
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 10-14 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ- 

-  ภาพข�าว: ข�าวสั้นทันโลก: ขุดดินป�าสงวนฯ ( ไทยรัฐ 10 ธ.ค. 63 หน&า 11 )      

-  ข�าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม&กระบก ( ไทยรัฐ 13 พ.ย. 63 หน&า 11 )      

-  ข�าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม&กระบก ( ไทยรัฐ 14 พ.ย. 63 หน&า 15 )      

-  ภาพข�าว: ข�าวสั้นทันโลก: ตัดไม&กระบก ( ไทยรัฐ 13 พ.ย. 63 หน&า 11 )      

-   'ตรัง'มอดไม&แสบลอบตัดป�าสงวน ( เดลินิวส2 14 พ.ย. 63 หน&า 2 )      

-  ยึดไม&กระบกถูกตัดในป�าวังวิเศษ ( ข�าวสด 14 ธ.ค. 63 หน&า 7 )      

-  จับท�าทรายเถ่ือนรุกลำน้ำปาย ( ข�าวสด 14 พ.ย. 63 หน&า 11 )      

-  'เอ?'ทวงถามคดีรุกป�า'แม�ธนาธร'หลัง2ปAไม�คืบ  ( สยามรัฐ 10 พ.ย. 63 หน&า 3 )      

-  "เอ?-สิระ"ตามบ้ี"แม�ธนาธร"รุกป�า2ปAคดีไม�คืบ (ผู&จัดการรายวัน 360 D 10 พ.ย. 63 หน&า 10 )      

 

ข�าวเว็บไซต- 

สำนักทรัพยากรป�าไม&ท่ี 5 สระบุรีร�วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ2จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเปHน 

พระราชกุศล แด�พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 

ปลูกบำรุงรักษาต&นไม& เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล&าเจ&าอยู�หัว 

( สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ2 9 ธ.ค. 63 ) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209203356357 

เดอะมอลล2 กรุ^ป ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม รณรงค2ประชาชนร�วมปลูก 

ต&นไม& รับวันสิ่งแวดล&อมไทย ประจำปA 2563 เสริมทัพพันธมิตรดิจิตัล TikTok แฮชแท็กชาเลนจ2  

#HappierTogetherTH ( ข�าวสด 9 ธ.ค. 63 ) 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5497022 

'เดอะมอลล2 กรุ^ป' ขานรับนโยบาย 'กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม' รณรงค2ประชาชนร�วม 

ปลูกต&นไม& รับวันสิ่งแวดล&อมไทย ( แนวหน&า 10 ธ.ค. 63 ) 

https://www.naewna.com/relation/537772 

 



“ปลัด ทส. ลุย อุบลราชธานี มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง 2+4 ดึงทุกส�วน ทำงานเพ่ือประชาชน” 

 ( บ&านเมือง 11 ธ.ค. 63 )        

https://www.banmuang.co.th/news/relation/215472 

"ปลัด ทส."ลงพ้ืนท่ี"อุบลฯ-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร" มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง2+4 ดึงทุกส�วน ทำงาน 

เพ่ือประชาชน( สยามรัฐ 10 ธ.ค. 63  ) 

https://siamrath.co.th/n/203501 

ปลัด ทส. ลงพ้ืนท่ีอีสาน มอบนโยบายเชิงรุกยกกำลัง 2+4 กำชับเจ&าหน&าท่ีทำงานเพ่ือประชาชน 

( แนวหน&า 10 ธ.ค. 63 ) 

https://www.naewna.com/local/537852 

ปลัด ทส. ลงพ้ืนท่ี อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง2+4  

ดึงทุกส�วน ทำงานเพ่ือประชาชน ( ไทยโพสต2 10 ธ.ค. 63 ) 

https://www.thaipost.net/main/detail/86507 

จนท.หลายหน�วยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังร�วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป�าสงวน หลังรับแจ&งมีการลักลอบขุดดิน
นำออกไปขาย ( สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ2 9 ธ.ค. 63 ) 

      https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209105349017 

จนท.หลายหน�วยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังร�วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป�าสงวน หลังรับแจ&งมีการลักลอบขุดดิน
นำออกไปขาย ( สปข.3 9 ธ.ค. 63) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/21824 

แก̂งมอดไม&ลอบตัดไม&เขตป�าสงวนวังวิเศษ ( บ&านเมือง 12 ธ.ค. 63  ) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215543 

ยึดไม&กระบกถูกตัดในป�าวังวิเศษ ( ข�าวสด 13 ธ.ค. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5518288 

รวบกลุ�มขบวนการคนมีสี ลักลอบตัดต&นไม&อายุ 100 ปAในป�าสงวน ( กรุงเทพธุรกิจ 11 ธ.ค. 63 ) 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911954 

แก̂งตัดไม&ผงะ! เจอทหาร-ป�าไม&ดักซุ�มโผล�รวบคาป�าสงวน ขณะง�วนแปรรูปเลื่อยไม&ตะแบกยักษ2 

( ข�าวสด 11 ธ.ค. 63 ) 

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5505410 

 



เชียงใหม� ตำรวจ ปทส บุกจับนายทุนทำท�าทรายเถ่ือนบุกรุกลำน้ำปาย (เชียงใหม�นิวส2 12 ธ.ค. 63) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1525634/ 

ตำรวจ ปทส. จับนายทุนบุกรุกลำน้ำปาย ลักลอบทำท�าทรายเถ่ือน ( บ&านเมือง 12 ธ.ค. 63  ) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215526 

จับกุมลักลอบขุดท�าทราย ( สปข.3 12 ธ.ค. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/21946 

"ปารีณา" ทวงคดี "แม�ธนาธร" รุกป�า-"สิระ" เหน็บ ธนาธร เอา "ปArบ" คลุมหัว ( ไทยรัฐ 9 ธ.ค. 63) 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1991944 

"ปารีณา" ทวงถามคดีรุกป�า"แม�ธนาธร" หลัง 2 ปAไม�คืบ ( เดลินิวส2 9 ธ.ค. 63 ) 

https://www.dailynews.co.th/politics/811835 

เดือดทะลุเล&าไก�! "ปารีณา" โร�ทวงถามคดี "แม�ธนาธร รุกป�า" หอบปArบมาให& (ข�าวสด 9 ธ.ค. 63) 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5494854 

"ปารีณา" ทวงถามคดีรุกป�า "แม�ธนาธร" 2 ปAไม�คืบ "สิระ"ขนปArบให& "ธนาธร" คลุมหัว (สยามรัฐ 9 ธ.ค. 63) 

      https://siamrath.co.th/n/203183 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22969
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

ภาพข่าว: ข่าวสั้นทันโลก: ขุดดินป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-201210039141(9 ธ.ค. 63/08:44) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.47 Ad Value: 9,317 PRValue : 27,951 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22972
วันที่: อาทิตย์ 13 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ข่าวสั้นทันโลก: ตัดไม้กระบก

รหัสข่าว: C-201213009039(13 ธ.ค. 63/05:45) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 18.91 Ad Value: 20,801 PRValue : 62,403 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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Line

RFD
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22973
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้กระบก

รหัสข่าว: C-201214039171(13 ธ.ค. 63/07:40) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 25.84 Ad Value: 28,424 PRValue : 85,272 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22972
วันที่: อาทิตย์ 13 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้กระบก

รหัสข่าว: C-201213009080(13 ธ.ค. 63/05:42) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.23 Ad Value: 9,053 PRValue : 27,159 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 25995
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'ตรัง'มอดไม้แสบลอบตัดป่าสงวน

รหัสข่าว: C-201214035120(13 ธ.ค. 63/06:57) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.88 Ad Value: 15,268 PRValue : 45,804 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10974
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ยึดไม้กระบกถูกตัดในป่าวังวิเศษ

รหัสข่าว: C-201214037044(13 ธ.ค. 63/06:56) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 38.39 Ad Value: 42,229 PRValue : 126,687 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10974
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จับท่าทรายเถื่อนรุกลำน้ำปาย

รหัสข่าว: C-201214037102(13 ธ.ค. 63/07:08) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 37.56 Ad Value: 41,316 PRValue : 123,948 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 24437
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'เอ๋'ทวงถามคดีรุกป่า'แม่ธนาธร'หลัง2ปีไม่คืบ

รหัสข่าว: C-201210021003(10 ธ.ค. 63/07:10) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 34.11 Ad Value: 28,993.50 PRValue : 86,980.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 13 ฉบับที่: 3320
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: "เอ๋-สิระ"ตามบี้"แม่ธนาธร"รุกป่า2ปีคดีไม่คืบ

รหัสข่าว: C-201210040060(10 ธ.ค. 63/06:45) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 42.52 Ad Value: 63,780 PRValue : 191,340 คลิป: สี่สี(x3)
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วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนท�ามะปรางวิทยา ตำบลท�ามะปราง อำเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 

สมเด็จพระมหาธีราจารย- ประธานคณะสงฆ- พร/อมด/วยนายอดิศร นุชดำรงค- อธิบดีกรมป2าไม/ นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล 

รองอธิการบดีกรมป2าไม/ นายภูมินพศ- บุญบันดาล ผู/อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป2าไม/ท่ี 5 สระบุรี นายพลวรรธน- เทียน

ชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นายดุรงค-ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ- นายอำเภอแก�งคอย หน/าส�วนราชการ นักเรียนโรงเรียนท�ามะปราง

วิทยาให/การต/อนรับคณะ 

        ด/วยสำนักจัดการทรัพยากรป2าไม/ท่ี 5 สระบุรีได/ร�วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ-สมเด็จพระบรมโอรสรสาธิ

ราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปAนพระราชกุศลแด� พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร�วมใจกัน ปลูกบำรุงรักษาต/นไม/ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล/าเจ/าอยู�หัว พร/อมมอบทุนการศึกษาให/กับโรงเรียนท่ีร�วมโครงการจำนวน 7 แห�ง โดยเจ/าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย- 

มอบต/นไม/ให/แก�หัวหน/าส�วนราชการ และผู/นำชุมชนและผู/แทนสถานศึกษา 30 ราย  

        ในการนี้ท�านอธิบดีกรมป2าไม/ได/เปFดกรวยดอกไม/ถวายสักการะเบ้ืองหน/าพระบรมฉายาลักษณ-พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล/าเจ/าอยู�หัว พร/อมกล�าวรายงาน จากนั้นเจ/าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย-กล�าวสัมโมทนียกถา หัวหน/าส�วนราชการ 

และประชาชนได/ร�วมกันรับกล/าต/นไม/และร�วมปลูกพร/อม บำรุงรักษาต/นไม/ มีพระภิษุสงฆ-เจริญชัยมงคลคาถา ประชาชน และ

หัวหน/าส�วนราชการร�วมปลูกต/นไม/รอบโรงเรียนท�ามะปรางวิทยา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล/าเจ/าอยู�หัว 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209203356357 

 



 

เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะท่ีเปAน GREEN RETAIL แห�งแรกของประเทศไทย ซ่ึงได/ร�วมเปAนภาคีสมาชิกของ CLIMATE 

NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล/อมแห�งสหประชาชาติ (UNEP) เพ่ือการอนุรักษ-สิ่งแวดล/อมมากว�า 13 ปl ขานรับ

นโยบายยุทธศาสตร-ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อม ในการลดการปล�อยก[าซเรือนกระจก 20 - 25% 

ภายในปl 2573 เดินหน/าสานต�อเจตนารมณ- การอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย�างยั่งยืน รณรงค-ให/ประชาชนร�วมปลูก

ต/นไม/ สร/างสมดุลการปล�อยก[าซคาร-บอนไดออกไซด- และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให/ผืนป2าของประเทศไทย เนื่องใน วันสิ่งแวดล/อม

ไทย 4 ธันวาคม ปlนี้ ด/วยโครงการ “ปลูกเพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก” รณรงค-ปลูกต/นไม/คืนสู�ธรรมชาติ ผ�าน

การระดมทุน จากองค-กรภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน ควบคู�กับรณรงค-ให/ประชาชนเห็นคุณค�า และความสำคัญของ

การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมอย�างยั่งยืน ต้ังแต�วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2564 

นางสาววรลักษณ- ตุลาภรณ- ผู/บริหารสูงสุดฝ2ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn : 

Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) เปFดเผยว�า ปzญหาสภาวะโลกร/อน (Global Warming) และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) กำลังเปAนวาระสำคัญท่ีท่ัวโลกให/ความสำคัญ และพร/อมใจกันร�วม

แก/ไขปzญหาอย�างเร�งด�วน เพ่ือช�วย ลดการปล�อยก[าซเรือนกระจกสู�ชั้นบรรยากาศ เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะท่ีเปAนองค-กร

ภาคเอกชนท่ีมี ความรับผิดชอบต�อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม อย�าง

ยั่งยืน โดยนำร�องการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช/ครั้งเดียว ( Single Use Plastic ) ท่ีกูร-เมต-มาร-เก็ต ทุกสาขา และได/ขาน

รับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทส.) งดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No To Plastic 

Bags” ดีเดย-พร/อมกันท่ัวประเทศ 1 มกราคม 2563 

ท่ีห/างสรรพสินค/าในกลุ�มเดอะมอลล- กรุ[ป และกูร-เมต-มาร-เก็ต ทุกสาขา อีกท้ังยังขยายผลเปFดจุดบริการ Plastic Drop Point 

เชิญชวนประชาชนนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู�กระบวนการรีไซเคิล กับโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic 

Drop Point” 

เพ่ือประกาศเจตนารมณ-เปAนห/างสรรพสินค/าสีเขียว มุ�งสู�เป�าหมายการเปAนองค-กรภาคเอกชนท่ีปล�อยก[าซคาร-บอนไดออกไซด-

สุทธิเปAนศูนย- หรือ Carbon Neutral ภายในปl 2573 สอดคล/องกับนโยบายยุทธศาสตร-ชาติของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการยกระดับการปฏิบัติการสู�แผน Nationally Determined Contribution: NDC 

ซ่ึงมีเป�าหมายลดการปล�อยก[าซเรือนกระจกอยู�ท่ี 20 - 25% ภายในปl 2573 ท่ีประเทศไทยได/แสดงเจตจำนง การดำเนินงาน

ลดก[าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ หรือ Thailand NAMAs Pledge 2014 ในปl 2557 ท่ีการประชุมรัฐภาคี



อนุสัญญสหประชาชาติว�าด/วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย UNFCCC รวมถึงสานต�อเจตนารมณ-การอนุรักษ-

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมอย�างยั่งยืน อีกท้ังยังช�วยเสริมสร/างจิตสำนึกในการลดวิกฤตภาวะ โลกร/อน และส�งเสริม 

การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจากทุกภาคส�วน ในวันสิ่งแวดล/อมไทย เดอะมอลล- กรุ[ป จึง

ได/ผนึกความร�วมมือองค-กรสิ่งแวดล/อม ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจเครือข�าย อาทิ WWF, ตลาดหลักทรัพย-แห�งประเทศไทย , 

TikTok และ LIFEiS ขานรับแนวนโยบายกระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อม เปFดตัวโครงการ “ปลูกเพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า 

ลดก[าซเรือนกระจก” โดยโครงการดังกล�าว ยังถือเปAนการนำวิธีการแห�งศาสตร-พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทาง

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตมาสานต�อท่ีว�า “การปลูก

ป2า 3 อย�าง แต�ให/ประโยชน- 4 อย�าง ซ่ึงได/ไม/ผล ไม/สร/างบ/าน และไม/ฟ�นนั้น สามารถให/ประโยชน-ได/ถึง 4 อย�าง คือ นอกจาก

ประโยชน-ในตัวเองตามชื่อแล/วยังสามารถให/ประโยชน-อันท่ี 4 ซ่ึงเปAนข/อสำคัญ คือสามารถช�วยอนุรักษ-ดินและต/นน้ำลำธาร

ด/วย” อีกท้ังยังเปAนการช�วยสร/างรายได/ให/กับชุมชนแบบพอเพียงและยั่งยืน รวมถึงการขยายแนวผืนป2าเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือ

เปAนแหล�งดูดซับก[าซเรือนกระจก ลดปzญหาโลกร/อนได/ 

สำหรับโครงการระดมทุนเพ่ือการปลูกต/นไม/ และส�งเสริมการดูแลต/นไม/อย�างยั่งยืน ประชาชนผู/สนใจสามารถร�วมเปAนส�วน

หนึ่งในการช�วยขับเคลื่อนแผนการลดก[าซเรือนกระจกของประเทศไทย ด/วยการร�วมปกป�องดูแลผืนป2า ผ�าน 3 ช�องทางการ

บริจาค อาทิ ช�องทางท่ี 1 ผ�านกล�องรับบริจาค ท่ีเดอะมอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ท

เม/นท-สโตร- ช�องทางท่ี 2 บริจาคผ�าน Mcard Application เพียงใช/คะแนน M Point 1600 คะแนน และ ช�องทางท่ี 3 

บริจาคผ�าน บัญชีธนาคาร “ปลูกเพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก” เลขท่ีบัญชี 009 - 300 - 5056 ธนาคาร

กรุงเทพ สาขา เดอะมอลล- 3 รามคำแหง 

นอกจากนี้โครงการดังกล�าวยังได/รับการสนับสนุนจากองค-กรภาคีเครือข�าย เข/าร�วมโครงการ ประเดิมนำร�องโดยกลุ�มทรูร�วม

สนับสนุนโครงการ เปFดช�องทางให/ลูกค/าร�วมเปAนส�วนหนึ่งในการ บริจาค ผ�านแอปทรูไอดี ซ่ึงลูกค/าสามารถนำทรูพอยท-มาใช/

แทนเงินบริจาคได/ ซ่ึงทรูพอยท- 50 คะแนน 

เท�ากับ 5 บาท, ทรูพอยท- 100 คะแนน เท�ากับ 10 บาท และ ทรูพอยท- 300 คะแนน เท�ากับ 30 บาท เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 

มกราคม ถึง 5 มิถุนายน 2564 

เพ่ือร�วมเฉลิมฉลองช�วงเทศกาลต/อนรับปlใหม� เดอะมอลล- กรุ[ป ยังได/จัดแคมเปญ ส�งมอบความสุข ครั้งแรกของวงการรีเทล 

The Mall Group จับมือกับดิจิทัลแพลตฟอร-ม TikTok สร/างสรรค-แคมเปญ HAPPIER TOGETHER : สุขกว�านี้ คือสุข

ด/วยกัน ขยายพ้ืนท่ีความสนุกไปสู�ดิจิทัลแพลทฟอร-มเปFดโอกาสให/คนรุ�นใหม�ได/มีพ้ืนท่ีแสดงความคิดสร/างสรรค-และมีส�วนร�วม 

ในกิจกรรมท่ีมีคุณค�าต�อสังคมและสิ่งแวดล/อม พร/อมชวนพันธมิตรและคนไทยมาร�วมส�งต�อความสุขร�วมกับครอบครัว เพ่ือน 

คนรัก กับกิจกรรมแชร-คลิปวิดีโอแฮชแท็กชาเลนจ- #HappierTogetherTH บนช�องทาง TikTok เพ่ือร�วมบริจาคเงิน

สนับสนุนให/โครงการ Care The Wild “ปลูกป�อง” Plant & Protect แพลตฟอร-มความร�วมมือระหว�างตลาดหลักทรัพย-

แห�งประเทศไทย, กรมป2าไม/, WWF, ภาคีในเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน พร/อมด/วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล/อม และคนไทยทุกคนรวมพลัง เพ่ือร�วมคืนผืนป2าสร/างระบบนิเวศท่ียั่งยืน เพ่ิมจำนวนต/นไม/ และขยายผืนป2าต/นน้ำ 

จังหวัดน�าน ระหว�างวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 



ประชาชนผู/สนใจสามารถเข/าร�วมกิจกรรมส�งความสุขและร�วมระดมทุนดูแลผืนป2า ในกิจกรรม แฮชแท็กชาเลนจ- 

#HappierTogetherTH ได/ เพียงถ�ายคลิปวิดีโอโมเมนต-ความสุขท่ีอยู�ร�วมกันมากกว�า 1 คน และแชร-คลิปบนช�องทาง 

TikTok พร/อมติดแฮชแท็ก #HappierTogetherTH ร�วมลุ/นรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ� โทรศัพท-มือถือ Samsung 

Galaxy Z Fold 2 5G จำนวน 3 รางวัล มูลค�ารางวัลละ 69,990 บาท รวมมูลค�า 209,970 บาท สำหรับคลิปท่ีมียอดชม

คลิปสูงสุด Most Viewed จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล Most Creative Content จำนวน 2 รางวัล สำหรับคลิปท่ีสร/าง

โมเมนต-ความสุขร�วมกันได/ ครีเอทีฟและถูกใจกรรมการมากท่ีสุดในแคมเปญ (ประกาศชื่อผู/ชนะวันศุกร-ท่ี 15 มกราคม 2564 

เวลา18.00 น.) และรางวัลประจำสัปดาห- บัตรชมภาพยนตร-จากเมเจอร- ซีนีเพล็กซ- ทุกสัปดาห- รวม 500 รางวัล จำนวน 

1,000 ท่ีนั่ง รวมมูลค�า 250,000 บาท (รางวัลละ 2 ท่ีนั่ง มูลค�า 500 บาท รวม 100 รางวัล / สัปดาห-) ประกาศรายชื่อผู/

ได/รับการคัดเลือกประจำสัปดาห- 100 ท�าน ทุกวันศุกร-ท่ี 4, 11, 18, 25 ธันวาคม 2563 และ 8 มกราคม 2564 เวลา 18.00 

น. ทางเฟสบุ[คแฟนเพจ The Mall Thailand และข/อความส�วนตัวทาง TikTok และนอกจากนี้ 1 แฮชแท็กท่ีแชร- มีค�า

เท�ากับร�วมบริจาค 10 บาท โดยร�วมกิจกรรม ได/ตั้งแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 

โดยในช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมา บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัด ยังได/ดำเนินนโยบายสนับสนุน ในการท่ีจะช�วยแก/ปzญหาโลก

ร/อน และลดการปล�อยก[าซเรือนกระจกมาอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการจัดการด/านพลังงาน และสิ่งแวดล/อมในกลุ�มอาคาร จน

ได/รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ต�อเนื่อง 5 ปlซ/อน ต้ังแต�ปl พ.ศ. 2558 - 2562 นอกจากนี้ยังจัดทำ

โครงการอ่ืนๆ เพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ- 

ทรัพยากรธรรมมชาติอย�างยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียว กรีนรูฟ โปรเจค (Green Roof Project ) หรือสวนบนหลังคา

ช�วยลดความร/อนท่ีจะเข/ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักท่ีปลูกไปแจกจ�ายให/กับพนักงานได/รับประทาน รวมถึงโครงการ 

การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและ ตรวจวิเคราะห-คุณภาพน้ำให/ได/ตามมาตรฐานน้ำประปาก�อนถึงจะสามารถ

นำไปใช/งานต�อผ�านการระบบ Flush Valve ของห/องน้ำ รดน้ำต/นไม/ ลานพ้ืนลานจอดรถ เปAนต/น 

เนื่องในวันสิ่งแวดล/อมไทย ประจำปl 2563 เดอะมอลล- กรุ[ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน 

ลดการปล�อยก[าซเรือนกระจก และสร/างความยั่งยืนให/กับผืนป2าประเทศไทย ด/วยการรณรงค-ปลูกต/นไม/ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และ

ปกป�องผืนป2า ผ�านโครงการ ปลูกเพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก และโครงการ HAPPIER TOGETHER ท่ีเดอะ

มอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ทเม/นท-สโตร- ได/ตั้งแต�วันนี้เปAนต/นไป 

 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5497022 



 

เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะท่ีเปAน GREEN RETAIL แห�งแรกของประเทศไทย ซ่ึงได/ร�วมเปAนภาคีสมาชิกของ CLIMATE 

NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล/อมแห�งสหประชาชาติ (UNEP)เพ่ือการอนุรักษ-สิ่งแวดล/อมมากว�า13 ปl ขานรับ

นโยบายยุทธศาสตร-ชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการลดการปล�อยก[าซเรือนกระจก  20-25% 

ภายในปl 2573 เดินหน/าสานต�อเจตนารมณ-การอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย�างยั่งยืน รณรงค-ให/ประชาชนร�วมปลูก

ต/นไม/ สร/างสมดุลการปล�อยก[าซคาร-บอนไดออกไซด- และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให/ผืนป2าของประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล/อม

ไทย4 ธันวาคม ปlนี้ ด/วยโครงการ “ปลูกเพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก” รณรงค-ปลูกต/นไม/คืนสู�ธรรมชาติ ผ�าน

การระดมทุน จากองค-กรภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน ควบคู�กับรณรงค-ให/ประชาชนเห็นคุณค�า และความสำคัญของ

การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย�างยั่งยืน ต้ังแต�วันท่ี4 ธันวาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2564 

นางสาววรลักษณ- ตุลาภรณ- ผู/บริหารสูงสุดฝ2ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัด(Miss VoralakTulaphorn: Chief 

Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) เปFดเผยว�า ปzญหาสภาวะโลกร/อน (Global Warming) และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change)กำลังเปAนวาระสำคัญท่ีท่ัวโลกให/ความสำคัญ และพร/อมใจกันร�วมแก/ไข

ปzญหาอย�างเร�งด�วน เพ่ือช�วยลดการปล�อยก[าซเรือนกระจกสู�ชั้นบรรยากาศ เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะท่ีเปAนองค-กร

ภาคเอกชนท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย�าง

ยั่งยืน โดยนำร�องการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช/ครั้งเดียว ( Single Use Plastic ) ท่ีกูร-เมต-มาร-เก็ต       ทุกสาขา และได/

ขานรับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทส.) งดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No To 

Plastic Bags” ดีเดย-พร/อมกันท่ัวประเทศ 1 มกราคม 2563 ท่ีห/างสรรพสินค/าในกลุ�มเดอะมอลล- กรุ[ป และกูร-เมต-มาร-เก็ต 

ทุกสาขา อีกท้ังยังขยายผลเปFดจุดบริการ Plastic Drop Point  เชิญชวนประชาชนนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู�

กระบวนการรีไซเคิล กับโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point”          

เพ่ือประกาศเจตนารมณ-เปAนห/างสรรพสินค/าสีเขียว มุ�งสู�เป�าหมายการเปAนองค-กรภาคเอกชนท่ีปล�อยก[าซคาร-บอนไดออกไซด-

สุทธิเปAนศูนย- หรือ Carbon Neutral ภายในปl 2573 สอดคล/องกับนโยบายยุทธศาสตร-ชาติของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการยกระดับการปฏิบัติการสู�แผน Nationally Determined Contribution: NDC 

ซ่ึงมีเป�าหมายลดการปล�อยก[าซเรือนกระจกอยู�ท่ี 20-25% ภายในปl 2573 ท่ีประเทศไทยได/แสดงเจตจำนง การดำเนินงาน

ลดก[าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ หรือ Thailand NAMAs Pledge 2014 ในปl 2557 ท่ีการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญสหประชาชาติว�าด/วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย UNFCCC รวมถึงสานต�อเจตนารมณ-การอนุรักษ-

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย�างยั่งยืน อีกท้ังยังช�วยเสริมสร/างจิตสำนึกในการลดวิกฤตภาวะโลกร/อน และส�งเสริม



การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจากทุกภาคส�วนในวันสิ่งแวดล/อมไทยเดอะมอลล- กรุ[ป จึงได/

ผนึกความร�วมมือองค-กรสิ่งแวดล/อม ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจเครือข�าย อาทิ  WWF,ตลาดหลักทรัพย-แห�งประเทศไทย , 

TikTok  และ LIFEiS ขานรับแนวนโยบายกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม เปFดตัวโครงการ “ปลูกเพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า 

ลดก[าซเรือนกระจก” โดยโครงการดังกล�าวยังถือเปAนการนำวิธีการแห�งศาสตร-พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทาง

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตมาสานต�อท่ีว�า“การปลูก

ป2า 3 อย�าง แต�ให/ประโยชน- 4 อย�าง ซ่ึงได/ไม/ผล ไม/สร/างบ/าน และไม/ฟ�นนั้น สามารถให/ประโยชน-ได/ถึง 4 อย�าง คือ นอกจาก

ประโยชน-ในตัวเองตามชื่อแล/วยังสามารถให/ประโยชน-อันท่ี 4 ซ่ึงเปAนข/อสำคัญ คือสามารถช�วยอนุรักษ-ดินและต/นน้ำลำธาร

ด/วย” อีกท้ังยังเปAนการช�วยสร/างรายได/ให/กับชุมชนแบบพอเพียงและยั่งยืน รวมถึงการขยายแนวผืนป2าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือ

เปAนแหล�งดูดซับก[าซเรือนกระจก ลดปzญหาโลกร/อนได/ 

สำหรับโครงการระดมทุนเพ่ือการปลูกต/นไม/ และส�งเสริมการดูแลต/นไม/อย�างยั่งยืน ประชาชนผู/สนใจสามารถร�วมเปAนส�วนหนึ่งใน

การช�วยขับเคลื่อนแผนการลดก[าซเรือนกระจกของประเทศไทย ด/วยการร�วมปกป�องดูแลผืนป2า ผ�าน 3 ช�องทางการบริจาค อาทิ 

ช�องทางท่ี1 ผ�านกล�องรับบริจาคท่ีเดอะมอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ทเม/นท-สโตร-ช�องทางท่ี 2

บริจาคผ�านMcardApplication เพียงใช/คะแนน M Point 1600 คะแนน และช�องทางท่ี3 บริจาคผ�านบัญชีธนาคาร “ปลูกเพ่ือ

เปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก”เลขท่ีบัญชี  009-300-5056 ธนาคารกรุงเทพ สาขา เดอะมอลล-3 รามคำแหง 

นอกจากนี้โครงการดังกล�าวยังได/รับการสนับสนุนจากองค-กรภาคีเครือข�าย เข/าร�วมโครงการ ประเดิมนำร�องโดยกลุ�มทรูร�วม

สนับสนุนโครงการ เปFดช�องทางให/ลูกค/าร�วมเปAนส�วนหนึ่งในการบริจาคผ�านแอปทรูไอดีซ่ึงลูกค/าสามารถนำทรูพอยท-มาใช/

แทนเงินบริจาคได/ ซ่ึงทรูพอยท- 50 คะแนนเท�ากับ 5 บาท, ทรูพอยท- 100 คะแนน เท�ากับ 10 บาท และ ทรูพอยท- 300 

คะแนน เท�ากับ30 บาท เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม ถึง 5 มิถุนายน 2564 

เพ่ือร�วมเฉลิมฉลองช�วงเทศกาลต/อนรับปlใหม�เดอะมอลล- กรุ[ป ยังได/จัดแคมเปญ ส�งมอบความสุขครั้งแรกของวงการรีเทลThe 

Mall Group จับมือกับดิจิทัลแพลตฟอร-ม TikTokสร/างสรรค-แคมเปญ HAPPIER TOGETHER : สุขกว�านี้ คือสุขด/วยกัน 

ขยายพ้ืนท่ีความสนุกไปสู�ดิจิทัลแพลทฟอร-มเปFดโอกาสให/คนรุ�นใหม�ได/มีพ้ืนท่ีแสดงความคิดสร/างสรรค-และมีส�วนร�วมใน

กิจกรรมท่ีมีคุณค�าต�อสังคมและสิ่งแวดล/อม พร/อมชวนพันธมิตรและคนไทยมาร�วมส�งต�อความสุขร�วมกับครอบครัว เพ่ือน คน

รัก กับกิจกรรมแชร-คลิปวิดีโอแฮชแท็กชาเลนจ-#HappierTogetherTHบนช�องทาง TikTok เพ่ือร�วมบริจาคเงินสนับสนุนให/

โครงการ Care The Wild “ปลูกป�อง”Plant & Protect แพลตฟอร-มความร�วมมือระหว�างตลาดหลักทรัพย-แห�งประเทศไทย

, กรมป2าไม/, WWF, ภาคีในเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน พร/อมด/วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม และคน

ไทยทุกคนรวมพลัง เพ่ือร�วมคืนผืนป2าสร/างระบบนิเวศท่ียั่งยืน เพ่ิมจำนวนต/นไม/ และขยายผืนป2าต/นน้ำจังหวัดน�าน ระหว�าง

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 

ประชาชนผู/สนใจสามารถเข/าร�วมกิจกรรมส�งความสุขและร�วมระดมทุนดูแลผืนป2า ในกิจกรรม แฮชแท็กชาเลนจ- 

#HappierTogetherTH ได/ เพียงถ�ายคลิปวิดีโอโมเมนต-ความสุขท่ีอยู�ร�วมกันมากกว�า 1 คน และแชร-คลิปบนช�องทาง 

TikTok พร/อมติดแฮชแท็ก #HappierTogetherTH ร�วมลุ/นรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ� โทรศัพท-มือถือ Samsung 

Galaxy Z Fold 2 5G จำนวน 3 รางวัล มูลค�ารางวัลละ 69,990 บาท รวมมูลค�า 209,970 บาท สำหรับคลิปท่ีมียอดชม

คลิปสูงสุด Most Viewed จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล Most Creative Content จำนวน 2 รางวัล สำหรับคลิปท่ีสร/าง



โมเมนต-ความสุขร�วมกันได/ครีเอทีฟและถูกใจกรรมการมากท่ีสุดในแคมเปญ (ประกาศชื่อผู/ชนะวันศุกร-ท่ี 15 มกราคม 2564

เวลา18.00 น.) และรางวัลประจำสัปดาห- บัตรชมภาพยนตร-จากเมเจอร- ซีนีเพล็กซ-ทุกสัปดาห- รวม 500 รางวัล จำนวน 

1,000 ท่ีนั่ง รวมมูลค�า 250,000 บาท (รางวัลละ 2 ท่ีนั่ง มูลค�า 500 บาท รวม 100 รางวัล / สัปดาห-)ประกาศรายชื่อผู/ได/รับ

การคัดเลือกประจำสัปดาห- 100 ท�าน ทุกวันศุกร-ท่ี 4, 11, 18, 25 ธันวาคม 2563 และ 8 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. 

ทางเฟสบุ[คแฟนเพจ The Mall Thailand และข/อความส�วนตัวทาง TikTokและนอกจากนี้ 1 แฮชแท็กท่ีแชร- มีค�าเท�ากับ

ร�วมบริจาค 10 บาทโดยร�วมกิจกรรม ได/ตั้งแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 

 โดยในช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมา บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัดยังได/ดำเนินนโยบายสนับสนุนในการท่ีจะช�วยแก/ปzญหาโลก

ร/อน และลดการปล�อยก[าซเรือนกระจกมาอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการจัดการด/านพลังงาน และสิ่งแวดล/อมในกลุ�มอาคารจน

ได/รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ต�อเนื่อง 5 ปlซ/อน ต้ังแต�ปl พ.ศ. 2558 - 2562  นอกจากนี้ยังจัดทำ

โครงการอ่ืนๆ เพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมมชาติอย�างยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียว กรีนรูฟ โปรเจค (Green 

Roof Project ) หรือสวนบนหลังคาช�วยลดความร/อนท่ีจะเข/ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักท่ีปลูกไปแจกจ�ายให/กับ

พนักงานได/รับประทาน รวมถึงโครงการ การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและตรวจวิเคราะห-คุณภาพน้ำให/ได/

ตามมาตรฐานน้ำประปาก�อนถึงจะสามารถนำไปใช/งานต�อผ�านการระบบ Flush Valve ของห/องน้ำ รดน้ำต/นไม/ ลานพ้ืนลาน

จอดรถ เปAนต/น 

เนื่องในวันสิ่งแวดล/อมไทย ประจำปl 2563 เดอะมอลล- กรุ[ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนลดการปล�อยก[าซเรือนกระจก และ

สร/างความยั่งยืนให/กับผืนป2าประเทศไทย ด/วยการรณรงค-ปลูกต/นไม/ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และปกป�องผืนป2า ผ�านโครงการ ปลูก

เพ่ือเปลี่ยน เพ่ิมผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก   และโครงการ HAPPIER TOGETHERท่ีเดอะมอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ทเม/นท-สโตร-  ได/ตั้งแต�วันนี้เปAนต/นไป 

 

https://www.naewna.com/relation/537772 

 



 
“ปลัด ทส. ลุย อุบลราชธานี มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง 2+4 ดึงทุกส�วน ทำงานเพ่ือประชาชน” 

นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.) เปAนประธานในการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผ�านมาของหน�วยงานภายใต/สังกัดกระทรวง ในพื้นที่ จ.
อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) มามอบให/กับ
หน�วยงานในพื้นที่ได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlต�อไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู/ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให/
การต/อนรับ และยังมีผู/บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าส�วนราชการ และเจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/องเข/าร�วมรับฟzง 

ปกท.ทส. กล�าวว�า “การทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงาน
ระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพี่น/องประชาชนเปAนที่ตั้ง และสร/างความร�วมมือกับทุกหน�วยงาน ทุกกระทรวงใน
การแก/ปzญหาโดยเร็วที่สุด เรามาเพื่อแก/ปzญหา ไม�ใช�มาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAน
เท�าตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากข้ึนเปAนเท�าตัวเช�นกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4” 

นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หน�วยงานท่ีเก่ียวข/องเร�งศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก/ปzญหาน้ำท�วมจากการเอ�อล/นของ
แม�น้ำชีและแม�น้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน 
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหม�ให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพส�วนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อย�างเต็มศักยภาพต�อไป 

ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาคที่ 12 ร�วมกับรองผู/ว�าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ก�อนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ
อุตุนิยมวิทยา และรถหน�วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/215472 

 



 

 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ธ.ค.63 นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.)  
เปAนประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผ�านมาของหน�วยงาน
ภายใต/สังกัดกระทรวง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) มามอบให/กับหน�วยงานในพ้ืนท่ีได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlต�อไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รอง
ผู/ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให/การต/อนรับ และยังมีผู/บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าส�วนราชการ และเจ/าหน/าท่ี
ท่ีเก่ียวข/องเข/าร�วมรับฟzง 

นายจตุพร บุร ุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล/อม กล�าวว �า “การทำงานของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงานระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพ่ี
น/องประชาชนเปAนที่ตั ้ง และสร/างความร�วมมือกับทุกหน�วยงาน ทุกกระทรวงในการแก/ปzญหาโดยเร็วที ่สุด เรามาเพ่ือ
แก/ปzญหา ไม�ใช�มาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAนเท�าตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากข้ึน
เปAนเท�าตัวเช�นกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง2 บวก 4” 

นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หน�วยงานท่ีเก่ียวข/องเร�งศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก/ปzญหาน้ำท�วมจากการเอ�อล/นของ
แม�น้ำชีและแม�น้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน 
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหม�ให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพส�วนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อย�างเต็มศักยภาพต�อไป ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาค
ที่ 12 ร�วมกับรองผู/ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก�อนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5 
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา และรถหน�วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 

ช�วงบ�าย ปกท.ทส. ได/เดินทางไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดอำนาจเจริญ รับฟzงบรรยายสรุปการ
ดำเนินการของหน�วยงาน ทส.ในจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของหน�วยงาน ทส. 
ในจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางต�อไปยังจังหวัดมุกดาหาร เปAนประธานเปFดระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย- 
โครงการปรับปรุงฟ��นฟูอ�างเก็บน้ำห/วยคำเตย บ/านป2าหวาย หมู�ที่7 ต.บ/านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และร�วมปลูกต/นไม/ ณ 
บริเวณอ�างเก็บน้ำฯ            

https://siamrath.co.th/n/203501 

 



 
10 ธันวาคม 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.) เปAนประธานในการ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผ�านมาของหน�วยงานภายใต/สังกัดกระทรวง  
ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) มามอบ
ให/กับหน�วยงานในพ้ืนท่ีได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlต�อไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู/ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ให/การต/อนรับ และยังมีผู/บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าส�วนราชการ และเจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/องเข/าร�วมรับฟzง 

นายจตุพร บุร ุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล/อม กล�าวว �า “การทำงานของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงานระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพ่ี
น/องประชาชนเปAนที่ตั ้ง และสร/างความร�วมมือกับทุกหน�วยงาน ทุกกระทรวงในการแก/ปzญหาโดยเร็วที ่สุด เรามาเพ่ือ
แก/ปzญหา ไม�ใช�มาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAนเท�าตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากข้ึน
เปAนเท�าตัวเช�นกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง2 บวก 4” 

นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หน�วยงานท่ีเก่ียวข/องเร�งศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก/ปzญหาน้ำท�วมจากการเอ�อล/นของ
แม�น้ำชีและแม�น้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน 
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหม�ให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพส�วนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อย�างเต็มศักยภาพต�อไป ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาค
ที่ 12 ร�วมกับรองผู/ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก�อนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5 
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา และรถหน�วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 

ช�วงบ�าย ปกท.ทส. ได/เดินทางไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดอำนาจเจริญ รับฟzงบรรยายสรุปการ
ดำเนินการของหน�วยงาน ทส.ในจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของหน�วยงาน ทส. 
ในจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางต�อไปยังจังหวัดมุกดาหาร เปAนประธานเปFดระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย- 
โครงการปรับปรุงฟ��นฟูอ�างเก็บน้ำห/วยคำเตย บ/านป2าหวาย หมู�ที่7 ต.บ/านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และร�วมปลูกต/นไม/ ณ 
บริเวณอ�างเก็บน้ำฯ 

 

 

https://www.naewna.com/local/537852 

 



 

 

วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.) เปAน
ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผ�านมาของหน�วยงานภายใต/สังกัด
กระทรวง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) 
มามอบให/กับหน�วยงานในพื้นที ่ได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlต�อไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู/ว�าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ให/การต/อนรับ และยังมีผู /บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าส�วนราชการ และเจ/าหน/าที ่ที ่เกี ่ยวข/อง 
เข/าร�วมรับฟzง 

นายจตุพร บุร ุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล/อม กล�าวว �า “การทำงานของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงานระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพ่ี
น/องประชาชนเปAนที่ตั ้ง และสร/างความร�วมมือกับทุกหน�วยงาน ทุกกระทรวงในการแก/ปzญหาโดยเร็วที ่สุด เรามาเพ่ือ
แก/ปzญหา ไม�ใช�มาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAนเท�าตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากข้ึน
เปAนเท�าตัวเช�นกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง2 บวก 4” 

นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หน�วยงานท่ีเก่ียวข/องเร�งศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก/ปzญหาน้ำท�วมจากการเอ�อล/นของ
แม�น้ำชีและแม�น้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน 
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหม�ให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพส�วนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อย�างเต็มศักยภาพต�อไป ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาค
ที่ 12 ร�วมกับรองผู/ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก�อนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5 
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา และรถหน�วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 

ช�วงบ�าย ปกท.ทส. ได/เดินทางไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดอำนาจเจริญ รับฟzงบรรยายสรุปการ
ดำเนินการของหน�วยงาน ทส.ในจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของหน�วยงาน ทส. 
ในจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางต�อไปยังจังหวัดมุกดาหาร เปAนประธานเปFดระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย- 
โครงการปรับปรุงฟ��นฟูอ�างเก็บน้ำห/วยคำเตย บ/านป2าหวาย หมู�ที่7 ต.บ/านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และร�วมปลูกต/นไม/ ณ 
บริเวณอ�างเก็บน้ำฯ          

 https://www.thaipost.net/main/detail/86507 



 

สำนักจัดการทรัพยากรป2าไม/ ท่ี 3 (ลำปาง) ภายใต/การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ- ผู/อำนวยการสำนัก

ฯ และนายเรวัตร เวียงทอง ผู/อำนวยการศูนย-ป2าไม/ลำปาง นายเกษม คำมา ผู/อำนวยการส�วนป�องกันรักษาป2าและควบคุมไฟ

ป2า ส�งกำลังเจ/าหน/าท่ีในส�วนงานฝ2ายป�องกันและรักษาป2า นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หัวหน/าฝ2ายฯ ลงพ้ืนท่ีร�วมปฏิบัติการ

สนธิกำลัง กับเจ/าหน/าท่ีจากหน�วยต�างๆ อาทิ เจ/าหน/าท่ีจากชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ลำปาง เจ/าหน/าท่ีหน�วยป�องกันและ

รักษาป2าไม/ท่ี ลป.21 (แม�ตีบ) รวมถึงเจ/าหน/าท่ีตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดลำปาง สายท่ี 1, เจ/าหน/าท่ีตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 

33 เชียงใหม� และเจ/าหน/าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรงาว รวมกว�า 10 นาย เดินทางเข/าไปยังพ้ืนท่ีป2าแม�งาวฝz�งซ/าย ในเขต

ท/องท่ีบ/านวังควาย หมู�ท่ี 6 ตำบลหลวงใต/ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพ่ือทำการร�วมตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป2าในเขตป2าสงวน

แห�งชาติแม�งาว หลังได/รับแจ/งมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป2าแอบลักลอบขุดดินจากภูเขานำออกไปขายโดยผิดกฎหมาย 

        ทันทีหลังรับทราบรายงานจุดท่ีเกิดเหตุท่ีแน�ชัด กำลังเจ/าหน/าท่ีได/ออกเดินเท/าเข/าไปยังจุดบริเวณพ้ืนท่ีตามท่ีรับแจ/ง

เพ่ือไม�ให/กลุ�มผู/กระทำผิดรู/ตัว แต�ในระหว�างท่ีเดินทางเข/าใกล/เกือบถึงเป�าหมาย กลุ�มผู/กระทำผิดซ่ึงขณะนั้นกำลังใช/รถแบคโฮ

ขุดตักดินจากภูเขาอยู�ในป2าได/เห็นกลุ�มเจ/าหน/าท่ี เกิดความตกใจกระโดดลงจากรถวิ่งหนีหายเข/าไปในป2าอย�างรวดเร็ว ได/ท้ิง

รถของกลาง 3 คัน ไว/ในท่ีเกิดเหตุ ประกอบด/วยรถแบคโฮ  จำนวน 1 คัน  รถยนต-บรรทุก 6 ล/อ แบบยกด้ัมได/ จำนวน 2 คัน 

        เบ้ืองต/นจากการตรวจสอบพิกัดด/วยระบบดาวเทียม พบว�าจุดท่ีเกิดเหตุดังกล�าวอยู�ในเขตป2าสงวนแห�งชาติป2าแม�งาวฝz�ง

ซ/ายจริง ได/มีกลุ�มบุคคลแอบเข/ามาทำการฮุบพ้ืนท่ีและจับจองผืนท่ีดินดังกล�าวไว/เปAนของตนอย�างผิดกฎหมาย ก�อนจะมีการ

นำเครื่องจักรเข/ามาลักลอบทำการขุดดินในเขตบริเวณพ้ืนท่ีออกไปขายหาประโยชน-ใส�ตน ได/สร/างความเสียหายให/แก�

ทรัพยากรธรรมชาติป2าไม/อันส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล/อมและสังคมส�วนรวม ซ่ึงหลังจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง 

เจ/าหน/าท่ีจึงได/ทำการตรวจยึดรถบรรทุกและเครื่องจักรของกลางท้ังหมดไว/ ก�อนจะนำส�ง พ.ต.ต.เปl�ยมศักด์ิ นิลเขียว สารวัตร

สอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรงาว พร/อมลงบันทึกแจ/งความร/องทุกข-กล�าวโทษกับผู/กระทำผิดหลายกระทง ท้ังความผิด

เก่ียวกับพระราชบัญญัติป2าไม/, พระราชบัญญัติป2าสงวนแห�งชาติ และประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยทางเจ/าหน/าท่ีตำรวจจะได/มี

การสืบสวนหาตัวกลุ�มผู/กระทำผิด เพ่ือจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209105349017                9 



 

สำนักจัดการทรัพยากรป2าไม/ ท่ี 3 (ลำปาง) ภายใต/การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ  สกุลวรรณรักษ- ผู/อำนวยการ

สำนักฯ และนายเรวัตร  เวียงทอง ผู/อำนวยการศูนย-ป2าไม/ลำปาง นายเกษม  คำมา ผู/อำนวยการส�วนป�องกันรักษาป2าและ

ควบคุมไฟป2า ส�งกำลังเจ/าหน/าท่ีในส�วนงานฝ2ายป�องกันและรักษาป2า นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หัวหน/าฝ2ายฯ ลงพ้ืนท่ีร�วม

ปฏิบัติการสนธิกำลัง กับเจ/าหน/าท่ีจากหน�วยต�างๆ อาทิ เจ/าหน/าท่ีจากชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ลำปาง เจ/าหน/าท่ีหน�วย

ป�องกันและรักษาป2าไม/ท่ี ลป.21 (แม�ตีบ)  รวมถึงเจ/าหน/าท่ีตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดลำปาง สายท่ี 1, เจ/าหน/าท่ีตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดนท่ี 33 เชียงใหม� และเจ/าหน/าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรงาว รวมกว�า 10 นาย เดินทางเข/าไปยังพ้ืนท่ีป2าแม�งาวฝz�งซ/าย 

ในเขตท/องท่ีบ/านวังควาย หมู�ท่ี 6 ตำบลหลวงใต/ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพ่ือทำการร�วมตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป2าในเขตป2า

สงวนแห�งชาติแม�งาว หลังได/รับแจ/งมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป2าแอบลักลอบขุดดินจากภูเขานำออกไปขายโดยผิดกฎหมาย ทันทีหลัง

รับทราบรายงานจุดท่ีเกิดเหตุท่ีแน�ชัด กำลังเจ/าหน/าท่ีได/ออกเดินเท/าเข/าไปยังจุดบริเวณพ้ืนท่ีตามท่ีรับแจ/งเพ่ือไม�ให/กลุ�ม

ผู/กระทำผิดรู/ตัว แต�ในระหว�างท่ีเดินทางเข/าใกล/เกือบถึงเป�าหมาย กลุ�มผู/กระทำผิดซ่ึงขณะนั้นกำลังต้ังหน/าต้ังตาใช/รถแบคโฮ

ขุดตักดินจากภูเขาอยู�ในป2าได/เหลือบมาเห็นกลุ�มเจ/าหน/าท่ี โดยต�างตกใจกระโดดลงจากรถวิ่งหนีแตกกระเจิงหายเข/าไปในป2า

อย�างรวดเร็ว โดยได/ท้ิงรถของกลาง 3 คัน ไว/ในท่ีเกิดเหตุ ประกอบด/วยรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รถยนต-บรรทุก 6 ล/อ แบบ

ยกด้ัมได/ จำนวน  2 คัน 

เบ้ืองต/นจากการตรวจสอบพิกัดด/วยระบบดาวเทียม พบว�าจุดท่ีเกิดเหตุดังกล�าวอยู�ในเขตป2าสงวนแห�งชาติป2าแม�งาวฝz�งซ/าย

จริง โดยได/มีกลุ�มบุคคลแอบเข/ามาทำการฮุบพ้ืนท่ีและจับจองผืนท่ีดินดังกล�าวไว/เปAนของตนอย�างผิดกฎหมาย ก�อนจะมีการ

นำเครื่องจักรเข/ามาลักลอบทำการขุดดินในเขตบริเวณพ้ืนท่ีออกไปขายหาประโยชน-ใส�ตน โดยได/สร/างความเสียหายให/แก�

ทรัพยากรธรรมชาติป2าไม/อันส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล/อมและสังคมส�วนรวม ซ่ึงหลังจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง

เจ/าหน/าท่ีจึงได/ทำการตรวจยึดรถบรรทุกและเครื่องจักรของกลางท้ังหมดไว/ ก�อนจะนำส�ง พ.ต.ต.เปl�ยมศักด์ิ  นิลเขียว 

สารวัตรสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรงาว พร/อมลงบันทึกแจ/งความร/องทุกข-กล�าวโทษกับผู/กระทำผิดหลายกระทง ท้ัง

ความผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติป2าไม/, พระราชบัญญัติป2าสงวนแห�งชาติ และประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยทางเจ/าหน/าท่ี

ตำรวจจะได/มีการสืบสวนหาตัวกลุ�มผู/กระทำผิด เพ่ือจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

https://region3.prd.go.th/topic/news/21824                                             9 



 

 

 

เม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. ผู/สื่อข�าวรายงานว�า นายสมนึก กุลหลัด หน.หน�วยป�องกันและพัฒนาป2าไม/สิเกา หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป2าไม/

ตรัง ร.ต.อ.ธัชชัย จันทรา รอง สว.กก.6 บก.ปทส. นายสุพิศ จันทร-ประกอบ กำนันต.วังมะปราง เจ/าหน/าท่ีหน�วยป�องกันและ

พัฒนาป2าไม/สิเกา และฝ2ายปกครอง เข/าตรวจยึดไม/กระบกจำนวน 3 ท�อน ไม/กระบกแปรรูปจำนวน 4 แผ�น บริเวณป2าสงวน

แห�งชาติสายคลองร�มเมือง ป2าสายควน และป2าเกาะอ/ายกลิ้ง หมู� 10 บ/านห/วยคุด ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ รอยต�อ อ.สิเกา 

ท้ังนี้ชุดจับกุมนำโดย ชุดปฎิบัติการพิเศษป2าไม/ตรัง ได/ลาดตระเวนอยู�บริเวณป2าสงวนดังกล�าว ก�อนได/รับแจ/งจากสายข�าวว�ามี

การลักลอบเข/าไปตัดไม/ในบริเวณป2าสงวนแห�งชาติดังกล�าว จึงจัดกำลังวางแผนก�อนไปตรวจท่ีเกิดเหตุโดยต/องเดินข้ึนเนิน

ประมาณ 500 เมตร พบเพียงท�อนไม/กระบกขนาด 2 คนโอบ และไม/กระบกแปรรูป เศษกองข้ีเลื่อย เศษไม/กระจัดกระจาย 

เต็มพ้ืนท่ี นอกจากนี้พบว�าท่ีดังกล�าวมีผู/บุกรุกลักลอบเข/าไปปลูกต/นปาล-มน้ำมันไว/อีกด/วย 

ร.ต.อ.ธัชชัย เผยว�า การตรวจยึดครั้งนี้บูรณาการหลายหน�วยงาน โดยพอเจ/าหน/าท่ีทราบข�าวช�วงกลางดึกวันท่ี 10 ธันวาคม 

จึงตัดกำลังร�วมมาตรวจสอบทันท่ี แต�ไม�พบตัวผู/ลักลอบตัดแต�อย�างใด พบเพียงท�อนไม/ ท�อนซุง รอยการตัดเลื่อย รอยการ

เคลื่อนย/ายไม/ ตรวจสอบเบ้ืองต/นพบเปAนไม/กระบกขนาดใหญ� ส�วนแนวทางกาสืบสวนว�ามีใบสั่งมาหรือไม� อยู�ระหว�างการ

สืบสวนขยายผล ป2าแห�งนี้จากข/อมูลพบว�ามีการถูกทำลายมาพอสมควร 

นายสุพิศ กล�าวว�า น�าจะเปAนคนในพ้ืนท่ีท่ีลำเลียงไม/ แต�ไม�แน�ใจว�าเปAนกลุ�มไหน ตนและเจ/าหน/าท่ีป2าไม/ได/ร�วมกันลาดตระเวน

กันบ�อยครั้ง แต�แก[งมอดไม/มีการทำงานเปAนขบวนการ โดยลักลอบเข/าตัดไม/หลังเท่ียงคืนทำให/ยากต�อการตรวจสอบ ต/น

กระบกท่ีถูกตัดนี้ต/นใหญ�พอสมควร แก[งมอดไม/นี้กระทำการโดยไม�เกรงกลัวกฎหมายคาดว�าน�าจะมีใบสั่งให/เข/ามาตัดแปรรูป

และนำไปขายในตลาดไม/แปรรูป ซ่ึงต�อไปก็ต/องระมัดระวังให/มากกว�าเดิม 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215543 

 

 



 

เม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. นายสมนึก กุลหลัด หน.หน�วยป�องกันและพัฒนาป2าไม/สิเกา หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ตรัง ร.ต.อ.ธัชชัย 

จันทรา รอง สว.กก.6 บก.ปทส. นายสุพิศ จันทร-ประกอบ กำนัน ต.วังมะปราง เจ/าหน/าท่ีหน�วยป�องกันและพัฒนาป2าไม/สิเกา 

และฝ2ายปกครอง เข/าตรวจยึดไม/กระบก 3 ท�อน ไม/กระบกแปรรูป 4 แผ�น บริเวณป2าสงวนแห�งชาติสายคลองร�มเมือง ป2าสาย

ควน และป2าเกาะอ/ายกลิ้ง หมู� 10 บ/านห/วยคุด ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ รอยต�อ อ.สิเกา 

ท้ังนี้ชุดจับกุมนำโดย ชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ตรัง ได/ลาดตระเวนอยู�บริเวณป2าสงวนดังกล�าว ก�อนได/รับแจ/งจากสายข�าวว�ามี

การลักลอบเข/าไปตัดไม/ในบริเวณป2าสงวนแห�งชาติดังกล�าว จึงจัดกำลังวางแผนก�อนไปตรวจท่ีเกิดเหตุโดยต/องเดินข้ึนเนิน

ประมาณ 500 เมตร พบเพียงท�อนไม/กระบกขนาด 2 คนโอบ และไม/กระบกแปรรูป เศษกองข้ีเลื่อย เศษไม/กระจัดกระจาย

เต็มพ้ืนท่ี นอกจากนี้พบว�าท่ีดังกล�าวมีผู/บุกรุกลักลอบเข/าไปปลูกต/นปาล-มน้ำมันไว/อีกด/วย 

ร.ต.อ.ธัชชัยเผยว�า การตรวจยึดครั้งนี้บูรณาการหลายหน�วยงาน หลังทราบข�าวช�วงกลางดึกวันท่ี 10 ธ.ค.จึงจัดกำลังร�วมมา

ตรวจสอบทันที แต�ไม�พบตัวผู/ลักลอบตัดแต�อย�างใด พบเพียงท�อนไม/ ท�อนซุง รอยการตัดเลื่อย รอยการเคลื่อนย/ายไม/ 

ตรวจสอบเบ้ืองต/นพบเปAนไม/กระบกขนาดใหญ� ส�วนแนวทางการสืบสวนว�ามีใบสั่งมาหรือไม� อยู�ระหว�างการสืบสวนขยายผล 

ป2าแห�งนี้จากข/อมูลพบว�ามีการถูกทำลายมาพอสมควร 

นายสุพิศกล�าวว�า น�าจะเปAนคนในพ้ืนท่ีท่ีลำเลียงไม/ แต�ไม�แน�ใจว�าเปAนกลุ�มไหน ตนและเจ/าหน/าท่ีป2าไม/ได/ร�วมกันลาดตระเวน

กันบ�อยครั้ง แต�แก[งมอดไม/มีการทำงานเปAนขบวนการ โดยลักลอบเข/าตัดไม/หลังเท่ียงคืนทำให/ยากต�อการตรวจสอบ ต/น

กระบกท่ีถูกตัดนี้ต/นใหญ�พอสมควร แก[งมอดไม/กระทำการโดยไม�เกรงกลัวกฎหมายคาดว�าน�าจะมีใบสั่งให/เข/ามาตัดแปรรูป

และนำไปขายในตลาดไม/แปรรูป ซ่ึงต�อไปก็ต/องระมัดระวังให/มากกว�าเดิม 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5518288 

 

 



 

กองกำลังสุรศักด์ิมนตรี สนธิกำลังรวบกลุ�มขบวนการคนมีสี 3 ราย ลักลอบตัดต/นไม/อายุ 100 ปlในป2าสงวน 

เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 เจ/าหน/าท่ีแจ/งผู/สื่อข�าวว�า ภายใต/การอำนวยการของ พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กองกำลัง สุร

ศักด์ิมนตรี , พ.อ.พงษ-เพชร เกษสุภะ หัวหน/าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. หลังได/รับแจ/งจากแหล�งข�าวว�ามีกลุ�มขบวนการ

ลักลอบตัดไม/อยู�ในพ้ืนท่ีป2าสงวน ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงสั่งการให/ ชรต.209 มุกดาหาร บูรณาการด/านการข�าว

ร�วมกับ กอ.รมน.กองกำลัง สุรศักด์ิมนตรีประสารหน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี ม.ห.1 

นำกำลังลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ี บ/านดอนส/มโฮง หมู� 4 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหารได/พบแก[งมอดไม/จำนวน 4 ราย 

กำลังใช/เลื่อยโซ�ยนต-แปรรูปไม/ เจ/าหน/าท่ีเข/าแสดงตัวตรวจสอบ โดยชายหนึ่งใน 4 วิ่งหลบหนีไปได/เหลือชายสูงอายุจำนวน 3 

รายหนีไม�ได/ ยอมจำนน 

ตรวจสอบพบตอไม/ตะแบก จำนวน 1 ต/นความสูงประมาณ 65 เมตร ถูกตัดโค�นลง ซ่ึงมีการผ�าแปรรูปแล/วบางส�วนมีเลื่อยโซ�

ยนต-จำนวน 2 เครื่องพร/อมใบเลื่อย และอุปกรณ-อ่ืนๆ สำหรับเลื่อยไม/ 

ส�วน 3 ผู/ต/องหาเปAนชาวต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จากการสอบสวนผู/ต/องหารับว�าได/รับการว�าจ/างจากผู/คนมีสีใน

พ้ืนท่ีส�วนไม/ตะแบกแปรรูป ยาว 6 เมตร จำนวน 6 แผ�น และไม/ท�อนใหญ� (ท่ีเหลือ) ยังไม�แปรรูป จำนวน 2 ท�อนอยู�ท่ีเกิดเหตุ 

เจ/าหน/าท่ีจึงนำไม/ท่ีเหลือพร/อมอุปกรณ-อ่ืนๆ สำหรับเลื่อยไม/และผู/ต/องหานำส�งหน�วยป�องกันและรักษาป2าท่ี มห.1 มุกดาหาร

เพ่ือส�งดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911954 

 



 

แก[งตัดไม/ผงะ! เจอทหาร-ป2าไม/ดักซุ�มโผล�รวบคาป2าสงวน ขณะง�วนแปรรูปเลื่อยไม/ตะแบกยักษ- 

วันท่ี 10 ธ.ค.2563 พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.สุรศักด์ิมนตรี พ.อ.พงษ-เพชร เกษสุภะ หัวหน/าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 

กอ.รมน. สั่งการการกำลังเจ/าหน/าท่ีทหาร และทหารพราน ร/อย ทพ.2205 ประสานเจ/าหน/าท่ีหน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี ม.ห.1 

เข/าตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ี บ/านดอนส/มโฮง หมู� 4 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร หลังได/รับแจ/งมีกลุ�มขบวนการลักลอบตัดไม/ 

เข/ามาเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีเขตป2าสงวน ต.ดงมอน คาดจะเข/ามาลักลอบตัดไม/ส�งขายให/กับนายทุน 

จากการเข/าตรวจสอบพบไม/ตะแบก 1 ต/น ถูกผ�าแปรรูปแล/วบางส�วน และคาดว�ากลุ�มตัดไม/จะเข/ามาแปรรูปเพ่ิมอีกครั้ง จึงจัด

กำลังซุ�มเฝ�าดูจนพบชาย 4 คน เข/ามาพร/อมเลื่อยโซ�ยนต- และอุปกรสำหรับเลื่อยไม/ เจ/าหน/าท่ีจึงแสดงตัวเข/าทำการจับกุมไว/

ได/ 3 คน ส�วนอีกคนวิ่งหลบหนีไปได/ พร/อมของกลางไม/ตะแบกแปรรูป ยาว 6 เมตร 6 แผ�น และไม/ท�อนใหญ� ท่ีเหลือยังไม�

แปรรูป 2 ท�อน เลื่อยโซ�ยนต- 2 เครื่อง น้ำมันเบนซิน 2 ถัง โทรศัพท-มือถือ 3 เครื่อง 

ทราบชื่อคือ นายจันทร- เชื้อคำจันทร- อายุ 52 ปl นายเฉลิม เชื้อวังคำ อายุ 77 ปl และนายประยงค-กร โชติกุล อายุ 50 ปl 

ราษฎรบ/านก/านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จากนั้นนำตัวพร/อมของกลางส�งหน�วยป�องกันและรักษาป2าท่ี 

มห.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5505410 

 

 



 

เจ/าหน/าท่ีตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ/าหน/าท่ีตำรวจภูธร สภ.ปาย และเจ/าหน/าท่ีป2าไม/ มส.1 บุกจับ

นายทุน อดีตคนมีสี ทำท�าทรายเถ่ือนบุกรุกลำน้ำปาย พร/อมยึดของกลางการทำท�าทรายหลายรายการท้ังรถตักดิน รถบรรทุก

ดิน และตะแกรงเหล็ก เครื่องร�อนทราย เจ/าหน/าท่ีชุดจับกุมเผยนายทุนลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนมานานกว�า 6 ปl ก�อนหน/านี้มี

เจ/าหน/าท่ีหน�วยอ่ืนเข/าจับกุมหลายครั้งแต�ก็ยังมีการลักลอบทำท�าทราย ซ่ึงขณะท่ีเจ/าหน/าท่ีเข/าจับกุม มีกลุ�มคนลักลอบขโมย

แบตเตอร-รี่รถยนต- ท่ีตรวจยึด เจ/าหน/าท่ีตรวจยึดจึงไม�สามารถเคลื่อนย/ายของกลางได/ ต/องหาแบตเตอร-รี่สำรองมาใส�แทน ถึง

จะนำของกลางท้ังหมดไวเก็บไว/ท่ีหน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 (อำเภอปาย) ได/กำลังเจ/าหน/าท่ีตำรวจกองกำกับการ 4 กอง

บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม กก.4 บก.ปทส. พร/อมด/วยเจ/าหน/าท่ี

ตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เจ/าหน/าท่ีตำรวจ สภ.ปาย และเจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ลง

พ้ืนท่ีตรวจสอบท�าทราย บริเวณริมตลิ่งแม�น้ำปาย บ/านนาจลอง ต.แม�นาเติง อ.ปาย จ.แม�ฮ�องสอน หลังได/รับคำสั่งจาก

ผู/บังคับบัญชา ซ่ึงจากการสังเกตพ้ืนท่ีรอบๆ พบมีร�องรอยการขุดตักดินจนเปAนหลุมท่ัวบริเวณ และตรวจพบแท�นคัดแยก หิน 

ทราย อยู�บริเวณด/านทิศเหนือ 

ต�อมาเจ/าหน/าท่ีตรวจสอบใบอนุญาต จากนายสมศักด์ิ นามสมมุติ อดีตข/าราชการสังกัดหนึ่ง ต.แม�นาเติง อ.ปาย จ.

แม�ฮ�องสอน รับเปAนเจ/าของ พบว�าท�าทรายดังกล�าวไม�มีใบอนุญาต ประกอบการ เจ/าหน/าท่ีจึงได/จับกุมตัวนายสมศักด์ิฯ พร/อม

ด/วยของกลางท่ีใช/ทำท�าทรายประกอบด/วย รถแบ็คโฮ ตักดินบรรทุกดิน ท่ีกำลังบรรทุกทรายอยู�เต็มลำ ตะแกรงเหล็กสำหรับ

ร�อนทราย และเครื่องร�อนทราย เครื่องสูบน้ำพร/อมท�อน้ำ และยึดพ้ืนท่ีป2าถูกบุกอีก 1 แปลง พร/อมแจ/งข/อหา ก�อสร/าง แผ/ว

ถาง เผาป2า หรือกระทำด/วยประการใดๆอันเปAนการทำลายป2า หรือเข/ายึดถือครอบครองป2าโดยไม�ได/รับอนุญาต และต้ัง

โรงงานจำพวกท่ี 3 โดยไม�ได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ีและประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 3โดยไม�ได/รับอนุญาต

จากพนักงานเจ/าหน/าท่ี ก�อนจะนำตัวผู/ต/องหาส�งพนักงานสอบสวน สภ.ปาย ดำเนินคดีต�อไป ซ่ึงในชั้นจับกุมผู/ต/องหายังคงให/

การภาคเสธทุกข/อกล�าวหา 

ซ่ึงขณะเจ/าหน/าท่ีเข/าทำการตรวจยึด ได/มีกลุ�มคนเข/าไปลักลอบขโมยแบตเตอรี่ รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน ออก จึงทำให/

เจ/าหน/าท่ีไม�สามารถเคลื่อนย/าย ของกลางออกจากพ้ืนท่ีได/เจ/าหน/าท่ีได/ เจ/าหน/าท่ีต/องหาแบตเตอรี่สำรองมาใส�แทน จึงจะ

สามารถขนย/ายของกลางท้ังหมดไปเก็บไว/ท่ี เจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ได/ ในเวลาต�อมาซ่ึงทำ

ให/เสียเวลาหลายชั่วโมง ขณะท่ี เจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ให/ข/อมูลว�าก�อนหน/านี้เจ/าหน/าท่ี



หลายหน�วยได/สนธิกำลังเข/าตรวจจับท�าทรายดังกล�าวหลายครั้งแต�นายมกรกานต-ยุทธ แต�ก็ยังมีการลักลอบทำท�าทรายอยู� จน

มาถูกจับกุมครั้งล�าสุด 

ด/านพล.ต.ต.พิทักษ- อุทัยธรรม ผู/บังคับการ บก.ปทส. เปFดเผยว�า ก�อนหน/านี้มีชาวบ/านในพ้ืนท่ีได/ร/องเรียนว�ามีกลุ�มนายทุน

ลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนใน พ้ืนท่ี อ.ปาย มานานจึงได/สั่งการให/ พ.ต.อ.ศานุวงษ- คงคาอินทร- ผกก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบ

ข/อเท็จจริง ก�อนท่ีจะสั่งการให/ พ.ต.ท.กันต-พงษ- สุวรรณศรี สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ/าหน/าท่ีตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ชุด

ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแม�ฮ�องสอน,เชียงใหม�-ฮอด,ลำพูน ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ซ่ึงจากการตรวจข/อมูลเชิง

ลึกนายสมศักด์ิฯ พบว�าเปAนอดีต ข/าราชการสังกัดหนึ่ง และเปAนนายทุน มีการลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนมานานถึง 6 ปl และมี

การขอใบอนุญาตประกอบการแต�ไม�ได/รับอนุญาต จากผู/ท่ีเก่ียวข/องเนื่องจากเกรงว�าจะส�งกระทบต�อระบบนิเวศน- แต�

ผู/ต/องหายังด้ือแพ�งแอบลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนอยู� 

 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1525634/ 

 



 

เจ/าหน/าท่ีตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ/าหน/าท่ีตำรวจภูธร สภ.ปาย และเจ/าหน/าท่ีป2าไม/ มส.1 บุกจับ

นายทุน อดีตคนมีสี ทำท�าทรายเถ่ือนบุกรุกลำน้ำปาย พร/อมยึดของกลางการทำท�าทรายหลายรายการท้ังรถตักดิน รถบรรทุก

ดิน และตะแกรงเหล็ก เครื่องร�อนทราย เจ/าหน/าท่ีชุดจับกุมเผยนายทุนลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนมานานกว�า 6 ปl ก�อนหน/านี้มี

เจ/าหน/าท่ีหน�วยอ่ืนเข/าจับกุมหลายครั้งแต�ก็ยังมีการลักลอบทำท�าทราย ซ่ึงขณะท่ีเจ/าหน/าท่ีเข/าจับกุม มีกลุ�มคนลักลอบขโมย

แบตเตอร-รี่รถยนต- ท่ีตรวจยึด เจ/าหน/าท่ีตรวจยึดจึงไม�สามารถเคลื่อนย/ายของกลางได/ ต/องหาแบตเตอร-รี่สำรองมาใส�แทน ถึง

จะนำของกลางท้ังหมดไวเก็บไว/ท่ีหน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 (อำเภอปาย) ได/กำลังเจ/าหน/าท่ีตำรวจกองกำกับการ 4 กอง

บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม กก.4 บก.ปทส. พร/อมด/วยเจ/าหน/าท่ี

ตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เจ/าหน/าท่ีตำรวจ สภ.ปาย และเจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ลง

พ้ืนท่ีตรวจสอบท�าทราย บริเวณริมตลิ่งแม�น้ำปาย บ/านนาจลอง ต.แม�นาเติง อ.ปาย จ.แม�ฮ�องสอน หลังได/รับคำสั่งจาก

ผู/บังคับบัญชา ซ่ึงจากการสังเกตพ้ืนท่ีรอบๆ พบมีร�องรอยการขุดตักดินจนเปAนหลุมท่ัวบริเวณ  และตรวจพบแท�นคัดแยก หิน 

ทราย อยู�บริเวณด/านทิศเหนือ  

ต�อมาเจ/าหน/าท่ีตรวจสอบใบอนุญาต จากนายมกรกานต-ยุทธ สาระมณี อดีตข/าราชการสังกัดหนึ่ง ต.แม�นาเติง อ.ปาย จ.

แม�ฮ�องสอน รับเปAนเจ/าของ พบว�าท�าทรายดังกล�าวไม�มีใบอนุญาต ประกอบการ เจ/าหน/าท่ีจึงได/จับกุมตัวนายมกรกานต-ยุทธ  

พร/อมด/วยของกลางท่ีใช/ทำท�าทรายประกอบด/วย  รถแบ็คโฮ ตักดินบรรทุกดิน ท่ีกำลังบรรทุกทรายอยู�เต็มลำ ตะแกรงเหล็ก

สำหรับร�อนทราย และเครื่องร�อนทราย เครื่องสูบน้ำพร/อมท�อน้ำ และยึดพ้ืนท่ีป2าถูกบุกอีก 1 แปลง พร/อมแจ/งข/อหา  

ก�อสร/าง แผ/วถาง เผาป2า หรือกระทำด/วยประการใดๆอันเปAนการทำลายป2า หรือเข/ายึดถือครอบครองป2าโดยไม�ได/รับอนุญาต 

และต้ังโรงงานจำพวกท่ี 3 โดยไม�ได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ีและประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 3โดยไม�ได/รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ี ก�อนจะนำตัวผู/ต/องหาส�งพนักงานสอบสวน สภ.ปาย ดำเนินคดีต�อไป ซ่ึงในชั้นจับกุมผู/ต/องหา

ยังคงให/การภาคเสธทุกข/อกล�าวหา 

ซ่ึงขณะเจ/าหน/าท่ีเข/าทำการตรวจยึด ได/มีกลุ�มคนเข/าไปลักลอบขโมยแบตเตอรี่ รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน ออก จึงทำให/

เจ/าหน/าท่ีไม�สามารถเคลื่อนย/าย ของกลางออกจากพ้ืนท่ีได/เจ/าหน/าท่ีได/ เจ/าหน/าท่ีต/องหาแบตเตอรี่สำรองมาใส�แทน จึงจะ

สามารถขนย/ายของกลางท้ังหมดไปเก็บไว/ท่ี เจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ได/ มนเวลาต�อมาซ่ึงทำ

ให/เสียเวลาหลายชั่วโมง ขณะท่ี เจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ให/ข/อมูลว�าก�อนหน/านี้เจ/าหน/าท่ี

หลายหน�วยได/สนธิกำลังเข/าตรวจจับท�าทรายดังกล�าวหลายครั้งแต�นายมกรกานต-ยุทธ แต�ก็ยังมีการลักลอบทำท�าทรายอยู� จน

มาถูกจับกุมครั้งล�าสุด  



ด/านพล.ต.ต.พิทักษ- อุทัยธรรม ผู/บังคับการ บก.ปทส. เปFดเผยว�า ก�อนหน/านี้มีชาวบ/านในพ้ืนท่ีได/ร/องเรียนว�ามีกลุ�มนายทุน

ลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนใน พ้ืนท่ี อ.ปาย มานานจึงได/สั่งการให/ พ.ต.อ.ศานุวงษ- คงคาอินทร- ผกก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบ

ข/อเท็จจริง ก�อนท่ีจะสั่งการให/ พ.ต.ท.กันต-พงษ- สุวรรณศรี สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ/าหน/าท่ีตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ชุด

ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแม�ฮ�องสอน,เชียงใหม�-ฮอด,ลำพูน ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ซ่ึงจากการตรวจข/อมูลเชิง

ลึกนายมกรกานต-ยุทธฯ พบว�าเปAนอดีต ข/าราชการสังกัดหนึ่ง และเปAนนายทุน มีการลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนมานานถึง 6 ปl 

และมีการขอใบอนุญาตประกอบการแต�ไม�ได/รับอนุญาต จากผู/ท่ีเก่ียวข/องเนื่องจากเกรงว�าจะส�งกระทบต�อระบบนิเวศน- แต�

ผู/ต/องหายังด้ือแพ�งแอบลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนอยู� 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชียงใหม� ตำรวจ ปทส บุกจับนายทุนทำท�าทรายเถ่ือนบุกรุกลำน้ำปาย 

เจ/าหน/าท่ีตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ/าหน/าท่ีตำรวจภูธร สภ.ปาย และเจ/าหน/าท่ีป2าไม/ มส.1 บุกจับ

นายทุน อดีตคนมีสี ทำท�าทรายเถ่ือนบุกรุกลำน้ำปาย พร/อมยึดของกลางการทำท�าทรายหลายรายการท้ังรถตักดิน รถบรรทุก

ดิน และตะแกรงเหล็ก เครื่องร�อนทราย เจ/าหน/าท่ีชุดจับกุมเผยนายทุนลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนมานานกว�า 6 ปl ก�อนหน/านี้มี

เจ/าหน/าท่ีหน�วยอ่ืนเข/าจับกุมหลายครั้งแต�ก็ยังมีการลักลอบทำท�าทราย ซ่ึงขณะท่ีเจ/าหน/าท่ีเข/าจับกุม มีกลุ�มคนลักลอบขโมย

แบตเตอร-รี่รถยนต- ท่ีตรวจยึด เจ/าหน/าท่ีตรวจยึดจึงไม�สามารถเคลื่อนย/ายของกลางได/ ต/องหาแบตเตอร-รี่สำรองมาใส�แทน ถึง

จะนำของกลางท้ังหมดไวเก็บไว/ท่ีหน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 (อำเภอปาย) ได/  

กำลังเจ/าหน/าท่ีตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล/อม กก.4 บก.ปทส. พร/อมด/วยเจ/าหน/าท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เจ/าหน/าท่ีตำรวจ สภ.ปาย และเจ/าหน/าท่ีป2าไม/

หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท�าทราย บริเวณริมตลิ่งแม�น้ำปาย บ/านนาจลอง ต.แม�นาเติง อ.

ปาย จ.แม�ฮ�องสอน หลังได/รับคำสั่งจากผู/บังคับบัญชา ซ่ึงจากการสังเกตพ้ืนท่ีรอบๆ พบมีร�องรอยการขุดตักดินจนเปAนหลุมท่ัว

บริเวณ  และตรวจพบแท�นคัดแยก หิน ทราย อยู�บริเวณด/านทิศเหนือ  

ต�อมาเจ/าหน/าท่ีตรวจสอบใบอนุญาต จาก อดีตข/าราชการสังกัดหนึ่ง ต.แม�นาเติง อ.ปาย จ.แม�ฮ�องสอน รับเปAนเจ/าของ พบว�า

ท�าทรายดังกล�าวไม�มีใบอนุญาต ประกอบการ เจ/าหน/าท่ีจึงได/จับกุมตัวผุ/ต/องหา พร/อมด/วยของกลางท่ีใช/ทำท�าทราย

ประกอบด/วย  รถแบ็คโฮ ตักดินบรรทุกดิน ท่ีกำลังบรรทุกทรายอยู�เต็มลำ ตะแกรงเหล็กสำหรับร�อนทราย และเครื่องร�อน

ทราย เครื่องสูบน้ำพร/อมท�อน้ำ และยึดพ้ืนท่ีป2าถูกบุกอีก 1 แปลง พร/อมแจ/งข/อหา  ก�อสร/าง แผ/วถาง เผาป2า หรือกระทำ

ด/วยประการใดๆอันเปAนการทำลายป2า หรือเข/ายึดถือครอบครองป2าโดยไม�ได/รับอนุญาต และต้ังโรงงานจำพวกท่ี 3 โดยไม�ได/

รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ีและประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 3โดยไม�ได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ี ก�อนจะ

นำตัวผู/ต/องหาส�งพนักงานสอบสวน สภ.ปาย ดำเนินคดีต�อไป ซ่ึงในชั้นจับกุมผู/ต/องหายังคงให/การภาคเสธทุกข/อกล�าวหา 

ซ่ึงขณะเจ/าหน/าท่ีเข/าทำการตรวจยึด ได/มีกลุ�มคนเข/าไปลักลอบขโมยแบตเตอรี่ รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน ออก จึงทำให/

เจ/าหน/าท่ีไม�สามารถเคลื่อนย/าย ของกลางออกจากพ้ืนท่ีได/เจ/าหน/าท่ีได/ เจ/าหน/าท่ีต/องหาแบตเตอรี่สำรองมาใส�แทน จึงจะ

สามารถขนย/ายของกลางท้ังหมดไปเก็บไว/ท่ี เจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ได/ มนเวลาต�อมาซ่ึงทำ

ให/เสียเวลาหลายชั่วโมง ขณะท่ี เจ/าหน/าท่ีป2าไม/หน�วยป�องกันรักษาป2าท่ี มส.1 อำเภอปาย ให/ข/อมูลว�าก�อนหน/านี้เจ/าหน/าท่ี



หลายหน�วยได/สนธิกำลังเข/าตรวจจับท�าทรายดังกล�าวหลายครั้งแต�นายมกรกานต-ยุทธ แต�ก็ยังมีการลักลอบทำท�าทรายอยู� จน

มาถูกจับกุมครั้งล�าสุด  

ด/านพล.ต.ต.พิทักษ- อุทัยธรรม ผู/บังคับการ บก.ปทส. เปFดเผยว�า ก�อนหน/านี้มีชาวบ/านในพ้ืนท่ีได/ร/องเรียนว�ามีกลุ�มนายทุน

ลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนใน พ้ืนท่ี อ.ปาย มานานจึงได/สั่งการให/ พ.ต.อ.ศานุวงษ- คงคาอินทร- ผกก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบ

ข/อเท็จจริง ก�อนท่ีจะสั่งการให/ พ.ต.ท.กันต-พงษ- สุวรรณศรี สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ/าหน/าท่ีตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ชุด

ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแม�ฮ�องสอน,เชียงใหม�-ฮอด,ลำพูน ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ซ่ึงจากการตรวจข/อมูลเชิง

ลึกผุ/ต/องหา พบว�าเปAนอดีต ข/าราชการสังกัดหนึ่ง และเปAนนายทุน มีการลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนมานานถึง 6 ปl และมีการ

ขอใบอนุญาตประกอบการแต�ไม�ได/รับอนุญาต จากผู/ท่ีเก่ียวข/องเนื่องจากเกรงว�าจะส�งกระทบต�อระบบนิเวศน- แต�ผู/ต/องหายัง

ด้ือแพ�งแอบลักลอบทำท�าทรายเถ่ือนอยู�  

 

https://region3.prd.go.th/topic/news/21946 

 

 

 

 

 

 



 

 
“ปารีณา” ทวงคดี “แม�สมพรของธนาธร” รุกป2า ชี้ 2 ปl ไม�คืบหน/า ขณะ “สิระ” เหน็บ "พ�อของฟ�า" ให/เอาปl�บคลุมหัว 
เพราะย/อนแย/งในสิ่งท่ีไปหาเสียง ตะเพิดฟzงเพลงหนักแผ�นดิน 

วันที่ 9 ธ.ค.63 ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย  
การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเรียกร/องให/
ตรวจสอบความคืบหน/า คดีครอบครองที่ดินของ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ แม�ของ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก/าวหน/า โดย น.ส.ปารีณา กล�าวว�า ตนได/ยื่นร/องเรียนไปท่ีอธิบดีกรมป2าไม/ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ- 2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลา
เกือบ 2 ปlแล/ว เรื่องก็ยังคงเงียบอยู� โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 1.การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส.3 ในท่ี
ป2าไม/ถาวรและป2าสงวนแห�งชาติ 2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป2าสงวนแห�งชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าท่ี
อ/างว�า ไม�ผิดทั้งที่ยังไม�มีการตรวจสอบชัดเจน 3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 4.ครอบครอง ภบท.5 แต�ป2าไม/
จังหวัดราชบุรี แก/ไขทำบันทึกใหม� ว�า นางสมพรไม�มีพื้นที่ ภบท.5 และ 5.นางสมพร ครอบครองที่ดินกว�า 3 พันไร� ชาวบ/าน
ทวงถามยังไม�ได/คืน ส�วนท่ีคืนให/ป2าไม/ 500 ไร� ก็ยังไม�ถูกดำเนินคดี ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/วว�าครอบครัวนี้มีความน�าสงสัยเยอะ
ในพฤติกรรมต�างๆ ไม�ว�าจะเปAน น/อง แม� หรือคุณธนาธรเอง ซ่ึงตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกข้ึนทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าท่ีดำเนินการ
ตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดโดยไม�เลือกปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังตั้งคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์
เหนือคนอ่ืน 

ขณะที่ นายสิระ กล�าวว�า จะนำเรื่องนี้เข/าที่ประชุม กมธ.ในวันนี้ว�าจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เมื่อไร เปAนคำถามว�า นี่
คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม� กรณีของคุณปารีณาเข/าสู�กระบวนการยุติธรรมถึงขั้นฟ�องร/อง 
แต�ของแม�ธนาธรเกิดขึ้นก�อน ตรวจสอบก�อน เรื่องยังไม�ถึงไหน เปAนการละเว/นในการปฏบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม� ทั้งท่ี
ความผิดไม�ต�างกันสังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไม�ได/ออกรับแทน และไม�เก่ียวข/องกับประเด็นการเมือง แต�การยึด
ท่ีป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือว�าไม�มีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณวีระ สมความคิด ว�า ได/ตรวจสอบท่ีของนางสมพรบ/างหรือยัง 

“วันนี้เราเอาปl�บมา เพราะรู/สึกว�าทุกครั้งท่ีคุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอว�าต/องโปร�งใส ไม�ทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แต�สิ่ง
ท่ีน/องชาย แม� ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม� เปAนผมคงเอาปl�บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งท่ีตัวเองพูด จึงขอฝากปl�บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผ�นดินด/วยว�าเนื้อหาเปAนอย�างไร” นายสิระ กล�าว. 



 
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู/แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง
ประชารัฐ เพื่อเรียกร/องให/ตรวจสอบความคืบหน/าคดีครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ แม�ของนายธนาธร จึง
รุ�งเรืองกิจ ประธานคณะก/าวหน/า 

โดย น.ส.ปารีณา กล�าวว�า ตนได/ยื่นร/องเรียนไปที่อธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแต�เดือน ก.พ.2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลาเกือบ 2 ปlแล/ว 
เรื่องก็ยังคงเงียบอยู� โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 1.การออกเอกสารสิทธิ โฉนด นส.3 ในที่ป2าไม/ถาวรและ
ป2าสงวนแห�งชาติ 2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิที่ออกในที่ป2าสงวนแห�งชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่อ/างว�าไม�ผิดทั้งท่ี
ยังไม�มีการตรวจสอบชัดเจน 3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 4.ครอบครอง ภบท.5 แต�ป2าไม/จังหวัดราชบุรีแก/ไขทำ
บันทึกใหม� ว�า นางสมพรไม�มีพ้ืนท่ี ภบท.5 และ 5.นางสมพรครอบครองท่ีดินกว�า 3 พันไร� ชาวบ/านทวงถามยังไม�ได/คืน ส�วน
ท่ีคืนให/ป2าไม/ 500 ไร� ก็ยังไม�ถูกดำเนินคดี 

น.ส.ปารีณา กล�าวต�อว�า ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/วว�าครอบครัวนี้มีความน�าสงสัยเยอะในพฤติกรรมต�างๆ ไม�ว�าจะเปAนน/อง แม� 
หรือคุณธนาธรเอง ซ่ึงตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกข้ึนทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าท่ีดำเนินการตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดโดยไม�เลือก
ปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังต้ังคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอ่ืน 

ด/านนายสิระ กล�าวว�า จะนำเรื่องดังกล�าวเข/าที่ประชุม กมธ.ในวันนี้ว�าจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เมื่อไหร� เปAนคำถาม
ว� า 
นี่คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม� กรณีของ น.ส.ปารีณาเข/าสู�กระบวนการยุติธรรมถึงข้ันฟ�องร/อง  
แต�กรณีของแม�นายธนาธรเกิดข้ึนก�อน ตรวจสอบก�อน เรื่องยังไม�ถึงไหน เปAนการละเว/นในการปฏิบัติหน/าท่ีโดยมิชอบหรือไม� 
ทั้งท่ีความผิดไม�ต�างกันสังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไม�ได/ออกรับแทน และไม�เกี่ยวข/องกับประเด็นการเมือง แต�การ
ยึดท่ีป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือว�าไม�มีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณวีระ สมความคิด ว�าได/ตรวจสอบท่ีของนางสมพรบ/างหรือยัง 

“วันนี้เราเอาปl�บมา เพราะรู/สึกว�าทุกครั้งท่ีคุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอว�าต/องโปร�งใส ไม�ทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แต�สิ่ง
ท่ีน/องชาย แม� ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม� เปAนผมคงเอาปl�บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งท่ีตัวเองพูด จึงขอฝากปl�บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผ�นดินด/วยว�าเนื้อหาเปAนอย�างไร” นายสิระ กล�าว 

 

 



 
9 ธ.ค. 2563 - 11:57 น. 

"ปารีณา" ทวงถาม คดีรุกป2า "แม�ธนาธร" หลัง 2 ปlไม�คืบ ซัดถึงครอบครัว มีแต�พฤติกรรมน�าสงสัย ด/าน "สิระ" อายแทน ขน
ปl�บให/ คลุมหัว-ไล�ไปฟzงเพลงหนักแผ�นดิน 

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ 
(กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ  
เพื่อเรียกร/องให/ตรวจสอบความคืบหน/าคดีครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ แม�ของ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ 
ประธานคณะก/าวหน/า 

 
โดย น.ส.ปารีณา กล�าวว�า ตนได/ยื่นร/องเรียนไปที่อธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ- 2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลาเกือบ 2 
ปlแล/ว เรื่องก็ยังคงเงียบอยู� โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 

    1.การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส.3 ในท่ีป2าไม/ถาวรและป2าสงวนแห�งชาติ 

    2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป2าสงวนแห�งชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่อ/างว�าไม�ผิดทั้งที่ยังไม�มีการ
ตรวจสอบชัดเจน 

    3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 

    4.ครอบครอง ภบท.5 แต�ป2าไม/จังหวัดราชบุรีแก/ไขทำบันทึกใหม� ว�า นางสมพรไม�มีพ้ืนท่ี ภบท.5 และ 

    5.นางสมพรครอบครองท่ีดินกว�า 3 พันไร� ชาวบ/านทวงถามยังไม�ได/คืน ส�วนท่ีคืนให/ป2าไม/ 500 ไร�ก็ยังไม�ถูกดำเนินคดี 



น.ส.ปารีณา กล�าวต�อว�า ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/วว�าครอบครัวนี้มีความน�าสงสัยเยอะในพฤติกรรมต�างๆ ไม�ว�าจะเปAนน/อง แม� 
หรือคุณธนาธรเอง ซ่ึงตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกข้ึนทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าท่ีดำเนินการตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดโดยไม�เลือก
ปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังต้ังคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอ่ืน 

ด/าน นายสิระ กล�าวว�า จะนำเรื่องดังกล�าวเข/า ท่ีประชุม กมธ. ในวันนี้ว�าจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เม่ือไหร� เปAนคำถาม
ว�านี่คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม� กรณีของคุณปารีณาเข/าสู�กระบวนการยุติธรรมถึงข้ัน
ฟ�องร/อง แต�ของแม�ธนาธรเกิดข้ึนก�อน ตรวจสอบก�อน เรื่องยังไม�ถึงไหน 

เปAนการละเว/นในการปฏบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม� ทั้งที่ความผิดไม�ต�างกัน สังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไม�ได/
ออกรับแทน และไม�เกี่ยวข/องกับประเด็นการเมือง แต�การยึดที่ป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือว�าไม�มีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณ 
วีระ สมความคิด ว�าได/ตรวจสอบท่ีของนางสมพรบ/างหรือยัง 

“วันนี้เราเอาปl�บมา เพราะรู/สึกว�าทุกครั้งท่ีคุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอว�าต/องโปร�งใส ไม�ทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แต�สิ่ง
ท่ีน/องชาย แม� ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม� เปAนผมคงเอาปl�บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งท่ีตัวเองพูด จึงขอฝากปl�บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผ�นดินด/วยว�าเนื้อหาเปAนอย�างไร” นายสิระ กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"ปารีณา" ทวงถามคดีรุกป2า "แม�ธนาธร" หลัง 2 ปlไม�คืบ ซัดตระกูลนี้มีแต�พฤติกรรมน�าสงสัย ด/าน "สิระ" อายแทน ขนปl�บให/ 
"ธนาธร" คลุมหัวไล�ไปฟzงเพลงหนักแผ�นดิน 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจากน.ส.ปารีณา ไกรตุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเรียกร/อง 
ให/ตรวจสอบความคืบหน/าคดีครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ แม�ของนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก/าวหน/า โดยน.ส.ปารีณา กล�าวว�า ตนได/ยื่นร/องเรียนไปท่ีอธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ- 2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลา
เกือบ 2 ปlแล/ว เรื่องก็ยังคงเงียบอยู� โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 1.การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส.3 ในท่ี
ป2าไม/ถาวรและป2าสงวนแห�งชาติ 2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป2าสงวนแห�งชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่อ/าง
ว�าไม�ผิดท้ังท่ียังไม�มีการตรวจสอบชัดเจน 3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 4.ครอบครอง ภบท.5 แต�ป2าไม/จังหวัดราชบุรี
แก/ไขทำบันทึกใหม� ว�า นางสมพรไม�มีพื้นที่ ภบท.5 และ5.นางสมพรครอบครองที่ดินกว�า 3 พันไร� ชาวบ/านทวงถามยังไม�ได/
คืน ส�วนท่ีคืนให/ป2าไม/ 500 ไร�ก็ยังไม�ถูกดำเนินคดี 

น.ส.ปารีณา กล�าวต�อว�า ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/วว�าครอบครัวนี้มีความน�าสงสัยเยอะในพฤติกรรมต�างๆ ไม�ว�าจะเปAนน/อง แม� 
หรือคุณธนาธรเอง ซ่ึงตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกข้ึนทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าท่ีดำเนินการตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดโดยไม�เลือก
ปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังต้ังคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอ่ืน 

ด/านนายสิระ กล�าวว�า จะนำเรื่องดังกล�าวเข/าท่ีประชุมกมธ.ในวันนี้ว�าจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เม่ือไหร� เปAนคำถามว�า
นี่คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม� กรณีของคุณปารีณา เข/าสู�กระบวนการยุติธรรมถึงข้ันฟ�องร/อง 
แต�ของแม�ธนาธรเกิดขึ้นก�อน ตรวจสอบก�อน เรื่องยังไม�ถึงไหน เปAนการละเว/นในการปฏบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม� ทั้งท่ี
ความผิดไม�ต�างกันสังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไม�ได/ออกรับแทน และไม�เก่ียวข/องกับประเด็นการเมือง แต�การยึด
ท่ีป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือว�าไม�มีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณวีระ สมความคิด ว�าได/ตรวจสอบท่ีของนางสมพรบ/างหรือยัง 

“วันนี้เราเอาปl�บมา เพราะรู/สึกว�าทุกครั้งท่ีคุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอว�าต/องโปร�งใส ไม�ทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แต�สิ่ง
ท่ีน/องชาย แม� ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม� เปAนผมคงเอาปl�บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งท่ีตัวเองพูด จึงขอฝากปl�บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผ�นดินด/วยว�าเนื้อหาเปAนอย�างไร” นายสิระ กล�าว 

 
 

 


