ออกแบบ 

๑๑. ให#กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห
งประเทศไทยออกมติคณะกรรมการรถไฟแห
งประเทศไทยเพ่ือให#ชุมชนในท่ีดินของการ

รถไฟฯสามารถเช
าท่ีดินเพ่ือแก#ปLญหาท่ีอยู
อาศัยได#ท่ัวประเทศ ตามแนวมติคณะกรรมการรถไฟฯเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ ซ่ึง

เดิมเคยมีมติให#เช
าเพียง ๖๑ ชุมชน 

https://siamrath.co.th/n/194326 


