
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 5 ก.พ. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- แจ�งจับ'ธนาธร-แม�-พ่ี' รุกป�าสงวนฯราชบุรี2พันไร� (ผู�จัดการรายวัน 360 % 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 1,4) 

- แจ�งจับ'ธนาธร-แม�-พ่ีสาว'รุกป�า2พันไร� (มติชน 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 5) 

- 'ทอน-แม�-พ่ีสาว'โดนท้ังครอบครัวป�าไม�แจ�งจับข�อหารุกป�าราชบุรี2พันไร� (แนวหน�า 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 1,11) 

- แจ�งจับ'ธนาธร-แม�-พ่ีสาว'รุกป�า (ข�าวสด 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 12) 

- หั่นงบซ้ืออาวุธ ผบ.ทบ.ไม�แจงฝ�ายค�าน (เดลินิวส( 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 1,2) 

- ครอบครัวทอนรุกป�า (ไทยโพสต( 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 1,2) 

- ทส.ผนึกฟ>?นฟู'คุ�งบางกะเจ�า' (ข�าวสด 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 6) 

- ภาพข�าว: โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ "คุ�งบางกะเจ�า" 
(ผู�จัดการรายวัน 360 % 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 12) 

- เดินหน�าบางกะเจ�าต�อ (เดลินิวส( 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 7) 

- ภาพข�าว: ลงนาม (กรุงเทพธุรกิจ 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 3) 

- กระจกไร�เงา: พัฒนาป�าปQองมลพิษ (ไทยโพสต( 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 6) 

- ป�าไม�แฉชนเผ�าขัดแย�งยันเช็กบิลบุกรุก (ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 10) 

- แจ�งจับลุงพลอีก2คดี (ข�าวสด 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 1,12) 

- โคราชจับ'เผา'3อภ.'ลำปาง'วอด100ไร� (มติชน 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 1,7,9) 

- ข�าวรอบอาณาจักร: บุกจับโรงงานแปรรูปไม�แถมยาบ�า (ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 10) 

- 'รุกขกร'ช�วยคนเมืองอยู�กับป�าอย�างมีความสุขใจและปลอดภัย (กรุงเทพธุรกิจ 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 18,20) 

- มิตซูบิชิจัดแคมเปญ'มิตซูบิชิ มอเตอร(ส ในประเทศไทยฉลอง60ป̂แจก60ล�าน' (ไทยโพสต( 5 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 7) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

กรมป�าไม� จ�อแจ�งความเพ่ิม “ธนาธร-แม�-น�องสาว” รุกป�าสงวนราชบุรี (สำนักข�าวไทย 4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://tna.mcot.net/business-630917 

พยัคฆ(ไพร แจ�งความเพ่ิมแม�-น�อง ธนาธร ครอบครองป�าสงวน ทำรัฐเสียหาย 147 ล�าน (มติชน 4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2562553 

อ�วม!แจ�งความอีก"สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ"รุกป�าสงวนฯ จ.ราชบุรี (เดลินิวส( 4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.dailynews.co.th/politics/823367 

กรมป�าไม� แจ�งจับธนาธร-แม�-พ่ีสาว รุกป�าสงวนราชบุรี 2พันไร� ฟQองเรียกค�าเสียหาย147ล�าน (ข�าวสด 4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5882157  



อ�วม! ป�าไม�แจ�งความเอาผิด ธนาธร-แม�-พ่ีสาว รุกป�าสงวน (one31  4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.one31.net/news/detail/28021 

ป�าไม�แจ�งจับตระกูล “จึงรุ�งเรืองกิจ” รุกป�าสงวนกว�า 2 พันไร� (ผู�จัดการ 4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://mgronline.com/crime/detail/9640000011489 

"ป�าไม�"แจ�งจับ"ธนาธร-แม�-พ่ีสาว"รุกท่ีป�าสงวน จ.ราชบุรี  (new18  4 กุมภาพันธ( 2564) 

 https://www.newtv.co.th/news/75682 

มูลนิธิชัยพัฒนา-กรมป�าไม� ลงนามความร�วมมือพัฒนาและฟ>?นฟู 'คุ�งบางกะเจ�า' (ch3plus  4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://ch3plus.com/news/category/229495 

มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงนามบันทึก
ข�อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟ>?นฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุ ภายใต�การดูแลของกรมป�าไม� ในโครงการ Our khung Bang 
Kachao (ch7   4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://news.ch7.com/detail/465652 

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ�งบางกะเจ�า” พร�อมหนุน กรมป�าไม� - ปตท. พัฒนาสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง  (khaosod  4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5881649 

กระทรวงทรัพยากรฯ ร�วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ ปตท. MOU ร�วมพัฒนาและฟ>?นฟู "คุ�งบางกะเจ�า" สู�ความยั่งยืน 
(บ�านเมือง  4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/221943 

“OUR Khung BangKachao” รับฟ>?นฟูท่ีสีเขียว “ราชพัสดุ” คุ�งบางกะเจ�า (ผู�จัดการ  4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://mgronline.com/business/detail/9640000011300 

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ�งบางกะเจ�า” พร�อมหนุน กรมป�าไม� – ปตท. พัฒนาสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง (plewseengern  5 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.plewseengern.com/plewseengern-3190/ 

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ�งบางกะเจ�า” พร�อมหนุน กรมป�าไม� – ปตท. พัฒนาสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง (Thailandplus  4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.thailandplus.tv/archives/280853 

ป�าไม�มุกดาหาร จะนำหลักฐานแจ�งความ ลุงพล-ยูทูบเบอร( คดีตัดไม�บ�ายนี้ (ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/crime/2025856 

ป�าไม�มุกดาหารเตรียมแจ�งจับ "ลุงพล" ผิด พ.ร.บ.ป�าไม� ท่ีสภ.กกตูม บ�ายวันนี้ ด�าน "ลุงพล-ปQาแตxน" อารมณ(ดีเช�าทำกิจกรรม
ปกติ ยูทูบเบอร(ไลฟyสด ไม�อนุญาตนักข�าวถ�ายรูป-สัมภาษณ( (เดลินิวส( 5 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.dailynews.co.th/regional/823257 

ม.มหิดล จับมือ กรมป�าไม� เปzดหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” (creativeecon 4 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.creativeecon.asia/ม-มหิดล-จับมือ-กรมป�าไม�/ 



ม.มหิดล ร�วมกับ กรมป�าไม� จัดหลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ อยู�กับป�าในเมือง อย�างสุขใจและปลอดภัย 

(ผู�จัดการออนไลน(  4 กุมภาพันธ( 2564)  

https://mgronline.com/qol/detail/9640000011508 

จ�อเซ็น MOU โอนภารกิจ 3 กรมใหญ� กระทรวงทรัพย(ฯ พ�วงงบประมาณ-คน ให�ท�องถ่ินท่ัวประเทศดูแล 

(ผู�จัดการออนไลน(  4 กุมภาพันธ( 2564)  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000011388 

 

 

 



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3361
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 4

หัวข้อข่าว: แจ้งจับ'ธนาธร-แม่-พี่' รุกป่าสงวนฯราชบุรี2พันไร่

รหัสข่าว: C-210205040001(5 ก.พ. 64/04:19) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 98.57 Ad Value: 147,855 PRValue : 443,565 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3361
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 4

หัวข้อข่าว: แจ้งจับ'ธนาธร-แม่-พี่' รุกป่าสงวนฯราชบุรี2พันไร่

รหัสข่าว: C-210205040001(5 ก.พ. 64/04:19) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 98.57 Ad Value: 147,855 PRValue : 443,565 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15671
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(บนขวา)

หัวข้อข่าว: แจ้งจับ'ธนาธร-แม่-พี่สาว'รุกป่า2พันไร่

รหัสข่าว: C-210205020027(5 ก.พ. 64/05:41) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.21 Ad Value: 24,431 PRValue : 73,293 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14527
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 'ทอน-แม่-พี่สาว'โดนทั้งครอบครัวป่าไม้แจ้งจับข้อหารุกป่าราชบุรี2พันไร่

รหัสข่าว: C-210205005039(5 ก.พ. 64/06:06) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 41.83 Ad Value: 37,647 PRValue : 112,941 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11027
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: แจ้งจับ'ธนาธร-แม่-พี่สาว'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210205012087(5 ก.พ. 64/05:44) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.38 Ad Value: 16,918 PRValue : 50,754 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26048
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: หั่นงบซื้ออาวุธ ผบ.ทบ.ไม่แจงฝ่ายค้าน

รหัสข่าว: C-210205004056(5 ก.พ. 64/04:52) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 110.49 Ad Value: 232,029 PRValue : 696,087 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8851
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 2

หัวข้อข่าว: ครอบครัวทอนรุกป่า

รหัสข่าว: C-210205008002(5 ก.พ. 64/03:05) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 94.61 Ad Value: 89,879.50 PRValue : 269,638.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8851
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 2

หัวข้อข่าว: ครอบครัวทอนรุกป่า

รหัสข่าว: C-210205008002(5 ก.พ. 64/03:05) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 94.61 Ad Value: 89,879.50 PRValue : 269,638.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11027
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.ผนึกฟื้นฟู'คุ้งบางกะเจ้า'

รหัสข่าว: C-210205012044(5 ก.พ. 64/05:38) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.95 Ad Value: 14,245 PRValue : 42,735 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3361
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/iBusiness

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ "คุ้งบางกะเจ้า"

รหัสข่าว: C-210205040034(5 ก.พ. 64/05:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.82 Ad Value: 28,230 PRValue : 84,690 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26048
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: เดินหน้าบางกะเจ้าต่อ

รหัสข่าว: C-210205004118(5 ก.พ. 64/05:03) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 13.93 Ad Value: 29,253 PRValue : 87,759 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11788
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

ภาพข่าว: ลงนาม

รหัสข่าว: C-210205011010(5 ก.พ. 64/03:28) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 20 Ad Value: 32,000 PRValue : 96,000 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8851
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กระจกไร้เงา: พัฒนาป่าป้องมลพิษ

รหัสข่าว: C-210205008058(5 ก.พ. 64/03:32) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 39.36 Ad Value: 29,520 PRValue : 88,560 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23026
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้แฉชนเผ่าขัดแย้งยันเช็กบิลบุกรุก

รหัสข่าว: C-210205039059(4 ก.พ. 64/08:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 25.19 Ad Value: 27,709 PRValue : 83,127 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11027
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: แจ้งจับลุงพลอีก2คดี

รหัสข่าว: C-210205037050(4 ก.พ. 64/07:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.95 Ad Value: 37,345 PRValue : 112,035 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15671
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7, 9

หัวข้อข่าว: โคราชจับ'เผา'3อภ.'ลำปาง'วอด100ไร่

รหัสข่าว: C-210205038001(4 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 67.94 Ad Value: 74,734 PRValue : 224,202 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15671
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7, 9

หัวข้อข่าว: โคราชจับ'เผา'3อภ.'ลำปาง'วอด100ไร่

รหัสข่าว: C-210205038001(4 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 67.94 Ad Value: 74,734 PRValue : 224,202 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23026
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: บุกจับโรงงานแปรรูปไม้แถมยาบ้า

รหัสข่าว: C-210205039082(4 ก.พ. 64/08:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.35 Ad Value: 22,385 PRValue : 67,155 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11788
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 18(ซ้าย), 20

หัวข้อข่าว: 'รุกขกร'ช่วยคนเมืองอยู่กับป่าอย่างมีความสุขใจและปลอดภัย

รหัสข่าว: C-210205011047(5 ก.พ. 64/03:56) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 63.19 Ad Value: 101,104 PRValue : 303,312 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11788
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 18(ซ้าย), 20

หัวข้อข่าว: 'รุกขกร'ช่วยคนเมืองอยู่กับป่าอย่างมีความสุขใจและปลอดภัย

รหัสข่าว: C-210205011047(5 ก.พ. 64/03:56) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 63.19 Ad Value: 101,104 PRValue : 303,312 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8851
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: X-CITE/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มิตซูบิชิจัดแคมเปญ'มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้าน'

รหัสข่าว: C-210205008041(5 ก.พ. 64/03:54) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 56.17 Ad Value: 42,127.50 PRValue : 126,382.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8851
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564
Section: X-CITE/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มิตซูบิชิจัดแคมเปญ'มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้าน'

รหัสข่าว: C-210205008041(5 ก.พ. 64/03:54) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 56.17 Ad Value: 42,127.50 PRValue : 126,382.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กรมป�าไม	 จ�อแจ	งความเพ่ิม “ธนาธร-แม�-น	องสาว” รุกป�าสงวนราชบุรี 4 ก.พ. 64 https://tna.mcot.net/business-630917 

กรมป�าไม	 เตรียมแจ	งความเพ่ิมเติม นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ แม� และน	องสาว บุกรุกป�าสงวนแห�งชาติ จ.ราชบุรี เนื้อท่ีรวม 2,154 ไร� มูลค�า

ความเสียหาย 147 ล	านบาท หลังจากกรมป�าไม	และศูนยEปฏิบัติการพิทักษEป�า ได	แจ	งความดำเนินคดีไปแล	วกับ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ใน

ความผิดใช	เอกสาร ภ.บ.ท.5 และ น.ส.2 ยึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติแบบผิดกฎหมาย เนื้อท่ีรวม 440 ไร� และได	ร	องทุกขE

กล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมไปแล	ว ต้ังแต�วันท่ี 

30 ธ.ค.2563 ท่ีผ�านมา และได	ส�งเรื่องราวให	สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือดำเนินการตามมูลฐาน

ความผิดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมถือเปWนมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงดำเนินการไปแล	ว และกำลังอยู�ใน

ข้ันตอนการรวบรวมประเมินความเสียหายภาครัฐ เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมาย  ต�อมาคณะ

เจ	าหน	าท่ีของชุดพยัคฆEไพร กรมป�าไม	 ได	สืบสวนสอบสวนพบว�า ยังมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท น.ส.3 ก ท่ีเปWนเอกสารท่ีออกโดยไม�

ชอบด	วยกฎหมายอีกจำนวนมาก ของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ, น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ อีกจำนวนไม�

น	อยกว�า 60 ฉบับ (รวมเนื้อท่ีไม�ต่ำกว�า 2,000 ไร� ) นำมายึดถือครอบครองท่ีดิน ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี และเปWน

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 คณะเจ	าหน	าท่ีจึงได	ร�วมขยายผลสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบต�อเนื่องจนถึงวันนี้  ผลจากการตรวจสอบพบว�า 

พ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองทำประโยชนE อยู�ในท	องท่ี ต.รางบัว ,ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปWนพ้ืนท่ีต�อเนื่องขนาดใหญ�เนื้อท่ี

ประมาณไม�ต่ำกว�า 3,000 ไร�เศษ มีการใช	ประโยชนEโดยปลูกยูคาลิปตัสต�อเนื่องท้ังพ้ืนท่ี สืบทราบมีการจ	างเฝRาดูแลพ้ืนท่ีโดยกลุ�มบุคคลใน

พ้ืนท่ี (เปWนผู	ช�วยผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 3 ต.ด�านท�าตะโก) สืบสวนสอบสวนพบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังหมดถูกครอบครอง โดยใช	เอกสารสิทธิประเภท 

น.ส.3ก ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย จำนวน 60 ฉบับ ตรวจสอบพบผู	ครอบครอง น.ส.3ก คือ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ 

เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� เปWนของ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� และของนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ 

จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� รวมเนื้อท่ี 2,154-3-82 ไร� 

โดยในวันนี้คณะเจ	าหน	าท่ีนำโดยนายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู	อำนวยการสำนักปRองกันรักษาป�า

และควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 ผู	ร	องทุกขEกล�าวโทษได	ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีพิทักษE อุทัยธรรม ผู	บังคับการกองบังคับการปราบปรามการ

กระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เพ่ือให	ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต�อไป และจะดำเนินการส�งเรื่องราวให	

สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือดำเนินการตามมูลฐานความผิดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล	อมถือเปWนมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน รวมพ้ืนท่ีตรวจยึดดำเนินคดีท้ังหมดเนื้อท่ี 2154-3-82 ไร� ประเมินความเสียหาย

ภาครัฐจำนวน 147,063,223.15 บาท เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมายต�อไป และจะมีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกันอีกจำนวนหลายร	อยไร� ซ่ึงอยู�ในความครอบครองของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ว�า

เอกสารท่ีใช	ครอบครองถูกต	องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม� รวมท้ังพ้ืนท่ีอีกประมาณ 30 ไร� ท่ีมีตรวจสอบเบ้ืองต	นพบว�าอยู�ในพ้ืนท่ี

เดียวกัน และพบว�า นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ได	นำไปมอบให	สถาบันราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงตรวจสอบพบว�าอยู�ในเขตป�า

สงวนแห�งชาติ ซ่ึงชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆEไพร กรมป�าไม	 จะขยายผลตรวจสอบต�อไปให	ได	ข	อยุติต�อไป รวมท้ังจะตรวจสอบเจ	าหน	าท่ี

ภาครัฐท้ังเจ	าพนักงานท่ีดินและเจ	าพนักงานฝ�ายปกครองท่ีได	ร�วมกันออกเอกสารสิทธิท่ีดิน น.ส.3ก ท้ัง 60 แปลงด	วย.-สำนักข�าวไทย 



 

พยัคฆEไพร แจ	งความเพ่ิมแม�-น	อง ธนาธร ครอบครองป�าสงวน ทำรัฐเสียหาย 147 ล	าน  วันท่ี 4 ก.พ. 64  

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2562553 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู	อำนวยการสำนักปRองกันรักษาป�า และควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

(ทส.) เปeดเผยว�า ศูนยEปฎิบัติการพิทักษEป�า (ศปก.พป) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ได	มอบหมายการบูรณาการร�วมกันของ

หน�วยงานเพ่ือปฎิบัติการร�วมตรวจสอบการถือครองท่ีดินแบบผิดกฎหมายของกลุ�มทุนท่ัวประเทศ แบบผิดกฎหมาย กรณีการครอบครอง

ท่ีดินของ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ มารดา นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ ประธานคณะก	าวหน	า และผู	เก่ียวข	องในเขตป�าสงวนแห�งชาติๆใน

ท	องท่ีจังหวัดราชบุรี โดย นายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 ในฐานะผู	อำนวยการศูนยEปฏิบัติการพิทักษEป�า ศปก.พป. ประสาน

หน�วยงานท่ีเก่ียวข	องเข	าขยายผลตรวจสอบเพ่ิมเติมร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง คณะเจ	าหน	าท่ีประกอบด	วย หน�วยเฉพาะกิจปราบปราม

พิเศษ (พยัคฆEไพร) 

นำโดยตน ท่ีปรึกษาหน�วยฯ ,นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน	าหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆEไพร), นายคม ศรีสวัสด์ิ ผอ.ศปป.1 

(ภาคกลาง) พ.อ.(พิเศษ) พงษEเพชร เกษสุภะ, หัวหน	าชุดปฎิบัติการ ศปป4, กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ประสานการปฎิบัติร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องได	ขยายผลสืบสวน สอบสวนต�อเนื่องจากข	อมูลเดิมท่ีได	ดำเนินการไว	 กรณีท่ีดินของนางสมพร 

พร	อมลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง ท่ีดินแปลงดังกล�าวตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงและได	ดำเนินการแจ	งความดำเนินคดีไปแล	วต�อ นางสมพร 

ความผิดใช	เอกสาร, ภบท5 และนส 2 ยึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติๆ แบบผิดกฎหมาย เนื้อท่ีรวม 440 ไร� และได	ร	องทุกขE

กล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ไปแล	วต้ังแต�วันท่ี 

30 ธันวาคม 2563 และได	ส�งเรื่องราวให	 สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือดำเนินการตามมูลฐาน

ความผิดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมถือเปWนมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงดำเนินการไปแล	ว และกำลังอยู�ในการ

ดำเนินการรวบรวมประเมินความเสียหายภาครัฐ เพ่ือดำเนินการฟRองเพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมาย 

นายชีวะภาพ กล�าวว�า คณะเจ	าหน	าท่ีของชุดพยัคฆEไพร ได	สืบสวนสอบสวนพบว�า ยังมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท นส 3 ก ,ท่ีเปWนเอกสาร

ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายอีกจำนวนมาก ของนางสมพร น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และนายธนากร อีกจำนวนไม�น	อยกว�า 60 ฉบับ 

รวมเนื้อท่ีไม�ต่ำกว�า 2,000 ไร� นำมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและเปWนความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	ๆ 

คณะเจ	าหน	าท่ีจึงได	ร�วมขยายผลสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบต�อเนื่อง พบว�า พ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองทำประโยชนE อยู�ในท	องท่ี ต.รางบัว ,ต.

ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปWนพ้ืนท่ีต�อเนื่องขนาดใหญ�เนื้อท่ีประมาณไม�ต่ำกว�า 3 พันไร�เศษ มีการใช	ประโยชนEโดยปลูกยูคาลิปตัส



ต�อเนื่องท้ังพ้ืนท่ี สืบทราบมีการจ	างเฝRาดูแลพ้ืนท่ีโดยกลุ�มบุคคลในพ้ืนท่ี เปWนผู	ช�วยผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 3 ต.ด�านท�าตะโก สืบสวนสอบสวนพบว�า 

พ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังหมดถูกครอบครองโดยใช	เอกสารสิทธิประเภท นส 3 ก ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย จำนวน 60 ฉบับ 

“ตรวจสอบพบผู	ครอบครอง น.ส.3 ก คือ นางสมพร 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร�,เปWนของ นส.ชนาพรรณ 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร�, 

และของนายธนาธร 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� รวมเนื้อที 2,154-3-82 ไร� ขณะเดียวกันเจ	าหน	าท่ีได	ตรวจพบ ท้ัง 60 ฉบับ ออกโดยไม�มี

หลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปWนการเดินสำรวจออกเม่ือปh 2521 ก�อนประกาศพ้ืนท่ีดังกล�าวเปWนป�าสงวนแห�งชาติ เม่ือปh 2527 แต�พ้ืนท่ีดังกล�าว

ถูกประกาศเปWนเขตป�าไม	ถาวรหมายเลข 85 เม่ือปh 2512 หรือก�อนท่ีจะมีการออกเอกสาร น.ส.3ก ท้ัง 60 ฉบับ จึงเปWนเอกสารสิทธิท่ีดินท่ี

ออกมาโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย เม่ือตรวจสอบโดยละเอียด พบว�าปรากฏชื่อผู	ครอบครอง 3 ราย คือ นางสมพร นส.ชนาพรรณ และนาย

ธนาธร นำเอกสารนำเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายนำมายึดถือ ครอบครอง ทำประโยนEท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ เปWน

การกระทำให	เกิดความเสื่อมเสีย เสียหายต�อพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติๆท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ กรมป�าไม	” นายชีวะภาพ กล�าว 

นายชีวะภาพ กล�าวว�า ตรวจสอบพบเจ	าหน	าท่ีภาครัฐท้ังเจ	าพนักงานท่ีดินและเจ	าพนักงานฝ�ายปกครองท่ีได	ร�วมกันออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 

นส3.ก, ท้ัง 60 แปลงเนื้อท่ี 2154-3-82ไร�, ประกอบด	วย นายวานิภพ ธรรมวิเศษ เปWนเจ	าหน	าท่ีพิสูจนEสอบสวน, นายรวม ชลิตโกมุท เปWน

ผู	ช�วยผู	กำกับภาคสนาม, นายไพโรจนE รัตนวิสาลนนทE เปWนผู	ควบคุมสาย, นายโกศล ลักษิตานนทE เปWนผู	ลงนามเห็นควรอก น.ส. 3ก, นาย

เฉลิมวงศE สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทนนายอำเภอจอมบึง เปWนผู	ลงนามคำสั่งให	ออกเอกสาร น.ส. 3ก ต้ังแต�ช�วงปh พศ.2521 คณะ

เจ	าหน	าท่ีได	ร�วมกันพิจารณาแล	วตามรายละเอียดข	างต	นจึงเห็นว�าเปWนการกระทำท่ีเชื่อได	ว�า เปWนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507, พระราชบัญญัติป�าไม	 พุทธศักราช 2484 ประมวลกฎหมายท่ีดินตามพระราชบัญญัติให	ใช	ประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน พ.ศ. 2497และประมวลกฎหมายอาญา เห็นควรให	พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินการต�อไป ในฐานความผิด ดังนี้ 

(1) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ยึดถือครอบครองทำประโยชนEหรืออยู�อาศัยในท่ีดิน 

ก�อสร	าง แผ	วถางทำด	วยประการใด ๆ อันเปWนการเสื่อมเสียแก�สภาพป�าสงวนแห�งชาติโดยมิได	รับอนุญาต” ต	องระวางโทษตามมาตรา 31 

(2)กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าไม	 พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก�อสร	าง แผ	วถาง เผาป�า ทำด	วยประการใด ๆ อันเปWน

การทำลายป�าเข	ายึดถือและครอบครองป�าเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต” ต	องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี (3) กระทำความผิด

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  มาตรา 9 ฐาน “เข	าไปยึดถือครอบครอง ก�นสร	าง เผาป�า ทำด	วยประการใด ให	เปWนการทำลาย หรือทำให	

เสื่อมสภาพท่ีดินในท่ีดินของรัฐโดยไม�มีสิทธิครอบครอง หรือมิได	รับอนุญาตจากพนักงานเจ	าหน	าท่ี” (4) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล	อมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ฐาน “กระทำหรือละเว	นการ กระทำด	วยประการใดโดยมิชอบด	วย

กฎหมาย อันเปWนการทำลายหรือทำให	สูญหายหรือเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติ” (5) การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ผู	ใดเปWนเจ	าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว	นการปฏิบัติหน	าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให	เกิดความเสียหายแก�ผู	หนึ่งผู	ใด หรือปฏิบัติหรือละเว	นการปฏิบัติ

หน	าท่ีโดยทุจริต 

“คณะเจ	าหน	าท่ีนำโดย อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมคณะทำงานจะนำเรื่องราวเข	าร	องทุกขEกล�าวโทษต�อ พนักสอบสวนกองบังคับการปราบปราม

การกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ในวันท่ี 4 กุมภาพันธE 2564 เวลา 15.00 น. เพ่ือให	ดำเนินการตาม

ระเบียบและกฎหมายต�อไป และจะดำเนินการส�งเรื่องราวให	 สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือ

ดำเนินการตามมูลฐานความผิดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมถือเปWนมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน รวมพ้ืนท่ีตรวจ

ยึดดำเนินคดีท้ังหมดเนื้อท่ี 2154-3-82 ไร� ประเมินความเสียหายภาครัฐจำนวน 147,063,223.15 บาท เพ่ือดำเนินการฟRองเพ�งเรียก

ค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมายต�อไป” นายชีวะภาพ กล�าว 



 

อ�วม!แจ	งความอีก"สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ"รุกป�าสงวนฯ จ.ราชบุรี 

กรมป�าไม	ลุยแจ	งความ “สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร” รุกป�าสงวนฯ ป�าฝlmงซ	ายแม�น้ำภาชีกว�า 2 พันไร� เผยพบ นส.3 ก เปWนชื่อ “ประธาน

คณะก	าวหน	า” 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� พร	อมฟRองเรียกค�าเสียหายทางแพ�ง 147 ล	าน พ�วงแจ	งความเอาผิดเจ	าหน	าท่ีรัฐอีก 5 ราย 

พฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธE 2564  

เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. ท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (บก.ปทส.) นายอดิศร นุช

ดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักปRองกันรักษาป�า และควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 ร�วมกันแถลงแจ	งความ

เพ่ิมเติม นางสมพร จึงรุ�งเรื่องกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และ นายธนากร จึงรุ�งเรืองกิจ ใช	เอกสารท่ีออกโดยมิชอบมาครอบครอง

พ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติป�าฝlmงซ	ายแม�น้ำภาชี จ.ราชบุรี จำนวน 2,154-3-82 ไร� 

โดยนายอดิศร กล�าวว�า กรมป�าไม	 ได	ขยายผลสืบสวน สอบสวนต�อเนื่องจากข	อมูลเดิมท่ีได	ดำเนินการไว	 กรณีท่ีดินของนางสมพร จึงรุ�งเรื่อง

กิจ หลังจากท่ีได	ร	องทุกขEกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล	อม ไปแล	วต้ังแต�วันท่ี 30 ธ.ค.2563 ท่ีผ�านมา พบว�า ยังมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท นส.3 ก ท่ีเปWนเอกสารท่ีออกโดยไม�ชอบ

ด	วยกฎหมายอีกจำนวนมาก ของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และ นายธนากร จึงรุ�งเรืองกิจ อีกจำนวนไม�น	อย

กว�า 60 ฉบับ รวมเนื้อท่ีไม�ต่ำกว�า 2,000 ไร� นำมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ในพ้ืนท่ี จ.ราชบุรี 

อธิบดีกรมป�าไม	 กล�าวต�อว�า ผลการตรวจสอบ พบว�า พ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองทำประโยชนE อยู�ในท	องท่ี ต.รางบัว ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี เปWนพ้ืนท่ีต�อเนื่องขนาดใหญ�เนื้อท่ีประมาณไม�ต่ำกว�า 3 พันไร�เศษ มีการใช	ประโยชนEโดยปลูกยูคาลิปตัสต�อเนื่องท้ังพ้ืนท่ี สืบทราบ

มีการจ	างเฝRาดูแลพ้ืนท่ีโดยกลุ�มบุคคลในพ้ืนท่ี เปWนผู	ช�วยผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 3 ต.ด�านท�าตะโก สืบสวนสอบสวนพบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังหมดถูก

ครอบครองโดยใช	เอกสารสิทธิประเภท นส.3 ก ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย จำนวน 60 ฉบับ และตรวจสอบพบผู	ครอบครอง นส.3 ก 

คือ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� เปWนของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-

22 ไร� และของนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� รวมเนื้อท่ี 2,154-3-82 ไร� ขณะเดียวกันเจ	าหน	าท่ีได	ตรวจพบ

เอกสารท้ัง 60 ฉบับ ออกโดยไม�มีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปWนการเดินสำรวจออกเม่ือปh 2521 ก�อนประกาศพ้ืนท่ีดังกล�าวเปWนป�าสงวน

แห�งชาติ เม่ือปh 2527 แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวถูกประกาศเปWนเขตป�าไม	ถาวรหมายเลข 85 เม่ือปh 2512 หรือก�อนท่ีจะมีการออกเอกสาร นส.3 ก 

ท้ัง 60 ฉบับ จึงเปWนเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกมาโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย 

นายอดิศร กล�าวอีกว�า เม่ือตรวจสอบโดยละเอียด พบว�าปรากฏชื่อผู	ครอบครอง 3 ราย คือ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึ่ง

รุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ นำเอกสารนำเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายนำมายึดถือ ครอบครอง ทำ

ประโยชนEท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ เปWนการกระทำให	เกิดความเสื่อมเสีย เสียหายต�อพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ และตรวจสอบพบเจ	าหน	าท่ี



ภาครัฐท้ังเจ	าพนักงานท่ีดินและเจ	าพนักงานฝ�ายปกครองท่ีได	ร�วมกันออกเอกสารสิทธิท่ีดิน นส.3 ก ท้ัง 60 แปลงเนื้อท่ี 2,154-3-82 ไร�

ประกอบด	วย นายวานิภพ ธรรมวิเศษ เปWนเจ	าหน	าท่ีพิสูจนEสอบสวน นายรวม ชลิตโกมุท เปWนผู	ช�วยผู	กำกับภาคสนาม นายไพโรจนE รัตน

วิสาลนนทE เปWนผู	ควบคุมสาย นายโกศล ลักษิตานนทE เปWนผู	ลงนามเห็นควรออก นส.3 ก นายเฉลิมวงศE สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทน

นายอำเภอจอมบึง เปWนผู	ลงนามคำสั่งให	ออกเอกสาร นส.3 ก ต้ังแต�ช�วงปh 2521 โดยคณะเจ	าหน	าท่ีได	ร�วมกันพิจารณาแล	วตามรายละเอียด

ข	างต	นจึงเห็นว�าเปWนการกระทำท่ีเชื่อได	ว�า เปWนการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.ป�าไม	 พ.ศ.2484 

ประมวลกฎหมายท่ีดินตาม พ.ร.บ.ให	ใช	ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายอาญากับนางสมพร น.ส.ชนาพรรณ นาย

ธนาธร และเจ	าหน	าท่ีท่ีร�วมกันกระทำความผิดอีก 5 คน รวมท้ังฟRองแพ�ง จำนวน 147,063,223.15 บาทด	วย      

นายอดิศร กล�าวว�า ท้ังนี้จากการตรวจสอบพบบันทึกการซ้ือขายท่ีดินดังกล�าว ระหว�างเจ	าหน	าท่ีท่ีดินกับผู	ซ้ือขาย มีการบันทึกถ	อยคำว�า 

ข	าพเจ	ารับทราบอยู�แล	วท่ีดินดังกล�าวอยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ และอาจมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิในวันข	างหน	า แต�ก็ยังมีการยืนยันจะ

ซ้ือขายต�อ จึงเปWนการเจตนายืนยันครอบครอบท่ีดินโดยมิชอบ และเปWนหลักฐานสำคัญในการแจ	งความดำเนินคดีครั้งนี้... อ�านต�อท่ี : 

https://www.dailynews.co.th/politics/823367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

กรมป�าไม	 แจ	งจับ ธนาธร-แม�-พ่ีสาว รุกป�าสงวนราชบุรี 2พันไร� ฟRองเรียกค�าเสียหาย147ล	าน 

กรมป�าไม	 แจ	งจับ ธนาธร-แม�-พ่ีสาว รุกป�าสงวนราชบุรี 2พันไร� ฟRองเรียกค�าเสียหาย147ล	าน ตำรวจ ปทส. ชี ้กรมป�าไม	มีหลักฐานชัด 

เม่ือเวลา 15.00 น. วันท่ี 4 ก.พ.2564 ท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม(บก.ปทส.) 

พล.ต.ต.พิทักษE อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พร	อมด	วยนายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 ในฐานะผู	อำนวยการศูนยEปฏิบัติการพิทะกษEป�า 

(ศปก.พป) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักปRองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 ร�วมแถลงข�าวเก่ียวกับการเตรียมแจ	งความเพ่ิมเติม 

นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ กรณีถือครองท่ีดินในเขตป�าสงวนป�าฝlmงซ	ายแม�น้ำภาชี 

นายอดิศร กล�าวว�า ภายหลังการปฏิบัติร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ได	ขยายผลสืบสวนสอบสวนต�อเนื่องจากข	อมูลเดิมท่ีได	ดำเนินการไว	 

กรณีท่ีดินของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ พร	อมลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงท่ีท่ีดินแปลงดังกล�าว โดยตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง และได	

ดำเนินการแจ	งความดำเนินคดีไปแล	วกับ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ในความผิดใช	เอกสาร ภ.บ.ท.5 และ น.ส.2 ยึดถือครอบครองท่ีดินในเขต

ป�าสงวนแห�งชาติแบบผิดกฎหมาย เนื้อท่ีรวม 440 ไร� และได	ร	องทุกขEกล�าวโทษกับทางบก.ปทส. ต้ังแต�วันท่ี 30 ธ.ค. 63 ท่ีผ�านมา 

พร	อมส�งเรื่องให	สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือดำเนินการตามมูลฐานความผิด การบุกรุก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมถือเปWนมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงดำเนินการไปแล	ว และกำลังอยู�ในการดำเนินการ

รวบรวมประเมินความเสียหายภาครัฐ เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมายต�อไป 

นายอดิศร กล�าวอีกว�า ต�อมาคณะเจ	าหน	าท่ีของชุดพยัคฆEไพร กรมป�าไม	 ได	สืบสวนสอบสวนพบว�า ยังมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท น.ส.3ก 

ท่ีเปWนเอกสารท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายอีกจำนวนมาก ของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ�งเรือง

กิจ อีกจำนวนไม�น	อยกว�า 60 แปลง รวมเนื้อท่ีไม�ต่ำกว�า 2,000 ไร� นำมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

และเปWนความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 

คณะเจ	าหน	าท่ีจึงได	ร�วมขยายผลสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต�อเนื่องจนถึงวันนี้ โดยกรมป�าไม	ได	ตรวจยึดดำเนินคดีท้ังหมดเนื้อท่ี 2154-3-82 ไร� 

ประเมินความเสียหายภาครัฐจำนวน 147,063,223.15 บาท เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมายต�อไป 



นายชีวะภาพ กล�าวเสริมว�า จากการตรวจสอบพบว�า พ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองทำประโยชนE อยู�ในท	องท่ี ต.รางบัว ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี เปWนพ้ืนท่ีต�อเนื่องขนาดใหญ� เนื้อท่ีประมาณไม�ต่ำกว�า 3 พันไร�เศษ มีการใช	ประโยชนEโดยปลูกยูคาลิปตัสต�อเนื่องท้ังพ้ืนท่ี มีการ

จ	างเฝRาดูแลพ้ืนท่ี โดยกลุ�มบุคคลในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปWนผู	ช�วยผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 3 ต.ด�านท�าตะโก สืบสวนสอบสวนพบว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังหมดถูก

ครอบครอง โดยใช	เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3ก ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย 60 ฉบับ 

ตรวจสอบพบผู	ครอบครอง น.ส.3ก คือ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ 

จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� รวมเนื้อท่ี 2,154-3-82 ไร� 

ขณะเดียวกันเจ	าหน	าท่ีได	ตรวจพบท้ัง 60 ฉบับ ออกโดยไม�มีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปWนการเดินสำรวจออกเม่ือปh 2521 ก�อนประกาศพ้ืนท่ี

ดังกล�าวเปWนป�าสงวนแห�งชาติ เม่ือปh 2527 แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวถูกประกาศเปWนเขตป�าไม	ถาวรหมายเลข 85 เม่ือปh 2512 หรือก�อนท่ีจะมีการ

ออกเอกสาร น.ส.3ก ท้ัง 60 ฉบับ จึงเปWนเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกมาโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย 

นายชีวะภาพ กล�าวอีกว�า เม่ือตรวจสอบโดยละเอียด พบว�าปรากฏชื่อผู	ครอบครอง 3 ราย คือ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึง

รุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ นำเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายนำมายึดถือ ครอบครอง ทำประโยชนEท่ีดินใน

เขตป�าสงวนแห�งชาติเปWนการกระทำให	เกิดความเสื่อมเสีย เสียหายต�อพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกรมป�าไม	 

และตรวจสอบพบเจ	าหน	าท่ีภาครัฐท้ังเจ	าพนักงานท่ีดิน และเจ	าพนักงานฝ�ายปกครอง 5 ราย ได	ร�วมกันออกเอกสารสิทธิท่ีดิน น.ส.3ก ท้ัง 

60 แปลง เนื้อท่ี 2154-3-82 ไร� ประกอบด	วย นายวานิภพ ธรรมวิเศษ เปWนเจ	าหน	าท่ีพิสูจนEสอบสวน นายรวม ชลิตโกมุท เปWนผู	ช�วยผู	

กำกับภาคสนาม นายไพโรจนE รัตนวิสาลนนทE เปWนผู	ควบคุมสาย นายโกศล ลักษิตานนทE เปWนผู	ลงนามเห็นควรออก น.ส.3ก นายเฉลิมวงศE 

สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทนนายอำเภอจอมบึง เปWนผู	ลงนามคำสั่งให	ออกเอกสาร น.ส.3ก ต้ังแต�ช�วงปh พ.ศ. 2521 

คณะเจ	าหน	าท่ีได	ร�วมกันพิจารณาแล	วตามรายละเอียดข	างต	นจึงเห็นว�าเปWนการกระทำท่ีเชื่อได	ว�า เปWนการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป�า

สงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507, พ.ร.บ.ป�าไม	 พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมายท่ีดินตามพระราชบัญญัติให	ใช	ประมวลกฎหมายท่ีดินพ.ศ. 2497 

และประมวลกฎหมายอาญา เห็นควรให	พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินการต�อไป ในฐานความผิด ดังนี้ 

1.กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ยึดถือครอบครองทำประโยชนEหรืออยู�อาศัยในท่ีดิน 

ก�อสร	าง แผ	วถางทำด	วยประการใด ๆ อันเปWนการเสื่อมเสียแก�สภาพป�าสงวนแห�งชาติโดยมิได	รับอนุญาต” ต	องระวางโทษตามมาตรา 31 

2.กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าไม	 พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก�อสร	าง แผ	วถาง เผาป�า ทำด	วยประการใด ๆ อันเปWน

การทำลายป�าเข	ายึดถือและครอบครองป�าเพ่ือตนเองหรือผู	อ่ืนโดยไม�ได	รับอนุญาต” ต	องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี 

3.กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 ฐาน “เข	าไปยึดถือครอบครอง ก�อสร	าง เผาป�า ทำด	วยประการใด ให	เปWนการ

ทำลาย หรือทำให	เสื่อมสภาพท่ีดินในท่ีดินของรัฐโดยไม�มีสิทธิครอบครอง หรือมิได	รับอนุญาตจากพนักงานเจ	าหน	าท่ี” 

4. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล	อมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ฐาน “กระทำหรือละเว	นการ

กระทำด	วยประการใดโดยมิชอบด	วยกฎหมาย อันเปWนการทำลายหรือทำให	สูญหายหรือเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู	ใดเปWนเจ	าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว	นการปฏิบัติหน	าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให	เกิด

ความเสียหายแก�ผู	หนึ่งผู	ใด หรือปฏิบัติหรือละเว	นการปฏิบัติหน	าท่ีโดยทุจริต 



นายนายชีวะภาพ กล�าวอีกว�า ท้ังนี้กรมป�าไม	จะตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกันอีกจำนวนหลายร	อยไร� ซ่ึงอยู�ในความ

ครอบครองของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ว�าเอกสารท่ีใช	ครอบครองถูกต	องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม� รวมท้ังพ้ืนท่ีอีกประมาณ 30 ไร� ท่ีมี

ตรวจสอบเบ้ืองต	นพบว�าอยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน และพบว�านางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ได	นำไปมอบให	สถาบันราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึง

ตรวจสอบพบว�าอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ซ่ึงชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆEไพร กรมป�าไม	 จะขยายผลตรวจสอบต�อไปให	ได	ข	อยุติต�อไป 

ด	านพล.ต.ต.พิทักษE กล�าวว�า ความคืบหน	าคดีท่ีกรมป�าไม	 ร	องทุกขEกล�าวโทษต�อนางสมพร แม�นายธนาธร เม่ือปลายปh 2563 โดยมีการต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงต	องใช	ความละเอียดรอบคอบและให	ความเปWนธรรมกับทุกฝ�าย ส�วนในคดีล�าสุด กรมป�าไม	มีหลักฐานชัดเจนว�า

บุคคลท้ัง 3 คนกระทำความผิด รวมท้ังเจ	าหน	าท่ีกรมท่ีดินอีก 5 คน โดยบก.ปทส.จะรับเรื่องไว	 ส�วนฝ�ายท่ีถูกกล�าวหาเราก็ให	ความเปWน

ธรรม สามารถมาแสดงหลักฐานได	 

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5882157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

อ�วม! ป�าไม	แจ	งความเอาผิด ธนาธร-แม�-พ่ีสาว รุกป�าสงวน 

 วันท่ี 04 กุมภาพันธE 2564   https://www.one31.net/news/detail/28021 

เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. 64 ท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม(บก.ปทส.) พล.ต.ต.พิทักษE 

อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พร	อมด	วยนายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 ในฐานะผู	อำนวยการศูนยEปฏิบัติการพิทะกษEป�า (ศปก.พป) นาย

ชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักปRองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 ร�วมแถลงข�าวเก่ียวกับการเตรียมแจ	งความเพ่ิมเติม นางสมพร 

จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ กรณีถือครองท่ีดินในเขตป�าสงวนป�าฝlmงซ	ายแม�น้ำภาชี 

นายอดิศร กล�าวว�า ภายหลังการปฏิบัติร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ได	ขยายผลสืบสวนสอบสวนต�อเนื่องจากข	อมูลเดิมท่ีได	ดำเนินการไว	 

กรณีท่ีดินของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ พร	อมลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงท่ีท่ีดินแปลงดังกล�าว โดยตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง และได	

ดำเนินการแจ	งความดำเนินคดีไปแล	วกับ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ในความผิดใช	เอกสาร ภ.บ.ท.5 และ น.ส.2 ยึดถือครอบครองท่ีดินในเขต

ป�าสงวนแห�งชาติแบบผิดกฎหมาย เนื้อท่ีรวม 440 ไร� และได	ร	องทุกขEกล�าวโทษกับทางบก.ปทส. ต้ังแต�วันท่ี 30 ธ.ค. 63 ท่ีผ�านมา 

พร	อมส�งเรื่องให	สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือดำเนินการตามมูลฐานความผิด การบุกรุก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมถือเปWนมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงดำเนินการไปแล	ว และกำลังอยู�ในการดำเนินการ

รวบรวมประเมินความเสียหายภาครัฐ เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมายต�อไป 

นายอดิศร กล�าวอีกว�า คณะเจ	าหน	าท่ีของชุดพยัคฆEไพร กรมป�าไม	 ได	สืบสวนสอบสวนพบว�า ยังมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท น.ส.3ก 

ท่ีเปWนเอกสารท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายอีกจำนวนมาก ของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และนายธนาธร จึง

รุ�งเรืองกิจ อีกจำนวนไม�น	อยกว�า 60 แปลง รวมเนื้อท่ีไม�ต่ำกว�า 2,000 ไร� นำมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดราชบุรี และเปWนความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 

คณะเจ	าหน	าท่ีจึงได	ร�วมขยายผลสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต�อเนื่องจนถึงวันนี้ โดยกรมป�าไม	ได	ตรวจยึดดำเนินคดีท้ังหมดเนื้อท่ี 2154-3-

82 ไร� ประเมินความเสียหายภาครัฐจำนวน 147,063,223.15 บาท เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และ

กฎหมายต�อไป 

นายชีวะภาพ กล�าวเสริมว�า จากการตรวจสอบพบว�า พ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองทำประโยชนE อยู�ในท	องท่ี ต.รางบัว ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี เปWนพ้ืนท่ีต�อเนื่องขนาดใหญ� เนื้อท่ีประมาณไม�ต่ำกว�า 3 พันไร�เศษ มีการใช	ประโยชนEโดยปลูกยูคาลิปตัสต�อเนื่องท้ังพ้ืนท่ี มีการ



จ	างเฝRาดูแลพ้ืนท่ี โดยกลุ�มบุคคลในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปWนผู	ช�วยผู	ใหญ�บ	านหมู�ท่ี 3 ต.ด�านท�าตะโก สืบสวนสอบสวนพบว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังหมดถูก

ครอบครอง โดยใช	เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3ก ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย 60 ฉบับ 

ตรวจสอบพบผู	ครอบครอง น.ส.3ก คือ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ 

จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� และนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� รวมเนื้อท่ี 2,154-3-82 ไร� 

ขณะเดียวกันเจ	าหน	าท่ีได	ตรวจพบท้ัง 60 ฉบับ ออกโดยไม�มีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปWนการเดินสำรวจออกเม่ือปh 2521 ก�อนประกาศพ้ืนท่ี

ดังกล�าวเปWนป�าสงวนแห�งชาติ เม่ือปh 2527 แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวถูกประกาศเปWนเขตป�าไม	ถาวรหมายเลข 85 เม่ือปh 2512 หรือก�อนท่ีจะมีการ

ออกเอกสาร น.ส.3ก ท้ัง 60 ฉบับ จึงเปWนเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกมาโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย 

จากการตรวจสอบพบเจ	าหน	าท่ีภาครัฐท้ังเจ	าพนักงานท่ีดิน และเจ	าพนักงานฝ�ายปกครอง 5 ราย ได	ร�วมกันออกเอกสารสิทธิท่ีดิน น.ส.3ก 

ท้ัง 60 แปลง เนื้อท่ี 2154-3-82 ไร� ประกอบด	วย นายวานิภพ ธรรมวิเศษ เปWนเจ	าหน	าท่ีพิสูจนEสอบสวน นายรวม ชลติโกมุท เปWนผู	ช�วยผู	

กำกับภาคสนาม นายไพโรจนE รัตนวิสาลนนทE เปWนผู	ควบคุมสาย นายโกศล ลักษิตานนทE เปWนผู	ลงนามเห็นควรออก น.ส.3ก นายเฉลิมวงศE 

สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทนนายอำเภอจอมบึง เปWนผู	ลงนามคำสั่งให	ออกเอกสาร น.ส.3ก ต้ังแต�ช�วงปh พ.ศ. 2521 

ซ่ึงพิจารณาแล	วตามรายละเอียดข	างต	นจึงเห็นว�าเปWนการกระทำท่ีเชื่อได	ว�า เปWนการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507, 

พ.ร.บ.ป�าไม	 พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมายท่ีดินตามพระราชบัญญัติให	ใช	ประมวลกฎหมายท่ีดินพ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายอาญา 

ด	านพล.ต.ต.พิทักษE กล�าวต�อว�า สำหรับความคืบหน	าคดีท่ีกรมป�าไม	 ร	องทุกขEกล�าวโทษต�อนางสมพร แม�นายธนาธร เม่ือปลายปh 2563 โดย

มีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงต	องใช	ความละเอียดรอบคอบและให	ความเปWนธรรมกับทุกฝ�าย ส�วนในคดีล�าสุด กรมป�าไม	มีหลักฐาน

ชัดเจนว�าบุคคลท้ัง 3 คนกระทำความผิด รวมท้ังเจ	าหน	าท่ีกรมท่ีดินอีก 5 คน โดยบก.ปทส.จะรับเรื่องไว	 ส�วนฝ�ายท่ีถูกกล�าวหาเราก็ให	

ความเปWนธรรม สามารถมาแสดงหลักฐานได	. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ป�าไม	แจ	งจับตระกูล “จึงรุ�งเรืองกิจ” รุกป�าสงวนกว�า 2 พันไร� 4 ก.พ. 64  

https://mgronline.com/crime/detail/9640000011489   https://mgronline.com/daily/detail/9640000011529 

อธิบดีกรมป�าไม	 แจ	งจับตระกูล “จึงรุ�งเรืองกิจ” ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ รุกป�าสงวนราชบุรี กว�า 2,000 ไร� พบเจ	าหน	าท่ีรัฐมีเอ่ียวออก 

น.ส.3 ก. ให	โดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย  วันนี้ (4 ก.พ.) ท่ี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล	อม (บก.ปทส.) เม่ือเวลา 15.00 น. นายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักปRองกัน

รักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 เดินทางเข	าพบ พล.ต.ต.พิทักษE อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เพ่ือแจ	งความเพ่ิมเติมกับ นางสมพร จึงรุ�งเรือง

กิจ, น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ หลังพบการใช	เอกสารท่ีดิน น.ส.3 ก. จำนวน 60 ฉบับ (รวมเนื้อท่ี 2,154-

3-82 ไร�) นำมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ  

นายอดิศร กล�าวว�า ทางกรมป�าไม	ได	ตรวจสอบกรณีการครอบครองท่ีดินของ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ และผู	เก่ียวข	องในเขตป�าสงวน

แห�งชาติ ในท	องท่ีจังหวัดราชบุรี คณะเจ	าหน	าท่ีของชุดพยัคฆEไพร ได	สืบสวนสอบสวน พบว�า ยังมีการนำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท น.ส.3 

ก. ท่ีเปWนเอกสารท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายอีกจำนวนมาก ของนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และ นายธนาธร 

จึงรุ�งเรืองกิจ อีกจำนวนไม�น	อยกว�า 60 ฉบับ รวม 2,154 ไร� นำมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

และเปWนความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 คณะเจ	าหน	าท่ีจึงได	ร�วมขยายผลสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบต�อเนื่องจนถึงวันนี้ 

นายอดิศร กล�าวต�อว�า ผลการตรวจสอบ พบว�า พ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองทำประโยชนE อยู�ในท	องท่ี ต.รางบัว, ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

เปWนพ้ืนท่ีต�อเนื่องขนาดใหญ� เนื้อท่ีประมาณ 3,000 ไร�เศษ มีการใช	ประโยชนEโดยปลูกยูคาลิปตัสต�อเนื่องท้ังพ้ืนท่ี สืบทราบมีการจ	างเฝRาดูแลพ้ืนท่ี

โดยกลุ�มบุคคลในพ้ืนท่ี สืบสวนสอบสวน พบว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังหมดถูกครอบครองโดยใช	เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 ก. ท่ีออกโดยไม�ชอบด	วย

กฎหมาย จำนวน 60 ฉบับ พบผู	ครอบครอง น.ส.3 ก. คือ นางสมพร จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� เปWนของ น.ส.ชนาพรรณ จำนวน 5 

ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� และของนายธนาธร จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� รวมเนื้อท่ี 2,154-3-82 ไร�  

นายอดิศร กล�าวอีกว�า ขณะเดียวกัน เจ	าหน	าท่ีได	ตรวจพบท้ัง 60 ฉบับ ออกโดยไม�มีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปWนการเดินสำรวจออกเม่ือปh 2521 

ก�อนประกาศพ้ืนท่ีดังกล�าวเปWนป�าสงวนแห�งชาติ เม่ือปh 2527 แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวถูกประกาศเปWนเขตป�าไม	ถาวรหมายเลข 85 เม่ือปh 2512 หรือ

ก�อนท่ีจะมีการออกเอกสาร น.ส.3 ก. ท้ัง 60 ฉบับ จึงเปWนเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกมาโดยไม�ชอบด	วยกฎหมาย เม่ือตรวจสอบโดยละเอียด พบว�า 

ปรากฏชื่อผู	ครอบครอง 3 ราย นำเอกสารนำเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกโดยไม�ชอบด	วยกฎหมายนำมายึดถือ ครอบครอง ทำประโยนEท่ีดินในเขตป�า

สงวนแห�งชาติเปWนการกระทำให	เกิดความเสื่อมเสีย เสียหายต�อพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกรมป�าไม	  

นายอดิศร กล�าวด	วยว�า นอกจากนี้ กรมป�าไม	 ตรวจสอบพบเจ	าหน	าท่ีภาครัฐ ท้ังเจ	าพนักงานท่ีดินและเจ	าพนักงานฝ�ายปกครอง ท่ีได	

ร�วมกันออกเอกสารสิทธิท่ีดินดังกล�าว ประกอบด	วย นายวานิภพ ธรรมวิเศษ เปWนเจ	าหน	าท่ีพิสูจนEสอบสวน, นายรวม ชลิตโกมุท เปWนผู	ช�วย

ผู	กำกับภาคสนาม, นายไพโรจนE รัตนวิสาลนนทE เปWนผู	ควบคุมสาย, นายโกศล ลักษิตานนทE เปWนผู	ลงนามเห็นควรออก น.ส.3 ก. นายเฉลิม

วงศE สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทนนายอำเภอจอมบึง เปWนผู	ลงนามคำสั่งให	ออกเอกสาร น.ส.3 ก. ต้ังแต�ช�วงปh พ.ศ. 2521 ซ่ึงคณะ

เจ	าหน	าท่ีได	ร�วมกันพิจารณาแล	วตามรายละเอียดข	างต	น จึงเห็นว�า เปWนการกระทำท่ีเชื่อได	ว�า เปWนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป�าสงวนแห�งชาติ พระราชบัญญัติป�าไม	 ประมวลกฎหมายท่ีดิน  



 

 

  

"ป�าไม	"แจ	งจับ"ธนาธร-แม�-พ่ีสาว"รุกท่ีป�าสงวน จ.ราชบุรี  https://www.newtv.co.th/news/75682 

"กรมป�าไม	" แจ	งจับ "ธนาธร-แม�-พ่ีสาว" ฐานบุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวน จ.ราชบุรี กว�า 2 พันไร� 

เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. มีรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม หรือ บก.ปทส.ว�า 

นายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู	อำนวยการสำนักปRองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม	 

และ พล.ต.ต.พิทักษE อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ร�วมกันแถลงข�าวเตรียมแจ	งความเพ่ิมเติมกับ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ, นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ 

และ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ กรณีถือครองท่ีดินซ่ึงเปWนเขตป�าสงวนฝlmงซ	ายของแม�น้ำภาชี โดย นายอดิศร กล�าวว�า หลังจากเจ	าหน	าท่ี

สืบสวนขยายผลจากข	อมูลเดิมท่ีเคยดำเนินการเก่ียวกับการถือครองท่ีดินของ นางสมพร จึงลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงของท่ีดินแปลงดังกล�าว 

ซ่ึงพบว�ามีการกระทำผิดจริง จึงดำเนินการแจ	งความดำเนินคดี นางสมพร กับ บก.ปทส.ไปแล	วต้ังแต�วันท่ี 30 ธ.ค.2563 ฐานใช	เอกสาร 

ภ.บ.ท.5 และ น.ส.2 เนื่องจากยึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติแบบผิดกฎหมายรวมเนื้อท่ีกว�า 440 ไร� พร	อมส�งเรื่องให	 

สำนักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ดำเนินคดีตามมูลฐานความผิดซ่ึงดำเนินการไปแล	วเช�นกัน ขณะนี้

อยู�ระหว�างดำเนินการรวบรวมประเมินความเสียหายของภาครัฐ เพ่ือดำเนินการฟRองแพ�งเรียกค�าเสียหายตามระเบียบและกฎหมาย 

อธิบดีกรมป�าไม	 กล�าวเพ่ิมเติมว�า จากนั้นไม�นาน เจ	าหน	าท่ีของชุดพยัคฆEไพร กรมป�าไม	 ได	ทำการสืบสวนจนพบว�า นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ 

นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ และ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ นำเอกสารสิทธิท่ีดินประเภท น.ส.3 ก. ซ่ึงเปWนเอกสารท่ีออกโดยไม�ชอบด	วย

กฎหมายมายึดถือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติในพ้ืนท่ี จ.ราชบุรี ไม�น	อยกว�า 60 แปลง รวมเนื้อท่ีไม�ต่ำกว�า 2,000 ไร� ซ่ึงถือเปWน

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 คณะเจ	าหน	าท่ีจึงทำการขยายผลสืบสวนต�อเนื่อง ก�อนตรวจยึดพ้ืนท่ีผิดกฎหมายท้ังหมด ดำเนินการฟRองแพ�ง

เรียกค�าเสียหาย 147,063,223.15 บาท ตามระเบียบของภาครัฐ พร	อมดำเนินคดีเพ่ิมไปตามกฎหมาย 

ด	าน พล.ต.ต.พิทักษE กล�าวว�า คดีท่ีกรมป�าไม	ร	องทุกขEกล�าวโทษต�อนางสมพร แม�ของนายธนาธร เม่ือปลายปh 2563 จึงมีการต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนข้ึนมา เพราะต	องใช	ความละเอียดรอบคอบและให	ความเปWนธรรมกับทุกฝ�ายก�อนท่ีจะดำเนินคดีกับผู	กระทำผิดไป

ตามกฏหมาย ส�วนคดีล�าสุดท่ี กรมป�าไม	 มีหลักฐานชัดเจนว�าบุคคลท้ัง 3 คนกระทำความผิด รวมท้ังเจ	าหน	าท่ีกรมท่ีดินอีก 5 คน ทาง 

บก.ปทส.จะรับเรื่องเอาไว	สืบสวนสอบสวนก�อนดำเนินคดี โดยพร	อมให	ความเปWนธรรมกับผู	ท่ีถูกกล�าวหา โดยสามารถนำหลักฐานเข	ามา

ชี้แจงท่ี บก.ปทส.ได	 

 

 



 

 

มูลนิธิชัยพัฒนา-กรมป�าไม	 ลงนามความร�วมมือพัฒนาและฟuvนฟู 'คุ	งบางกะเจ	า' 

ข�าวในพระราชสำนัก  https://ch3plus.com/news/category/229495 

ท่ีสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายอดิศร นุชดำรงคE อธิบดี

กรมป�าไม	 ร�วมลงนามในบันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนา และฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุ โครงการสวนกลางมหานคร Our Khung 

Bang Kachao จำนวน 1,276 ไร� อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือคงไว	ซ่ึงความเปWนพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาพ้ืนท่ีให	มีระบบ

นิเวศท่ีสมบูรณE รวมถึงฟuvนฟูแหล�งน้ำ และบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ี และปรับปรุงแนวปRองกันการกัดเซาะพ้ืนท่ีริมฝlmงแม�น้ำ  

โดยให	เกิดการบูรณาการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวร�วมกับชุมชน ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให	 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำโครงการตัวอย�างการใช	ประโยชนEท่ีดิน ร�วมกับราษฎรในพ้ืนท่ี โดยสามารถ

อยู�อาศัย และประกอบอาชีพทำสวน ตลอดจนอาชีพเสริมอ่ืนๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร	อน  

ท้ังมีส�วนช�วยในการดูแลรักษา และใช	ประโยชนEจากพ้ืนท่ีอย�างเหมาะสม สอดคล	องกับแนวพระราชดำริ ในการอนุรักษEพ้ืนท่ีบางกะเจ	า ให	

เปWนพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือการอนุรักษEด	านการเกษตรกรรม และการดูแลสิ่งแวดล	อมอย�างยั่งยืน เพ่ือให	ราษฎรมีรายได	ท่ีม่ันคง เปWนตัวอย�างใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต�อไป 

สำหรับโครงการ Our khung Bang Kachao ได	ยึดตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให	คงความเปWนพ้ืนท่ีสี

เขียว เปWนปอด ของกรุงเทพมหานคร และเปWนแหล�งผลิตอากาศบริสุทธิ์ท่ีสำคัญของประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 

มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงนามบันทึกข	อตกลงความ

ร�วมมือการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุ ภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 ในโครงการ Our khung Bang Kachao 

https://news.ch7.com/detail/465652 

ท่ีสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนา 

และฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุ ภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 ในโครงการ Our khung Bang Kachao อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ จำนวน 1,276 ไร� เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, 

พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให	คงไว	ซ่ึงความเปWน

พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณลุ�มน้ำเจ	าพระยาตอนล�าง พัฒนาให	มีระบบนิเวศสมบูรณE รวมถึงฟuvนฟูบริหารจัดการแหล�งน้ำ และปรับปรุงแนวปRองกัน

การกัดเซาะพ้ืนท่ีริมฝlmงแม�น้ำ บูรณาการร�วมกับชุมชน โดยได	รับความร�วมมือจากหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ และทำบันทึกข	อตกลงความร�วมมือโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา บริหารจัดการเรียนรู	ให	เปWนเสมือนห	องเรียนธรรมชาติ ในการศึกษาระบบ

นิเวศรูปแบบการอนุรักษEป�าในลุ�มน้ำเจ	าพระยาตอนล�าง และเปWนสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน 

ปlจจุบัน ชุมชนบางกะเจ	า ถือเปWนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใหญ�ท่ีสุดและอุดมสมบูรณEท่ีสุดแห�งหนึ่งของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบนิเวศท่ี

สมบูรณEแล	ว ยังพัฒนาชุมชนท้ัง 6 ตำบลอย�างต�อเนื่อง โดยผสมผสานพลังปlญญาจากศาสตรEพระราชา ภูมิพลังชาวบ	าน และพลังความ

สามัคคี สร	างความเจริญให	กับชุมชนอย�างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ	งบางกะเจ	า” พร	อมหนุน กรมป�าไม	 - ปตท. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง 

4 ก.พ. 2564   https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5881649 

วันนี้ (4 กุมภาพันธE 2564) - นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ให	เกียรติเปWนประธานในพิธีลงนาม

บันทึกข	อตกลง (MOU) 2 ฉบับ ประกอบด	วย บันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของ

กรมป�าไม	 (โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�าง โครงการ OUR Khung BangKachao โดย

มูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป�าไม	 และ บันทึกข	อตกลงความร�วมมือโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 สวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว�าง กรมป�าไม	 กับ บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) (ปตท.) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าสู�ความยั่งยืน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา กล�าวถึง “โครงการ OUR Khung BangKachao” ภายใต	การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เปWนการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	ง

บางกะเจ	าในรูปแบบสานพลังความร�วมมือ (Social Collaboration with collective impact) จากองคEกรชั้นนำท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ต้ังแต�ปh 2561 มีเปRาหมายร�วม (Shared Goal) ในการยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี “คุ	งบางกะเจ	า” ให	เติบโตอย�างสมดุลและ

ยั่งยืนในทุกมิติ มีพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณE พร	อมสร	างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท	องถ่ินอย�างสมดุล โดยน	อมนำศาสตรEพระราชา 

“เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห�งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

(รัชกาลท่ี 10) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพฯ มาเปWนหลักในการดำเนินโครงการฯ ทำให	เกิดความร�วมมือและ

คณะทำงานด	านต�าง ๆ 6 มิติ ได	แก� การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การพัฒนาท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การส�งเสริม

อาชีพ และ การพัฒนาเยาวชนฯ ท่ีต	องร�วมมือและเชื่อมโยงงานกัน ซ่ึงการลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้ เพ่ือกำหนดแนวทางความร�วมมือ



ระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 1,276 ไร� อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให	เห็นเปWนรูปธรรม สอดคล	องกับเปRาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 6 มิติ ของโครงการ OUR Khung 

BangKachao คงไว	ซ่ึงความสมบูรณEของระบบนิเวศ การให	ชุมชนมีส�วนร�วม และเปWนแนวทางการดูแลพ้ืนท่ีในระยะยาวต�อไป 

นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม กล�าวว�า ท่ีผ�านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

โดยกรมป�าไม	 ได	ดำเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ พัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปลูกต	นไม	 จิตอาสา ค�ายเยาวชนรักษE

พงไพร และการดูแลสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี สำหรับความร�วมมือในโครงการ OUR Khung Bangkachao ในช�วง 2 ปh ท่ีผ�านมา โครงการฯ 

ได	เข	ามาพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	า คิดเปWนพ้ืนท่ีเพียงร	อยละ 10 ของพ้ืนท่ีคุ	งบาง

กะเจ	า ส�วนท่ีเหลือต	องได	รับความร�วมมือร�วมใจจากภาคเอกชน องคEกรปกครองส�วนท	องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเปWนเจ	าของช�วยกัน

อนุรักษEพ้ืนท่ีแห�งนี้ ท่ีเปWนเสมือนปอดกลางกรุงท่ีดีท่ีสุดของเอเชียเอาไว	ให	เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืน 

นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป�าไม	 กล�าวว�า การลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้ ถือเปWนการต้ังเปRาหมายงานด	านพ้ืนท่ีสีเขียวในคุ	งบางกะ

เจ	าให	ชัดเจน โดยกรมป�าไม	ในฐานะผู	กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุ พร	อมสนับสนุนพ้ืนท่ีเข	าสู�โครงการ OUR Khung BangKachao รวมถึง

สนับสนุนงบประมาณ ข	อมูล องคEความรู	ทางวิชาการ และกำลังคน ในการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ อีก 

นอกจากนี้ยังต�อยอดความร�วมมือกับ ปตท. ในการช�วยฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพ่ือสร	างมูลค�าให	กับสวนฯ แห�งนี้เปWนแหล�งท่ีคนอยากมาเยี่ยมชม 

รับทราบเรื่องราวคุ	งบางกะเจ	า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษEป�าในลุ�มน้ำเจ	าพระยาตอนล�างต�อไป 

ขณะท่ี นายอรรถพล ฤกษEพิบูลยE ประธานเจ	าหน	าท่ีบริหารและกรรมการผู	จัดการใหญ� ปตท. เปeดเผยว�า “ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การรักษาสิ่งแวดล	อมมาโดยตลอด ท้ังการสนับสนุนการใช	พลังงานสะอาด การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลสิ่งแวดล	อม หรือนวัตกรรม 

“NONG PIM” ระบบตรวจวดัฝุ�น PM 2.5 และวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีต�าง ๆ สำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองนับเปWนอีกงานท่ี 

ปตท. ให	ความสำคัญ เพราะ ปตท. สั่งสมองคEความรู	และประสบการณEท่ีได	จากโครงการปลูกป�าฯ และการบริหารจัดการศูนยEเรียนรู	 ในการ

ฟuvนฟูป�าของ ปตท. 3 แห�ง จึงได	นำความรู	และประสบการณEท่ีมีอยู�มาร�วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการ OUR Khung 

BangKachao ซ่ึงได	รับความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมุ�งรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 6,000 ไร� ในคุ	งบาง

กะเจ	า สร	างอัตลักษณEพ้ืนท่ีสีเขียวต	นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ ปตท. ยังให	การสนับสนุนกรมป�าไม	ในการฟuvนฟู

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ร�วมกับกรมป�าไม	บริหารจัดการเรียนรู	ให	เปWนเสมือนห	องเรียนธรรมชาติ

ให	กับนักเรียนนักศึกษา เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน และเปWนแลนดEมารEก (Landmark) สำคัญอีกแห�งหนึ่งของ

คุ	งบางกะเจ	าต�อไป” นายอรรถพล กล�าว 

 

 

 

 

 



 

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ร�วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ ปตท. MOU ร�วมพัฒนาและฟuvนฟู "คุ	งบางกะเจ	า" สู�ความยั่งยืน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 04 กุมภาพันธE พ.ศ. 2564, 18.59 น.  https://www.banmuang.co.th/news/relation/221943 

นายจตุพร  บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ให	เกียรติเปWนประธานและเปWนสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก

ข	อตกลง (MOU) จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด	วย  บันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของ

กรมป�าไม	 (โครงการสวนกลางมหานคร) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ระหว�าง โครงการ  OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัย

พัฒนา กับ กรมป�าไม	 และบันทึกข	อตกลงความร�วมมือโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 สวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว�าง กรมป�าไม	 กับ บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน)  

โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าความยั่งยืน และเลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา นายอดิศร  นุชดำรงคE  อธิบดีกรมป�าไม	 นายอรรถพล  ฤกษEพิบูล  ประธานเจ	าหน	าท่ีบริหารและกรรมการผู	จัดการใหญ� ปตท. และ

ผู	เก่ียวข	อง ร�วมลงนามบันทึกข	อตกลงฯ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  

ความร�วมมือโครงการ  OUR Khung BangKachao และโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 สวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา เปWนหนึ่งในโครงการท่ีรัฐบาล และ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

ได	ให	ความสำคัญถึงการมีส�วนร�วมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร�วมกันขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าให	เปWนพ้ืนท่ี

สีเขียวให	เปWนปอดของคนกรุงเทพ โดยในการดำเนินงานได	น	อมนำศาสตรEพระราชามาเปWนหลักในการดำเนินโครงการฯ ซ่ึงกรมป�าไม	 ได	

มอบพ้ืนท่ีราชพัสดุ "คุ	งบางกะเจ	า" ท่ีอยู�ภายใต	การดูแลในพ้ืนท่ี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,276 ไร�  ให	นำไปพัฒนาเปWน

พ้ืนท่ีสีเขียวในมิติต�าง ๆ ได	แก� การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การพัฒนาท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การส�งเสริมอาชีพ 

และการพัฒนาเยาวชน ท้ังนี้ เพ่ือคงไว	ซ่ึงความสมบูรณEของระบบนิเวศ และการมีส�วนร�วมของประชาชน สู�ความยั่งยืนสืบไป 

 

  



 

 

 

“OUR Khung BangKachao” รับฟuvนฟูท่ีสีเขียว “ราชพัสดุ” คุ	งบางกะเจ	า 

เผยแพร�: 4 ก.พ. 2564 https://mgronline.com/business/detail/9640000011300 

โครงการ OUR Khung BangKachao สานต�อรับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ	งบางกะเจ	า” พร	อมหนุนกรมป�าไม	-ปตท.พัฒนาสวนเฉลิมพระ

เกียรติฯ 80 พรรษาต�อเนื่อง 

นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เปWนประธานวันนี้ (4 ก.พ.) ในพิธีลงนามบันทึกข	อตกลง (MOU) 2 

ฉบับ ประกอบด	วย บันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 (โครงการสวนกลาง

มหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป�าไม	 และ

บันทึกข	อตกลงความร�วมมือโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 

พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว�างกรมป�าไม	 กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา     

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าสู�ความยั่งยืน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา กล�าวว�า โครงการ OUR Khung BangKachao ภายใต	การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เปWนการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบาง

กะเจ	าในรูปแบบสานพลังความร�วมมือจากองคEกรชั้นนำท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้ังแต�ปh 2561 มีเปRาหมายร�วมในการ

ยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี “คุ	งบางกะเจ	า” ให	เติบโตอย�างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ มีพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณE พร	อมสร	างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของคนในท	องถ่ินอย�างสมดุล โดยน	อมนำศาสตรEพระราชา “เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห�ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล	าเจ	าอยู�หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพฯ มาเปWนหลักในการดำเนินโครงการฯ 

ทำให	เกิดความร�วมมือและคณะทำงานด	านต�างๆ 6 มิติ ได	แก� การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การพัฒนาท�องเท่ียว

อย�างยั่งยืน การส�งเสริมอาชีพ และการพัฒนาเยาวชนฯ ท่ีต	องร�วมมือและเชื่อมโยงงานกัน ซ่ึงการลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้เพ่ือกำหนด

แนวทางความร�วมมือระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 

1,276 ไร� อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให	เห็นเปWนรูปธรรม สอดคล	องกับเปRาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 6 มิติของโครงการ 

OUR Khung BangKachao  



นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม กล�าวว�า ในช�วง 2 ปhท่ีผ�านมา โครงการฯ ได	เข	ามาพัฒนาพ้ืนท่ี

ราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	า คิดเปWนพ้ืนท่ีเพียงร	อยละ 10 ของพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	า ส�วนท่ีเหลือ

ต	องได	รับความร�วมมือร�วมใจจากภาคเอกชน องคEกรปกครองส�วนท	องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเปWนเจ	าของช�วยกันอนุรักษEพ้ืนท่ีแห�งนี้ท่ี

เปWนเสมือนปอดกลางกรุงท่ีดีท่ีสุดของเอเชียเอาไว	ให	เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืน 

นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป�าไม	 กล�าวว�า การลงนามบันทึกข	อตกลงในครั้งนี้ถือเปWนการต้ังเปRาหมายงานด	านพ้ืนท่ีสีเขียวในคุ	งบางกะ

เจ	าให	ชัดเจน โดยกรมป�าไม	ในฐานะผู	กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุ พร	อมสนับสนุนพ้ืนท่ีเข	าสู�โครงการ OUR Khung BangKachao รวมถึง

สนับสนุนงบประมาณ ข	อมูลองคEความรู	ทางวิชาการ และกำลังคนในการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาในมิติอ่ืนๆ อีก นอกจากนี้

ยังต�อยอดความร�วมมือกับ ปตท.ในการช�วยฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 

80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพ่ือสร	างมูลค�าให	แก�สวนฯ แห�งนี้เปWนแหล�งท่ีคนอยากมาเยี่ยมชม รับทราบ

เรื่องราวคุ	งบางกะเจ	า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษEป�าในลุ�มน้ำเจ	าพระยาตอนล�างต�อไป 

นายอรรถพล ฤกษEพิบูลยE ประธานเจ	าหน	าท่ีบริหารและกรรมการผู	จัดการใหญ� ปตท. กล�าวว�า ปตท.นำความรู	และประสบการณEท่ีมีอยู�

มาร�วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKachao ซ่ึงได	รับความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน โดยมุ�งรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 6,000 ไร� ในคุ	งบางกะเจ	า สร	างอัตลักษณEพ้ืนท่ีสีเขียวต	นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตร

ปลอดภัย นอกจากนี้ยังให	การสนับสนุนกรมป�าไม	ในการฟuvนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ร�วมกับกรมป�า

ไม	บริหารจัดการเรียนรู	ให	เปWนเสมือนห	องเรียนธรรมชาติให	แก�นักเรียนนักศึกษา เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน 

และเปWนแลนดEมารEก (Landmark) สำคัญอีกแห�งหนึ่งของคุ	งบางกะเจ	าต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ	งบางกะเจ	า” พร	อมหนุน กรมป�าไม	 – ปตท. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง 

February 5, 2021  https://www.plewseengern.com/plewseengern-3190/ 

4 กุมภาพันธE 2564 – นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ให	เกียรติเปWนประธานในพิธีลงนามบันทึก

ข	อตกลง (MOU) 2 ฉบับ ประกอบด	วย บันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 

(โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

ระหว�าง โครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป�าไม	 และ บันทึกข	อตกลงความร�วมมือโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสี

เขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ ระหว�าง กรมป�าไม	 กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าสู�ความยั่งยืน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา กล�าวถึง “โครงการ OUR Khung BangKachao” ภายใต	การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เปWนการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	ง

บางกะเจ	าในรูปแบบสานพลังความร�วมมือ (Social Collaboration with collective impact) จากองคEกรชั้นนำท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ต้ังแต�ปh 2561 มีเปRาหมายร�วม (Shared Goal) ในการยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี “คุ	งบางกะเจ	า” ให	เติบโตอย�างสมดุลและ

ยั่งยืนในทุกมิติ มีพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณE พร	อมสร	างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท	องถ่ินอย�างสมดุล 

โดยน	อมนำศาสตรEพระราชา “เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห�งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพฯ มาเปWนหลักในการดำเนินโครงการฯ ทำให	เกิด

ความร�วมมือและคณะทำงานด	านต�าง ๆ 6 มิติ ได	แก� 



การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การพัฒนาท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การส�งเสริมอาชีพ และ การพัฒนาเยาวชนฯ ท่ีต	อง

ร�วมมือและเชื่อมโยงงานกัน ซ่ึงการลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้ เพ่ือกำหนดแนวทางความร�วมมือระหว�างโครงการ OUR Khung 

BangKachao กับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 1,276 ไร� อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให	

เห็นเปWนรูปธรรม สอดคล	องกับเปRาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 6 มิติ ของโครงการ OUR Khung BangKachao คงไว	ซ่ึงความสมบูรณEของ

ระบบนิเวศ การให	ชุมชนมีส�วนร�วม และเปWนแนวทางการดูแลพ้ืนท่ีในระยะยาวต�อไป 

นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม กล�าวว�า ท่ีผ�านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

โดยกรมป�าไม	 ได	ดำเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ พัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปลูกต	นไม	 จิตอาสา ค�ายเยาวชนรักษE

พงไพร และการดูแลสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี สำหรับความร�วมมือในโครงการ OUR Khung Bangkachao ในช�วง 2 ปh ท่ีผ�านมา โครงการฯ 

ได	เข	ามาพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	า คิดเปWนพ้ืนท่ีเพียงร	อยละ 10 ของพ้ืนท่ีคุ	งบาง

กะเจ	า ส�วนท่ีเหลือต	องได	รับความร�วมมือร�วมใจจากภาคเอกชน องคEกรปกครองส�วนท	องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเปWนเจ	าของช�วยกัน

อนุรักษEพ้ืนท่ีแห�งนี้ ท่ีเปWนเสมือนปอดกลางกรุงท่ีดีท่ีสุดของเอเชียเอาไว	ให	เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืน 

นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป�าไม	 กล�าวว�า การลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้ ถือเปWนการต้ังเปRาหมายงานด	านพ้ืนท่ีสีเขียวในคุ	งบางกะ

เจ	าให	ชัดเจน โดยกรมป�าไม	ในฐานะผู	กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุ พร	อมสนับสนุนพ้ืนท่ีเข	าสู�โครงการ OUR Khung BangKachao รวมถึง

สนับสนุนงบประมาณ ข	อมูลองคEความรู	ทางวิชาการ และกำลังคน ในการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ อีก 

นอกจากนี้ยังต�อยอดความร�วมมือกับ ปตท. ในการช�วยฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพ่ือสร	างมูลค�าให	กับสวนฯ แห�งนี้เปWนแหล�งท่ีคนอยากมาเยี่ยมชม 

รับทราบเรื่องราวคุ	งบางกะเจ	า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษEป�าในลุ�มน้ำเจ	าพระยาตอนล�างต�อไป 

ขณะท่ี นายอรรถพล ฤกษEพิบูลยE ประธานเจ	าหน	าท่ีบริหารและกรรมการผู	จัดการใหญ� ปตท. เปeดเผยว�า “ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การรักษาสิ่งแวดล	อมมาโดยตลอด ท้ังการสนับสนุนการใช	พลังงานสะอาด การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลสิ่งแวดล	อม หรือนวัตกรรม 

“NONG PIM” ระบบตรวจวดัฝุ�น PM 2.5 และวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีต�าง ๆ 

สำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองนับเปWนอีกงานท่ี ปตท. ให	ความสำคัญ เพราะ ปตท. สั่งสมองคEความรู	และประสบการณEท่ีได	จาก

โครงการปลูกป�าฯ และการบริหารจัดการศูนยEเรียนรู	 ในการฟuvนฟูป�าของ ปตท. 3 แห�ง จึงได	นำความรู	และประสบการณEท่ีมีอยู�มาร�วม

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKachao ซ่ึงได	รับความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน โดยมุ�งรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 6,000 ไร� ในคุ	งบางกะเจ	า สร	างอัตลักษณEพ้ืนท่ีสีเขียวต	นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตรปลอดภัย 

นอกจากนี้ ปตท. ยังให	การสนับสนุนกรมป�าไม	ในการฟuvนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ร�วมกับกรมป�าไม	

บริหารจัดการเรียนรู	ให	เปWนเสมือนห	องเรียนธรรมชาติให	กับนักเรียนนักศึกษา เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน และ

เปWนแลนดEมารEก (Landmark) สำคัญอีกแห�งหนึ่งของคุ	งบางกะเจ	าต�อไป” นายอรรถพล กล�าว 

 

 

 



 

   

   

 

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ	งบางกะเจ	า” พร	อมหนุน กรมป�าไม	 – ปตท. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง 

4 กุมภาพันธE 2021Thailandplus    https://www.thailandplus.tv/archives/280853 

วันท่ี 4 กุมภาพันธE 2564 – นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ให	เกียรติเปWนประธานในพิธีลงนาม

บันทึกข	อตกลง (MOU) 2 ฉบับ ประกอบด	วย บันทึกข	อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของ

กรมป�าไม	 (โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�าง โครงการ OUR Khung BangKachao โดย

มูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป�าไม	 และ บันทึกข	อตกลงความร�วมมือโครงการฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	 สวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว�าง กรมป�าไม	 กับ บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) (ปตท.) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าสู�ความยั่งยืน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา กล�าวถึง “โครงการ OUR Khung BangKachao” ภายใต	การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เปWนการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีคุ	ง

บางกะเจ	าในรูปแบบสานพลังความร�วมมือ (Social Collaboration with collective impact) จากองคEกรชั้นนำท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ต้ังแต�ปh 2561 มีเปRาหมายร�วม (Shared Goal) ในการยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี “คุ	งบางกะเจ	า” ให	เติบโตอย�างสมดุลและ

ยั่งยืนในทุกมิติ มีพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณE พร	อมสร	างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท	องถ่ินอย�างสมดุล โดยน	อมนำศาสตรEพระราชา 

“เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห�งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

(รัชกาลท่ี 10) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพฯ มาเปWนหลักในการดำเนินโครงการฯ ทำให	เกิดความร�วมมือและ

คณะทำงานด	านต�าง ๆ 6 มิติ ได	แก� การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การพัฒนาท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การส�งเสริม



อาชีพ และ การพัฒนาเยาวชนฯ ท่ีต	องร�วมมือและเชื่อมโยงงานกัน ซ่ึงการลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้ เพ่ือกำหนดแนวทางความร�วมมือ

ระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต	การดูแลของกรมป�าไม	 1,276 ไร� อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให	เห็นเปWนรูปธรรม สอดคล	องกับเปRาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 6 มิติ ของโครงการ OUR Khung 

BangKachao คงไว	ซ่ึงความสมบูรณEของระบบนิเวศ การให	ชุมชนมีส�วนร�วม และเปWนแนวทางการดูแลพ้ืนท่ีในระยะยาวต�อไป 

นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม กล�าวว�า ท่ีผ�านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

โดยกรมป�าไม	 ได	ดำเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ พัฒนาพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	าท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปลูกต	นไม	 จิตอาสา ค�ายเยาวชนรักษE

พงไพร และการดูแลสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี สำหรับความร�วมมือในโครงการ OUR Khung Bangkachao ในช�วง 2 ปh ท่ีผ�านมา โครงการฯ 

ได	เข	ามาพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ	งบางกะเจ	า คิดเปWนพ้ืนท่ีเพียงร	อยละ 10 ของพ้ืนท่ีคุ	งบาง

กะเจ	า ส�วนท่ีเหลือต	องได	รับความร�วมมือร�วมใจจากภาคเอกชน องคEกรปกครองส�วนท	องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเปWนเจ	าของช�วยกัน

อนุรักษEพ้ืนท่ีแห�งนี้ ท่ีเปWนเสมือนปอดกลางกรุงท่ีดีท่ีสุดของเอเชียเอาไว	ให	เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืน 

นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป�าไม	 กล�าวว�า การลงนามบันทึกข	อตกลงในวันนี้ ถือเปWนการต้ังเปRาหมายงานด	านพ้ืนท่ีสีเขียวในคุ	งบางกะ

เจ	าให	ชัดเจน โดยกรมป�าไม	ในฐานะผู	กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุ พร	อมสนับสนุนพ้ืนท่ีเข	าสู�โครงการ OUR Khung BangKachao รวมถึง

สนับสนุนงบประมาณ ข	อมูลองคEความรู	ทางวิชาการ และกำลังคน ในการพัฒนาและฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ อีก 

นอกจากนี้ยังต�อยอดความร�วมมือกับ ปตท. ในการช�วยฟuvนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู	ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพ่ือสร	างมูลค�าให	กับสวนฯ แห�งนี้เปWนแหล�งท่ีคนอยากมาเยี่ยมชม 

รับทราบเรื่องราวคุ	งบางกะเจ	า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษEป�าในลุ�มน้ำเจ	าพระยาตอนล�างต�อไป 

ขณะท่ี นายอรรถพล ฤกษEพิบูลยE ประธานเจ	าหน	าท่ีบริหารและกรรมการผู	จัดการใหญ� ปตท. เปeดเผยว�า “ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การรักษาสิ่งแวดล	อมมาโดยตลอด ท้ังการสนับสนุนการใช	พลังงานสะอาด การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลสิ่งแวดล	อม หรือนวัตกรรม 

“NONG PIM” ระบบตรวจวดัฝุ�น PM 2.5 และวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีต�าง ๆ สำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองนับเปWนอีกงานท่ี 

ปตท. ให	ความสำคัญ เพราะ ปตท. สั่งสมองคEความรู	และประสบการณEท่ีได	จากโครงการปลูกป�าฯ และการบริหารจัดการศูนยEเรียนรู	 ในการ

ฟuvนฟูป�าของ ปตท. 3 แห�ง จึงได	นำความรู	และประสบการณEท่ีมีอยู�มาร�วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการ OUR Khung 

BangKachao ซ่ึงได	รับความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมุ�งรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 6,000 ไร� ในคุ	งบาง

กะเจ	า สร	างอัตลักษณEพ้ืนท่ีสีเขียวต	นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ ปตท. ยังให	การสนับสนุนกรมป�าไม	ในการฟuvนฟู

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว 80 พรรษา ร�วมกับกรมป�าไม	บริหารจัดการเรียนรู	ให	เปWนเสมือนห	องเรียนธรรมชาติ

ให	กับนักเรียนนักศึกษา เปWนพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน และเปWนแลนดEมารEก (Landmark) สำคัญอีกแห�งหนึ่งของ

คุ	งบางกะเจ	าต�อไป” นายอรรถพล กล�าว 

 

 

 

 



 

ป�าไม	มุกดาหาร จะนำหลักฐานแจ	งความ ลุงพล-ยูทูบเบอรE คดีตัดไม	บ�ายนี้ 

4 ก.พ. 2564 https://www.thairath.co.th/news/crime/2025856 

มีรายงานว�า เจ	าหน	าท่ีป�าไม	มุกดาหาร เตรียมนำหลักฐานเข	าแจ	งความ สภ.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร วันนี้ช�วงบ�ายวันท่ี 4 ก.พ.64 

ขณะท่ียูทูบเบอรEและลุงพลปRาแต�นยังทำกิจกรรมตามปกติ 

บรรยากาศท่ีบ	านลุงพล หรือ นายไชยEพล วิภา และหมู�บ	านยูทูบเบอรEเช	านี้ยังคงมีบรรดาเหล�ายูทูบเบอรEออกมาทำกิจกรรมตามปกติท่ัว

บริเวณหน	าบ	าน และบริเวณสวนยางพาราท่ีถูกต้ังข้ึนมาเปWนท่ีพักของยูทูบเบอรE โดยบางส�วนได	มีการไลฟ�สดกิจกรรมของตัวเองตอนเช	า

ของกลุ�มยูทูบเบอรEเอง โดยวันนี้ลุงพลได	ออกมาทำกิจกรรมนอกบ	านพร	อมกับปRาแต�นพร	อมกับไลฟ�สดทักทายเอฟซีเช�นเดิม และไม�อนุญาต

ให	ผู	สื่อข�าวถ�ายภาพและงดสัมภาษณE 

จากการเปeดเผยของแหล�งข�าวจาก ชุดรวมพยานหลักฐานของเจ	าหน	าท่ีป�าไม	จังหวัดมุกดาหาร วันนี้ 4 ก.พ.64 ช�วงบ�ายโมง เจ	าหน	าท่ีกรม

ป�าไม	จะเข	าร	องทุกขEกล�าวโทษ ต�อพนักงานสอบสวน สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร เพ่ือดำเนินคดี นายไชยEพลกับพวก โดยมีข	อกล�าวหาท่ีต้ัง

ให	กับทุกคนท่ีอยู�ในคลิปเบ้ืองต	นมีดังนี้ 

1. ผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน ร�วมกัน ทำไม	 หรือทำด	วยประการใดๆ แก�ไม	หวงห	าม โดยไม�ได	รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ	าหน	าท่ี 

2.ผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 พุทธศักราช 2484 มาตรา 69 ฐาน มีไว	ในครอบครองซ่ึงไม	หวงห	ามอันยังมิได	แปรรูปโดยไม�มีรอยตรา ค�าภาคหลวง 

หรือรอยตรารัฐบาลขาย โดยไม�ได	รับอนุญาตจากพนักงานเจ	าหน	าท่ี 

3.ผิดตาม พ.ร.บ.ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน ทำไม	ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ โดยไม�ได	รับอนุญาตจากพนักงานเจ	าหน	าท่ี 

ส�วนบุคคลท่ีจะถูกดำเนินคดีเพ่ิมมีจำนวนก่ีคนนั้น อยู�ท่ีพฤติการณEว�าผู	ใดเข	าข�ายฐานทำไม	บ	าง ตามคำจำกัดความตามตัวบท ซ่ึงมีความผิด

ชัดเจน ขณะท่ีความผิดฐานทำไม	ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ มีอัตราโทษท้ังจำท้ังปรับ และต	องร�วมกันชดใช	ค�าเสียหายทางสิ่งแวดล	อมบาง

ประการ กรณีทำไม	 และทำลายป�าสงวนทำให	เกิดภาวะโลกร	อน. 

 

 



 

'ลุงพล'ยังอารมณEดี!เตรียมเจออีก3ข	อหา ป�าไม	แจ	งจับ 

ป�าไม	มุกดาหารเตรียมแจ	งจับ "ลุงพล" ผิด พ.ร.บ.ป�าไม	 ท่ีสภ.กกตูม บ�ายวันนี้ ด	าน "ลุงพล-ปRาแต�น" อารมณEดีเช	าทำกิจกรรมปกติ ยูทูบ

เบอรEไลฟ�สด ไม�อนุญาตนักข�าวถ�ายรูป-สัมภาษณE 

พฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธE 2564 เวลา 11.37 น. https://www.dailynews.co.th/regional/823257 

เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. ผู	สื่อข�าวรายงานบรรยากาศท่ีบ	าน นายไชยEพล วิภา หรือ ลุงพล และหมู�บ	านยูทูบเบอรE เช	านี้ยังคงมีบรรดาเหล�ายูทูบเบอรE

ออกมาทำกิจกรรมตามปกติท่ีบริเวณหน	าบ	านและบริเวณส�วนยางพาราท่ีถูกต้ังข้ึนมาเปWนท่ีพักของยูทูบเบอรE โดยวันนี้ลุงพลได	ออกมาทำ

กิจกรรมนอกบ	านร�วมกับปRาแต�นพร	อมไลฟ�สดทักทายเอฟซีเช�นเดิม และไม�อนุญาตให	ผู	สื่อข�าวถ�ายภาพและงดสัมภาษณE           

ท้ังนี้มีรายงานว�า ช�วงบ�ายวันนี้ เจ	าหน	าท่ีป�าไม	จังหวัดมุกดาหาร เจ	าหน	าท่ีกรมป�าไม	จะเข	าร	องทุกขEกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน สภ.กก

ตูม จ.มุกดาหาร เพ่ือดำเนินคดี นายไชยEพล กับพวก ในข	อหา 1.ความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม	 ร�วมกัน ทำไม	 หรือทำด	วยประการใดๆ แก�ไม	

หวงห	าม โดยไม�ได	รับอนุญาต 2.มีไว	ในครอบครองซ่ึงไม	หวงห	ามอันยังมิได	แปรรูป 3.ทำไม	ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ  

ส�วนบุคคลท่ีจะถูกดำเนินคดีเพ่ิมมีจำนวนก่ีคนนั้นข้ึนอยู�ท่ีพฤติการณEว�าผู	ใดเข	าข�ายฐานทำไม	บ	างตามคำจำกัดความตามตัวบท ซ่ึงมีความผิด

ชัดเจน ขณะท่ีความผิดฐานทำไม	ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ มีอัตราโทษท้ังจำท้ังปรับ และต	องร�วมกันชดใช	ค�าเสียหายทางสิ่งแวดล	อมบาง

ประการ กรณีทำไม	และทำลายป�าสงวนทำให	เกิดภาวะโลกร	อน 

 

 

 

 

 



 

ม.มหิดล จับมือ กรมป�าไม	 เปeดหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” 

กุมภาพันธE 4, 202121  https://www.creativeecon.asia/ม-มหิดล-จับมือ-กรมป�าไม	/ 

ม.มหิดล ร�วมกับ กรมป�าไม	 จัดหลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ อยู�กับป�าในเมือง อย�างสุขใจและปลอดภัย ข	อมูลจากองคEการอนามัยโลก 

(WHO) ท่ีเปeดเผยต�อประชากรโลกท่ีผ�านมา ทำให	เปWนท่ีทราบกันดีว�า COVID-19 ท่ีแพร�ระบาดในปlจจุบันเปWนสาเหตุทำให	เกิดความ

เจ็บป�วยต�างๆ และมีอาการเช�นเดียวกับผู	ป�วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมักพบว�ามีการติดเชื้อท่ีปอด ซ่ึงปอดและร�างกายท่ีแข็งแรงนั้น

เกิดจากสิ่งแวดล	อมท่ีสมบูรณEร�วมด	วย 

ด	วยพ้ืนท่ีกว�า 40 ไร� ท่ีอุดมไปด	วยต	นไม	นานาพรรณอันเขียวชอุ�มร�มรื่นกว�า 1,800 ต	น 73 ชนิด อายุมากกว�า 50 ปh ณ คณะวิทยาศาสตรE 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จนส�งผลให	ท่ีผ�านมาได	รับเหรียญรางวัลพระราชทานพฤกษนครา จากโครงการแมกไม	ม่ิงเมืองระดับ

หน	าบ	านหน	ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน จากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนอกจากส�งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนแล	วยังเปWนแหล�ง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณEแห�งหนึ่งจนเรียกได	ว�าเปWน “ปอดของคนกรุงเทพฯ”  

รองศาสตราจารยE ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรEมหาวิทยาลัยมหิดล กล�าวว�า การท่ีคนเราได	อยู�ใกล	ชิดกับธรรมชาติถือว�าเปWน

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งสำหรับชีวิตของคนเมืองท่ีต	องประสบกับปlญหามลพิษ เพ่ือดูแลต	นไม	ใหญ�ในพ้ืนท่ีให	สวยงามและ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จึงได	ร�วมกับ กรมป�าไม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม

ริเริ่ม “หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ” เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลงานด	านการปรับภูมิทัศนE ตลอดจนเปeดโอกาสให	นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีสนใจได	เข	าร�วมอบรมด	วย ซ่ึงจะขยายผลจัดอบรมให	บุคคลภายนอกต�อไปในอนาคต โดยเชื่อม่ันว�าด	วยพ้ืนท่ีทาง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณEของคณะวิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไทแห�งนี้ จะเปWน “ห	องปฏิบัติการท่ีมีชีวิต” ซ่ึงสามารถ

ส�งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต�อไป 

ผู	ช�วยศาสตราจารยE ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ�ายกายภาพและสิ่งแวดล	อม และอาจารยEประจำภาควิชาพฤกษศาสตรE คณะ

วิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล ผู	ประสานงานจัดการอบรมได	กล�าวถึงรายละเอียดของ “หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ” ว�า แบ�งออกเปWน 3 

ระดับ คือ ระดับต	น สำหรับการดูแลต	นไม	ขนาดความสูงไม�เกิน 3 เมตร ระดับกลาง สำหรับการดูแลต	นไม	ขนาด 5 เมตรข้ึนไป และ

ระดับสูง ซ่ึงจะเปWนการทบทวนท้ังหลักสูตร ซ่ึงรวมถึงเรื่อง “คลินิกต	นไม	” หรือการซ�อมแซมต	นไม	 ตลอดจนการค้ำยันต	นไม	ด	วย 

“ต	นไม	ใหญ�ต	องยืนต	นอยู�ได	ด	วยความแข็งแรง โดยเฉพาะอย�างยิ่งรากจะต	องแข็งแรง ปlญหาต	นไม	ล	มส�วนใหญ�เกิดจากนำต	นไม	ท่ีขุดล	อม

นำมาปลูก โดยไม�ได	มีการวางแผนการปลูกอย�างถูกหลักวิธีเพ่ือให	รากยึดเกาะพ้ืนดินได	โดยสมบูรณE ตามหลักต	องมีการตัดแต�งก่ิงก	านเปWน

วงรอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให	เติบโตเปWนทรงพุ�มสวยงาม และแข็งแรง ศาสตรEของรุกขกรท่ีจัดอบรมข้ึนเปWนครั้งแรกร�วมกับกรม

ป�าไม	นี้ จะช�วยทำให	ผู	เข	าอบรมสามารถดูแลต	นไม	ได	อย�างถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะทำให	คนและต	นไม	อยู�ร�วมกันอย�างมีดุลยภาพ และยั่งยืน” 

ผู	ช�วยศาสตราจารยE ดร.ศศิวิมล แสวงผล กล�าวท้ิงท	าย 



 

 

ม.มหิดล ร�วมกับ กรมป�าไม	 จัดหลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ อยู�กับป�าในเมือง อย�างสุขใจและปลอดภัย 

4 ก.พ. 2564 23:27   ผู	จัดการออนไลนE  https://mgronline.com/qol/detail/9640000011508 

ข	อมูลจากองคEการอนามัยโลก (WHO) ท่ีเปeดเผยต�อประชากรโลกท่ีผ�านมา ทำให	เปWนท่ีทราบกันดีว�า COVID-19 ท่ีแพร�ระบาดในปlจจุบัน

เปWนสาเหตุทำให	เกิดความเจ็บป�วยต�างๆ และมีอาการเช�นเดียวกับผู	ป�วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมักพบว�ามีการติดเชื้อท่ีปอด ซ่ึงปอด

และร�างกายท่ีแข็งแรงนั้นเกิดจากสิ่งแวดล	อมท่ีสมบูรณEร�วมด	วย 

ด	วยพ้ืนท่ีกว�า 40 ไร� ท่ีอุดมไปด	วยต	นไม	นานาพรรณอันเขียวชอุ�มร�มรื่นกว�า 1,800 ต	น 73 ชนิด อายุมากกว�า 50 ปh ณ คณะวิทยาศาสตรE 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จนส�งผลให	ท่ีผ�านมาได	รับเหรียญรางวัลพระราชทานพฤกษนครา จากโครงการแมกไม	ม่ิงเมือง ระดับ

หน	าบ	านหน	ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน จากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนอกจากส�งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนแล	ว ยังเปWนแหล�ง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณEแห�งหนึ่งจนเรียกได	ว�าเปWน "ปอดของคนกรุงเทพฯ" 

รองศาสตราจารยE ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล กล�าวว�า การท่ีคนเราได	อยู�ใกล	ชิดกับธรรมชาติถือว�า

เปWนคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งสำหรับชีวิตของคนเมืองท่ีต	องประสบกับปlญหามลพิษ เพ่ือดูแลต	นไม	ใหญ�ในพ้ืนท่ีให	สวยงามและ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จึงได	ร�วมกับ กรมป�าไม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 

ริเริ่ม "หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ" เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลงานด	านการปรับภูมิทัศนE ตลอดจนเปeดโอกาสให	นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีสนใจได	เข	าร�วมอบรมด	วย ซ่ึงจะขยายผลจัดอบรมให	บุคคลภายนอกต�อไปในอนาคต โดยเชื่อม่ันว�าด	วยพ้ืนท่ีทาง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณEของคณะวิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท แห�งนี้ จะเปWน "ห	องปฏิบัติการท่ีมีชีวิต" ซ่ึงสามารถ

ส�งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต�อไป 

ผู	ช�วยศาสตราจารยE ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ�ายกายภาพและสิ่งแวดล	อม และอาจารยEประจำภาควิชาพฤกษศาสตรE คณะ

วิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล ผู	ประสานงานจัดการอบรมได	กล�าวถึงรายละเอียดของ "หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ" ว�าแบ�งออกเปWน 3 

ระดับ คือ ระดับต	น สำหรับการดูแลต	นไม	ขนาดความสูงไม�เกิน 3 เมตร ระดับกลาง สำหรับการดูแลต	นไม	ขนาด 5 เมตรข้ึนไป และ

ระดับสูง ซ่ึงจะเปWนการทบทวนท้ังหลักสูตร ซ่ึงรวมถึงเรื่อง "คลินิกต	นไม	" หรือการซ�อมแซมต	นไม	 ตลอดจนการค้ำยันต	นไม	ด	วย 

"ต	นไม	ใหญ�ต	องยืนต	นอยู�ได	ด	วยความแข็งแรง โดยเฉพาะอย�างยิ่งรากจะต	องแข็งแรง ปlญหาต	นไม	ล	มส�วนใหญ�เกิดจากนำต	นไม	ท่ีขุดล	อม

นำมาปลูก โดยไม�ได	มีวางแผนการปลูกอย�างถูกหลักวิธีเพ่ือให	รากยึดเกาะพ้ืนดินได	โดยสมบูรณE ตามหลักต	องมีการตัดแต�งก่ิงก	านเปWน

วงรอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให	เติบโตเปWนทรงพุ�มสวยงาม และแข็งแรง ศาสตรEของรุกขกรท่ีจัดอบรมข้ึนเปWนครั้งแรกร�วมกับกรม

ป�าไม	นี้ จะช�วยทำให	ผู	เข	าอบรมสามารถดูแลต	นไม	ได	อย�างถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะทำให	คนและต	นไม	อยู�ร�วมกันอย�างมีดุลยภาพ และยั่งยืน" 

ผู	ช�วยศาสตราจารยE ดร.ศศิวิมล แสวงผล กล�าวท้ิงท	าย 



 

จ�อเซ็น MOU โอนภารกิจ 3 กรมใหญ� กระทรวงทรัพยEฯ พ�วงงบประมาณ-คน ให	ท	องถ่ินท่ัวประเทศดูแล 

4 ก.พ. 2564 17:41   ผู	จัดการออนไลนE  https://mgronline.com/politics/detail/9640000011388 

จ�อเซ็น MOU โอนภารกิจ 3 กรมใหญ� กระทรวงทรัพยากรฯ ให	ท	องถ่ินท่ัวประเทศดูแล พ�วงท้ังภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร พบเปWน

การถ�ายโอนตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ 3 ฉบับ ท้ังโอนภารกิจงานควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวน โอนภารกิจดูแลทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝlmง แก	ปlญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝlmง คุ	มครองทางทะเล ให	 อปท.ดูแล 

วันนี้ (4 ก.พ.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปeดเผยว�า ในวันจันทรEท่ี 8 ก.พ. 64 นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให	แก�องคEกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (ก.ก.ถ.) จะเปWนประธานในพิธีลงนามจัดทำบันทึกความเข	าใจ 

(MOU) ร�วมกัน ระหว�างสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ�ายเลขานุการ ก.ก.ถ. กรมป�าไม	 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวEป�า 

และพันธุEพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง กรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน และสถาบันพัฒนาองคEกรชุมชน (องคEการมหาชน) 

ภายหลังในวันนี้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเปWนไปได	การถ�ายโอนภารกิจด	านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เห็นชอบข้ันตอน

และกระบวนการลงนามร�างบันทึก MOU ตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให	แก�องคEกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (อปท.) แล	ว 

สำหรับภารกิจถ�ายโอนภารกิจด	านนี้ ให	เปWนไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให	แก�อปท. (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2545 

แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให	แก� อปท.(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจาย

อำนาจให	แก� อปท. (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563-2565 โดยจำแนกภารกิจการถ�ายโอน 4 ด	าน คือ 1) ภารกิจท่ีถ�ายโอนแล	วตามแผนปฏิบัติการฯ 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2545 แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนฯ (ฉบับท่ี 2) 2) ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีเห็นควรจะถ�ายโอนภารกิจให	กับ อปท. และ

แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563-2565 

3) ภารกิจท่ี อปท.ท่ีไม�มีฐานอำนาจรองรับการบริหารจัดการ แต�หน�วยงานราชการเห็นว�ามีประโยชนEกับ อปท. และ 4) ภารกิจท่ีต	อง

ดำเนินการปรับแก	กฎหมายท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือให	 อปท.สามารถบริหารจัดการเองได	 

สำหรับกรอบแนวทางความเปWนไปได	การถ�ายโอนภารกิจ ได	มีการติดตามโดยมีการแต�งต้ังคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพ่ือขับเคลื่อน

การถ�ายโอน เพ่ือจัดทำแผนการถ�ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร มี ผศ.ธนพร ศรียากูล เปWนประธานคณะอนุกรรมการฯ ประสาน

กับส�วนราชการท่ีเก่ียวข	อง  ขณะท่ีแนวทางการถ�ายโอน เช�น การถ�ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ ในกำกับกรม

ป�าไม	 และกรมอุทยานแห�งชาติฯ ให	 อปท. หรือการโอนภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง ตามแนวทางในการพิจารณาพัฒนา

และปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง การจัดการปlญหาการกัดเซาะชายฝlmง การบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ	มครองทาง

ทะเล การแก	ไขปlญหาท่ีดินทำกินให	แก�ราษฎร เปWนต	น 


