
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป'าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ- 

-   ประชุมจนท.ระดับสูงไทย-อียู ครั้งท่ี 15 หารือความร วมมือรอบด!าน  
          ( มติชน 1 พ.ย. 63 หน!า 11 ) ( มติชน 2 พ.ย. 63 หน!า 11 ) 

-   ปลุกเยาวชนตระหนักภัยโลกร!อน ( เดลินิวส/ 1 พ.ย. 63 หน!า 14 ) 

ข�าวเว็บไซต- 

'น้ำพางโมเดล' แก!ป4ญหาภูเขาหัวโล!น สู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ( กรุงเทพธุรกิจ 31 ต.ค. 63 ) 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905513 

น้ำพางโมเดล ต!นแบบจัดการปPายั่งยืน ( สำนักข าวไทย 31 ต.ค. 63  ) 

https://tna.mcot.net/environment-574868 

บ๊ิกท็อป-วราวุธ' ปลื้ม 'น้ำพางโมเดลง' ต!นแบบจัดการปPาอย างยั่งยืน (แนวหน!า 31 ต.ค. 63) 

https://www.naewna.com/relation/528826 

วราวุธ' ปลื้ม 'น้ำพางโมเดล' ต!นแบบการแก!ไขป4ญหาภูเขาหัวโล!นสู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ 

( ไทยโพสต/ 31 ต.ค. 63 ) 

https://www.thaipost.net/main/detail/82377 

เครือซีพีร วมงาน ครบรอบ 5 ปX สถาปนา “น้ำพางโมเดล”เปลี่ยนภูเขาหัวโล!นสู ระบบเกษตรเชิงนิเวศ  

จ.น าน ( สยามรัฐ 31 ต.ค. 63  ) 

https://siamrath.co.th/n/194062 

เครือซีพีร วมงาน ครบรอบ 5 ปX สถาปนา “น้ำพางโมเดล” ท่ี จ.น าน (สำนักข าวอิศรา 31 ต.ค. 63) 

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/93158-cp-58.html 

“วราวุธ” ปลื้มน้ำพางโมเดล ต!นแบบจัดการปPายั่งยืน ( ผู!จัดการออนไลน/ 31 ต.ค. 63  ) 

https://mgronline.com/business/detail/9630000113015 

ขบวนเครือข ายชุมชนร วมงาน “วันท่ีอยู อาศัยโลกภาคเหนือ”ท่ี จ.น าน ชูประเด็นขับเคลื่อน  

“การจัดการท่ีอยู อาศัย-ท่ีดินทำกินเพ่ือคนทุกคน” ( ไทยโพสต/ 31 ต.ค. 63 ) 
       https://www.thaipost.net/main/detail/82387 



 พันธมิตร ธนาคารกรุงสรีอยุธยา ร วมปลูกปPาชุมชน ( 77 ข าวเด็ด 1 พ.ย. 63 ) 

 https://www.77kaoded.com/news/saichol/2027841 

 ‘วราวุธ’ เปaดปPาในเมือง-อาสาพิทักษ/ทะเล กระบ่ี พังงา ( มติชน 1พ.ย. 63 )   

 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2422520 

 ‘พีมูฟ’จ อบุก‘ครม.สัญจรภูเก็ต’จี้นายกฯแก!ป4ญหาท่ีดินเกษตรกร-กลุ มชาติพันธุ/ ( แนวหน!า 30 ต.ค. 63 ) 

 https://www.naewna.com/politic/528548 

 “พิธา” ฉะนโยบายทวงคืนผืนปPา ปชช.ถูกไล พ!นท่ีทำกิน นายทุนกลับได!สัมปทาน ( ข าวสด 30 ต.ค. 63 ) 

 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5220516 

 มีมูลผิดจริง! ตร.ปPาไม!ลุยส งสำนวนฟkอง “ปารีณา” รุกปPาให!อัยการ 5 พ ย.นี้ ( ข าวสด 30 ต.ค. 63 ) 

 https://www.khaosod.co.th/politics/news_5216234 
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ทส. เดินหน
า “น้ำพางโมเดล” แก
ไขป�ญหาภูเขาหัวโล
น สู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ 
วันท่ี 31 ต.ค. 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (ทส.) พร
อมด
วย นายจตุ
พร บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และคณะผู
บริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป>าไม
และท่ีดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แม จริม จังหวัดน าน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล” 
ซ่ึงเปCนโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแก
ไขป�ญหาภูเขาหัวโล
นสู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมู บ
าน พ้ืนท่ี 
4,253 ไร  จำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 285 ราย 
โดยในวันนี้ ผู
นำท
องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร โรงเรียนบ
านน้ำพาง และองค9กรภาคีเครือข ายภาคประชาสังคม ได
จัด
กิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ข้ึน เพ่ือแสดงให
เห็นถึงความก
าวหน
าในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พร
อมท้ังแสวงหาความร วมมือกับภาคีพัฒนาน้ำพางโมเดลให
เปCน
ต
นแบบ สร
างการยอมรับในระดับนโยบายด
านการจัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท
องถ่ิน 

ด
าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล าวหลังจากลงพ้ืนท่ีโรงเรียนบ
านน้ำพาง 
อ.แม จริม จังหวัดน าน ว า ได
ให
แนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไม
และกรมอุทยานฯ ในการแก
ป�ญหาต างๆท่ีพ่ีน
อง
ชาวน้ำพางเปCนห วง ซ่ึงต
องดูภาพรวมในพ้ืนท่ีอ่ืนประกอบด
วย แต ยืนยันว าแนวทางของรัฐบาลผ านทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม คือ การแก
ไขป�ญหา ท้ังเรื่องท่ีทำกิน และป�ญหาปากท
องของประชาชน ซ่ึงต
องหาความลงตัวระหว างพ้ืนท่ีป>าท่ีมีอยู 
อย างจำกัดกับพ้ืนท่ีทำกินของพ่ีน
องประชาชนท่ีนับวันจะมีจำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ให
สามารถทำงานร วมกันได
 

อย างไรก็ตาม รมว.ทส. เข่ือม่ันว า ตลอดระยะเวลา 5 ป@ท่ีผ านมา ได
เห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพ่ีน
อง
ประชาชนชาวน้ำพาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหน วยงาน ไม ว าจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีจะสามารถทำให
น้ำพาง
โมเดลเปCนหนึ่งในโมเดลตัวอย างสำคัญให
กับอีกหลายๆพ้ืนท่ีได
 อย างไรก็ตาม จะนำข
อห วงใยท่ีตัวแทนประชาชนชาวน้ำพางให

ข
อสังเกตไว
นั้น ไปปรึกษาหารือและเร งแก
ไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จได
หรือไม นั้น พ่ีน
องประชาชนต
องเข
ามามีส วนร วมด
วย 
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น าน 31 ต.ค. 63 – ชูน้ำพางโมเดล จ.น าน เปCนพ้ืนท่ีประสบความสำเร็จแก
ป�ญหาเขาหัวโล
น ชุมชนร วมดูแลจัดการทรัพยากรป>าไม

อย างยั่งยืน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และคณะผู
บริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทรัพยากรป>าไม

และท่ีดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แม จริม จังหวัดน าน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการน้ำพางโมเดล เพ่ือแก
ไขป�ญหาภูเขา
หัวโล
นสู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมู บ
าน พ้ืนท่ี 4,253 ไร จำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 285 ราย โดยมีผู
นำ
ท
องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร โรงเรียนบ
านน้ำพาง และองค9กรภาคีเครือข ายภาคประชาสังคม ร วมการสถาปนาน้ำพาง
โมเดล ท่ีเปลี่ยนภูเขาหัวโล
นเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ เพ่ือความก
าวหน
าในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรรูปแบบน้ำ
พางโมเดล ท่ีไม ทำลายสร
างความเสียหายต อทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล าวว า ตลอดระยะเวลา 5 ป@ท่ีผ านมา น้ำพาง
โมงเดลได
เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรของชาวบ
านในพ้ืนท่ีท่ีถูกต
องเหมาะสม เปCนการทำการเกษตรทีาได
ประโยชน9ท้ังชาวบ
านมนชุมชน 
โดยท่ีไม ต
องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย างถาวร และยังสามารถใช
ประโยชน9จากทรัพยากรในชุมชนได
อย างม่ันคงยั่งยืน ซ่ึงเปCนผล
จากความร วมแรงร วมใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนชาวน้ำพาง ร วมมือกับหน วยงานภาครัฐ และเอกชน จนสามารถทำให
น้ำ
พางโมเดลเปCนหนึ่งในโมเดลตัวอย างสำคัญให
กับอีกหลายๆพ้ืนท่ีได
 

ท้ังนี้สิ่งสำคัญชาวบ
านในพ้ืนท่ี สามารถสะท
อนป�ญหา หรือสิ่งท่ีต
องปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให
หน วยงานท่ีเก่ียวข
องใช
เปCนข
อมูลนำไป
หาวิธีขจัดป�ญหาเหล านั่นได
อย างตรงจุด 

พร
อมท้ังนี้ได
ให
แนวทางการทำงานกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อธิบดีกรมป>าไม
 และอธิบดีกรมอุทยานแห งชาติฯ ท่ีจะ
ดำเนินการแก
ป�ญหาให
ชาวน้ำพางอย างรอบด
าน  

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม พร
อมต อยอดนโยบายรัฐบาล แก
ไขป�ญหาท่ียังคงค
างคาในหลายพ้ืนท่ี เช น เรื่องท่ี
ทำกิน และป�ญหาปากท
องของประชาชน ให
ประชาชนสามารถใช
ประโยชน9 มีท่ีดินทำกินอย างถูกต
องเหมาะสม และไม เกิดป�ญหา
การบุกรุกป>าให
ได
ผลสำเร็จโดยยเร็ว 
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'บ๊ิกท็อป-วราวุธ' ปลื้ม 'น้ำพางโมเดลง' ต
นแบบจัดการป>าอย างยั่งยืน 
วันเสาร9 ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.22 น. 
วันท่ี 31 ต.ค. 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (ทส.) พร
อมด
วย นายจตุ
พร  บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และคณะผู
บริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป>าไม
และท่ีดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แม จริม จังหวัดน าน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล” 
ซ่ึงเปCนโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแก
ไขป�ญหาภูเขาหัวโล
นสู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมู บ
าน พ้ืนท่ี 
4,253 ไร  จำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 285 ราย  โดยในวันนี้ ผู
นำท
องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร โรงเรียนบ
านน้ำพาง และ
องค9กรภาคีเครือข ายภาคประชาสังคม ได
จัดกิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ข้ึน 
เพ่ือแสดงให
เห็นถึงความก
าวหน
าในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พร
อมท้ังแสวงหาความ
ร วมมือกับภาคีพัฒนาน้ำพางโมเดลให
เปCนต
นแบบ สร
างการยอมรับในระดับนโยบายด
านการจัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชนท
องถ่ิน  
ด
าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล าวหลังจากลงพ้ืนท่ีโรงเรียนบ
านน้ำพาง 
อ.แม จริม จังหวัดน าน ว า ได
ให
แนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไม
และกรมอุทยานฯ ในการแก
ป�ญหาต างๆท่ีพ่ีน
อง
ชาวน้ำพางเปCนห วง ซ่ึงต
องดูภาพรวมในพ้ืนท่ีอ่ืนประกอบด
วย แต ยืนยันว าแนวทางของรัฐบาลผ านทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม คือ การแก
ไขป�ญหา ท้ังเรื่องท่ีทำกิน และป�ญหาปากท
องของประชาชน ซ่ึงต
องหาความลงตัวระหว างพ้ืนท่ีป>าท่ีมีอยู 
อย างจำกัดกับพ้ืนท่ีทำกินของพ่ีน
องประชาชนท่ีนับวันจะมีจำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ให
สามารถทำงานร วมกันได
 อย างไรก็ตาม 
รมว.ทส. เข่ือม่ันว า  ตลอดระยะเวลา 5 ป@ท่ีผ านมา ได
เห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพ่ีน
องประชาชนชาวน้ำ
พาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหน วยงาน ไม ว าจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีจะสามารถทำให
น้ำพางโมเดลเปCนหนึ่ง
ในโมเดลตัวอย างสำคัญให
กับอีกหลายๆพ้ืนท่ีได
 อย างไรก็ตาม จะนำข
อห วงใยท่ีตัวแทนประชาชนชาวน้ำพางให
ข
อสังเกตไว
นั้น ไป
ปรึกษาหารือและเร งแก
ไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จได
หรือไม นั้น พ่ีน
องประชาชนต
องเข
ามามีส วนร วมด
วย 

 

https://www.naewna.com/relation/528826    



 

วันนี้ (31 ต.ค. 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (ทส.) พร
อมด
วย นาย
จตุพร  บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และคณะผู
บริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป>าไม
และท่ีดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แม จริม จังหวัดน าน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล” 
ซ่ึงเปCนโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแก
ไขป�ญหาภูเขาหัวโล
นสู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมู บ
าน พ้ืนท่ี 
4,253 ไร  จำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 285 ราย  โดยในวันนี้ ผู
นำท
องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร โรงเรียนบ
านน้ำพาง และ
องค9กรภาคีเครือข ายภาคประชาสังคม ได
จัดกิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ข้ึน 
เพ่ือแสดงให
เห็นถึงความก
าวหน
าในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พร
อมท้ังแสวงหาความ
ร วมมือกับภาคีพัฒนาน้ำพางโมเดลให
เปCนต
นแบบ สร
างการยอมรับในระดับนโยบายด
านการจัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชนท
องถ่ิน 

ด
าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล าวหลังจากลงพ้ืนท่ีโรงเรียนบ
านน้ำพาง 
อ.แม จริม จังหวัดน าน ว า ได
ให
แนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไม
และกรมอุทยานฯ ในการแก
ป�ญหาต างๆท่ีพ่ีน
อง
ชาวน้ำพางเปCนห วง ซ่ึงต
องดูภาพรวมในพ้ืนท่ีอ่ืนประกอบด
วย แต ยืนยันว าแนวทางของรัฐบาลผ านทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม คือ การแก
ไขป�ญหา ท้ังเรื่องท่ีทำกิน และป�ญหาปากท
องของประชาชน ซ่ึงต
องหาความลงตัวระหว างพ้ืนท่ีป>าท่ีมีอยู 
อย างจำกัดกับพ้ืนท่ีทำกินของพ่ีน
องประชาชนท่ีนับวันจะมีจำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ให
สามารถทำงานร วมกันได
 อย างไรก็ตาม 
รมว.ทส. เข่ือม่ันว า  ตลอดระยะเวลา 5 ป@ท่ีผ านมา ได
เห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพ่ีน
องประชาชนชาวน้ำ
พาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหน วยงาน ไม ว าจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ีจะสามารถทำให
น้ำพางโมเดลเปCนหนึ่งใน
โมเดลตัวอย างสำคัญให
กับอีกหลายๆพ้ืนท่ีได
 อย างไรก็ตาม จะนำข
อห วงใยท่ีตัวแทนประชาชนชาวน้ำพางให
ข
อสังเกตไว
นั้น ไป
ปรึกษาหารือและเร งแก
ไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จได
หรือไม นั้น พ่ีน
องประชาชนต
องเข
ามามีส วนร วมด
วย 

https://www.thaipost.net/main/detail/82377 

 

 

 



 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม พร
อมด
วย นายจตุพร บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม นายนิพันธ9 บุญหลวง ผู
ว าราชการจังหวัดน าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห งชาติ สัตว9ป>าและพันธุ9
พืช นายอดิศร นุชดำรงค9 อธิบดีกรมป>าไม
 นายประยงค9 ดอกลำไย ผู
อำนวยการมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล 
รองกรรมการผู
จัดการอาวุโส ด
านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จำกัด พร
อมด
วยหน วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชนกว า 300 คน เข
าร วมงาน "ครบรอบ 5 ป@ สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นสู ระบบ
เกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร วมมือระหว างกัน ณ โรงเรียนบ
านน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม จริม จ.น าน 
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู
จัดการอาวุโส ด
านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จำกัด เปiดเผยว า "น้ำ
พางโมเดล" เปCนโครงการท่ี คุณศุภชัย เจียรวนนท9 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ9 เข
าร วมมือกับภาคีเครือข ายหลายภาคส วน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ต้ังแต ป@ 2559 โดยมีเปnาหมายท่ีมุ งฟpqนฟูป>าและรักษาผืนป>าธรรมชาติ ท่ีมีอยู ถึงร
อยละ 90 
ของ ต.น้ำพางให
ได
รับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนท
องถ่ินอย างสมดุล และยั่งยืน มีการใช
ระบบฐานข
อมูล จำแนกและกำหนด
ขอบเขต ท่ีดินทำกิน ท่ีอยู อาศัย ป>าชุมชน และผืนป>าธรรมชาติ เพ่ือวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีอย างเหมาะสม ภายใต
การมีส วนร วม
ของทุกภาคส วน รวมถึงการสร
างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเด่ียวมาสู การผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน ลด
ผลกระทบต อสิ่งแวดล
อม เพ่ิมข้ึนอย างน
อยป@ละ 20 % ของพ้ืนท่ีทำกินใน 5 ป@ พ้ืนท่ีจะเปลี่ยนเปCนเกษตรผสมผสานท้ัง 100% 
พัฒนาและยกระดับอาชีพ สร
างรายได
ท้ังในและนอกภาคเกษตรควบคู ไปกับการอนุรักษ9 ดิน น้ำ ป>า อย างสมดุล 
สำหรับป�จจุบันโครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแล
ว 5 ป@ มีพ้ืนท่ีป>าท่ีได
รับการฟpqนฟูแล
ว 2,767 ไร  สมาชิก 285 ราย จาก 
10 หมู บ
าน ต.น้ำพาง จ.น าน ผลผลิตสามารถสร
างรายได
ให
ชาวบ
าน มีการต้ังศูนย9เพาะกล
าไม
ชุมชน ศูนย9แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุ มเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

 

https://siamrath.co.th/n/194062 



 

 

เครือซีพีร วมงาน ครบรอบ 5 ป@ สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นสู ระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.น าน 

เม่ือ 31 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม พร
อมด
วย นายจตุพร 
บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม นายนิพันธ9 บุญหลวง ผู
ว าราชการจังหวัดน าน นายธัญญา เนติธรรม
กุล อธิบดีกรมอุทยานแห งชาติ สัตว9ป>าและพันธุ9พืช นายอดิศร นุชดำรงค9 อธิบดีกรมป>าไม
 นายประยงค9 ดอกลำไย ผู
อำนวยการมลู
นิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู
จัดการอาวุโส ด
านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภค
ภัณฑ9 จำกัด พร
อมด
วยหน วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกว า 300 คน เข
าร วมงาน "ครบรอบ 5 ป@ สถาปนา
น้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นสู ระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร วมมือระหว างกัน ณ โรงเรียนบ
านน้ำพาง ต.
น้ำพาง อ.แม จริม จ.น าน 

ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู
จัดการอาวุโส ด
านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จำกัด 
เปiดเผยว า "น้ำพางโมเดล" เปCนโครงการท่ี คุณศุภชัย เจียรวนนท9 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ9 เข
าร วมมือกับภาคีเครือข ายหลายภาค
ส วน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ต้ังแต ป@ 2559 โดยมีเปnาหมายท่ีมุ งฟpqนฟูป>าและรักษาผืนป>าธรรมชาติ ท่ีมีอยู 
ถึงร
อยละ 90 ของ ต.น้ำพางให
ได
รับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนท
องถ่ินอย างสมดุล และยั่งยืน มีการใช
ระบบฐานข
อมูล จำแนก
และกำหนดขอบเขต ท่ีดินทำกิน ท่ีอยู อาศัย ป>าชุมชน และผืนป>าธรรมชาติ เพ่ือวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีอย างเหมาะสม ภายใต
การ
มีส วนร วมของทุกภาคส วน รวมถึงการสร
างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเด่ียวมาสู การผลิตในระบบเกษตร
ผสมผสาน ลดผลกระทบต อสิ่งแวดล
อม เพ่ิมข้ึนอย างน
อยป@ละ 20 % ของพ้ืนท่ีทำกินใน 5 ป@ พ้ืนท่ีจะเปลี่ยนเปCนเกษตรผสมผสาน
ท้ัง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สร
างรายได
ท้ังในและนอกภาคเกษตรควบคู ไปกับการอนุรักษ9 ดิน น้ำ ป>า อย างสมดุล 

ป�จจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแล
ว 5 ป@ มีพ้ืนท่ีป>าท่ีได
รับการฟpqนฟูแล
ว 2,767 ไร  สมาชิก 285 ราย จาก 10 
หมู บ
าน ต.น้ำพาง จ.น าน ผลผลิตสามารถสร
างรายได
ให
ชาวบ
าน มีการต้ังศูนย9เพาะกล
าไม
ชุมชน ศูนย9แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุ มเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

 

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/93158-cp-58.html 



 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (ทส.) พร
อมด
วย นายจตุพร  บุรุษพัฒน9 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และคณะผู
บริหารกระทรวงฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทรัพยากรป>า
ไม
และท่ีดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แม จริม จังหวัดน าน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล” ซ่ึงเปCนโครงการท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือแก
ไขป�ญหาภูเขาหัวโล
นสู ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมู บ
าน พ้ืนท่ี 4,253 ไร  จำนวน
สมาชิกท้ังสิ้น 285 ราย  โดยมีผู
นำท
องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร โรงเรียนบ
านน้ำพาง และองค9กรภาคีเครือข ายภาค
ประชาสังคม ได
จัดกิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล
นเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ข้ึน เพ่ือแสดงให
เห็นถึง
ความก
าวหน
าในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พร
อมท้ังแสวงหาความร วมมือกับภาคีพัฒนา
น้ำพางโมเดลให
เปCนต
นแบบ สร
างการยอมรับในระดับนโยบายด
านการจัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท
องถ่ิน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล าวหลังจากลงพ้ืนท่ีโรงเรียนบ
านน้ำพาง อ.
แม จริม จังหวัดน าน ว า ได
ให
แนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไม
และกรมอุทยานฯ ในการแก
ป�ญหาต างๆท่ีพ่ีน
อง
ชาวน้ำพางเปCนห วง ซ่ึงต
องดูภาพรวมในพ้ืนท่ีอ่ืนประกอบด
วย แต ยืนยันว าแนวทางของรัฐบาลผ านทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม คือ การแก
ไขป�ญหา ท้ังเรื่องท่ีทำกิน และป�ญหาปากท
องของประชาชน ซ่ึงต
องหาความลงตัวระหว างพ้ืนท่ีป>าท่ีมีอยู 
อย างจำกัดกับพ้ืนท่ีทำกินของพ่ีน
องประชาชนท่ีนับวันจะมีจำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ให
สามารถทำงานร วมกันได
 

อย างไรก็ตาม รมว.ทส. เข่ือม่ันว า  ตลอดระยะเวลา 5 ป@ท่ีผ านมา ได
เห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพ่ีน
อง
ประชาชนชาวน้ำพาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหน วยงาน ไม ว าจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชน         ท่ีจะสามารถทำให

น้ำพางโมเดลเปCนหนึ่งในโมเดลตัวอย างสำคัญให
กับอีกหลายๆพ้ืนท่ีได
 อย างไรก็ตาม จะนำข
อห วงใยท่ีตัวแทนประชาชนชาวน้ำพาง
ให
ข
อสังเกตไว
นั้น ไปปรึกษาหารือและเร งแก
ไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จได
หรือไม นั้น พ่ีน
องประชาชนต
องเข
ามามีส วนร วมด
วย 

https://mgronline.com/business/detail/9630000113015 

 

 

 

 

 



 

จ.น าน /  ขบวนเครือข ายชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ขอนแก นและสุพรรณบุรี ประมาณ 600 คน  ร วมงาน ‘วันท่ีอยู อาศัยโลก
ภาคเหนือ’ ท่ี จ.น าน   ชูประเด็นการขับเคลื่อนแก
ไขป�ญหา “การจัดการท่ีอยู อาศัย-ท่ีดินทำกินเพ่ือคนทุกคน”  
องค9การท่ีอยู อาศัยแห งสหประชาชาติ (UN – HABITAT)   กำหนดให
วันจันทร9แรกของเดือนตุลาคมของทุกป@ เปCน ‘วันท่ีอยู อาศัย
โลก’ หรือ ‘World Habitat Day’  เริ่มต้ังแต ป@ 2528  โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือให
ประเทศต าง ๆ ในโลกให
ความสำคัญกับ
สถานการณ9การอยู อาศัยและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย9  ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิพ้ืนฐานของการมีท่ีอยู อาศัยท่ีเหมาะสมของ
ประชากรทุกคนบนโลก 
ในป@นี้วันท่ีอยู อาศัยโลกตรงกับวันจันทร9ท่ี 5 ตุลาคมท่ีผ านมา  โดย UN – HABITAT  มีคำขวัญว า “Housing for all A better 
urban future” หรือ “ท่ีอยู อาศัยสำหรับทุกคน เพ่ืออนาคตเมืองท่ีดีข้ึนกว าเดิม”  ขบวนองค9กรชุมชนท่ัวประเทศร วมกับสถาบัน
พัฒนาองค9กรชุมชน (องค9การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดมหกรรม ‘บ
านม่ันคง  : ท่ีอยู อาศัยสำหรับทุกคน เพ่ืออนาคตเมืองท่ีดีข้ึน
กว าเดิม’ ตลอดช วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้  ท่ัวภูมิภาค  คือ  ภาคกลางและตะวันตกท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี    ภาคตะวันออกท่ี จ.
ปราจีนบุรี  กรุงเทพฯ  ภาคเหนือท่ี จ.น าน  ภาคอีสานท่ี จ.ขอนแก น  และภาคใต
ท่ี จ.ชุมพร  
วันท่ีอยู อาศัยโลกภาคเหนือ :  “ฮ วมแฮง  ฮ วมใจ� แป�งบ
าน  แปCงเมือง กู คน  เพ่ือชุมชนหมู เฮา” 
ระหว างวันท่ี 30-31 ตุลาคม  ขบวนองค9กรชุมชนภาคเหนือ 17 จังหวัด  ร วมกับสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ จัดงาน ‘วันท่ีอยู 
อาศัยโลกภาคเหนือ ป@ 2563’  ท่ีจังหวัดน าน   โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดงาน  คือ “การจัดการท่ีอยู อาศัยและท่ีดินทำกิน เพ่ือ
คนทุกคน” หรือ “ฮ วมแฮง  ฮ วมใจ� แป�งบ
าน  แปCงเมือง กู คน  เพ่ือชุมชนหมู เฮา”  
การจัดงานวันแรก (30 ตุลาคม)  นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม  ได
เดินทาง
มารับฟ�งป�ญหาและรับมอบข
อเสนอการแก
ไขป�ญหาท่ีดินทำกินและท่ีอยู อาศัยจากประชาชน 
ส วนการจัดงานวันนี้ (31 ตุลาคม)  จัดข้ึนท่ีวิทยาลัยสงฆ9นครน าน  อ.ภูเพียง  จ.น าน  มีการจัดเวทีเสวนา  นิทรรศการการแก
ไข
ป�ญหาท่ีดิน-ท่ีอยู อาศัยในพ้ืนท่ีต างๆ  การออกร
านจำหน ายสินค
าชุมชน  ฯลฯ  โดยมีนายวิบูรณ9  แววบัณฑิต  รองผู
ว าราชการ
จังหวัดน าน  นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา  ท่ีปรึกษาประธานอนุกรรมการโครงการบ
านม่ันคง สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ   
ผู
แทนหน วยงานต างๆ  ผู
แทนเครือข ายขบวนองค9กรชุมชนภาคเหนือ 17 จังหวัด  ผู
แทนเครือข ายชุมชนจังหวัดขอนแก นและ
สุพรรณบุรี   เข
าร วมงานประมาณ  600 คน 
ท้ังนี้พ้ืนท่ีภาคเหนือ เปCนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีป�ญหาเรื่องท่ีอยู อาศัยและท่ีดินทำกินของประชาชน  ท่ีได
รับผลกระทบจากนโยบายของ
ภาครัฐ   เช น  มีชุมชนท่ีอยู ในเขตพ้ืนท่ีป>าสงวนแห งชาติ และพ้ืนท่ีอุทยานแห งชาติมากกว า 85 เปอร9เซ็นต9   โดยท่ีผ านมา สถาบัน
พัฒนาองค9กรชุมชนฯ  ร วมกับเครือข ายการพัฒนาท่ีอยู อาศัยและการจัดการท่ีดินภาคเหนือ   และหน วยงานภาคีในระดับจังหวัด  
ร วมกันดำเนินการขับเคลื่อนแก
ไขป�ญหา  



เช น  สำรวจข
อมูลป�ญหาเรื่องท่ีอยู อาศัย-ท่ีดินทำกินของผู
มีรายได
น
อย  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกระบวนการ  นำไปสู การ
การขับเคลื่อนงานอย างเปCนรูปธรรม  โดยกำหนดเปCนแผนยุทธศาสตร9จังหวัด ‘การแก
ไขป�ญหาท่ีอยู อาศัยและท่ีดินทำกิน’  ท่ีมีความ
สอดคล
องกับวิถีชีวิตของชุมชน  มีความม่ันคงในการอยู อาศัย และถูกต
องตามกฎหมาย 
ช วงเช
าวันท่ี 31 ตุลาคม  มีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “รูปธรรมการจัดการท่ีอยู อาศัยและท่ีดินทำกินชนบท” ผู
ร วมเสวนาประกอบด
วย  
ผู
แทนชุมชนพ้ืนท่ีรูปธรรม  ผู
แทนหน วยงานต าง  และผู
แทนสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ 
นายกระมล  อุประรัตน9  ผู
แทนชุมชนตำบลเวียงสรวย  อ.แม สรวย  จ.เชียงราย  กล าวว า  ตำบลเวียงสรวยเปCนพ้ืนท่ีชนบทอยู ในเขต
ป>าสงวนแห งชาติ  สวนป>าของกรมป>าไม
  และเขตอุทยานแห งชาติ  มีท้ังหมด 17 ตำบล  ประชากรมีชาติพันธุ9อาข า  ม
ง  และคน
เมือง  ประมาณ 4,000 คน  ส วนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกร  ปลูกข
าวไร   ข
าวโพด  ลำใย  กาแฟ  ฯลฯ 
“ท่ีผ านมา  ชาวบ
านมีป�ญหาเรื่องท่ีดินทำกินและท่ีอยู อาศัยท่ีทับซ
อนกับพ้ืนท่ีป>าไม
  ชาวบ
านถูกจับกุมดำเนินคดี  เปCนป�ญหาท่ี
เรื้อรังมานาน  แต เม่ือมีการจัดต้ังสภาองค9กรชุมชนตำบลในป@ 2559   ชาวบ
านจึงได
ใช
สภาองค9กรชุมชนฯ เปCนเวทีแก
ไขป�ญหา  มี
การเจรจากับป>าไม
และอุทยานฯ นำไปสู กระบวนการแก
ไขป�ญหา  ซ่ึงขณะนี้ยังอยู ในระหว างการดำเนินการ” ผู
แทนตำบลเวียง
สรวยกล าว 
กระบวนการท่ีชาวบ
านตำบลเวียงสรวยลุกข้ึนมาจัดการแก
ไขป�ญหาท่ีดินด
วยตนเอง  โดยการเตรียมความพร
อม  สร
างความเข
าใจ
กันท้ังชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องการแก
ไขป�ญหาท่ีดิน  มีการจัดต้ังคณะกรรมการร วม 3 ชุมชน  คือ  บ
านโป>งปูเฟpอง บ
านริมทาง  
และบ
านห
วยน้ำมา  โดยร วมกันสำรวจข
อมูลการถือครองท่ีดิน จัดทำขอบเขตท่ีดิน  รังวัดพ้ืนท่ี  จัดทำผังชุมชน  โดยใช
เครื่องมือ 
GPS ตรวจสอบความถูกต
องของข
อมูล 
ต อมาจึงได
ขับเคลื่อนการแก
ไขป�ญหาท่ีดินโดยใช
กลไกคณะกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด  มีผู
ว าราชการจังหวัดเปCน
ประธานฯ)  เพ่ือรองรับสิทธิการใช
ประโยชน9ท่ีดิน โดยมีการบูรณาการความร วมมือระหว างหน วยงานท่ีเก่ียวข
องในพ้ืนท่ีหลายฝ>าย  
เช น  สภาองค9กรชุมชนตำบล  เทศบาลตำบลเวียงสรวย  คทช.อำเภอ  คทช.จังหวัด ป>าไม
 อุทยานและสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ 
จากกระบวนการแก
ไขป�ญหาท่ีดินได
นำไปสู การแก
ไขป�ญหาท่ีอยู อาศัยตามโครงการบ
านม่ันคงท่ีสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ ให
การ
สนับสนุน  เริ่มจากการสำรวจข
อมูลชุมชน  ครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน  สภาพบ
านเรือนทรุดโทรม  ฯลฯ  เพ่ือนำมาเปCนข
อมูลในการ
จัดทำโครงการบ
านม่ัน  โดยทางสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการซ อมสร
างบ
านเรือนท่ีทรุดโทรมให
มี
สภาพม่ันคงแข็งแรง  เหมาะสมกับการอยู อาศัย 
ในป@ 2561 สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ สนับสนุนโครงการบ
านม่ันคงชนบทเทศบาลตำบลเวียงสรวย  จำนวน 227 ครัวเรือน  
รวม  11,029,000 บาท  (เฉลี่ยครัวเรือนละ 40,000 บาท) โดยมีทีมงานช างชุมชนจากท่ัวประเทศมาร วมซ อมสร
างบ
าน  และ
ซ อมสร
างแล
วเสร็จท้ังหมดในช วงปลายป@ 2562 
ผู
แทนตำบลเวียงสรวยบอกด
วยว า  นอกจากการแก
ไขป�ญหาท่ีอยู อาศัยท่ีสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ สนับสนุนแล
ว  หน วยงาน
ต างๆ ยังร วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส งเสริมเรื่องอาชีพ  และรายได
  เช น  ศูนย9พัฒนาสังคมบนพ้ืนท่ีสูง  สนับสนุนให

เอาอัตลักษณ9  เอกลักษณ9  ภูมิป�ญญาของกลุ มชาติพันธุ9มาทำผ
าป�กมือ  สนับสนุนกลุ มผู
สูงอายุผลิตสินค
า  การท องเท่ียวชุมชน  
อนุรักษ9พ้ืนท่ีป>าไม
  สร
างแหล งอาหารในป>า  มีหน อไม
  เห็ด  ผักต างๆ  เปCน ‘ซุปเปอร9มาเก็ต’ ของชุมชน 
นางฑิฆัมพร  กองสอน  ผู
นำตำบลบัวใหญ   อ.นาน
อย  จ.น าน  กล าวว า  ‘เครือข ายคนน านจัดการตนเอง’ เปCนการรวมตัวกันของ
กลุ มต างๆ ท่ีทำงานในทุกประเด็นงาน  เช น  มูลนิธิฮักเมืองน าน  ฯลฯ มาทำงานร วมกัน  โดยมีท่ีมาจากป�ญหาท่ีดินและท่ีอยู อาศัย
ในจังหวัดน าน  เพราะในจังหวัดน านมีพ้ืนท่ีป>าสงวนแห งชาติจำนวน 17 ป>า  และเขตอุทยานอีกหลายแห ง  ทำให
คนน านอยู ใน
พ้ืนท่ีท่ีไม มีความม่ันคง  หรือตกอยู ในสภาพ “เกิดมาก็ผิดกฎหมายแล
ว  เพราะอยู ในพ้ืนท่ีป>า” 
เฉพาะพ้ืนท่ีตำบลบัวใหญ เริ่มรวมตัวกันแก
ไขป�ญหาท่ีดินทำกินและท่ีอยู อาศัยต้ังแต ป@ 2547-2548  โดยร วมกันสำรวจข
อมูล
ชุมชน  ครัวเรือนท่ีอยู ในเขตป>าฯ  พ้ืนท่ีทับซ
อน  เม่ือได
ข
อมูลแล
วจึงเชิญหน วยงานต างๆ ท่ีเก่ียวข
อง  โดยเฉพาะหน วยงานใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม  เพ่ือพูดคุยหาทางออก  และขยับจากการขับเคลื่อนการแก
ไขป�ญหาในระดับพ้ืนท่ีไปสู 
การแก
ไขป�ญหาในระดับนโยบาย  โดยเสนอข
อมูลป�ญหาและแนวทางการแก
ไขให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ นำไปพิจารณา  
“นอกจากนี้เครือข ายคนน านจัดการตนเองยังร วมกับพ่ีน
องท่ีมีความเดือดร
อนร วมกันจัดทำกระบวนการการแก
ไขป�ญหาท่ีดินทำกิน
และท่ีอยู อาศัย  โดยมีสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ ให
การสนับสนุน  เพ่ือให
เกิดการแก
ไขป�ญหา  ไม ให
ถูกเจ
าหน
าท่ีป>าไม
ไล จับกุม
อีก”  นางฑิฆัมพรกล าว 



ท้ังนี้ในการจัดงานวันท่ีอยู อาศัยโลกภาคเหนือป@ 2563 ท่ีจังหวัดน าน  เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคมท่ีผ านมา   เครือข ายขบวนองค9กร
ชุมชนได
ยื่นข
อเสนอการแก
ไขป�ญหาท่ีดินและท่ีอยู อาศัยให
แก นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล
อม  ท่ีเดินทางมาร วมงานวันท่ีอยู อาศัยโลกฯ  โดยมีข
อเสนอ 7 ข
อ คือ 
1.หน วยงานภาครัฐทุกระดับต
องบูรณาการการทำงานร วมกันอย างเปCนเอกภาพเพ่ือส งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่ีอยู อาศัยและ
ท่ีดินทำกินอย างจริงจัง 
2.ขอให
หน วยงานในระดับจังหวัดบรรจุแผนการพัฒนาท่ีอยู อาศัย และการจัดการท่ีดินเปCนแผนยุทธศาสตร9จังหวัด โดยเน
นการมี
ส วนร วมจากทุกภาคส วนอย างจริงจังและเปCนรูปธรรม 
3.ให
มีการจัดประชุมคณะทำงานการแก
ไขป�ญหาผู
มีรายได
น
อยในระดับจังหวัด และ ผลักดันพ้ืนท่ี  ท่ีมีประเด็นป�ญหาข
อติดขัดต อ 
คณะกรรมการแก
ไขป�ญหาท่ีดินแห งชาติ (คทช.) ท้ังระดับอำเภอ และระดับจังหวัด อย างสม่ำเสมอ 
4.ในเชิงกลไกคณะทำงานการแก
ไขป�ญหาท่ีอยู อาศัยและท่ีดินทำกิน ให
มีการทบทวนองค9ประกอบ เพ่ิมสัดส วนสภาองค9กรชุมชน 
กลุ มผู
เดือดร
อนเปCนส วนหนึ่งในการร วมเสนอแนะ และป�ญหาข
อติดขัดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสะท
อนถึงป�ญหา ตลอดจนสิทธิการเข
าถึง
ทรัพยากรในทุกระดับไม ว าจะเปCนระดับท
องถ่ิน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
5.ให
มีการจัดต้ังกองทุนกลางสำหรับการพัฒนาท่ีอยู อาศัย ท่ีดินทำกิน และคุณภาพชีวิต โดยให
ผู
มีรายได
น
อยมีส วนร วมบริหาร
จัดการ  เพ่ือช วยเหลือผู
มีรายได
น
อยอย างเปCนธรรม สอดคล
องกับสภาพความเปCนจริงทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 
เช น เข
าร วมโครงการบ
านม่ันคง ของ พอช. ซ้ือโครงการท่ีอยู อาศัยของการเคหะแห งชาติ และเอกชน หรือกลับภูมิลำเนา ฯลฯ 
ตลอดจนการสร
างความเข
มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
6.การบูรณาการความร วมมือภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีโครงการการแก
ไข
ป�ญหาท่ีอยู อาศัยผู
มีรายได
น
อยอย างท่ัวถึง 
7.ให
มีการอำนวยการก อสร
างท่ีอยู อาศัยและจัดหาท่ีดินรองรับให
กับผู
ได
รับผลกระทบท่ีสอดคล
องกับวิถีการดำรงชีพ 
ผู
แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมจังหวัดน าน  กล าวในเวทีเสวนาว า  จังหวัดน านมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 7.5 
ล
านไร   มีพ้ืนท่ีป>าสงวนแห งชาติ 16 ป>า  สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให
แก ประชาชนได
เพียง 12 % ของพ้ืนท่ี  ส วนท่ีเหลือหรือท่ีอยู 
ในเขตป>าสงวนฯ  และอุทยานฯ  จะดำเนินงานตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห งชาติ (คทช.)  เพ่ือให
ประชาชนอยู 
ร วมกับป>าได
  ส วนจังหวัดอ่ืนๆ  ในภาคเหนือรวมท้ังหมด 17 จังหวัดก็จะใช
แนวทางของ คทช.เช นเดียวกัน   แต ความคืบหน
าของ
การแก
ไขป�ญหาในพ้ืนท่ีต างๆ จะไม เหมือนกัน  ข้ึนอยู กับการดำเนินการของแต ละพ้ืนท่ี 
ส วนในจังหวัดน าน  มีเปnาหมายจะกันพ้ืนท่ีท่ีประชาชนเข
าอยู อาศัยในพ้ืนท่ีป>าลุ มน้ำชั้น  3-4-5  มีเปnาหมายประมาณ 270,000 
ไร   โดยจะนำข
อมูลจากการสำรวจพ้ืนท่ีท่ีประชาชนเข
าครอบครองทำประโยชน9เสนอต อ คทช. จังหวัด (คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด  มีผู
ว าราชการจังหวัดเปCนประธาน)  แต ดำเนินการได
ป@หนึ่งไม ก่ีพันไร   ทางผู
ว าฯ  จ.น าน   เห็นความสำคัญของการแก
ไข
ป�ญหา  จึงสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร9จังหวัด  เพ่ือให
เร งรัดการสำรวจข
อมูล  การรังวัดพ้ืนท่ี  เพ่ือนำเสนอข
อมูลต อ 
คทช.จังหวัด จนสำรวจได
ครบ 270,000 ไร   ภายในป@งบประมาณ 2563 (กันยายน) ท่ีผ านมา 
อย างไรก็ตาม  ยังมีกระบวนการในการดำเนินการต อไป  โดยพ้ืนท่ีท่ีกันเอาไว
ให
ประชาชนเข
าอยู อาศัยอย างถูกต
องตามกฎหมาย  
ทางผู
ว าราชการจังหวัดจะต
องเสนอเรื่องการขอใช
ประโยชน9ในท่ีดินป>าสงวนฯ  (พ้ืนท่ีลุ มน้ำชั้น 3-4-5) ไปยังกรมป>าไม
เพ่ือพิจารณา
อนุญาต   โดยขณะนี้ส งเรื่องเข
าไปแล
วประมาณ 90,000 ไร    ส วนท่ีเหลืออีกประมาณ 100,000 ไร ยังอยู ในระหว างการ
ตรวจสอบข
อมูลความถูกต
อง  เพ่ือเสนอกรมป>าไม
ต อไป   ท้ังนี้คาดว าจะดำเนินการให
แล
วเสร็จท้ังหมดภายในป@ 2565 
นายปฏิภาณ  จุมผา  รองผู
อำนวยการสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ  กล าวในเวทีเสวนาว า   ป�ญหาเรื่องท่ีดินทำกินและเรื่องท่ีอยู 
อาศัยเปCนโจทย9ของแผ นดิน  เปCนป�ญหาความเหลื่อมล้ำ  ไม เปCนธรรมในสังคม  ซ่ึงภาคประชาชนท้ังในเมืองและชนบทได
ขับเคลื่อน
การแก
ไขป�ญหามาก อนหน
านี้แล
ว  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแผนงานในการแก
ไขป�ญหา  เพราะในประเทศไทยมีครัวเรือนท้ังหมด
ประมาณ 21   ล
านครัวเรือน  แต มีป�ญหาท่ีอยู อาศัยไม ม่ันคงหรือไม มีท่ีอยู อาศัยเปCนของตัวเองรวมท้ังหมดประมาณ  5,870,000  
ครัวเรือน 
“วันท่ีอยู อาศัยโลกป@นี้  องค9การท่ีอยู อาศัยแห งสหประชาชาติมีคำขวัญว า   ‘ท่ีอยู อาศัยสำหรับทุกคน เพ่ืออนาคตเมืองท่ีดีข้ึน
กว าเดิม’  คือมีความหมายว า  มวลมนุษยชาติควรจะมีท่ีอยู อาศัยท่ีม่ันคง  ซ่ึงพ่ีน
องขบวนชุมชนได
ทำเรื่องนี้กันมาแล
วหลายป@  และ
รัฐบาลมีแผนแม บทการพัฒนาท่ีอยู อาศัยผู
มีรายได
น
อยระยะ 20 ป@  (พ.ศ.2560-2579) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย9  และสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ  เปCนเจ
าภาพ  ร วมกับกระทรวงต างๆ เพ่ือแก
ไขป�ญหาให
พ่ีน
องประชาชน  มี
เปnาหมายภายในป@ 2579  ให
คนไทยทุกคนมีท่ีอยู อาศัยกันถ
วนท่ัว”  นายปฏิภาณกล าว 



นายปฏิภาณกล าวต อไปว า  การแก
ไขป�ญหาท่ีอยู อาศัยนี้จะต
องแก
ไขป�ญหากันท้ังตำบล  ท้ังเมือง  และแก
ไขป�ญหาทุกมิติ  โดยมี
ระบบการสำรวจและจัดเก็บข
อมูล  โดยชุมชนท
องถ่ินต
องเปCนเจ
าภาพ  เปCนเจ
าของเรื่อง เพ่ือแก
ไขป�ญหาของตนเอง  สร
างความ
ร วมมือร วมกับหน วยงานภาคีต างๆ  ท้ังภาครัฐ  เอกชน  และสภาองค9กรชุมชนตำบลควรจะเปCนกลไกกลางในการเชื่อมต อกับ
หน วยงานและภาคีต างๆ 
“ด
วยแนวทางนี้จะทำให
การแก
ไขป�ญหาโดยมีพ่ีน
องประชาชนเปCนกำลังสำคัญ  ใช
เรื่องบ
านเปCนเครื่องมือ  นำไปสู กระบวนการแก
ไข
ป�ญหาทุกป�ญหา ทุกมิติ  ส วนสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ เปCนกลไกของรัฐ  แต เปCนเครื่องมือของประชาชน  พอช.จะ
เปCนเพ่ือนร วมทางของประชาชนและหน วยงานภาคีต างๆ  เพ่ือแก
ไขป�ญหาต างๆ เหล านี้ร วมกัน”  นายปฏิภาณกล าว 
นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา  ท่ีปรึกษาประธานอนุกรรมการโครงการบ
านม่ันคง สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ  กล าวว า   ความ
ร วมมือเปCนวาระใหม ในการแก
ไขป�ญหาท่ีอยู อาศัยท้ังเมืองและชนบท   อยากให
การจัดงานเปCนจุดมุ งหมายใหม   ให
เกิดการแก
ไข
ป�ญหาร วมกัน   อยากให
นำทิศทางการทำงานนี้ไปดำเนินการ       เรื่องท่ีอยู อาศัยเปCนป�จจัยสำคัญในการสร
างความม่ันคงสำคัญ
ของชีวิตมนุษย9   ใช
คำว า   “การมีอยู อาศัยท่ีม่ันคง”   สร
างระบบการจัดการ  การเชื่อมโยงเพ่ือสร
างชุมชนท่ีเข
มแข็งเพ่ือความ
เปCนอยู ท่ีดี     เมืองและชนบทเปCนเครื่องมือในการสร
างการเปลี่ยนแปลง         
“การสร
างบ
านแปงเมือง   ต
องมีท่ีดิน  ป�จจัยสาธารณูปโภค   มีระบบท่ีประสานความร วมมือ โดยชุมชนเปCนตัวต้ัง     แต ต
องมีตัว
บ
านท่ีต
องทำให
เปCนรูปธรรม     ชุมชนต
องเปCนผู
ทำ  ไม ต
องการให
คนอ่ืนทำให
     ให
เริ่มต
นจัดการแก
ไขป�ญหาท่ีไม ม่ันคงท้ังหลาย   
การสร
างระบบท่ีทำให
ทุกคนในสังคมอยู ร วมกันได
     ควรใช
โครงการท่ีมีอยู เพ่ือสร
างการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือสร
างความม่ันคง      
การออกแบบวิถีชีวิตและความม่ันคงสมัยใหม ให
เท าเทียมกัน   อาจต
องคิดค
น  สร
างสรรค9ระบบท่ีเปCน ป�จจุบัน” นางสาวสมสุขให

ความคิดเห็นในตอนท
าย 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/82387 

 

 



 

ราชบุรี    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำคณะอาสากรุงศรี กว า 50 คน นำร องปลูกไม
 จำนวน 500 ต
น ในพ้ืนท่ีป>า
ชุมชนบ
านเขาหัวคน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายใต
โครงการ Care the Wild “ปลูกปnอง Plant & Protect” 
ของตลาดหลักทรัพย9แห งประเทศไทย โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได
ร วมสนับสนุนงบประมาณปลูกป>าในโครงการรวม 20 ไร  ได
แก  
ป>าชุมชนบ
านเขาหัวคน จังหวัดราชบุรี และป>าชุมชนบ
านพุตูม จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงชาวบ
านในชุมชนจะเปCนผู
ปลูกและดูแลรักษาป>า 
และยังสามารถใช
ป>าชุมชนเปCนพ้ืนท่ีทำมาหากิน ใช
ประโยชน9ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให
อยู ได

อย างยั่งยืน 
สำหรับโครงการ Care the Wild “ปลูกปnอง Plant & Protect” เปCนโครงการท่ีผนึก กรมป>าไม
 ภาคีหน วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ร วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก
ไขป�ญหาสิ่งแวดล
อม ด
วยการระดมทุนปลูกต
นไม
ใหม  ปลูก
ต
นไม
เสริม และส งเสริมการดูแลต
นไม
 พร
อมติดตามการเติบโตของไม
ท่ีปลูกตลอดโครงการ ด
วยหลักธรรมาภิบาล การเปiดเผย
ข
อมูล ติดตาม-เรียนรู
-ดูแล จนกลายเปCนผืนป>าอย างแท
จริง ผ านแอปพลิเคชัน Care the Wildผู
สนใจสามารถร วมปลูกป>าผ านแอป
พลิเคชัน “Care the Wild” ดาวน9โหลดได
แล
ววันนี้ ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.setsocialimpact.com 
https://www.77kaoded.com/news/saichol/2027841 



 

  

 ‘วราวธุ’ เปิดป่าในเมือง-อาสาพิทกัษท์ะเล กระบี� พงังา 

เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม กลา่วภายหลงัการ

เป็นประธานเปิดงานโครงการป่าชายเลนในเมือง สวนป่าประชารฐั เพื�อความสขุของคนไทย จงัหวดักระบี�และพงังาว่า จาก

รายงานลา่สดุ ภาพรวมพื 0นที�ป่าชายเลนของประเทศเพิ�มขึ 0นกว่า 203,000 ไร ่รวมมีพื 0นที�ป่าชายเลนคงสภาพถึง 1.73 ลา้น

ไร ่ซึ�งเป็นผลจากความรว่มมือของพี�นอ้งประชาชนและทุกภาคสว่น อย่างไรก็ตาม เราก็ยงัตอ้งการใหพ้ื 0นที�ป่าชายเลนเพิ�มขึ 0น

อย่างต่อเนื�อง ซึ�งรฐับาลไดย้ึดแนวคิดในการสรา้งสมดลุระหว่างการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนเ์พื�อการพฒันาจนนาํไปสูค่วาม

ยั�งยืน อีกทั0ง การสนบัสนนุใหค้นอยู่กบัป่าอย่างพึ�งพาอาศยักนั โดยในวนันี0 ตนไดล้งพื 0นที�ตรวจติดตามสถานการณแ์ละการ

ทาํงานของหน่วยงานดา้นทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� งในพื 0นที�จงัหวดักระบี�และพงังา พรอ้มทั0งไดเ้ปิดโครงการป่าในเมือง 

“สวนป่าประชารฐั เพื�อความสขุของคนไทย” ซึ�งเป็นโครงการที�สนบัสนนุแนวคิดการอยู่รว่มกนัระหว่างชมุชนกบัป่าชายเลน 

นายวราวธุกลา่วว่า นอกจากนี0 ตนไดพ้บปะพดูคยุกบัพี�นอ้งประชาชนและเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลในพื 0นที� ทกุคนคือ

กาํลงัสาํคญัของการดแูลผืนป่าชายเลนในจงัหวดักระบี�และพงังา และพรอ้มที�จะเป็นกาํลงัสนบัสนนุการทาํงานของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ต่อไป พรอ้มนี0 ไดพ้ดูคยุและใหก้าํลงัใจกบัเจา้หนา้ที�ในพื 0นที�ที�เปรียบเสมือนฟันเฟืองที�

สาํคญัในพื 0นที�ในการลาดตระเวนและขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน และไดเ้ปิดสาํนกังานที�ทาํการของสาํนกังานทรพัยากรทางทะเล

และชายฝั� งที� 6 (พงังา) ที�จะเป็นหน่วยประสานงานกบัพี�นอ้งประชาชนอย่างใกลช้ิด และดแูลทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� งใน

ระดบัพื 0นที� อย่างไรก็ตาม ตนพรอ้มที�จะใหก้ารสนบัสนนุแก่ทกุฝ่ายในการอนรุกัษ ์ฟื0นฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มให้

คงอยู่กบัประเทศชาติตลอดไป 

ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม กลา่วเสรมิว่า จงัหวดัพงังาเป็นจงัหวดัที�มีพื 0นที�ป่า

ชายเลนมากที�สดุในประเทศไทยกว่า 240,000 ไร ่ซึ�งเป็นผืนป่าชายเลนที�สมบรูณ ์และที�สาํคญั ผืนป่าชายเลนจงัหวดักระบี� 



เป็นป่าที�สมบรูณแ์ละไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลกใหเ้ป็นพื 0นที�ชุ่มนํ0าที�มีความสาํคญัในระดบันานาชาติ สาํหรบัพื 0นที�ป่าในเมือง

จงัหวดัพงังา ต.ทา้ยชา้ง อ.เมือง มีเนื 0อที� 700 ไร ่และป่าชายเลนในเมืองจงัหวดักระบี� มีเนื 0อที�กว่า 3,649 ไร ่ซึ�งตนเชื�อมั�นว่า

ชมุชนรอบป่าในเมืองทั0ง 2 แห่ง จะช่วยกนัปอ้งกนัดแูลใหผ้ืนป่ายงัคงสมบรูณเ์ช่นนี0ตลอดไป อย่างไรก็ตาม ตนไดส้ั�งการใหก้รม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� ง และกรมป่าไม ้ในการประกาศพื 0นที�ป่าชายเลนในเมืองและป่าชมุชน ซึ�งสนบัสนุนใหช้มุชนไดม้ี

โอกาสดแูลและจดัการพื 0นที�ป่าซึ�งเป็นสมบติัของชมุชนนั0นๆ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาอย่างยั�งยืน ต่อไป 

สาํหรบัรายละเอียดและความสาํคญัในการจดังานโครงการป่าชายเลนในเมือง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝั� ง กลา่วว่า การจดังานโครงการป่าชายเลนในเมือง สวนป่าประชารฐั เพื�อความสขุของคนไทย ในพื 0นที�จงัหวดักระบี�

และพงังา ไดร้บัความสนใจจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์ะเล โดยมีผูเ้ขา้รว่ม

งานทั0งสิ 0นเกือบ 1,000 คน อย่างไรก็ตาม กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� ง ไดเ้ปิดพื 0นที�ป่าชายเลนในเมืองแลว้ทั0งสิ 0น 33 

แห่ง ใน 16 จงัหวดัชายฝั� งทะเล และเตรียมขยายพื 0นที�และเปิดพื 0นที�ป่าในเมืองแห่งใหม่ในอีกหลายพื 0นที�ใหค้รบ 24 จงัหวดั

ชายฝั� งทะเล 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2422520        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘พีมูฟ’จ อบุก‘ครม.สัญจรภูเก็ต’ จี้นายกฯแก
ป�ญหาท่ีดินเกษตรกร-กลุ มชาติพันธุ9 
30 ตุลาคม 2563 นายไมตรี จงไกรจักร9 ผู
จัดการมูลนิธิชุมชนไท โพสต9ข
อความผ านเฟซบุ�กส วนตัว “Maitree Jongkraijug” ระบุ
ว า “พีมูฟ (P-Move)” หรือขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปCนธรรม ซ่ึงเปCนองค9กรพัฒนาเอกชน (NGO) ท่ีเคลื่อนไหวด
านสิทธิ
ท่ีดินของคนระดับฐานราก เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม ครม.สัญจร ท่ี จ.ภูเก็ต ดังนี้ 
#พีมูฟภูเก็ตยื่นข
อเสนอนายกรัฐมนตรี แก
ป�ญหา ป>าไม
 ท่ีดิน และสิทธิชุมชน ในการประชุม ครม.สัญจรภูเก็ต  ต้ังเปnา 1,000 คน  
เม่ือยังเปCนรัฐบาล  ต
องฟ�งเสียงและแก
ป�ญหาประชาชน  ป�ญหาชาวบ
าน ต
องได
รับการแก
ป�ญหาเชิงนโยบาย  ข
อเสนอ 
๑.ให
มีมติ ครม. คุ
มครองพ้ืนท่ีกรณีป�ญหาของพีมูฟ ซ่ึงอยู ในการแก
ป�ญหาร วมกับรัฐบาลไม ให
ถูกคุกคามจนกว าการแก
ป�ญหาจะมีข
อ
ยุติ ทุก กรณีป�ญหา 
๒.ให
 คทช. ดำเนินการนโยบายโฉนดชุมชน เปCนแนวทางหนึ่ง ให
อยู ภายใต
 แนวทาง คทช. และดำเนินการรับพ้ืนท่ี โฉนดชุมชนท่ียื่น
ขอไว
 ๔๘๖ ชุมชน ไปตรวจสอบและดำเนินการต อ ให
เริ่มต
นท่ีชุมชนสมาชิก พีมูฟ ก อน 
๓.ให
ออกพระราชฎีกา นิรโทษกรรมคดีความ ป>าไม
 ท่ีดิน ท่ีเกิดจากกระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยไม มีการ
ตรวจสอบ คดีผู
ได
รับผลกระทบจาก แผนทวงคืนผืนป>า คดีความท่ีเกิดข้ึนในระหว างกระบวนการแก
ป�ญหาท่ีดินกับรัฐ ล าช
า จนเกิด
คดีความคนจน ข้ึน รวมท้ังยุติการดำเนินคดีกับทุกกรณีป�ญหาท่ีอยู ในกระบวนการแก
ป�ญหา ล าช
า 
๔.ทบทวน และยกเลิกกฎหมายลำดับรองท่ีออกตามพ.ร.บ.ป>าชุมชน, พ.ร.บ.อุทยานแห งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ
มครองสัตว9ป>า 
ฉบับ พ.ศ. 2562 ท้ัง ๓ ฉบับ ซ่ึงขัดกับสิทธิชุมชน  อละทบทวนกฎหมายท้ัง 3 ฉบับด
วย 
๕.ให
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดินเร งดำเนินการแก
ป�ญหาชุมชน ไร
ท่ีดิน และ สนับสนุนงบประมาณ ให
 บจธ.๕๕๐ ล
าน เพ่ือ
ดำเนินการ จัดซ้ือท่ีดิน ตามบัญชีของชุมชนท่ีจะดำเนินการแก
ป�ญหาคนจนได
 
๖.ตามท่ี อดีตประธานคณะกรรมการแก
ป�ญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ได
เคยมีบัญชา ท่ีจะลงดูพ้ืนท่ี การ
จัดการท่ีดินและทรัพยากรโดยชุมชน ในรูปแบบโฉนดชุมชน ในพ้ืนท่ี จังหวัด ภูเก็ต เพ่ือผลักดันให
 เปCนนโยบาย คทช. จึงเสนอให
 
คณะกรรมการแก
ป�ญหาพีมูฟ เปCนเจ
าภาพร วมกับเครือข าย จัดงานมหกรรมโฉนดชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยประธานคระ
กรรมการแก
ป�ญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี ลงมาเปCนประธานจัดงาน และดูรูปธรรมในพ้ืนท่ีจริง โดยเร็ว 
๗.เสนอให
รัฐบาลเร งดำเนินการผลักดัน พรบ.ส งเสริมและคุ
มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ มชาติพันธุ9 ตามแผนปฏิรูปประเทศ. ในขณะ
ท่ีดำเนินการอยู  ให
รัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี ๒  มิถุนายน ๒๕๕๓ ว าด
วยการฟpqนฟูวิถีชีวิตชาวเล. และ มติ
คณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว าด
วยการฟpqนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยให
มีคณะกรรมการอำนวยการ ติดตาม และขับดคลื่อน 
มติคณะรัฐมนตรี ท้ัง ๒ เรื่องให
เกิดรูปธรรม 
๘. ให
รัฐบาล เร งคุ
มครองเกษตรกร ท่ีเคยได
รับ สปก. แล
ว และทำกินในพ้ืนท่ีมาอย างต อเนื่อง แต ต อมา เกิดการทับซ
อนกับ
หน วยงานอ่ืนๆ เช นกรมอุทยาน กรมป>าไม
 และอ่ืนๆ. และกำลังถูกยึดคืน สปก และเริ่มมีป�ญหาสิทธิในท่ีดินทำกินของสมาชิก และ
ท่ีดินท่ีเตรียมการแจก สปก ด
วย” 
https://www.naewna.com/politic/528548 
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‘พิธา’ นำทีม "ก
าวไกล" ลุย พิจิตร-พิษณุโลก ฉะนโยบายทวงคืนผืนป>า ประชาชนถูกไล พ
นท่ีทำกิน เดือดร
อนหลายพ้ืนท่ี ส วน
นายทุนกลับได
สัมปทาน ไม ถูกทวงคืน 
เม่ือวันท่ี 30 ต.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน9 หัวพรรคก
าวไกล พร
อมคณะร วมเดินทางตามโครงการก
าวไกลสัญจรภาคเหนือ โดย
เริ่มต
นจาก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จากนั้นจึงเดินทางไป อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพ่ือรับฟ�งป�ญหาเก่ียวกับสิทธิ
ท่ีดินทำกินทับซ
อนแนวเขตป>าสงวนแห งชาติและป�ญหาจากเกษตรกรชาวสวนมะม วง ท่ีได
รับผลกระทบช วงวิกฤติสถานการณ9ไวรัส
โคโรนา 2019 โดยมีนายดุษฎี บัวเขียว อดีตผู
สมัคร ส.ส.จ.พิจิตร เขต 2 พรรคอนาคตใหม  นายเกษมสันต9 มีทิพย9 ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อ เเละนายปดิพัทธ9 สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก
าวไกล มาให
การต
อนรับ 
นายพิธา กล าวว า รู
สึกดีใจท่ีได
มาลงพ้ืนท่ี จ.พิจิตร เปCนครั้งเเรกในฐานะนักการเมือง ก อนหน
านี้เคยมาสำรวจเก่ียวกับป�ญหาท่ีดินและป>า
ทับท่ีในพ้ืนท่ี จ.อุตรดิตถ9 ป�ญหาท่ีดินของพ่ีน
องประชาชน สะท
อนให
เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยรวมแล
วท่ีดินในประเทศไทย
มีเพียง 320 ล
านไร  แต พบว าส วนราชการมีแนวเขตท่ีดินตามแผนท่ีต างๆ จำนวนรวมกว า 450 ล
านไร  ซ่ึงทับซ
อนกันเองบ
าง ทับซ
อน
ท่ีดินทำกินประชาชนบ
าง ส งผลให
เกิดป�ญหาป>าทับในท่ีดินทำกินของประชาชน นอกจากนี้ ในสมัยคณะรักษาความสงบแห งชาติ ( คสช.) 
มีนโยบายทวงคืนผืนป>าจากนายทุนเเละคนรวย เเต ในทางปฏิบัติกลับกลายเปCนการสนธิกำลังไล ประชาชนในพ้ืนท่ี 
“แนวทางนี้สวนกับแนวคิดผมคือ ประชาชนต
องอยู กับป>าได
เเละต
องถามว าทำไมการทวงคืนผืนป>าจึงไม กล
าทวงคืนกับนายทุนท่ีถือ
ครองท่ีดิน สปก. เเละบริษัทปูนซีเมนต9ท่ีรุกพ้ืนท่ีป>าสงวน ซ่ึงนั่นเปCนเพราะพวกเขาสามารถถือครองสัมปทานคู กับรัฐได
 เเต 
ประชาชนตาดำๆ ไม สามารถทำอะไรได
 เเม
กระท่ังผืนดินท่ีเปCนท่ีดินทำกิน จึงสะท
อนให
เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม สิทธิในการทำ
มาหากินเปCนสิทธิของประชาชน ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ท่ีดินท่ีชาวบ
านถือครองมีป�ญหาจำนองท่ีดินไม ได
 เนื่องจากท่ีดินเหล านั้น อยู ใน
แนวเขตป>าสงวนแห งชาติและมีความขัดแย
งรุนแรงข้ึนในโครงการทวงคืนผืนป>าของ คสช. โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอยต อ จ.พิจิตร และ
พิษณุโลก ท่ีส วนใหญ เปCนสวนมะม วง” 
นายพิธา ยังได
กล าวถึงรายละเอียดของป�ญหาในพ้ืนท่ี อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ว า มีป�ญหาจากการประกาศผังเมืองรวมในป@พ.ศ.2560 
ให
บริเวณ 11 หมู บ
าน 3 ตำบล กลายเปCนท่ีดินประเภทอนุรักษ9ป>าไม
 ท้ังท่ีมีการออกโฉนดเอกสารสิทธิไปแล
วจำนวนกว า 1,171 
ราย เปCนพ้ืนท่ีกว า 12,534 ไร  ทำให
การกู
เงินกับจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธกส.) ถูกระงับ รวมถึงพ้ืนท่ีท่ี
กำลังอยู ระหว างขอออกเอกสารสิทธิ์ก็ถูกระงับไว
ท้ังหมดเช นกัน ซ่ึงชาวบ
านหลายรายเสียเงินค ารังวัดกับกรมท่ีดินไปแล
ว 
“แม
เรื่องนี้จะเกิดข้ึนในสมัย คสช. โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมในสมัยนั้นมาลงพ้ืนท่ีรับฟ�งป�ญหาแล
ว แต 
ผ านมากว าสองป@ยังไม มีการแก
ป�ญหาให
กับชาวบ
าน นอกจากนี้ยังมีป�ญหาท่ีดินในเขตป>าสงวนแห งชาติลุ มน้ำวังทองฝ��งซ
าย ของอ.วังทอง 
และอ.เนินมะปราง ท่ีเคยมีนโยบายจัดสรรท่ีดินเปCนนิคมสหกรณ9 ป�จจุบันหมดอายุการเช า 30 ป@แล
ว แต ผ านมาหลายรัฐบาลก็ยังไม มี
แนวทางท่ีชัดเจนให
ประชาชนท่ีเคยทำกิน ซ้ำร
ายป@นี้ชาวสวนมะม วงยังได
รับผลกระทบจากสถานการณ9ไวรัสโคโรนา 2019 หลังปiด
ประเทศ เปCนเหตุให
สินค
าทางเกษตรล
นตลาดไม สามารถจำหน ายได
 ซ่ึงการชดเชยเงินเยียวยาจากภาครัฐก็ไม ได
เปCนไปอย างท่ัวถึง” 
นายพิธา ระบุว า สิ่งท่ีเกิดข้ึนสะท
อนความอยุติธรรมของวิธีคิดเรื่องนโยบายท่ีดินของรัฐบาลท่ีผิดฝาผิดตัว ส งผลต อความเหลื่อมล้ำใน
สังคม พรรคก
าวไกลจะนำป�ญหาเหล านี้ของประชาชนในพ้ืนท่ีไปผลักดันต อในคณะกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากร ธรรมชาติเเละ



สิ่งเเวดล
อม สภาผู
แทนราษฎร โดยจะเชิญผู
ท่ีเก่ียวข
อง ท้ังอธิบดีกรมป>าไม
 เจ
าหน
าท่ีจากธนาคารการเกษตรเพ่ือสหกรณ9 มาชี้เเจง 
เพ่ือให
เกิดการแก
ไขป�ญหาอย างเปCนรูปธรรม 
สำหรับการรับฟ�งป�ญหาจากเกษตรกร ชาวสวนมะม วง นายพิธา กล าวว า เคยนำประเด็น การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี หรือ GAP ไปอภิปรายให
สภาได
รับทราบ ทำให
ต อมาสำนักนายกรัฐมนตรี แก
ไขป�ญหาด
วยการออกใบรับรองสีชมพู 
ให
แก  อ.เนินมะปราง และจ.จันทบุรี แต ผ านไปหนึ่งป@มีป�ญหาใหม เข
ามาสถานการณ9ด
านโควิด ทำให
การค
าระหว างประเทศดำเนิน
ไปอย างไม ปกติ ผลผลิตทางเกษตรชนิดอ่ืนๆ ได
แก  มัน ข
าว และลำไย ได
รับการเยียวยาจากรัฐบาล เเต ก็เปCนคำถามว าทำไม
เกษตรกรมะม วงกลับไม ได
รับการเยียวยา 
"อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปลูกมะม วงมากกว า 200,000 ไร  แต ขาดเอกสารสิทธิ์ ในอดีตผลผลิตต อไร อาจจะได

มากกว าในป�จจุบัน จึงต
องขอให
ภาครัฐนำเทคโนโลยีเข
ามาช วยพัฒนา เเละยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สำหรับการประกันราคา
ท่ีผ านมาไม ได
ช วยท่ีต
นทุน ผลผลิต เเละการแปรรูป เทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตรยังจำเปCนมากต อวงการเกษตรในบ
านเรา ซ่ึง
ป�ญหาไม มีโรงงานแปรรูปก็มาจากป�ญหารัฐราชการรวมศูนย9ท่ีไม กระจายอำนาจ จึงทำให
เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยตามมา" 
"กรณีนี้จะเร งนำเรื่องนี้เข
าสู คณะกรรมาธิการการเกษตร เเละคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ตรวจสอบการใช
เงินตามพระราช
กำหนด(พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพ่ือแก
ไขป�ญหา เยียวยาและฟpqนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได
รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเปCนการกระจายอำนาจให
ท
องถ่ินได
พัฒนา สร
างความเจริญเเละเกิดเศรษฐกิจจากคนในพ้ืนท่ี เราต
อง
เยียวยาท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง เเละระยะยาว ท้ังในเรื่องราคามะม วง การส งออกเเละการแปรรูปมะม วงเพ่ือสร
างความม่ันคงให

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ในวันนี้ผมมาเอาการบ
าน คือป�ญหาของพ่ีน
องประชาชน เพ่ือนำไปแก
ไขเเละผลักดันตามกลไกของรัฐสภา" 
นายพิธา กล าวอีกว า ในฐานะหัวหน
าพรรคก
าวไกลให
ความสำคัญกับจังหวัดพิษณุโลก เช นเดียวกับท่ีพ่ีน
องประชาชนไว
วางใจให

คะเเนนเลือกพรรคก
าวไกลจำนวนกว า 90,000 คะเเนน จนได
ท้ัง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เเละ ส.ส.แบบเเบ งเขต ท่ีล
มแชมป�
นักการเมืองชื่อดังในอดีตได
 จะนำป�ญหาเหล านี้จากพ้ืนท่ีประสานต อไปยังนายจุรินทร9 ลักษณวิศิษฏ9 รัฐมนตรีว าการกระทรวง
พาณิชย9 เพ่ือแก
ไขป�ญหา ส วนในเรื่องการเมืองท
องถ่ิน พรรคก
าวไกลมองว ามีความสำคัญมากต อการพัฒนา ซ่ึงจำเปCนต
องมีการ
กระจายอำนาจรัฐให
มากข้ึน 
ด
านนายปดิพัทธ9 ส.ส.พิษณุโลก เขต1 กล าวว า การมาพ้ืนท่ี อ.วังทอง เเละอ.เนินมะปราง ทำให
ได
รับทราบถึงป�ญหางบประมาณ
เพ่ือสร
างโรงงานแปรรูป รับปากว าช วงต
นเดือน พ.ย.นี้จะนำเรื่องดังกล าวเเละป�ญหาต างๆ เข
าไปหารือกับผู
ว าราชการจังหวัด
พิษณุโลกคนใหม  และจะนำป�ญหาไปผลักดันต อในสภา เพ่ือให
ความฝ�นของประชาชนเกิดข้ึนจริง โดยเฉพาะเรื่องของการเปiดเขต
พ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.พิษณุโลก หรือการเปiดเขตเศรษฐกิจพัฒนาภาคเหนือตอนล าง ท่ีจะเปCนประตูส งออกสินค
าไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ
านท่ีได
หยุดชะงักไปเพราะสถานการณ9โควิด นอกจากนี้ยังต
องฝากเรื่องของการเลือกต้ังองค9การบริหารส วนจังหวัด 
ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 20 ธ.ค.63 ท่ีจะเปCนกุญแจในการปลดล็อกการกระจายอำนายรัฐรวมศูนย9ให
คืนอำนาจสู ท
องถ่ิน ครั้งนี้จึงเปCนอีก
ครั้งท่ีต
องบอกว าอำนาจของประชาชนอยู มือของท านเเล
ว 
ขณะท่ี เกษมสันต9 กล าวว า ในฐานะท่ีเปCนลูกหลานชาวพิษณุโลก ตนได
ขับเคลื่อนนโยบายด
านต างๆให
กับชาวพิษณุโลก โดยทีมงาน
ได
รวบรวมข
อมูลในพ้ืนท่ี อาทิ ข
อมูลทางประวัติศาสตร9เพ่ือเปCนหลักฐานสนับสนุนในการต อสู
ให
ประชาชนได
รับเอกสารสิทธิท่ีดิน 
และได
ผลักดันในคณะกรรมาธิการท่ีดินฯ รวมถึงคณะอนุกรรมาธิการอีก 3 คณะ เพ่ือแก
ไขเเละยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
พิษณุโลกให
ดีข้ึนต อไปในระยะยาว 
สำหรับเวทีการรับฟ�งป�ญหาประชาชนของพรรคก
าวไกล มีประชาชนจาก ต.หนองจั่ว อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และ ต.พันชาลี อ.วังทอง 
รวมถึงกลุ มผู
ปลูกมะม วงส งออก ต.ไทรย
อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เข
าร วมรับฟ�งและสะท
อนป�ญหามากกว า 500 คน 
บรรยากาศเปCนไปอย างกันเอง หัวหน
าพรรคก
าวไกล พร
อมทีมงานร วมรับประทานอาหารร วมกันและเดินชมตลาดเนินมะปราง โดย
ในวันพรุ งนี้ (31 ต.ค.) ก
าวไกลสัญจรจะเดินทางต อไปยัง จ.เชียงราย เพ่ือรับฟ�งป�ญหาเกษตรกรชาวสวนกาแฟบ
านผาฮ้ี อ.แม สาย 
ป�ญหาราคาข
าว และป�ญหาราคาสับปะรด ซ่ึงเปCนพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงราย 
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มีมูลผิดจริง! ตร.ป>าไม
ลุยส งสำนวนสั่งฟnอง 'ปารีณา' รุกป>าราชบุรี ให
อัยการ 5 พ.ย.นี้ ภายหลังจาก 'ปารีณา' ร
องขอความเปCนธรรม 
ให
สอบสวนหลักฐานเพ่ิม 

เม่ือวันท่ี 30 ต.ค. ผู
สื่อข าวรายงานว า มีรายงานระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (บก.ปทส.) เปiดเผยความคืบหน
ากรณี ป.ป.ช. ส งสำนวนคดีท่ี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต9 ส.ส.ราชบุรี 
พรรคพลังประชารัฐ ถูกกล าวหาว ากระทำผิดฐานบุกรุกป>าไม
 ตามพ.ร.บ.ป>าสงวน, พ.ร.บ.ป>าไม
, ประมวลกฎหมายท่ีดิน และ พ.ร.บ.
น้ำบาดาล กรณีครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กลับมาให
ตำรวจบก.ปทส.ตรวจสอบ แต กลับมีกระแสข าวว ามีการ
ยื้อสำนวนทำให
ส งฟnองไม ได
 

ล าสุดพนักงานสอบสวน บก.ปทส.เตรียมส งสำนวนคดีดังกล าวให
พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟnองคดีดังกล าว ภายหลังจากท่ี 
ก อนหน
านี้ น.ส.ปารีณามาร
องขอความเปCนธรรมเพ่ือให
ตำรวจสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิม ทำให
ต
องเลื่อนกำหนดจากเดิม 
เม่ือวันท่ี 22 ต.ค. ท่ีผ านมา ซ่ึงปรากฏว าผลการตรวจสอบพบว า พยานหลักฐานมีมูลผิดจริง จึงมีกำหนดนัดส งสำนวนสั่งฟnองในวันท่ี 
5 พ.ย. นี ้
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