
สรุปขาวประจําในวันที่ 6-8 ก.พ. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ฉะพปชร.สามหาว ปชป.สวนปมลต.ซอม พท.ซัด'องครักษรมต.' (ไทยรัฐ 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,6,7,12) 
- แจงเอาผิดแม'ธนาธร'รุกปา (เดลินิวส 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,11) 
- คอลัมน สถานการณรอน: รุกปาราชบุรีเกมไลลา'ธนาธร'? (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2564 หนา 3) 
- ผูการปทส.ลั่นคดีรุกปาสงวนครัวทอนไมชา (ไทยโพสต 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,12) 
- คอลัมน อานระหวางบรรทัด: ปาแมสมพรและลูก ๆ(แนวหนา 8 กุมภาพันธ 2564 หนา 3) 
- รวมพลังทําแนวกันไฟปา (ไทยรัฐ 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 10) 
- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: "ลุงพล" อีก 3 ขอหา (ไทยรัฐ 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 12) 
- ปาไมเดินหนา ฟนรุกปาตนนํ้า (ไทยรัฐ 8 กุมภาพันธ 2564 หนา 10) 
- ผูวาฯสั่งสอบรุกปา 2 อําเภอ (ไทยรัฐ 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 10) 
- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: ลอบขนตอประดู (ไทยรัฐ 8 กุมภาพันธ 2564 หนา 12) 
- จับพรานพรอมอุปกรณดักสัตวเพียบ (มติชน 8 กุมภาพันธ 2564 หนา 5) 
- สอบใหญาติเปน'นอมินี'ที่ทํากิน (ขาวสด 6 กุมภาพันธ 2564 หนา 6) 
- 'หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ' 'มหิดล-กรมปาไม' รวมปน (สยามรัฐ 8 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,9) 

ขาวเว็บไซต 

รุกปาราชบุรีเกมไลลา"ธนาธร"? (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.dailynews.co.th/article/823937  
#MGRTOP7 : รัฐประหารเมียนมา | ชัตดาวนเสี่ยโป | แจงจับสมพร-ธนาธรรุกปา 
(ผูจัดการออนไลน 7 กุมภาพันธ 2564) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000012144 
เปด น.ส.3 ก. 81 ไร‘ธนาธร’ไดป 2543 กอนโดนคดีรุกปา จ.ราชบุรี 2,154 ไรพรอมแม-พ่ีสาว  
(สํานักขาวอิศรา 6 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.isranews.org/article/isranews/95737-investigative-23.html 
คอลัมนการเมือง – ปาแมสมพรและลูก  ๆ(แนวหนา 17 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.naewna.com/politic/columnist/46766 
ปตท. รวมพัฒนาแหลงเรียนรู ฟนฟูพ้ืนที่สีเขียว "คุงบางกะเจา" (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.dailynews.co.th/regional/823807 
กทม. - สอบใหญาติเปน‘นอมินี’ที่ทํากิน (ขาวสด 6 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5894260 
จับขบวนการลักลอบขนไมขามชาติ (Nation22 6 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378815230 
มหิดล-กรมปาไม หนุนสรางคนดูแลไมใหญในเมืองอยางย่ังยืน จัดอบรมหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” 
(ผูจัดการออนไลน 6 กุมภาพันธ 2564) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000011968 
ครั้งแรกอบรม'ศาสตรรุกขกร' ปนคนดูแล-ซอมแซมตนไมถูกหลัก (ไทยโพสต 6 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/92230 
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https://www.dailynews.co.th/regional/823807
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กองพันทหารมาที่ 9 สนับสนุนกําลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษปูพรม ควานหา แมเฒาวัย 68 หลงปา 3 วัน 3 คืน 
(สยามรัฐ 6 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/217894 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/217894


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23027
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6, 7, 12

หัวข้อข่าว: ฉะพปชร.สามหาว ปชป.สวนปมลต.ซ่อม พท.ซัด'องครักษ์รมต.'

รหัสข่าว: C-210206039098(5 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 1/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 165.68 Ad Value: 364,496 PRValue : 1,093,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23027
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6, 7, 12

หัวข้อข่าว: ฉะพปชร.สามหาว ปชป.สวนปมลต.ซ่อม พท.ซัด'องครักษ์รมต.'

รหัสข่าว: C-210206039098(5 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 2/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 165.68 Ad Value: 364,496 PRValue : 1,093,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23027
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 6, 7, 12

หัวข้อข่าว: ฉะพปชร.สามหาว ปชป.สวนปมลต.ซ่อม พท.ซัด'องครักษ์รมต.'

รหัสข่าว: C-210206039098(5 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 3/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 165.68 Ad Value: 364,496 PRValue : 1,093,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26049
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: แจ้งเอาผิดแม่'ธนาธร'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210206035081(5 ก.พ. 64/08:21) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 131.94 Ad Value: 277,074 PRValue : 831,222 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26049
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: แจ้งเอาผิดแม่'ธนาธร'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210206035081(5 ก.พ. 64/08:21) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 131.94 Ad Value: 277,074 PRValue : 831,222 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26049
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: แจ้งเอาผิดแม่'ธนาธร'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210206035081(5 ก.พ. 64/08:21) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 131.94 Ad Value: 277,074 PRValue : 831,222 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26051
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: รุกป่าราชบุรีเกมไล่ล่า'ธนาธร'?

รหัสข่าว: C-210208004044(8 ก.พ. 64/03:46) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 59.43 Ad Value: 124,803 PRValue : 374,409 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26051
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: รุกป่าราชบุรีเกมไล่ล่า'ธนาธร'?

รหัสข่าว: C-210208004044(8 ก.พ. 64/03:46) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 59.43 Ad Value: 124,803 PRValue : 374,409 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8852
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ผู้การปทส.ลั่นคดีรุกป่าสงวนครัวทอนไม่ช้า

รหัสข่าว: C-210206008039(6 ก.พ. 64/03:02) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 34.11 Ad Value: 25,582.50 PRValue : 76,747.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14530
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: อ่านระหว่างบรรทัด: ป่าแม่สมพรและลูกๆ

รหัสข่าว: C-210208005045(8 ก.พ. 64/06:26) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 163.02 Ad Value: 146,718 PRValue : 440,154 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14530
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: อ่านระหว่างบรรทัด: ป่าแม่สมพรและลูกๆ

รหัสข่าว: C-210208005045(8 ก.พ. 64/06:26) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 163.02 Ad Value: 146,718 PRValue : 440,154 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14530
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: อ่านระหว่างบรรทัด: ป่าแม่สมพรและลูกๆ

รหัสข่าว: C-210208005045(8 ก.พ. 64/06:26) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 163.02 Ad Value: 146,718 PRValue : 440,154 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23027
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รวมพลังทำแนวกันไฟป่า

รหัสข่าว: C-210206039077(5 ก.พ. 64/08:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.61 Ad Value: 19,371 PRValue : 58,113 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23027
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: "ลุงพล" อีก 3 ข้อหา

รหัสข่าว: C-210206039096(5 ก.พ. 64/08:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.15 Ad Value: 10,065 PRValue : 30,195 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23029
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เดินหน้า ฟันรุกป่าต้นน้ำ

รหัสข่าว: C-210208039078(7 ก.พ. 64/04:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.38 Ad Value: 18,018 PRValue : 54,054 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23027
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯสั่งสอบรุกป่า 2 อำเภอ

รหัสข่าว: C-210206039052(5 ก.พ. 64/08:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.26 Ad Value: 17,886 PRValue : 53,658 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23029
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบขนตอประดู่

รหัสข่าว: C-210208039134(7 ก.พ. 64/05:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.05 Ad Value: 8,855 PRValue : 26,565 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15674
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับพรานพร้อมอุปกรณ์ดักสัตว์เพียบ

รหัสข่าว: C-210208038004(7 ก.พ. 64/06:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 31.95 Ad Value: 35,145 PRValue : 105,435 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11028
วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สอบให้ญาติเป็น'นอมินี'ที่ทำกิน

รหัสข่าว: C-210206012055(6 ก.พ. 64/04:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.07 Ad Value: 9,977 PRValue : 29,931 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24479
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: 'หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ' 'มหิดล-กรมป่าไม้' ร่วมปั้น 'หมอต้นไม้' ร่วมดูแลปอด...

รหัสข่าว: C-210208021013(8 ก.พ. 64/03:13) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 61.79 Ad Value: 64,879.50 PRValue : 194,638.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24479
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: 'หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ' 'มหิดล-กรมป่าไม้' ร่วมปั้น 'หมอต้นไม้' ร่วมดูแลปอด...

รหัสข่าว: C-210208021013(8 ก.พ. 64/03:13) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 61.79 Ad Value: 64,879.50 PRValue : 194,638.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

 
สถานการณ์การเมืองในยามน้ีทุกสายตาต่างจดจ้องไปที่ศึกอภิปรายซักฟอกรัฐบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-19 ก.พ.น้ี ซึ่งฝ่ายค้าน
ออกมาขย่มว่ามีไม้เด็ดหมัดน็อกรัฐบาล ทั้งประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันและการบริหาราชการที่ล้มเหลว ที่จะทําให้ “บ๊ิกตู่” 
พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ถูกอธิปรายเก้าอ้ีร้อนไปตามๆ กัน 

จึงต้องรอชมกันว่าศึกซักฟอกรัฐบาลหนน้ีจะดุเดือดเผ็ดมัน สมราคาคุยของพรรคฝ่ายค้านหรือไม่ หรือจะกลายเป็นการเก้ียเซียะ
ฟอกขาวให้รัฐบาล“บ๊ิกตู่”อยู่ยาวจนครบเทอมไปอีก 

อย่างไรก็ตามยังไม่ทันที่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาจะเริ่มขึ้น แต่ดูเหมือนฝ่ายค้านอย่าง“พรรคก้าวไกล” จะเจอศึกซักฟอกทั้ง
ในและนอกสภาก่อนแล้ว ต้ังแต่การเปิดประเด็นญัตติเรื่องอภิปรายสถาบันฯ จากพรรครัฐบาล ที่พุ่งเป้ามาที่พรรคก้าวไกล ซึ่ง
แกนนําพรรคโต้ว่าไม่ใช่การอภิปรายสถาบันฯ แต่จะชําแหละ “บ๊ิกตู่”ในประเด็นการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว 

ด้านนอกสภานักร้องขาประจํา “ณฐพร โตประยูร” อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ย่ืนคําร้องให้ กกต.ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล ปมประกันตัวผู้ชุมนุมทางการเมือง และการเตรียมย่ืนร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ในฐาน
ความผิดเก่ียวกับการหมิ่นประมาทท้ังหมด รวมถึงมาตรา 112 เป็นต้น 

ไม่เท่าน้ันปมชงแก้มาตรา 112 น้ี ยังส่อจะทําให้พรรคก้าวไกลแพแตกอีกรอบ เมื่อมี ส.ส.ในสังกัดจํานวนหน่ึงไม่เอาด้วย อาจ
เรียกว่าเป็นการแหวกหญ้าจนงูต่ืน ย่ิงเป็นช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ย่ิงต้องจับตามเป็นพิเศษว่าจะมี “งูเห่า”ก้าวไกลโผล่
กลางสภาอีกหรือไม่ 



 

มาที่ฟาก “คณะก้าวหน้า” แกนนําอย่าง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า ก็เจอศึกหนักไม่ต่างกัน หลังออกมาพูด
ถึงปมประเด็นการนําเข้า “วัคซีนโควิด” จนโดนรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แจ้งดําเนินคดีมาตรา 
112 และยังมีอีกหลายคดีก่อนหน้าน้ี 

ล่าสุดกรมป่าไม้ ได้เข้าย่ืนหลักฐานเพ่ิมเติม แจ้งความดําเนินคดีกับ “ธนาธร” “สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” “ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ” 
แม่และพ่ีสาว กรณีถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี จ.ราชบุรี จํานวนกว่า 2,000 ไร่ โดยกรมป่าไม้พบหลักฐาน
เพ่ิมเติมว่า ชนาพรรณมีช่ือครอบครองเอกสาร นส. 3 ก ที่ออกโดยมิชอบ จํานวน 5 ฉบับ เน้ือที่ 132-0-22 ไร่ และธนาธร มีช่ือ
ใน นส.3 ก จํานวน 2 ฉบับ เน้ือที่ 81-3-67 ไร่ 

เรียกได้ว่าเป็นการแลกกันคนละหมัดกับกรณีที่ดิน ภบท. 5 ของ “เอ๋”ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ  
ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

จากน้ีข้อเท็จจริงก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรม ให้แต่ละฝ่ายได้พิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตัวเองโดยไม่มีอํานาจรัฐมา
แทรกแซง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการอย่างเสมอหน้ากันเพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าเรื่องทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นเรื่อง
ของเกมการเมืองด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อันดับ 3 : ธนาธรรุกป่า! ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจฉาว แจ้งจับแม่สมพรและลูก เอกสารสิทธิมิชอบครอบครอง 2,154 ไร่ 

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เพ่ือดําเนินคดีกับนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท พร้อมด้วย น.ส.ชนาพรรณ 
จึงรุ่งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้า ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าสงวนป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี 
ต.รางบัว, ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เน้ือที่กว่า 2,154 ไร่ พร้อมฟ้องเรียกค่าเสียหาย 147 ล้านบาท 

สืบเน่ืองจากกรมป่าไม้ดําเนินคดีกับนางสมพรในข้อหาบุกรุกป่าสงวน 440 ไร่ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ต่อมาตรวจสอบพบว่ายังมี
เอกสาร นส.3 ก มีช่ือนางสมพร 53 ฉบับ, น.ส.ชนาพรรณ 5 ฉบับ และนายธนาธร 2 ฉบับ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
นอกจากน้ียังพบว่าเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 5 รายได้ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ และพบบันทึกการซื้อขาย
ที่ดิน บันทึกถ้อยคําว่า "ข้าพเจ้ารับทราบอยู่แล้วที่ดินดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และอาจมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิใน
วันข้างหน้า" แต่ก็ยังมีการยืนยันจะซื้อขายต่อ ถือว่ามีเจตนายืนยันครอบครอบที่ดินโดยมิชอบ นําไปสู่การแจ้งความดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ส่องบัญชีทรัพย์สิน‘ธนาธร’ แจ้ง ป.ป.ช. ถือครอง น.ส.3 ก. ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 2 แปลง 81 ไร่ 3 งาน มูลค่า 5.7 ล้าน 
ได้มาเดือน พ.ค. 2543 ก่อนกรมป่าไม้แจ้งจับพร้อม สมพร – ชนาพรรณ พ่ีสาว รุกป่าสงวนฯ 2,154 ไร่ เอกสารสิทธ์ิออกโดยมิชอบ 
60 แปลง 

กรณีเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) 
นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กรมป่าไม้ ร่วมกันแถลงข่าว แจ้งความเพ่ิมเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ ใช้เอกสาร น.ส.3 ก.ที่ออกโดยมิชอบมาครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี จ.ราชบุรี จํานวน 
2,154-3-82 ไร่ โดยเป็น น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ แบ่งเป็น น.ส.3 ก. ในช่ือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ เน้ือที่ 
1,940-3-93 ไร่ ของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พ่ีสาวนายธนาธร จํานวน 5 ฉบับ เน้ือที่ 132-0-22 ไร่ และของนายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ เน้ือที่ 81-3-67 ไร่ ในพ้ืนที่ ต.รางบัว ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

 



 
กรณี น.ส.3 ก. ที่อยู่ในช่ือของนายธนาธรน้ันสํานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินของนายธนาธรที่ย่ืนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับ
ตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562 (ต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ กรณีถือหุ้นสื่อ 
บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 ) พบว่า แจ้งถือครองที่ดิน 5 แปลง มูลค่า 41,700,000 บาท ในจํานวนน้ีเป็น 
น.ส. 3 ก 2 ฉบับ 

ฉบับแรก น.ส.3 ก. เลขที่ 158 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เน้ือที่ 43 ไร่ 3 งาน มูลค่า 2,800,000 บาท 

แปลงที่สอง น.ส. 3 ก. เลขที่ 159 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เน้ือที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา 2,800,000 บาท 

รวมเน้ือที่ เน้ือที่ 81-3-67 ไร่ ได้มาเมื่อ 23/5/2543 (23 พ.ค.2543 ) ทั้งสองแปลงรวมมูลค่า 5,700,000 บาท 

ส่วนอีก 3 แปลงเป็นโฉนดท่ีดิน ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และขอนแก่น ขณะที่ของนางรวิพรรณ ภรรยา มีจํานวน 4 แปลง 
มูลค่า 5 ล้านบาท อยู่ใน จ.เชียงใหม่ทั้งหมด (ดูเอกสาร) 

 



ที่ดิน น.ส.3 ก. 2 ฉบับตามที่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน มีจํานวนเน้ือที่ดินรวม 81-3-67 ไร่ ตรงกับจํานวนที่ดินตาม
ข้อมูลการแถลงข่าว 

สําหรับ น.ส. 3 ก. ทั้ง 60 ฉบับ ของ นางสมพร นายธนาธราและพ่ีสาว น้ัน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ ระบุว่า ออกโดยไม่มีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เป็นการเดินสํารวจออกเมื่อปี 2521 ก่อนประกาศพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี 2527 แต่พ้ืนที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข 85 เมื่อปี 2512 หรือก่อนที่
จะมีการออกเอกสาร น.ส.3 ก. ทั้ง 60 ฉบับ จึงเป็นเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อตรวจสอบโดย
ละเอียด พบว่าปรากฏช่ือผู้ครอบครอง 3 ราย คือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ นําเอกสารนําเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนํามายึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์ที่ดินในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการกระทําให้เกิดความเสื่อมเสีย เสียหายต่อพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ทั้งเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 5 คนร่วมกันออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ทั้ง 60 แปลง ประกอบด้วย นายวานิภพ 
ธรรมวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวน นายรวม ชลิตโกมุท เป็นผู้ช่วยผู้กํากับภาคสนาม นายไพโรจน์ รัตนวิสาลนนท์ เป็นผู้
ควบคุมสาย นายโกศล ลักษิตานนท์ เป็นผู้ลงนามเห็นควรออก น.ส.3 ก. นายเฉลิมวงศ์ สรรพศิริ ปลัดอําเภอ ทําการแทน
นายอําเภอจอมบึง เป็นผู้ลงนามคําสั่งให้ออกเอกสาร น.ส.3 ก. ต้ังแต่ช่วงปี 2521 (อ้างอิงข่าวhttps://www.thaipost.net/main/detail/91999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กรณีกรมป่าไม้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ปทส. เพ่ือให้ดําเนินคดีเอาผิด “แม่สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ฐานรุกป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี จ.ราชบุรี 2,154 ไร่ และดําเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง 147 ล้านบาท พ่วงเอาผิด 5 
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยน้ัน 

ผมได้โพสต์แสดงความเห็นย่อๆ ผ่านเฟซบุ๊คไปว่า 

“อย่าหาทํา เงียบๆ ฟาดเรียบนะจ๊ะ 

1. แม่สมพร 1,940 ไร่ ลูกสาว 132 ไร่ ลูกชาย 81 ไร่ ออกเอกสารสิทธิมิชอบ รุกป่าสงวนแห่งชาติ 

2. เจ้าหน้าที่ 5 ราย (รวมอดีตปลัดอําเภอ) ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 

3. มีหลักฐานบันทึกการซื้อขายที่ดิน รู้ทั้งรู้ว่าที่อยู่ในเขตป่าสงวน ก็ยังตกลงซื้อ แสดงเจตนายืนยันการครอบครอง และได้เข้าทํา
ประโยชน์ต่อมา จึงแจ้งความ ปทส. ให้มาสู้คดีต่อไป 

4. นึกอะไรไม่ออก ก็ตะโกนถามว่าของปารีณาล่ะๆๆๆ กรณีปารีณา เขาสรุปสํานวนฟ้องส่งอัยการแล้วจร้า” 

ปรากฏว่า มีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะ อยากรู้รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ผมจึงขอเล่าข้อมูลที่รับรู้เพ่ิมเติมอีกบางส่วน ดังน้ี 

1. การตรวจสอบเร่ืองน้ี ต้ังต้นที่ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในท้องที่ตําบลรางบัว และตําบลด่าน
ทับตะโก อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี ขณะน้ี ต้องถือว่าผู้เก่ียวข้องเป็นผู้บริสุทธ์ิอยู่ ยังต้องไปรับทราบข้อหา และนําข้อเท็จจริงมา
หักล้าง เพ่ือพิสูจน์ความสุจริตตามกระบวนการต่อไป 

ส่วนกรณีของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรีน้ัน เจ้าหน้าที่สรุปสํานวนฟ้องส่งอัยการไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนนําตัวผู้ต้องหาส่ง
อัยการ 



2. กรณีแม่สมพร ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบตรวจพบมีเอกสารสิทธิ จํานวน 77 ฉบับ 

ประกอบด้วย 

- โฉนด จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ 43 – 0 – 64.3 ไร่ 

- น.ส. 3 ก จํานวน 55 แปลง เน้ือที่ 2,010 – 2 – 0 ไร่ 

- น.ส. 3 จํานวน 14 แปลง เน้ือที่ 694 –2 – 63 ไร่ 

- น.ส. 2 จํานวน 7 แปลง เน้ือที่ 350 – 0 – 0 ไร่ 

รวม เน้ือที่ทั้งหมด 3,098 – 1 – 27.3 ไร่ 

ตรวจพบว่า ที่ดินทั้งหมด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี (พ.ศ.2527) ซ้อนทับกับเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้าย
แม่นํ้าภาชี หมายเลข 85” (พ.ศ. 2512) 

3. ภ.บ.ท.5 และ น.ส.2 

ตรวจสอบจากพยานหลักฐานการชําระภาษีบํารุงท้องที่ พบว่า นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ครอบครองที่ดินมือเปล่า (ภ.บ.ท.5) 
จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ 90 ไร่ 

ตรวจสอบพบว่า ผู้มีช่ือตามใบจอง (น.ส.2) 7 แปลง เป็นบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินของรัฐ ปัจจุบันมิได้ครอบครองและ
ทําประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตโดยได้โอนที่ดินให้แก่บุคคลอ่ืน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด และ
เง่ือนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ซึ่งนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ครอบครองมาก 

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. กรมป่าไม้ได้ทําบันทึกแจ้งความกล่าวโทษการครอบครองที่ดิน น.ส.2 จํานวน7 แปลง เน้ือที่จํานวน 350-0-0 ไร่ 
และที่ดิน ภ.บ.ท.5 เน้ือที่จํานวน 90 ไร่ รวมเน้ือที่ทั้งหมด 440 ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี ต่อพนักงาน
สอบสวน บก.ปทส. โดยแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 จํานวน 90 ไร่ และ ครอบครอง น.ส.2จํานวน 7 แปลง เน้ือที่ 
350 ไร่ รวมเน้ือที่ 440 ไร่มาตรา 14 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507และ มาตรา 54 พระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 

 
4. หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3ก) จํานวน 62 ฉบับ 

 



ตรวจสอบพบว่า น.ส. 3 ก จํานวน 53 ฉบับ เน้ือที่ 1,940-3-93 ไร่ ปรากฏช่ือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้ครอบครอง ซึ่งอยู่ใน
ท้องที่ ตําบลรางบัวและตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ิมเติม ตรวจพบน.ส.3 ก อีกจํานวน 7 
แปลง ประกอบด้วยผู้ครอบครอง จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

(1) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 แปลง เน้ือที่ 81-3-67 ไร่ 

(2) นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน5 แปลง เน้ือที่ 132-0-22 ไร่ 

เน้ือที่รวม 2,154 – 3 - 82 ไร่ 

ตรวจพบว่า ที่ดินทั้งหมด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี (พ.ศ.2527) ซ้อนทับกับเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้าย
แม่นํ้าภาชี หมายเลข 85” (พ.ศ. 2512) 

จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.3 ก ทั้ง 60 ฉบับ ออกโดยไม่มีหลักฐานเดิม เป็นการเดินสํารวจออกเม่ือปี พ.ศ. 2521 ก่อนประกาศ
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี เมื่อปี 2527 แต่พ้ืนที่ดังกล่าว ถูกกําหนดเป็นเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้าย
แม่นํ้าภาชี (หมายเลข 85)” เมื่อปี พ.ศ.2512 

วันที่ 11 ม.ค. 2564 เสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก จํานวน 60 ฉบับ ดังน้ี 

- นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ เน้ือที่ 1,940-3-93 ไร่ 

- นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน5 ฉบับ เน้ือที่ 132 – 0 – 22 ไร่ 

- นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ เน้ือที่ 81-3-67 ไร่ 

รวม 60 ฉบับ เน้ือที่ 2,154 – 3 – 82 ไร่ 

5. กรณีแจ้งความเพ่ิมเติมเอาผิด นางสมพร, น.ส.ชนาพรรณ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพชีวะธรรม ผอ.สํานัก
ป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ร่วมกันแถลงข่าว 

นายชีวะภาพได้อธิบายผลการตรวจสอบ พบว่า พ้ืนที่ที่มีการครอบครองทําประโยชน์ เป็นพ้ืนที่ต่อเน่ืองขนาดใหญ่ เน้ือที่ไม่ตํ่ากว่า 
3 พันไร่เศษ มีการใช้ประโยชน์โดยปลูกยูคาลิปตัสต่อเน่ืองทั้งพ้ืนที่ สืบทราบว่ามีการจ้างเฝ้าดูแลพ้ืนที่โดยกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่ เป็น 
“ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน” สืบสวนสอบสวนพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งหมด ถูกครอบครองโดยใช้เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 ก ที่ออกโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จํานวน 60 ฉบับ และตรวจสอบพบผู้ครอบครอง น.ส.3 ก คือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ 
เน้ือที่ 1,940-3-93 ไร่, น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 5 ฉบับ เน้ือที่ 132-0-22 ไร่ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ 
เน้ือที่ 81-3-67 ไร่รวมเน้ือที่ทั้งหมด 2,154-3-82 ไร่  

พบว่า เอกสารทั้ง 60 ฉบับ เป็นเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อตรวจสอบโดยละเอียด พบว่าปรากฏช่ือ 
ผู้ครอบครอง 3 ราย คือนางสมพร, น.ส.ชนาพรรณ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจนําเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วย



กฎหมายมายึดถือครอบครอง ทําประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการกระทําให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งเจ้าพนักงานท่ีดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จํานวน 5 คน ที่ได้ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ
ที่ดิน น.ส.3 ก ทั้ง 60 แปลง เน้ือที่2,154-3-82 ไร่ ในจํานวนน้ี มีอดีตปลัดอําเภอ ทําการแทนนายอําเภอจอมบึง เป็นผู้ลงนาม
คําสั่งให้ออกเอกสารน.ส.3 ก ต้ังแต่ช่วงปี 2521 ด้วย  

คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วตามรายละเอียดข้างต้น จึงเห็นว่าเป็นการกระทําที่เช่ือได้ว่า เป็นการกระทําความผิดตาม
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ประมวลกฎหมายที่ดินตามพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2497 และประมวลกฎหมายอาญา จึงให้ดําเนินคดีกับนางสมพร, น.ส.ชนาพรรณ, นายธนาธร และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันกระทํา
ความผิดอีก 5 คน  

รวมทั้งฟ้องแพ่ง จํานวน 147,063,223.15 บาทด้วย 

6. รู้ทั้งรู้ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข 85 

นายชีวะภาพได้ช้ีประเด็นสําคัญว่า จากการตรวจสอบ พบบันทึกการซื้อขายที่ดินดังกล่าว ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ดินกับผู้ซื้อขาย มี
การบันทึกถ้อยคําว่า  

“พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบข้อเท็จจริงแล้ว และที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึง
อาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้” 

น่ันหมายความว่า เจ้าตัวรับทราบอยู่แล้วว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และอาจมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิในวัน
ข้างหน้า แต่ก็ยังมีการยืนยันจะซื้อขายต่อ จึงเป็นการเจตนายืนยันครอบครองที่ดินโดยมิชอบ และเป็นหลักฐานสําคัญในการแจ้ง
ความดําเนินคดีครั้งน้ี 

7. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 
เพ่ือพิจารณาในมูลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (15) แล้ว 

8. ทั้งหมด เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับกรณีที่เก่ียวข้องกับนักธุรกิจ นักการเมืองดัง 

น่าแปลกใจ ร่ํารวยเงินทองมหาศาล แต่ทําไมต้องไปเบียดบังที่ดินรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า3 พันไร่ 

จะถูก-ผิด ว่ากันไปตามกฎหมายและข้อเท็จจริง ทั้งหมด ยังเป็นผู้บริสุทธ์ิ ยังมีสิทธ์ิช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเต็มที่ 

หวังว่า จะใช้ข้อเท็จจริงในการต่อสู้ ไม่ใช้การปลุกระดมมวลชน 

 

 

 

 



 
OUR Khung BangKachao ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียวราช
พัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ โครงการสวนกลางมหานคร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างโครงการ OUR Khung 
BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป่าไม้ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียวและบริหารจัดการ
เรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง 
กรมป่าไม้ กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความย่ังยืน กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา  เปิดเผยระหว่างลงนาม MOU ว่า โครงการ OUR Khung BangKachao ภายใต้การกํากับดูแลของมูลนิธิชัย
พัฒนา เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบสานพลังความร่วมมือ จากองค์กรช้ันนําทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ต้ังแต่ปี 61 มีเป้าหมายร่วมในการยกระดับและพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืนในทุกมิติ 
มีพ้ืนที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นอย่างสมดุล โดยน้อมนําศาสตร์พระราชา
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาสืบสานขยายผลตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ มาเป็นหลักในการดําเนินโครงการฯ 

ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวทําให้เกิดความร่วมมือ และคณะทํางานด้านต่าง ๆ 6 มิติ ได้แก่ การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว การจัดการนํ้า การ
จัดการขยะ การพัฒนาท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน การส่งเสริมอาชีพ และ การพัฒนาเยาวชนฯ ที่ต้องร่วมมือและเช่ือมโยงงานกัน ซึ่ง



การลงนามบันทึกข้อตกลงคร้ังน้ี เพ่ือกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ 1,276 ไร่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้เห็นเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ทั้ง 6 มิติ ของโครงการ OUR Khung BangKachao คงไว้ ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การให้
ชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นแนวทางการดูแลพ้ืนที่ในระยะยาวต่อไป 

 
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. 
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรม “Nong Pim” ระบบตรวจวัดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ต่างๆ สําหรับการ
พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเป็นพ้ืนที่ปอดแห่งใหม่ นับเป็นอีกงานที่ ปตท.ให้ความสําคัญ เน่ืองจาก ปตท. ได้สั่งสมองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากโครงการปลูกป่าฯ และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ในการฟ้ืนฟูป่าของ ปตท. 3 แห่ง จึงได้นําความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่มาร่วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKachao 

 
อย่างไรก็ตาม โครงการ OUR Khung BangKachao ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
มุ่งรักษาพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 6,000 ไร่ ในคุ้งบางกะเจ้า สร้างอัตลักษณ์พ้ืนที่สีเขียวต้นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตรปลอดภัย 
ขณะเดียวกัน ปตท. ยังให้การสนับสนุนกรมป่าไม้ในการฟ้ืนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 
ร่วมกับกรมป่าไม้บริหารจัดการเรียนรู้ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นพ้ืนที่สีเขียวสําหรับพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน และเป็นแลนด์มาร์กสําคัญอีกแห่งหน่ึงของคุ้งบางกะเจ้าต่อไป 



 
6 ก.พ. 2564 - 11:29 น. 

ประจวบฯ - เมื่อวันที่ 5 ก.พ. จากกรณี นายปรีดา สุขใจ นายอําเภอทับสะแก พร้อม นายพิธิวัฒน์ มาเอ่ียม ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่บ้านทุ่งตาแก้ว หมู่ที่ 10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือประชุม
ตรวจสอบสิทธ์ิการอนุญาตให้ประชาชนทํากินในพ้ืนที่ของรัฐ เช่น เขตป่า และพ้ืนที่สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้นําบุคคลที่เป็นเครือญาติ กับผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน เครือญาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เข้ามาเป็น
นอมินี ถือครองสิทธ์ิให้ในการเข้าทํากินในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ด้านหลังโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว และวัดทุ่งตาแก้ว มีพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ กว่า 200 ไร่ โดยชาวบ้านเตรียมทําเรื่องร้องเรียนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือยับย้ังในการออกเอกสารสิทธิ
ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แพร่ - ตํารวจห้วยไร่เจ๋ง สนธิกําลังร่วมกับป่าไม้ จับหนุ่มอุบลราชธานี ขบวนการลักลอบขนไม้ข้ามชาติ พบตาไม้-ตอไม้ประดู่ท่อน
อายุหลายร้อยปี อ้างรับจ้างขนมาจากพะเยาไปส่งที่อยุธยา แต่พบพิรุธทาสีอําพรางสุดท้ายไม่รอด 

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ร.ต.อ.สนิท รัตนกันทา พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ รับแจ้งจาก 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยไร่ว่า พบรถต้องสงสัยว่าบรรทุกไม้หวงห้ามมาผ่านด่าน จึงรายงาน พ.ต.ท.เมธี ย่ังยืน สวญ.สภ.ห้วยไร่ ทราบ 

เบ้ืองต้นขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ กําลังต้ังจุดตรวจ พบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์กระบะ ย่ีห้ออีซูซุ ดีแมกซ์ 
สีขาว ทะเบียน ปท 8388 อุบลราชธานี มีนายสุรสิทธ์ิ เค้าสา อายุ 34 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี เป็นคนขับรถ ตรวจค้นรถโดยรอบ
พบมีกลิ่นสีโชยออกมาอย่างแรงจึงเรียกตรวจสอบจนพบว่าที่กระบะท้ายรถมีผ้าใบคลุมอยู่ 

 
พอเปิดออกพบไม้จํานวนมาก ซึ่งทาสีเพ่ืออําพรางโดยให้ดูว่าเป็นไม้ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาแล้ว 
แต่ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่จึงทําให้เจ้าหน้าที่สามารถจับพิรุธได้จึงประสานนายพิษณุพันธ์ วงศ์ขันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ 
สจป.ที่ 3 สาขาแพร่, ร.ต.อ.อํานวย จันทะวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่งานตํารวจ กก.4 บก.ปทส., เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ 32 พะเยา โดย 
ด.ต.ภูดิส ต๊ะนิล และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมตรวจสอบไม้
ดังกล่าว 



โดยนายสุรสิทธ์ิให้การภาคเสธว่รับจ้างขนต้นไม้มาจาก จ.นครนายก ไปส่งที่ จ.เชียงใหม่ จากน้ันได้รับการติดต่อจากนายเจ๊ียบว่า
ให้ไปบรรทุกไม้จาก จ.พะเยา ให้ไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ส่งพิกัดที่จะให้ไปส่งของมาที่ไลน์ส่วนตัว โดยยังไม่ได้ตกลง
เรื่องค่าจ้างบรรทุก โดยมีเอกสารเพียงใบส่งของและใบเสร็จรับเงินที่ได้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งใบเสร็จระบุช่ือที่อยู่คนซื้อคือ 
ร้านพรรณิภา จ.บุรีรัมย์ 

 
จากการตรวจสอบไม้ทั้งหมดพบเป็นไม้ประดู่ท่อน 2 ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป 7 แผ่น ลักษณะเป็นตาไม้ ตอไม้ อายุหลาย100 ปี
ซึ่งเป็นที่นิยมของต่างชาติไม่พบรูปรอยดวงตราของรัฐหรือเอกชน หรือเคยผ่านการปลูกสร้างมาก่อน และไม่มีหลักฐานใดๆ  
มาแสดงจึงได้ต้ังข้อกล่าวหาฐาน ผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ข้อหาฐาน "มีไม้กระยาเลยหวงห้ามแปรรูปไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต",มาตรา 69 ฐาน "มีไม้กระยาเลยหวงห้ามซึ่งยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต" ,
มาตรา 70 ข้อหาฐาน "ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า
เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยกระทําผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทําผิดน้ัน"ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่ได้นําตัวนายสุรสิทธ์ิ พร้อมของกลางไม้ประดู่ทั้งหมด และรถยนต์ที่ใช้ นําส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี 
ตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมป่าไม้ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ”  
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมคนปฏิบัติงานพัฒนาการจัดการป่าในเมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างย่ังยืน 

โครงการน้ีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 แบ่งการอบรมออกเป็น 3 ช่วง 3 ระดับ รวม 80 ช่ัวโมง คือ 
ระดับต้น สําหรับการดูแลต้นไม้ขนาดความสูงไม่เกิน 3 เมตร ระดับกลาง สําหรับการดูแลต้นไม้ขนาด 5 เมตรขึ้นไป และระดับสูง 
ซึ่งจะเป็นการทบทวนทั้งหลักสูตร รวมถึงเรื่อง "คลินิกต้นไม้" หรือการซ่อมแซมต้นไม้ ตลอดจนการคํ้ายันต้นไม้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การที่คนเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงชีวิตของคนเมืองที่ต้องประสบกับปัญหามลพิษ เพ่ือดูแลต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ 
ให้สวยงามและปลอดภัย 

 



"เช่ือมั่นว่าด้วยพ้ืนที่ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไทแห่งน้ี ซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 
40 ไร่ ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณอันเขียวชอุ่มร่มรื่นกว่า 1,800 ต้น 73 ชนิด อายุมากกว่า 50 ปี จะเป็น "ห้องปฏิบัติการที่มี
ชีวิต" สามารถส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป" 

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจําภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานจัดการอบรม กล่าวว่า "ต้นไม้ใหญ่ต้องยืนต้นอยู่ได้ด้วยความแข็งแรง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรากจะต้องแข็งแรง ปัญหาต้นไม้ล้มส่วนใหญ่เกิดจากนําต้นไม้ที่ขุดล้อมนํามาปลูก โดยไม่ได้มีวางแผนการปลูก
อย่างถูกหลักวิธีเพ่ือให้รากยึดเกาะพ้ืนดินได้โดยสมบูรณ์ ตามหลักต้องมีการตัดแต่งก่ิงก้านเป็นวงรอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เติบโตเป็นทรงพุ่มสวยงาม และแข็งแรง ศาสตร์ของรุกขกรที่จัดอบรมข้ึนเป็นครั้งแรกร่วมกับกรมป่าไม้น้ี จะช่วยทําให้ผู้เข้า
อบรมสามารถดูแลต้นไม้ได้อย่างถูกหลักวิชาการซึ่งจะทําให้คนและต้นไม้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ และยั่งยืน" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เปิดเผยต่อประชากรโลกท่ีผ่านมา ทําให้เป็นที่ทราบกันดีว่า COVID-19 ที่แพร่ระบาด 
ในปัจจุบันเป็นสาเหตุทําให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆ และมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมักพบว่า มีการ
ติดเช้ือที่ปอด ซึ่งปอดและร่างกายที่แข็งแรงน้ัน เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ร่วมด้วย 

ด้วยพ้ืนที่กว่า 40 ไร่ ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณอันเขียวชอุ่มร่มรื่นกว่า 1,800 ต้น 73 ชนิด อายุมากกว่า 50 ปี ณ  
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จนส่งผลให้ที่ผ่านมาได้รับเหรียญรางวัลพระราชทานพฤกษนครา  
จากโครงการแมกไม้มิ่งเมืองระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวนจากกรุงเทพมหานคร นอกจากส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหน่ึงจนเรียกได้ว่าเป็น "ปอดของคนกรุงเทพฯ"  

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การท่ีคนเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ถือว่าเป็น
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับชีวิตของคนเมืองที่ต้องประสบกับปัญหามลพิษ เพ่ือดูแลต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ให้สวยงาม
และปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมริเริ่ม "หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ" เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลงานด้านการปรับภูมิทัศน์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจได้เข้าร่วมอบรมด้วย ซึ่งจะขยายผลจัดอบรมให้บุคคลภายนอกต่อไป เช่ือมั่นว่า ด้วยพ้ืนที่
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไทแห่งน้ีจะเป็นห้องปฏิบัติการท่ีมีชีวิต สามารถ
ส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 

ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจําภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ม.มหิดล ผู้ประสานงานจัดการอบรม กล่าวถึงรายละเอียดของ "หลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ" ว่าแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น 



สําหรับการดูแลต้นไม้ขนาดความสูงไม่เกิน 3 เมตรระดับกลาง สําหรับการดูแลต้นไม้ขนาด 5 เมตรขึ้นไป และระดับสูง ซึ่งจะเป็น
การทบทวนทั้งหลักสูตร รวมถึงเรื่อง "คลินิกต้นไม้" หรือการซ่อมแซมต้นไม้ ตลอดจนการคํ้ายันต้นไม้ด้วย 

" ต้นไม้ใหญ่ต้องยืนต้นอยู่ได้ด้วยความแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงรากจะต้องแข็งแรง ปัญหาต้นไม้ล้มส่วนใหญ่เกิดจากนําต้นไม้ที่
ขุดล้อมนํามาปลูก โดยไม่ได้มีวางแผนการปลูกอย่างถูกหลักวิธีเพ่ือให้รากยึดเกาะพ้ืนดินได้โดยสมบูรณ์ ตามหลักต้องมีการตัดแต่ง
ก่ิงก้านเป็นวงรอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เติบโตเป็นทรงพุ่มสวยงาม และแข็งแรง ศาสตร์ของรุกขกรที่จัดอบรมข้ึนเป็น
ครั้งแรกร่วมกับกรมป่าไม้น้ี จะช่วยทําให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลต้นไม้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ ทําให้คนและต้นไม้อยู่ร่วมกันอย่าง
มีดุลยภาพ และยั่งยืน" ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ โดยมี ร้อยเอก มาโนชน์ รุ่งวิรัตน์ 
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 และ ร้อยตรี เกียรติศักด์ิ แก้วมูล เป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็น
ภารกิจต่อเน่ืองจาก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ในการค้นหาผู้สูญหาย นางต้อย สิงห์โต อายุ 68 ปี ชาวบ้านหมู่ 14 ตําบลดอน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่หลงป่า 3 วัน 3 คืน 

สําหรับการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในวันน้ี (6 ก.พ.) หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ จัดชุดปฏิบัติการออกค้นหา 
ผู้สูญหาย แบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบท่ี 4 , ชุดที่ 2 ชุดปฏิบัติการกองร้อยลาดตระเวน
ระยะไกลท่ี 4, ชุดที่ 3 ชุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, ชุดที่ 4 ชุดสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมกว่า 
80 คน ปูพรมค้นหาพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณบ้านผู้สูญหาย รัศมีโดยรอบ 3 - 4 กิโลเมตร ผลปรากฏไม่พบร่องรอยผู้สูญหายดังกล่าว 

ต่อมานายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอําเภอเมืองพิษณุโลก ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์หญิงชราพลัดลงป่า เดินทางมาสรุปผล
การค้นหา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ, หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก, นักวิทยาการป่าไม้อุทยาน, 
กํานัน - ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติตําบลดอนทอง จากการหารือที่ประชุมพุ่งเป้าไปที่การถูกลักพาตัว หรือไปกับบุคคลอ่ืน
ต่างพ้ืนที่ เพราะจากการค้าหาเป็นระยะเวลา 3 วัน ไม่พบร่องรอย นอกจากกล่องนมแลคตาซอยตกอยู่บริเวณบ้านของเพ่ือนบ้าน 
ก่อนหายตัวไป แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด รอการพิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง ณ พ้ืนที่บริเวณเขาน้อย - เขาประดู่ บ้านหินลาด  
หมู่ที่ 4 ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 



 
จากการที่ นายอําเภอเมืองพิษณุโลก ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์หญิงชราพลัดลงป่า ลงพ้ืนที่ไปสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า หญิงชรา 
เป็นโรคอัลไซเมอร์เดินหายออกจากบ้าน มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้าย แต่น่าสงสัย กรณีมีเงินพกติดตัวไปจํานวน 13,000 บาท หว่ันเกิด
เหตุการณ์ร้าย แต่วันน้ี (6 ก.พ.) ยังประเมินว่า เป็นผู้พลัดหลงป่า ซึ่งได้สั่งการให้แบ่งกระจายกําลังค้นหาภาคพ้ืนที่ดิน ตามลําคลอง 
ลําห้วยพุ่มไม้ต่างๆ ส่วนในภาคพ้ืนอากาศได้รับการสนับสนุนจากทีมร่มบิน ของ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 11 (พิษณุโลก)  
ช่วยส่องหา แต่ปัญหาก็คือ ยังไม่ทราบว่า นางต้อยมุ่งหน้าไปทิศทางใด แต่ก็เช่ือว่า ทีมค้นหาได้สอบสวนผู้พบเห็นครั้งสุดท้าย 
และทีมค้นหาน่าจะทํา มั่นใจว่า มีกําลังใจดี เน่ืองจาก มีผู้จิตใจงาม มอบอาหารเพ่ือยังชีพ อาทิเช่น เน้ือไก่สด ปลา นํ้าด่ืมฯลฯ  
ไว้เป็นเสบียงแก่ทีมกู้ภัยค้นหากว่า 100 ชีวิตที่กินและนอนอยู่ในพ้ืนที่ คาดว่า จะใช้เวลาค้นหาพอสมควร 

ขณะที่ชาวบ้านจิตอาสาได้ช่วยทีมกู้ภัยมืออาชีพเดินค้นหาไปทั่วหมู่บ้านที่เช่ือว่า นางต้อย สิงห์โต เดินไป อาทิ ตามเทือกเขาน้ําดํา 
และบริเวณป่ารกทึบและใต้ต้นไม้สูง แม้สภาพไม้ยืนต้นดูโปร่งบ้างยามฤดูแล้ง แต่สภาพพ้ืนที่โล่งกว้าง เหมือนกัน คือ มีภูเขาตามแนว 
3 อําเภอติดต่อ (อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอวังทอง อําเภอเมือง) ลักษณะถิ่นทุรกันดาร และนางต้อย เป็นหญิงชรา ใส่ชุดคอกระเช้า 
สีเขียวดํา กางเกงสามส่วนสีกรมท่า สวมรองเท้าแตะ ก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป ไม่เป็นที่สะดุดตา จึงยากต่อการค้นหา ทําให้
เวลาน้ี ยังไม่ทราบชะตากรรม 

นอกจากน้ี กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ได้จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าสนับสนุนช่วยเหลือการหาหญิงชรา
พลัดหลงออกจากบ้าน ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังบุตรสาวของผู้สูญหายแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ของ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางต้อย สิงห์โต อายุ 68 ปี ผู้เป็นมารดาได้เดินพลัดหลงเข้าไปในพ้ืนที่ป่า บริเวณเขาน้อย เขาประดู่ 
บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากน้ัน นายอําเภอเมืองพิษณุโลก, ฝ่ายปกครอง, กํานัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน, หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน, จิตอาสาภัยพิบัติตําบลดอนทอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ระดมพลออก
ค้นหามาจนถึงปัจจุบัน 

 


