
สรุปขาวประจําในวันที ่18 ม.ิย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: คอลัมน แวดวงทูเดย: เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (มติชน 18 มิถุนายน 2564 หนา 12) 
- ภาพขาว: ติดตามความคืบหนา (มติชนสุดสัปดาห 18-24 มิถุนายน 2564 หนา 6) 
- ภาพขาว: คอลัมน ซอกแซก108: ลงพื้นท่ี (ขาสด 18 มิถุนายน 2564 หนา 8) 
- ลุยฟนฟูสรางเสริมแหลงนํ้าชุบชีวิต แกปญหาชางปาออกหากิน (แนวหนา 18 มิถุนายน 2564 หนา 9) 
- อัยการมุกดาหารใหประกันตัว"ลุงพล"คดีรุกปาสงวนสรางวังพญานาค   (ผูจัดการรานวัน 360o 18 มิถุนายน 2564 หนา 11) 
- คอลัมน ขาวส้ันทันโลก: รุกปาปลูกทุเรียน (ไทยรัฐ 18 มิถุนายน 2564 หนา 12) 
- ภาพขาว: รุกปา (มติชน 18 มิถุนายน 2564 หนา 11) 
- แจงจับนายทุนบุกรุกปาสงวน (มติชน 18 มิถุนายน 2564 หนา 11) 

ขาวเว็บไซต 

กาแฟอินทนิล ต้ังเปาสงมอบ “แกวยอยสลาย” 5 แสนใบ! ชวนใชสิทธ์ิผานโปรลดแลกซื้อ  
(ผูจัดการออนไลน 17 มิถุนายน 2564) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000058535 
อินทนิล – กรมปาไม หนุนโครงการ “แกวเพาะกลา” ปท่ี 3 ต้ังเปา 5 แสนใบจาก (MLMNEWS ONLINE 17 มิถุนายน 2564) 
https://mlmnewsonline.com/?p=7241 
"เขาพระยาเดินธง"ซีพีเอฟปนตนแบบ‘ปลูกปา’ (ฐานเศรษฐกิจ 17 มิถุนายน 2564) 
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/484332 
ลุยฟนฟูสรางเสริมแหลงนํ้าชุบชีวิต แกปญหาชางปาออกหากินนอกพื้นท่ี (แนวหนา 18 มิถุนายน 2564) 
https://www.naewna.com/local/580999 
ปาไม ส่ังฟอง ‘ลุงพล-2 ยูทูบเบอร’ 5 ขอหา คดีสรางวังพญานาค บุกรุกปาสงวน กอนนัดสงตัวใหอัยการมุกดาหาร 
(มติชน 17 มิถุนายน 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2781003 
ตํารวจปาไมส่ังฟอง “ลุงพล” ยูทูบเบอร 2 คน รวม 5 ขอหา (สํานักขาวไทย 17 มิถุนายน 2564) 
https://tna.mcot.net/region-719549 
กรมอุทยานฯ ลุยติดปายคําส่ังขับไล-รื้อถอน หลังนายทุนรุกเขต อช.ลําคลองงูกวา 592 ไร  
(ผูจัดการออนไลน 17 มิถุนายน 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000058658 
กรมอุทยานฯลุยติดปายคําส่ังขับไล-รื้อถอนนายทุนรุกเขต อช.ลําคลองง ู(แนวหนา 17 มิถุนายน 2564) 
https://www.naewna.com/local/581006 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15804
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: เพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-210618020050(18 มิ.ย. 64/03:59) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 10.85 Ad Value: 16,817.50 PRValue : 50,452.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2131
วันที่: ศุกร์ 18 - พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่าง)

ภาพข่าว: ติดตามความคืบหน้า

รหัสข่าว: C-210618031027(18 มิ.ย. 64/04:27) หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 11.23 Ad Value: 4,155.10 PRValue : 12,465.30 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11160
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ซอกแซก108: ลงพื้นที่

รหัสข่าว: C-210618012034(18 มิ.ย. 64/03:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.84 Ad Value: 19,624 PRValue : 58,872 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14660
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยฟื้นฟูสร้างเสริมแหล่งน้ำชุบชีวิต แก้ปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่

รหัสข่าว: C-210618005085(18 มิ.ย. 64/06:20) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 42.46 Ad Value: 38,214 PRValue : 114,642 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3456
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: อัยการมุกดาหารให้ประกันตัว"ลุงพล"คดีรุกป่าสงวนสร้างวังพญานาคพร้อม2ยูทูบเบอร์

รหัสข่าว: C-210618040075(18 มิ.ย. 64/05:21) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 51.98 Ad Value: 62,376 PRValue : 187,128 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3456
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: อัยการมุกดาหารให้ประกันตัว"ลุงพล"คดีรุกป่าสงวนสร้างวังพญานาคพร้อม2ยูทูบเบอร์

รหัสข่าว: C-210618040075(18 มิ.ย. 64/05:21) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 51.98 Ad Value: 62,376 PRValue : 187,128 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23159
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่าปลูกทุเรียน

รหัสข่าว: C-210618039066(17 มิ.ย. 64/07:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.68 Ad Value: 7,348 PRValue : 22,044 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15804
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

ภาพข่าว: รุกป่า

รหัสข่าว: C-210618038046(17 มิ.ย. 64/08:28) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 14.12 Ad Value: 21,886 PRValue : 65,658 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15804
วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: แจ้งจับนายทุนบุกรุกป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210618038044(17 มิ.ย. 64/08:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.30 Ad Value: 14,630 PRValue : 43,890 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
ร้านกาแฟอินทนิล ชวนคุณส่งมอบแก้วย่อยสลายให้กรมป่าไม้นําไปเพาะกล้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ลดการใช้ถุงดําเปลี่ยนเป็นวัสดุท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ต้ังเป้า 5 แสนใบถึงสิ้นปีนี้ ผ่านโครงการ “แก้วเพาะกล้า” ด้วยการมอบส่วนลดใบละ 1 บาท สําหรับ
แกว้พลาสติกชีวภาพท่ีใช้แล้วทุกใบของอินทนิล 

นายเสรี อนุพันธนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด กล่าวว่า “อินทนิลมีความยินดีอย่างย่ิงในการสนับสนุนโครงการลดใช้ถุงดํา
และเปล่ียนมาใช้วัสดุย่อยสลาย ในส่วนงานผลิตกล้าไม้ ของสํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ซ่ึงแม้ว่าแก้วย่อยสลายของอินทนิลจะเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ถ้าสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดขยะต่อได้อีกก็เป็นเร่ืองท่ีดีมาก และถือเป็นการจัดการท่ีสมบูรณ์ โดยท่ีผ่านมาเรา
สนับสนุนให้เกิดการนาํแก้วใช้แล้ว ส่งมอบให้กรมป่าไม้ผ่านโครงการแก้วเพาะกล้า 

 “ในปีแรกเรามอบส่วนลด 5 บาท สําหรับการส่งมอบแก้วใช้แล้ว 10 ใบ ในปีนี้เราปรับเงื่อนไขให้น่าสนใจข้ึน ด้วยการมอบส่วนลด 5 บาท สําหรับ
การส่งมอบแก้วใช้แล้ว 5 ใบ และพิเศษ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนท่ีผ่านมา ลูกค้าสามารถสะสมแก้วได้สูงสุดถึง 50 ใบ เพ่ือใช้แทน
ส่วนลด 50 บาท สําหรับการซ้ือเคร่ืองด่ืม 1 แก้ว ท่ีร้านอินทนิลทุกสาขาท่ัวประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้” 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมป่าไม้ใช้ถุงดําพลาสติกสําหรับเพาะกล้าไม้ ปีละ 100 ล้านใบ ซ่ึงท่านนายกรัฐมนตรี
เองก็ได้มีคําสั่งให้กรมป่าไม้หาแนวทางในการใช้วัสดุย่อยสลายมาโดยตลอด แต่พลาสติกชีวภาพก็มีต้นทุนและเงื่อนไขการใช้งานท่ีค่อนข้างจํากัด ท่ี
ผ่านมาอินทนิลผลิตแก้วย่อยสลายปีละ 20 กว่าล้านใบ ถ้าลูกค้าทุกคนของอินทนิลช่วยกันรวบรวมแก้วใช้แล้วส่งมอบให้กรมป่าไม้ผ่านโครงการแก้ว
เพาะกล้า  

"เราจะสามารถลดการใช้ถุงดําไปได้ถึง 20% ซ่ึงกรมป่าไม้ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์อย่างเต็มท่ี และหวังว่าหลังจากนี้ เราจะ
สามารถรวบรวมแก้วจากโครงการได้มากข้ึนเร่ือยๆ สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณอินทนิล ร้านกาแฟสีเขียวภาคเอกชนท่ีช่วยขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากการแบกรับต้นทุนของการใช้แก้วย่อยสลายซ่ึงสูงกว่าแก้วพลาสติกโดยท่ัวไปถึง 3 เท่าแล้ว อินทนิลยังยินดีมอบ
ส่วนลดให้อีกใบละ 1 บาท สําหรับลูกค้าท่ีนําแก้วใช้แลว้มามอบให้กรมป่าไม้อีกด้วย” 

 



นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความย่ังยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เสริมว่า “การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายหลักของกล่มธุรกิจบางจากฯ เป็นพันธกิจท่ีเราให้ความสําคัญมา
ตลอดระยะเวลา 15 ปีของอินทนิล ผ่านโครงการท่ีอินทนิลริเร่ิมเป็นรายแรกๆ ด้วยความมุ่งม่ันและจริงจังอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การสนับสนุนให้ลูกค้า
ใช้แก้วส่วนตัว การเปลี่ยนแก้วทุกใบเป็นแก้วย่อยสลายท่ีผลิตจากพืช 100% เปลี่ยนเป็นถุงกระดาษ เปลี่ยนเป็นหลอดย่อยสลาย เปล่ียนเป็นฝายก
ด่ืม เหล่านี้มีต้นทุนท่ีสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ท่ัวไป และอินทนิลไม่ได้ทําเพราะเป็น CSR แต่เราทํามาจากแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจอย่างแท้จริง” 

ปัจจุบัน ร้านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ภายใต้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีสาขารวม 700 สาขาท่ัว
ประเทศ แบ่งเป็นในสถานีบริการน้ํามันบางจากประมาณ 450 สาขา และนอกสถานีบริการนํ้ามันบางจากอีกประมาณ 250 สาขา โดยในปี 2563 ท่ี
ผ่านมา อินทนิลได้รับรางวัลรางวัลบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards  

ซ่ึงข้อมูล ณ ปี 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด คือผู้ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ ท่ีย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ด้วย
แนวความคิดท่ีว่า “เพราะ 1 แก้วของอินทนิล ไม่ใช่แค่การด่ืมกาแฟ แต่คือการบริโภคด้วยจิตสํานึกท่ีดี และร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไปพร้อมกัน 
Inthanin Natural Cup อินทนิลทุกแก้วของคุณ เพ่ือโลกของเราทุกคน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อินทนิล – กรมป่าไม้ หนุนโครงการ “แก้วเพาะกล้า” ปีท่ี 3 ตั้งเป้า 5 แสนใบจาก 

17 มิถุนายน 2021 

อินทนิล ชวนคุณส่งมอบแก้วย่อยสลายให้กรมป่าไม้นําไปเพาะกล้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ลดการใช้ถุงดําเปลี่ยนเป็นวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ต้ังเป้า 5 แสนใบถึงสิ้นปีนี้ ผ่านโครงการ “แก้วเพาะกล้า” ด้วยการมอบส่วนลดใบละ 1 บาท สําหรับ
แก้วพลาสติกชีวภาพท่ีใช้แล้วทุกใบของอินทนิล 

นายเสรี อนุพันธนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด กล่าวว่า “อินทนิลมีความยินดีอย่างย่ิงในการสนับสนุนโครงการลดใช้ถุงดํา
และเปล่ียนมาใช้วัสดุย่อยสลาย ในส่วนงานผลิตกล้าไม้ของสํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ซ่ึงแม้ว่าแก้วย่อยสลายของอินทนิลจะเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่ถ้าสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดขยะต่อได้อีกก็เป็นเร่ืองท่ีดีมาก และถือเป็นการจัดการท่ีสมบูรณ์ โดยท่ีผ่านมาเรา
สนับสนุนให้เกิดการนําแก้วใช้แล้ว ส่งมอบให้กรมป่าไม้ผ่านโครงการแก้วเพาะกล้า ซ่ึงในปีแรกเรามอบส่วนลด 5 บาท สําหรับการส่งมอบแก้วใช้แล้ว  
10 ใบ ในปีนี้เราปรับเงื่อนไขให้น่าสนใจข้ึน ด้วยการมอบส่วนลด5 บาท สําหรับการส่งมอบแก้วใช้แล้ว 5 ใบ และพิเศษ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
5 มิถุนายน ลูกค้าสามารถสะสมแก้วได้สูงสุดถึง 50 ใบ เพ่ือใช้แทนส่วนลด 50 บาท สําหรับการซ้ือเคร่ืองด่ืม 1 แก้ว ท่ีร้านอินทนิลทุกสาขา 
ท่ัวประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้” 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันกรมป่าไม้ใช้ถุงดําพลาสติกสําหรับเพาะกล้าไม้ ปีละ 100 ล้านใบ ซ่ึงท่านนายกรัฐมนตรี
เองก็ได้มีคําสั่งให้กรมป่าไม้หาแนวทางในการใช้วัสดุย่อยสลายมาโดยตลอด แต่พลาสติกชีวภาพก็มีต้นทุนและเงื่อนไขการใช้งานท่ีค่อนข้างจํากัด ท่ี
ผ่านมาอินทนิลผลิตแก้วย่อยสลายปีละ 20 กว่าล้านใบ ถ้าลูกค้าทุกคนของอินทนิลช่วยกันรวบรวมแก้วใช้แล้วส่งมอบให้กรมป่าไม้ผ่านโครงการแก้ว
เพาะกล้า เราจะสามารถลดการใช้ถุงดําไปได้ถึง 20% ซ่ึงกรมป่าไม้ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์อย่างเต็มท่ี และหวังว่าหลังจากน้ี 
เราจะสามารถรวบรวมแก้วจากโครงการได้มากข้ึนเร่ือยๆ สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณอินทนิล ร้านกาแฟสีเขียวภาคเอกชนท่ีช่วยขับเคล่ือนเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากการแบกรับต้นทุนของการใช้แก้วย่อยสลายซ่ึงสูงกว่าแก้วพลาสติกโดยท่ัวไปถึง 3 เท่าแล้ว อินทนิลยัง
ยินดีมอบส่วนลดให้อีกใบละ 1 บาท สําหรับลูกค้าท่ีนําแก้วใช้แล้วมามอบให้กรมป่าไม้อีกด้วย” 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความย่ังยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เสริมว่า “การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายหลักของกล่มธุรกิจบางจากฯ เป็นพันธกิจท่ีเราให้ความสําคัญมา
ตลอดระยะเวลา 15 ปีของอินทนิล ผ่านโครงการท่ีอินทนิลริเร่ิมเป็นรายแรกๆ ด้วยความมุ่งม่ันและจริงจังอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การสนับสนุนให้ลูกค้า
ใช้แก้วส่วนตัว การเปลี่ยนแก้วทุกใบเป็นแก้วย่อยสลายที่ผลิตจากพืช 100% เปลี่ยนเป็นถุงกระดาษ เปลี่ยนเป็นหลอดย่อยสลาย เปลี่ยนเป็น 



ฝายกด่ืม เหล่านี้มีต้นทุนท่ีสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ท่ัวไป และอินทนิลไม่ได้ทําเพราะเป็น CSR แต่เราทํามาจากแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจอย่าง
แท้จริง” 

ปัจจุบัน ร้านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด ภายใต้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีสาขารวม 700 สาขาท่ัว
ประเทศ แบ่งเป็นในสถานีบริการน้ํามันบางจากประมาณ 450 สาขา และนอกสถานีบริการนํ้ามันบางจากอีกประมาณ 250 สาขา โดยในปี 2563 ท่ี
ผ่านมา อินทนิลได้รับรางวัลรางวัลบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards ซ่ึงข้อมูล ณ ปี 2563 
บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด คือผู้ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ ท่ีย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1ในอาเซียน ด้วยแนวความคิดท่ีว่า 
“เพราะ 1 แก้วของอินทนิล ไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟ แต่คือการบริโภคด้วยจิตสํานึกท่ีดี และร่วมรับผิดชอบโลกใบน้ีไปพร้อมกัน Inthanin Natural Cup 
อินทนิลทุกแก้วของคุณ เพ่ือโลกของเราทุกคน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมป่าไม้ปลื้ม โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ชี้เป็นโครงการแรกท่ีเอกชนเข้า
ร่วมตั้งแต่เริ่มสํารวจ จนเกิดผล โครงการระยะแรกอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ 

กรมป่าไม้ปลื้ม โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง”ท่ี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ชี้เป็นต้นแบบโครงการแรกท่ีเอกชนเข้าร่วม
ต้ังแต่เร่ิมสํารวจ จนเกิดผล โครงการระยะแรกอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า 5,971 ไร่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหารของกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ 
ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพ่ือติดตามความคืบหน้าการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า โดยมีนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และคณะทํางานโครงการฯ ร่วมให้ข้อมูล 

 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังการตรวจเย่ียมว่า เป็นโครงการแรกท่ีภาคเอกชนมีส่วนร่วมดําเนินการครบท้ังกระบวนการ ต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ 
สํารวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบการปลูกป่า วางแผนการปลูกป่า การดูแลให้ต้นไม้ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของซีพีเอฟติดตามการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด ทําให้เกิดการเรียนรู้
อย่างจริงจัง 

นอกจากนี้ผืนป่าท่ีนี่ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูป่า ท่ีสามารถเป็นต้นแบบให้กับการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และอยากเชิญชวนภาคเอกชนให้
เข้ามาช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพราะเร่ืองนี้มีความสําคัญมาก ในการช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 



 

 

ลุยฟื้นฟูสร้างเสริมแหล่งน้ําชุบชีวิต แก้ปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นท่ี 

วันศุกร์ ท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

กรมทรัพยากรนํ้า จัดกิจกรรมสื่อสัญจรนําสื่อมวลชนร่วมชมโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้แก่ โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําช้างป่าหลังต้นน้ําภูไท หมู่ท่ี 13 ต.ท่าตะเกียบอ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําช้างป่า บ้านคลองเตย 
(อ่างจตุพร)หมู่ท่ี 21 และโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําช้างป่า บ้านนายาว (อ่างวราวุธ) หมู่ท่ี 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรนํ้า ได้จัดทํา
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําช้างป่า สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ “ป่ามีน้ํา มีอาหาร สัตว์ป่ามีสุข ชุมชนปลอดภัย” ข้ึน เนื่องจากท่ีผ่าน
มาเกิดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนท่ีป่า เนื่องจากในป่ามีแหล่งน้ําและอาหารไม่เพียงพอ สําหรับการดํารงชีพบ่อยคร้ังช้างออกหากินในบริเวณ
พ้ืนท่ีป่ารอยต่อกับพ้ืนท่ีทํากินและบ้านเรือนของประชาชน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชนเกิดความเสียหาย ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง รัฐบาลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ํา 
บูรณาการร่วมกับกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังดําเนินการสํารวจออกแบบแหล่งน้ํา
ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด และพื้นท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเพื่อเป็นแหล่งน้ําสําหรับช้างป่าและสัตว์ป่า ในพ้ืนท่ี 
สนับสนุน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และสนับสนุนแนวทางการลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ สระแก้ว 

 “รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าการดําเนินงานทําให้ท้ังคนป่า และสัตว์ป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสามเหลี่ยมท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา ได้กําหนด
แผนการดําเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ.2562-2565 ดําเนินการสร้างและเสริมแหล่งน้ํา ท้ังสิ้น 60 แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งน้ําสําหรับช้างป่าและสัตว์ป่าใน
พ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 5 จังหวัด บรรเทาปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ โดยปัจจุบัน ได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้ว 14 โครงการอยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 5 โครงการ รอผลการพิจารณางบประมาณ 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการออกแบบเพ่ือเตรียมบรรจุในแผนปี 2565 จํานวน 37 
โครงการ” 

จากนโยบายการสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรน้ําและเพ่ิมน้ําต้นทุนของรัฐบาลนั้น กรมทรัพยากรน้ํา ได้มีแผนการดําเนินงานโดยเน้นเป้าหมาย
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีต้นน้ํา และพื้นท่ีชุ่มน้ํา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุน ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมข้ึน 163.05 ล้าน ลบ.ม. คาด
ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ 51,999 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร 209,788 ไร่ พร้อมท้ังการพัฒนาระบบกระจายนํ้าในแต่ละพ้ืนท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 



 

 

 
ป่าไม้สั่งฟ้อง ‘ลุงพล-2 ยูทูบเบอร์’ 5 ข้อหา คดีสร้างวังพญานาค บุกรุกป่าสงวน ก่อนนัดส่งตัวให้อัยการมุกดาหาร 

เวลา 09.30 น. วันท่ี 17 มิถุนายน นายไชย์พล, นางสมพร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ โรจนะวรกมล ทนายความ ได้เดินทางมาท่ีสํานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือพบพนักงานอัยการมุกดาหารในคดี ท่ีตํารวจป่าไม้ สั่งฟ้องในฐานความผิดบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคใน
พ้ืนท่ี อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะพนักงานสอบสวนได้ทําการสรุปสํานวนคดีดังกล่าว และได้เสนอมาตามขั้นตอนซ่ึงทาง บก. ปทส. 
มีความเห็นสั่งฟ้องนายไชย์พล วิภา และพวก 2 ราย ซ่ึงเป็นและยูทูบเบอร์ ซ่ึงทาง ปทส.ได้มอบหมายให้ทาง พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก. 3 
บก.ปทส. เป็นผู้ดําเนินการ 

ซ่ึงก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. มีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลและพวกซ่ึงเป็นยูทูบเบอร์ท้ังสิ้น 5 ข้อหา โดยแบ่งเป็นลุงพล 3 ข้อหา 
ประกอบไปด้วย กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ในฐานความผิดกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าหรือ
เข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน, กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ในความผิดฐานยึดถือ
ครอบครองเข้าทําประโยชน์ ความผิดฐานยึดถือครอบครองเข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดินก่อสร้างแผ้วถางทําไม้ หรือกระทําการด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ และร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีไม้หวงห้ามไว้ในความครอบครอง
อันมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2485 มาตรา 11 
และ 69 นอกจากนี้ได้ทําการแจ้งข้อหา นายธีรพงษ์ (สงวนนามสกุล) และนายนิคม (สงวนนามสกุล) สองยูทูบเบอร์ 2 ข้อหา ในความผิดร่วมกันทํา
ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11 ร่วมกันทําไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 

ซ่ึงในการเข้าพบอัยการจังหวัดมุกดาหารในคร้ังนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเวลาต่อมาทางอัยการจังหวัดได้ให้นายไชย์พล วิภา ประกันตัวในชั้น
อัยการด้วยเงินสด จํานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ส่วนยูทูบเบอร์อีก 2 คน ได้มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน จึงปล่อยตัวแบบ
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการประกัน พร้อมกับนัด นายไชย์พล วิภา พร้อมคู่ความอีกครั้งเป็นนัดแรก ในวันท่ี 30 กรกฏาคม 64 โดยทางทนาย และ
นายไชย์พล ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์พร้อมกับเดินทางกลับอย่างรวดเร็ว 

 



 
17/06/2564 21:47 

ตํารวจป่าไม้สั่งฟ้อง “ลุงพล” ยูทูบเบอร์ 2 คน รวม 5 ข้อหา 

 
มุกดาหาร 17 มิ.ย. – ตํารวจป่าไม้สั่งฟ้อง “ลุงพล” กับยูทูบเบอร์ 2 คน รวม 5 ข้อหา คดีสร้างวังพญานาค บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนนัดส่งตัวให้
อัยการมุกดาหาร 

นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล พร้อมด้วยนางสมพร หลาบโพธ์ิ หรือป้าแต๋น และนายสมเกียรติ โรจนะวรกมล ทนายความ เดินทางมาท่ีสํานักงาน
อัยการจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือพบพนักงานอัยการมุกดาหาร ในคดีท่ีตํารวจป่าไม้สั่งฟ้องในฐานความผิดบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนฯ ก่อสร้างวัง
พญานาค ในพ้ืนท่ีอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะพนักงานสอบสวนได้สรุปสํานวนคดีดังกล่าว และเสนอมาตามข้ันตอน ซ่ึงทางกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ บก.ปทส. มีความเห็นสั่งฟ้องนายไชย์พล วิภา และพวก 
2 ราย ซ่ึงเป็นยูทูบเบอร์ 

ก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. มีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลและพวก ซ่ึงเป็นยูทูบเบอร์ ท้ังสิ้น 5 ข้อหา โดยแบ่งเป็นลุงพล 3 ข้อหา 
ประกอบด้วย กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฐานความผิดกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่า
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน, กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ในความผิดฐานยึดถือครอบครองเข้าทําประโยชน์ ความผิดฐาน
ยึดถือครอบครองเข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดินก่อสร้างแผ้วถางทําไม้ หรือกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่า
สงวนแห่งชาติ และร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีไม้หวงห้ามไว้ในความครอบครองอันมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ
รอยตรารัฐบาลขาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2485 

นอกจากนี้ได้แจ้งข้อหานายธีรพงษ์ และนายนิคม 2 ยูทูบเบอร์ 2 ข้อหา ในความผิดร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และร่วมกันทําไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ในการเข้าพบอัยการจังหวัดมุกดาหารในคร้ังนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อมาทางอัยการจังหวัดได้ให้นายไชย์พล ประกันตัวในชั้นอัยการด้วยเงินสด 
100,000 บาท ส่วนยูทูบเบอร์อีก 2 คน ได้มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน จึงปล่อยตัวแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการประกัน พร้อมกับนัด
นายไชย์พล พร้อมคู่ความอีกคร้ังเป็นนัดแรก ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 โดยทางทนาย และนายไชย์พล ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ พร้อมกับ
เดินทางกลับอย่างรวดเร็ว.สํานักข่าวไทย 

 

 

 

 



 

 
กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ลุยติดป้ายคําสั่งขับไล่-ร้ือถอน หลังนายทุนรุกเขต อช.ลําคลองงู กว่า 592 ไร่ แม้อัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง เพราะขาดเจตนา
ก็ตาม 

วันนี้ (17 มิ.ย.) นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อํานวยการ
ส่วนอุทยานฯ นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.6 (พุเตย) 
นายบรรจง รสจันทร์ นายก อบต.ชะแล นายคารใจ บุญเสริมถาวรนิจ สารวัตรกํานันตําบลชะแล พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติลําคลองงู 
และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) กว่า 20 นาย 

ได้เดินทางไปติดป้ายประกาศคําสั่งอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 35 (1) (2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพ่ือขับไล่ทายาทโดยธรรมของ 
นายคงสิทธ์ิ กลีบบัว และให้ทายาทโดยธรรม ของนายคงสิทธ์ิ ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใดไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติลําคลองงู 
จังหวัดกาญจนบุรี ภายใน 30 วัน ในพ้ืนท่ีบ้านคลิต้ี หมู่ 4 ต.ชะเเล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และได้ตรวจยึดพ้ืนท่ีสวนยางพารา สวนไผ่ตง ไร่มัน
สําปะหลัง และทุ่งหญ้า เนื้อท่ีรวม 592-2-58 ไร่ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช ให้ปราบปรามการครอบครองท่ีดินท่ีผิดกฎหมายของนายทุนอย่างเด็ดขาด และให้นําพ้ืนท่ีท่ียึดคืนมาได้จากนายทุนมาฟ้ืนฟูป่าให้
กลับคืนมามีสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม 

ท้ังนี้ นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า มูลเหตุของการติดป้ายประกาศคําสั่งขับไล่ และรื้อถอนในคร้ังนี้ เกิดจากเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 หรือเม่ือ 4 ปีท่ีแล้ว 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู ได้นํากําลังไปจับกุมนายคงสิทธ์ิ กลีบบัว ดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติลําคลองงู แปลง
ดังกล่าว รวมท้ังได้ตรวจยึดพ้ืนท่ีสวนยางพารา สวนไผ่ตง ไร่มันสําปะหลัง และทุ่งหญ้า เนื้อท่ีรวม 592-2-58 ไร่ 

พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเรือนไม้ จํานวน 5 หลัง โรงเรือนเก็บยางพารา จํานวน 1 หลัง โรงจอดรถ จํานวน 1 หลัง นําส่งพนักงานสอบสวน สภ.
ทองผาภูมิ ดําเนินคดีตาม ปวจ.ข้อ 13 คดีอาญาท่ี 357/2559 ยึดทรัพย์ท่ี 247/2559 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ต่อมาเม่ือวันท่ี 23 ก.ค.2561 
พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคําสั่งท่ี อส.0042 (ทองผาภูมิ)/939 ไม่ฟ้องคดี นายคงสิทธ์ิ กลีบบัว ในคดีอาญาท่ี 357/2559 เนื่องจากขาด
เจตนากระทําผิด 

แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู เห็นว่าแม้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีมีคําสั่งไม่ฟ้องนายคงสิทธ์ิ เนื่องจากขาดเจตนากระทําผิดก็ตาม แต่
เม่ือนําไปเทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อส.31/2559 แล้ว ทําให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู ยังมีอํานาจขับไล่ และส่ังให้ร้ือ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสนิ หรือสิ่งอ่ืนใด ไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติลําคลองงูได้ 



นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า  ต่อมา เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค.2563 นายคงสิทธ์ิ กลีบบัว ได้เสียชีวิตลง ทําให้กองมรดกย่อมตกแก่ทายาท รวมท้ังสิทธิและหน้าท่ี
ในความรับผิดต่างๆ ของผู้เสียชีวิต ตามมาตรา 1600 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงูจึงอาศัยอํานาจ
มาตรา 35 (1) (2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศคําสั่งขับไล่ ทายาทโดยธรรม ของนายคงสิทธ์ิ กลีบบัว และให้ทายาทโดยธรรมรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใดไปให้พ้น จากอุทยานแห่งชาติลําคลองงู ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศคําสั่งนี้ 

 
เม่ือครบกําหนดเวลาตามประกาศคําสั่งแล้วหากทายาทโดยธรรมยังด้ือแพ่งไม่ยินยอมออก และไม่ยอมร้ือถอน จะถูกดําเนินคดีฐาน ฝ่าฝืนประกาศ
คําสั่ง จะต้องถูกระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 1-3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และต้องระวางโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 บาท 
จนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ 

ถ้าไม่ยินยอมดําเนินการเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ จะเข้าไปดําเนินการร้ือถอนเอง โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้ทางราชการ เป็นเงินจํานวน 
1,640,000 บาท และอาจถูกดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (15) และอาจถูกยึดเงิน และทรัพย์สิน
ท่ีได้มาจากการค้าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในการปลูกยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วย 

ด้านนายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู เปิดเผยว่า พ้ืนท่ีแปลงดังกล่าวมีแนวเขตติดกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก หลังจากดําเนินการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังพืชผลอาสินแล้วเสร็จ อุทยานแห่งชาติลําคลองงู รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบล 
ชะแล และประชาชนบ้านคลิต้ี จะร่วมกันนําพ้ืนมาฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าทุกชนิด รวมท้ังร่วมกันส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพย์ฯ และกรมอุทยานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมอุทยานฯลุยติดป้ายคําสั่งขับไล่-รื้อถอนนายทุนรุกเขต อช.ลําคลองงู 

วันพฤหัสบดี ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.44 น. 

กรมอุทยานแห่งชาติลุยติดป้ายคําสั่งขับไล่-ร้ือถอนหลังนายทุนรุกเขตอุทยานแห่งชาติลําคลองงู กว่า 592 ไร่ แม้อัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง เพราะขาด
เจตนาก็ตาม 

วันท่ี 17 มิ.ย.64 นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วยนางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อํานวยการ
ส่วนอุทยานฯ นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.6 (พุเตย) 
นายบรรจง รสจันทร์ นายก อบต.ชะแล นายคารใจ บุญเสริมถาวรนิจ สารวัตรกํานันตําบลชะแล พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติลําคลองงู 
และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามท่ี 1(ภาคกลาง) กว่า 20 นาย  

ได้เดินทางไปติดป้ายประกาศคําสั่งอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา35 (1) (2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพ่ือขับไล่ทายาทโดยธรรมของนายคง
สิทธ์ิ กลีบบัว และให้ทายาทโดยธรรมของนายคงสิทธ์ิ ร้ือถอน สิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใดไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติลําคลองงู  
จ.กาญจนบุรี ภายใน 30 วันบริเวณในพ้ืนท่ีบ้านคลิต้ี หมู่ 4 ต.ชะเเล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และได้ตรวจยึดพ้ืนท่ีสวนยางพารา สวนไผ่ตง ไร่มัน
สําปะหลัง และทุ่งหญ้า เนื้อท่ีรวม 592-2-58 ไร่ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
ให้ปราบปรามการครอบครองท่ีดินท่ีผิดกฎหมายของนายทุนอย่างเด็ดขาด และให้นําพ้ืนท่ีท่ียึดคืนมาได้จากนายทุน มาฟ้ืนฟูป่า ให้กลับคืนมา 
มีสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม 

ท้ังนี้ นายนิพนธ์  เปิดเผยว่า มูลเหตุของการติดป้ายประกาศคําสั่งขับไล่ และร้ือถอนในคร้ังนี้ เกิดจากเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 หรือเม่ือ 4 ปีท่ี
แล้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู ได้นํากําลังไปจับกุมนายคงสิทธ์ิ กลีบบัว ดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติลําคลองงู 
แปลงดังกล่าวรวมท้ังได้ตรวจยึดพ้ืนท่ีสวนยางพารา สวนไผ่ตง ไร่มันสําปะหลัง และทุ่งหญ้า เนื้อท่ีรวม 592-2-58 ไร่ 

พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเรือนไม้จํานวน 5 หลังโรงเรือนเก็บยางพาราจํานวน 1 หลัง โรงจอดรถจํานวน 1 หลังนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ 
ดําเนินคดีตาม ปวจ.ข้อ 13 คดีอาญาท่ี 357/2559 ยึดทรัพย์ท่ี 247/2559 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ต่อมาเม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 2561 พนักงาน
อัยการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคําสั่งท่ี อส.0042(ทองผาภูมิ)/939 ไม่ฟ้องคดีนายคงสิทธ์ิ กลีบบัว ในคดีอาญาท่ี 357/2559 เนื่องจากขาดเจตนา
กระทําผิด 

 

 



 
แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู เห็นว่าแม้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีมีคําสั่งไม่ฟ้องนายคงสิทธ์ิฯเนื่องจากขาดเจตนากระทําผิดก็ตามแต่
เม่ือนําไปเทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อส.31/2559 แล้ว ทําให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู ยังมีอํานาจขับไล่และสั่งให้ร้ือถอน 
สิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใด ไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติลําคลองงูได้  

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ต่อมาเม่ือวันท่ี 29 ธ.ค.63 นายคงสิทธ์ิ กลีบบัว ได้เสียชีวิตลงทําให้กองมรดกย่อมตกแก่ทายาท รวมท้ังสิทธิและหน้าท่ีใน
ความรับผิดต่างๆ ของผู้เสียชีวิตตามมาตรา 1600 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู จึงอาศัยอํานาจ 
มาตรา 35 (1)(2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศคําสั่ง ขับไล่ ทายาทโดยธรรมของนายคงสิทธ์ิ และให้ทายาทโดยธรรมรื้อถอน  
สิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใดไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติลําคลองงูให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันประกาศคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ หากเม่ือครบกําหนดเวลาตามประกาศคําสั่งแล้วหากทายาทโดยธรรมยังด้ือแพ่งไม่ยินยอมออกและไม่ยอมร้ือถอนจะถูกดําเนินคดีฐานฝ่าฝืน
ประกาศคําสั่งจะต้องถูกระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 1-3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับและต้องระวางโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 
บาท จนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ  

ถ้าไม่ยินยอมดําเนินการเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ จะเข้าไปดําเนินการร้ือถอนเองโดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนให้กับทางราชการเป็นเงินจํานวน 
1,640,000 บาทและอาจถูกดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (15) และอาจถูกยึดเงินและทรัพย์สิน ท่ี
ได้มาจากการค้าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในการปลูกยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วย 

ด้านนายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลําคลองงู เปิดเผยว่า พ้ืนท่ีแปลงดังกล่าวมีแนวเขตติดกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
ด้านตะวันตก หลังจากดําเนินร้ือถอน สิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังพืชผล อาสิน แลว้เสร็จ อุทยานแห่งชาติลําคลองงู รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลชะแล 
และประชาชนบ้านคลิต้ีจะร่วมกันนําพ้ืนมาฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าทุกชนิด รวมท้ังร่วมกันส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
เชิงอนุรักษ์ต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพย์ฯ และกรมอุทยานฯ 

 




