
 

 

 

กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์น าคณะลงพ้ืนท่ีตรวจความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างสวนป่า         
“เบญจกิต”ิ ระยะท่ี 2-3  
 
 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ 
และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 
2-3 เน้ือที่ประมาณ 259 ไร่ ให้แล้วเสร็จทันก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2564 

วัน น้ี  (5  เมษายน  2564) ณ  บ ริ เวณการก่อสร้างสวนป่ า  “เบญ จกิติ” นายยุทธนา หยิ มการุณ                      
อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ได้ลงพื้นที่ติดตาม               
ความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 โดยนายยุทธนา ได้กล่าวในรายละเอียดว่า ในปี 2534 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของ
โรงงานยาสูบ เน้ือที่ประมาณ 430 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ ต่อมาในปี 2535 รัฐบาลมีโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบดังกล่าว เพื่อร่วม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ           
5 รอบ และในปี 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวว่า 
“เบญจกิติ” มีการออกแบบสวนสาธารณะเป็น 2 ส่วน คือ สวนน้ า (เน้ือที่ 130 ไร่) และสวนป่า (เน้ือที่ 300 ไร่)   

นายยุทธนา กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ด าเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ             
ตามการส่งมอบพื้นที่ของโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย โดยในปี 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดสวนน้ า เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2547  ส าหรับสวนป่า “เบญจกิติ” แบ่งเป็น 3 ระยะ  
โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย  เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ภายในกรอบวงเงิน 950 ล้านบาท  

ทั้งน้ี การด าเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1เน้ือที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
และเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” 
ระยะที่ 1 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานและได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” 
ระยะที่ 1 เน้ือที่ 61 ไร่ ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษาแล้ว  

ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 - 3 
ตามกรอบการด าเนินงาน 4 กระบวนงาน ประกอบด้วย งานร้ือถอน งานออกแบบ งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 
(PMC) และงานก่อสร้าง โดยมีแผนการก่อสร้างโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 แล้วเสร็จสมบูรณ์ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 พื้นที่ คือ 
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      วนัที ่5 เมษายน 2564 



พ้ืนที่ก่อสร้างที่ 1 ช่วง 8 เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ                
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564  

พ้ืนที่ก่อสร้างที่ 2 ด าเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารกีฬาและอาคาร
พิพิธภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565   

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่ งแวดล้อม อาศรมศิลป์  จ ากัด ผู้ออกแบบ โครงการจัดสร้างสวนป่ า  
“เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 เน้ือที่ประมาณ 259 ไร่ ภายใต้แนวคิดในการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าในใจคน  ด้วยการเป็นสวนป่าส าหรับคนเมือง  (Urban Forest)  
สวนป่าเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพจากต้นไม้เดิมในพื้นที่ที่ เก็บรักษาไว้ จ านวน 1,733 ต้น และการปลูกต้นไม้เพิ่ม 
ในพื้นที่โครงการฯ 7,155 ต้น พรรณไม้ประมาณ 250 ชนิด โดยได้ก าหนดพรรณไม้ใหญ่ในแต่ละจุดเพื่อสร้าง  
เอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่นให้ภายในสวนป่ามีต้นไม้หลากสี สลับและเปลี่ยนไปหมุนเวียนกันแต่ละฤดู  
เช่น ต้นรวงผึ้ง ชมพูพันธุ์ทิพย์ หางนกยูงฝร่ัง ตะเคียนทอง นนทรี ราชพฤกษ์ เสม็ดขาว จิกน้ า อินทนิลน้ า รวมทั้ง 
ไม้น้ าหลากหลายชนิดพันธุ์ และเพื ่อให้สวนป่าแห่งนี้สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองจึงได้ออกแบบให้มีบึงน้ า  
จ านวน 4 บึง เพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ าและจะเป็นพื้นที่รองรับน้ าขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ได้ออกแบบ  
ทางเดินศึกษาธรรมชาติลัดเลาะไปตามต้นไม้ใหญ่ ระยะทางรวม 5.8 กิโลเมตร ทางวิ่งระยะทางรวม 2.8 กิโลเมตร                 
ทางจักรยานระยะทางรวม 3.4 กิโลเมตร มีแนวต้นไม้ก้ันไว้ระหว่างกันให้เป็นสัดส่วน และสามารถใช้ทางเดินลอยฟ้า  
ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน เชื่อมไปยังพื้นที่สวนน้ า “เบญจกิติ” ได้  

ส าหรับงานสถาป ัตยกรรมได ้ออกแบบอาคารโรงงานผล ิตยาสูบ เด ิมให ้เป ็นพ ิพ ิธภ ัณฑ ์ มีพื้นที่ 
ส าหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และปรับพื้นที่ภายในอาคารให้เปิดโล่งโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคารมากขึ้น ส าหรับอาคารโกดังเดิม จ านวน 3 หลัง 
ได้ปรับปรุงเป็นอาคารกีฬา โดยเปิดพื ้นที ่กลางอาคารให้โปร่ง โล่ง ใช้แนวคิดออกแบบอาคารเขียว รวมทั้ง 
การออกแบบพื้นที่รองรับกิจกรรมของประชาชน บริเวณลานอัฒจันทร์ รองรับได้ 15,153 คน และลานด้านหน้า 
อาคารพิพิธภัณฑ์ รองรับได้ 3,083 คน 

นายยุทธนากล่าวในช่วงท้ายว่า เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่าในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด
และสามารถจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                  
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด กรมธนารักษ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
อ านวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ซ่ึงมีราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานกรรมการ จึงได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 
เน้ือที่ประมาณ 259 ไร่ โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการก่อสร้า งสวนป่า “เบญจกิติ”  
ระยะที่ 2-3 ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และขณะน้ีอยู่ระหว่างกองทัพบกเร่งรัดด าเนินการพื้นที่ก่อสร้างที่ 1  
ให้เสร็จทันก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2564  
 


