
สรุปขาวประจําในวันที ่29 เม.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- 'เสรีพิศุทธ'ฟอง'สิระ'หมิ่นประมาท (มติชน 29 เมษายน 2564 หนา 5) 
- นายทุนรุก ปาชายเลน (ไทยรัฐ 29 เมษายน 2564 หนา 1,6) 

ขาวเว็บไซต 
นายทุนรุกปาชายเลน "ทาเรือ-ฟารม" ทช.ดําเนินคดี (ไทยรัฐ 29 เมษายน 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2079863 
จนท.สนธิกําลังตรวจยึดพื้นท่ีปาชายเลนท่ีสมุทรปราการ หลังถูกนายทุนยึดครอง (ไทยรัฐ 28 เมษายน 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2079906 
"อธิบดีกรมทะเล" บุกยึดพื้นท่ีปาชายเลนถูกนายทุนบุกรุก 136 ไร จ.สมุทรปราการ (เดลินิวส 28 เมษายน 2564) 
https://dailynews.co.th/article/839970 
“อธิบดีกรมทะเล” บุกยึดพื้นท่ีปาชายเลน นายทุนบุกรุก 136 ไร  “วราวุธ” ยํ้าประชาชน กําลังสําคัญรักษาปา 
(มติชน 28 เมษายน 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2695349 
5 หนวยงาน จัดประชุมวิชาการ “ปาไม เพื่อปวงชน” ชูใชเทคโนฯ-เปล่ียนปาไมใหทันการเปล่ียนแปลง 
(สยามรัฐ 28 เมษายน 2564) 
https://siamrath.co.th/n/239655 
คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร จัดประชุมวิชาการปาไม (บานเมือง 29 เมษายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/education/232126 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15754
วันที่: พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธ์'ฟ้อง'สิระ'หมิ่นประมาท

รหัสข่าว: C-210429038071(28 เม.ย. 64/08:14) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.21 Ad Value: 13,431 PRValue : 40,293 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23109
วันที่: พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: นายทุนรุก ป่าชายเลน

รหัสข่าว: C-210429009054(29 เม.ย. 64/05:23) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 38.18 Ad Value: 83,996 PRValue : 251,988 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
เจ้าหน้าท่ีสนธิกําลังตรวจพ้ืนท่ีป่าชายเลนย่านบางปู หลังนายทุนรุกป่ากว่า 136 ไร่ จัดแบ่งสร้างเป็นท่าเรือ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา และท่ีจอดรถ กั้นร้ัว
มิดชิดห้ามคนภายนอกเข้า เร่งแจ้งความดําเนินคดีกับกลุ่มนายทุน ขณะท่ี “วราวุธ” เผยตั้งธงคืนผืนป่าจากเดิม 102.49 ล้านไร่ ให้เพ่ิมข้ึน 129.41 
ล้านไร่ หวังได้ความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีสนธิกําลังตรวจพ้ืนท่ีป่าชายเลนมีนายทุนรุกป่า เปิดเผยเม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 28 เม.ย. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 2 พร้อมเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการฉลามขาว สนธิ
กําลังร่วมกับชุดปฏิบัติการกรมป่าไม้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรปราการ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
จ.สมุทรปราการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง รวม 30 นาย เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ี
ป่าชายเลนท่ีถูกบุกรุกครอบครองในพ้ืนท่ีหมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ภายหลังจากได้รับการร้องเรียนว่า มีนายทุนเข้ามายึดครองพ้ืนท่ี
ป่าชายเลนจํานวน 2 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ 

เจ้าหน้าท่ีต้องเดินเท้าเข้าไปยังป่าชายเลนลึกจากถนนประมาณ 1 กม. พบว่าในแปลงท่ี 1 บุกรุกครอบครองทําบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (บ่อปลา) และที่พัก 
มีเนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ส่วนแปลงท่ี 2 บริษัทเอกชนบุกรุกถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ีทําท่าเรือ ท่ีจอดรถ และทําบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กั้น
แนวรั้วห้ามบุคคลภายนอกเข้า รวมเนื้อท่ี 130 ไร่ 58 ตารางวา 

นายโสภณกล่าวว่า ภายหลังจากลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบว่าพ้ืนท่ีท้ัง 2 แปลงมีสภาพเป็นป่าชายเลน น้ําทะเลท่วมถึงเป็นพ้ืนท่ีป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 ไม่สามารถครอบครองมาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนได้อย่างแน่นอน หลังจากนี้ร่วมลงชื่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมภาพถ่ายมุมสูง 
เข้าดําเนินการกล่าวโทษกับผู้บุกรุกต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางปู และสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งกําหนดแนวทางเร่งปราบปรามการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ัวประเทศ พร้อมใช้มาตรการทางการกฎหมายดําเนินการต่อ
ผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง 

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แนวทางการรักษาและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศหัวใจสําคัญคือ 
ความร่วมแรงร่วมใจของพ่ีน้องประชาชน และทุกภาคส่วนในการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า นอกจากนี้ การปราบปรามผู้กระทําความผิดและผู้บุก
รุกผืนป่า สนธิกําลังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก เพ่ือนํามาฟ้ืนฟูและเพ่ือการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน มีความเป็นไปได้สูงหาก
ประชาชนร่วมมือกันจริงจังเหมือนท่ีผ่านมา ผืนป่าของประเทศไทยจะสามารถเพิ่มข้ึนจาก 102.49 ล้านไร่ในปัจจุบัน เป็น 129.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
40 ของพ้ืนท่ีประเทศได้อย่างไม่ยากนกั 

 

 



 

 
จนท.กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สนธิกําลังหลายฝ่ายรวม 30 นาย เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีถูกนายทุนบุกรุกท่ี ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
รวม 2 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ เตรียมแจ้งความเอาผิดผู้บุกรุก 

เม่ือวันท่ี 28 เม.ย.64 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งท่ี 2 พร้อมเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการฉลามขาว สนธิกําลังร่วมกับชุดปฏิบัติการกรมป่าไม้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง รวมกว่า 30 นาย เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีถูกบุกรุกครอบครอง ในพ้ืนท่ีหมู่ 4  
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ภายหลังจากได้รับการร้องเรียนว่า มีนายทุนเข้ามายึดครองพ้ืนท่ีป่าชายเลน จาํนวน 2 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ 

เม่ือไปถึง เจ้าหน้าท่ีได้เดินเท้าเข้าไปยังป่าชายเลนท่ีอยู่ลึกจากถนนประมาณ 1 กิโลเมตร พบว่าในแปลงท่ี 1 มีการบุกรุกครอบครองทําบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําและท่ีพัก เนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ส่วนแปลงท่ี 2 มีบริษัทเอกชน บุกรุกถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ี มีการถมดินลักษณะทํา
ท่าเรือ และมีการกั้นร้ัวห้ามเข้าพ้ืนท่ี และจัดทําบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมเนื้อท่ีกว่า 130 ไร่ 58 ตารางวา 

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ภายหลังจากลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบว่า พบว่าพ้ืนท่ีท้ัง 2 แปลง มีสภาพเป็นป่า
ชายเลนน้ําทะเลท่วมถึง ถือเป็นพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ไม่สามารถครอบครองมาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนได้อย่างแน่นอน 
หลังจากนี้และได้ร่วมลงชื่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าดําเนินการกล่าวโทษกับผู้บุกรุกต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางปู 

 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวด้วยว่า พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ี ติดตามผลการดําเนินคดีอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กําหนดแนวทางในการเร่งปราบปรามการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ัวประเทศ พร้อมใช้มาตรการ
ทางการกฎหมายดําเนินการต่อผู้กระทําผิดอย่างจริงจังต่อไป 

 

 



 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนตัวได้จากความร่วมมือของพ่ี
น้องประชาชน ยํ้าเป้าเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าจาก 102.49 ล้านไร่ ในปัจจุบัน เป็น 129.41 ล้านไร่ ไม่ใช่เร่ืองยากหากทุกฝ่ายร่วมมือ ด้านกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลน จํานวน 2 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 ตําบลบางปูใหม่ 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมวางแผนปราบปรามการบุกรุกทุกผืนป่าชายเลนท่ัวประเทศ 

นายวราวุธ  กล่าวในวันน้ีว่า แนวทางการรักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ หัวใจสําคัญ คือ ความร่วมแรงร่วมใจของพ่ีน้องประชาชน และทุก
ภาคส่วนในการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า นอกจากน้ี อีกกลยุทธ์ท่ีสําคัญ ได้แก่ การปราบปรามผู้กระทําความผิดและผู้บุกรุกผืนป่า ซ่ึงท่ีผ่าน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนธิกําลังร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก เพ่ือนํามาฟ้ืนฟูและเพ่ือการอนุรักษ์
อย่างย่ังยืน ซ่ึงภาพรวมของการดําเนินงานท่ีผ่านมา เห็นผลเป็นท่ีประจักษ์ ผืนป่าชายเลนของประเทศเพิ่มข้ึนกว่า 2 แสนไร่ และจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 
เช่นนี้ ซ่ึงตนและนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันหาแนวทางและมาตรการในการรักษาผืนป่าเดิม
ให้คงอยู่ และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศให้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงตนคิดว่า มีความเป็นไปได้สูง หากพี่น้องประชาชนร่วมมือกันจริงจังเหมือนท่ี
ผา่นมา ผืนป่าของประเทศไทยจะสามารถเพ่ิมข้ึนจาก 102.49 ล้านไร่ ในปัจจุบัน เป็น 129.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศได้อย่างไม่
ยากนัก ท้ังนี้ ตนอยากฝากกับพ่ีน้องประชาชนทุกคนไว้ว่า “ด้วยกําลังพลท่ีจํากัดของหน่วยงานรัฐ คงไม่สามารถลาดตระเวนและดูแลพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ัว
ประเทศกว่า 102.49 ล้านไร่ ได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น พ่ีน้องคนไทยทุกคน คือ กําลังพลสําคัญท่ีจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลและปกป้องผืนป่าของ
ประเทศมิให้ถูกบุกรุกทําลาย” หากพบเห็นการกระทําความผิดให้รีบประสานแจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือเร่งดําเนินการ ก่อนท่ีเราจะสูญเสียผืนป่าท่ี
เราอุตสาห์ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลจนฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ และช่วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์ส่งต่อให้ลูกหลานเราอีกหลายล้านไร่ ต่อไป  นายวราวุธ 
กล่าวยืนยันความมั่นใจ 

 



โดยภายหลังการลงพ้ืนท่ีตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า 
วันนี้ (28 เมษายน 2564) ตน พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 2 พร้อมเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการฉลามขาว สนธิกําลังร่วมกับชุดปฏิบัติการกรมป่าไม้ กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง รวมกว่า 30 นาย เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีถูกบุก
รุกครอบครอง จํานวน 2 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในแปลงท่ี 1 ถูกบุกรุก
ครอบครองทําบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและท่ีพัก เนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา  และแปลงท่ี 2 มีการบุกรุกถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ีโดยมีการ
ถมดินลักษณะทําท่าเรือ มีการก้ันร้ัวห้ามเข้าพ้ืนท่ี และจัดทําบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เนื้อท่ี 130 ไร่ 58 ตารางวา โดยท้ัง 2 แปลง มีสภาพเป็นป่าชาย
เลนน้ําทะเลท่วมถึงเป็นพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

ท้ังนี้ ได้ดําเนินการกล่าวโทษดําเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบางปูแล้วและตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีติดตามผลการ
ดําเนินคดีอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี ตนได้ให้กําลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุกคนท่ีมุ่งม่ันต้ังใจ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ์และปกป้องผืนป่าและทรัพยากรทางทะเลในระดับพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้กําหนดแนวทางในการเร่งปราบปรามการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ี
ป่าชายเลนท่ัวประเทศ พร้อมใช้มาตรการทางการกฎหมายดําเนินการต่อผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง อธิบดี ทช.กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
“อธิบดีกรมทะเล” บุกยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลนถูกนายทุนบุกรุก 136 ไร่  “วราวุธ” ยํ้าประชาชน คือ กําลังสําคัญรักษาป่า 

การสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ เนื่องจากการถูกบุกรุกทําลายและเปล่ียนสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ยังคงพบเห็นได้ในหลายพ้ืนท่ี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศได้พยายามเร่งกําหนดแนวทาง
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายป่า โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เผยว่า ท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนตัวได้จากความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชน ยํ้าเป้าเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าจาก 102.49 ล้านไร่ ในปัจจุบัน เป็น 129.41 
ล้านไร่ ไม่ใช่เร่ืองยากหากทุกฝ่ายร่วมมือ ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลน จํานวน  
2 แปลง เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมวางแผนปราบปรามการบุกรุกทุกผืนป่าชายเลน
ท่ัวประเทศ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวในวันนี้ว่า แนวทางการรักษาและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ของ
ประเทศ หัวใจสําคัญ คือ ความร่วมแรงร่วมใจของพ่ีน้องประชาชน และทุกภาคส่วนในการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า นอกจากน้ี อีกกลยุทธ์ท่ี
สําคัญ ได้แก่ การปราบปรามผู้กระทําความผิดและผู้บุกรุกผืนป่า ซ่ึงท่ีผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนธิกําลังร่วมกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการยึดคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุก เพ่ือนํามาฟ้ืนฟูและเพ่ือการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน ซ่ึงภาพรวมของการดําเนินงานท่ีผ่านมา เห็นผลเป็นท่ี
ประจักษ์ ผืนป่าชายเลนของประเทศเพิ่มข้ึนกว่า 2 แสนไร่ และจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เช่นนี้ ซ่ึงตนและนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ได้ร่วมกันหา
แนวทางและมาตรการในการรักษาผืนป่าเดิมให้คงอยู่ และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศให้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงตนคิดว่า มีความเป็นไปได้สูง หาก
พ่ีน้องประชาชนร่วมมือกันจริงจังเหมือนท่ีผ่านมา ผืนป่าของประเทศไทยจะสามารถเพ่ิมข้ึนจาก 102.49 ล้านไร่ ในปัจจุบัน เป็น 129.41 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศได้อย่างไม่ยากนัก 

 



“อยากฝากกับพ่ีน้องประชาชนทุกคนไว้ว่า  ด้วยกําลังพลท่ีจํากัดของหน่วยงานรัฐ คงไม่สามารถลาดตระเวนและดูแลพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ัวประเทศกว่า 
102.49 ล้านไร่ ได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น พ่ีน้องคนไทยทุกคน คือ กําลังพลสําคัญท่ีจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลและปกป้องผืนป่าของประเทศมิให้ถูกบุก
รุกทําลาย หากพบเห็นการกระทําความผิดให้รีบประสานแจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือเร่งดําเนินการ ก่อนท่ีเราจะสูญเสียผืนป่าท่ีเราอุตสาห์ช่วยกัน
อนุรักษ์ ดูแลจนฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ และช่วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์ส่งต่อให้ลูกหลานเราอีกหลายล้านไร่ ต่อไป นายวราวุธ กล่าวยืนยันความ
ม่ันใจ”รัฐมนตรีทส. กล่าว 

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวภายหลังการลงพ้ืนท่ีตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ 
ว่า วันนี้ (28 เมษายน 2564) ตน พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีทช. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งท่ี 2 พร้อมเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการฉลามขาว สนธิกําลังร่วมกับชุดปฏิบัติการกรมป่าไม้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง รวมกว่า 30 นาย เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีถูกบุกรุกครอบครอง จํานวน 2 แปลง 
เนื้อท่ีรวมกว่า 136 ไร่ ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
นายโสภณ กล่าวว่า โดยในแปลงท่ี 1 ถูกบุกรุกครอบครองทําบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและท่ีพัก เนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา และแปลงท่ี 2 มีการ
บุกรุกถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ีโดยมีการถมดินลักษณะทําท่าเรือ มีการกั้นร้ัวห้ามเข้าพ้ืนท่ี และจัดทําบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เนื้อท่ี 130 ไร่ 58 
ตารางวา โดยทั้ง 2 แปลง มีสภาพเป็นป่าชายเลนน้ําทะเลท่วมถึงเป็นพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ท้ังนี้ ได้ดําเนินการกล่าวโทษ
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบางปู แล้วและตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินคดีอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี้ ตนได้ให้กําลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุกคนท่ีมุ่งม่ันต้ังใจ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นกําลังสําคัญในการอนุรักษ์และปกป้องผืนป่า
และทรัพยากรทางทะเลในระดับพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้กําหนดแนวทางในการเร่งปราบปรามการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ัวประเทศ 
พร้อมใช้มาตรการทางการกฎหมายดําเนินการต่อผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 หน่วยงาน จัดประชุมวิชาการประจําปี “ป่าไม้ เพ่ือปวงชน” ในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 28 เม.ย. ท่ีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการการป่าไม้ประจําปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยในปีนี้ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปีแห่งการสถาปนาคณะวนศาสตร์ โดยมี นาย
จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การป่าไม้เพ่ือปวงชน” 
และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กําหนดจัดการประชุม 3 วัน ระหว่างวันท่ี 28-30 
เมษายน 2564 ประกอบด้วยการเสวนา การอภิปราย การนําเสนอผลงานวิชาการทุกสาขาด้านการป่าไม้ กว่า 60 เร่ือง 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดจาก
ผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้า และแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวนศาสตร์ และเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงผลงานทางวิชาการ แสดงความ
คิดเห็นด้านทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน สําหรับในปีนี้ คณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีแว่นไม้สัก 5 หน่วยงานหลักทางด้านการป่าไม้ของประเทศ เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ คณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น ท้ัง 5 หน่วยงานหลักจะต้องรักษาแว่นไม้สักไว้ เพ่ือส่งมอบให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพในปีถัดไป จึงถือเป็น 
แว่นไม้ภารกิจ stem disc of mission เป็นสัญลักษณ์ เพ่ือให้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจําทุกปี 

นอกจากนี้ การประชุมคร้ังนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาคณะวนศาสตร์ 84 ปี เร่ิมจาก ปี พ.ศ.2479 ท่ี รร.ป่าไม้แพร่ ได้ผลิตบุคลากรด้าน
ป่าไม้ มากกว่า 10,000 คน และผลงานวิชาการมากมาย โดยได้มีบทบาทกําหนดนโยบายท้ังระดับชาติและนานาชาติ มีศิษย์เก่าในระดับสูงและมี
ชื่อเสียงท้ังภาครัฐและเอกชน กระจายอยู่ในแวดวง การป่าไม้ และ ด้านอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ ขอฝากแนวคิดและความหวังในฐานะผู้หนึ่งท่ีเป็นนักวิชาการด้านป่าไม้ว่า การป่าไม้ ต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์ และใช้ป่าไม้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ําของประเทศ ตลอดจนจะต้องบูรณาการการทํางาน เพ่ือให้นักวิชาการป่าไม้ เป็น พระเอก ไม่เป็น ผู้ร้ายในสายตาประชาชน 
และกล่าวถึงมาตรฐานวิชาชีพ มีไว้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดอาชีพการป่าไม้ แก่ประชาชนชาวไทย 

สําหรับสาระสําคัญของปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การป่าไม้เพ่ือปวงชน” โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า ท่านปลัดกระทรวงฯ กล่าวส่งเสริมการใช้วิชาการป่าไม้ในการบริหารงานป่าไม้ ใช้วิชาการวนศาสตร์ในการกําหนด



นโยบายป่าไม้ Net zero carbon balance โดยการเพิ่มการปลูกป่า การส่งเสริม การกระจายอํานาจการป่าไม้ให้ท้องถ่ินให้มากข้ึน การใช้
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการป่าไม้ให้ทันการเปลี่ยนแปลง ของโลก ซ่ึงนับว่าเป็นแนวคิดในการบูรณาการการป่าไม้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจําปี 2564 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ท่ี www.conference.forest.ku.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวจินตนา กลิ่นหวล ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2561 4761 ต่อ 1501-1503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และภาคประชาชน จัดประชุมทางวิชาการป่าไม้ ประจําปี 2564 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี คณะวนศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดจากผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้า และแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นเวที
ให้นิสิตได้แสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน 

การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจําปี 2564 จัดข้ึนในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “84 ปี วิชาการป่าไม้เพ่ือปวงชน” ระหว่างวันท่ี 28-30 เมษายน 
2564 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ 2 เร่ือง ได้แก่ “การป่าไม้เพ่ือปวงชน” โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเร่ือง “วนวัฒนวิทยา : การปลูกไม้ป่าวิถีใหม่ไปด้วยกัน” 

การเสวนาวิชาการ 5 เร่ือง ได้แก่ “ป่าไม้ไทยกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ” “ชุมชนไม้มีค่าและป่าเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน” 
“วนวัฒนวิทยากับการแก้ปัญหาท่ีดินรกร้างว่างเปล่า” “ชวนคุยชวนคิด : มุมมองและทัศนะต่อป่าชุมชนในบริบทใหม่” และ “การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 2” นอกจากนี้ยังมี การประกวดและนําเสนอผลงานวิชาการ (บรรยาย, โปสเตอร์) และการ
อภิปราย 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.conference.forest.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีนางสาวจินตนา กลิ่นหวล ศูนย์วิจัยป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ โทรศัพท์ 0- 2561 -4761 ต่อ 1501 – 1503 




