
สรุปขาวประจําในวันที่ 9 ก.พ. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ยกระดับทองถิ่นจัดการทรัพยากร (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2564 หนา 6) 

- คอลัมน บุคคลในขาว (ไทยรัฐ 9 กุมภาพันธ 2564 หนา 4) 

- คอลัมน สถานการณรอน: รุกปาราชบุรีเกมไลลา'ธนาธร'? (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2564 หนา 3) 

- คอลัมน ขาวลึก ปมลับ: คดีอาญา ไลลา ธนาธร พวงตระกูล (ผูจัดการรายวัน 360o 9 กุมภาพันธ 2564 หนา 3) 

- ผวจ.ตากแกปญหาไฟปา-หมอกควัน (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2564 หนา 10) 

- ชาวบานเกาะงํารองกมธ.เอาผิดส.ส.ดังกาวไกลบังคับเซ็นไลที่ (โพสตทูเดย 9 กุมภาพันธ 2564 ) 

ขาวเว็บไซต 

วิษณุ-วราวุธ-จุติ สักขีพยานรวม ลงนามความรวมมือ หนุนกระจายอํานาจ ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดลอม 
(มติชน 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2568489 
รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุฯ ผลักดันการกระจายอํานาจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํารองแกไขปญหา
หมอกควันไฟปา ลดปญหาฝุนละออง PM 2.5 (รัฐบาลไทย 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38965 
พม. รวมลงนามความรวมมือสนับสนุนการกระจายอํานาจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(บานเมือง 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/222374 
6 หนวยงาน กรมอุทยานฯ กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สถ. พอช. และ ก.ก.ถ. รวมลงนามเพ่ืออนุรักษ ฟนฟูปา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในเขตปา (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://web.codi.or.th/index.php/20210208-21659/ 
ม.มหิดล รวมกับ กรมปาไม จัดหลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ อยูกับปาในเมือง อยางสุขใจและปลอดภัย  
(online newstime 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.onlinenewstime.com/ม-มหิดล-รวมกับ-กรมปาไม/pr-news/ 
รอง"สิระ"ถูกกมธ.กฎหมายฯ พาจนท.ปาไมขมขูชาวบาน ปมที่ดินเกาะงํา จ.ภูเก็ต (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.dailynews.co.th/politics/824149 
ชาวบานเกาะงํา จ.ภูเก็ต รอง “สิระ“ ถูก ส.ส.ดังขมขูไลที่ พาจนท.ปาไมอุมลูกกักขังรวม 10 ช่ัวโมงเมื่อป 62 หวังฮุบที่
ไปใชประโยชน (สยามรัฐ 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/218323 
“โรม” งานเขา! ชาวเกาะงํา รอง “สิระ” เหตุพา จนท.ปาไมขมขู อุมลูกกักขัง หวังไลฮุบที ่ 
(ผูจัดการออนไลน 8 กุมภาพันธ 2564) 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000012537 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2568489
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38965
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 11031
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ยกระดับท้องถิ่นจัดการทรัพยากร

รหัสข่าว: C-210209012078(9 ก.พ. 64/04:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.02 Ad Value: 12,122 PRValue : 36,366 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23030
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210209039186(8 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 145.08 Ad Value: 319,176 PRValue : 957,528 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23030
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210209039186(8 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 145.08 Ad Value: 319,176 PRValue : 957,528 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23030
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210209039186(8 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 145.08 Ad Value: 319,176 PRValue : 957,528 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23030
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210209039186(8 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 145.08 Ad Value: 319,176 PRValue : 957,528 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23030
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-210209039186(8 ก.พ. 64/08:23) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 145.08 Ad Value: 319,176 PRValue : 957,528 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26052
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: รุกป่าราชบุรีเกมไล่ล่า'ธนาธร'?

รหัสข่าว: C-210209035045(8 ก.พ. 64/05:57) หน้า: 1/2

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

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



ปีที่: - ฉบับที่: 26052
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: รุกป่าราชบุรีเกมไล่ล่า'ธนาธร'?

รหัสข่าว: C-210209035045(8 ก.พ. 64/05:57) หน้า: 2/2

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

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



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3363
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: คดีอาญา ไล่ล่า ธนาธร พ่วงตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210209040028(9 ก.พ. 64/03:35) หน้า: 1/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 110.16 Ad Value: 165,240 PRValue : 495,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3363
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: คดีอาญา ไล่ล่า ธนาธร พ่วงตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210209040028(9 ก.พ. 64/03:35) หน้า: 2/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 110.16 Ad Value: 165,240 PRValue : 495,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3363
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: คดีอาญา ไล่ล่า ธนาธร พ่วงตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210209040028(9 ก.พ. 64/03:35) หน้า: 3/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 110.16 Ad Value: 165,240 PRValue : 495,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26052
วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ผวจ.ตากแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

รหัสข่าว: C-210209035023(8 ก.พ. 64/07:58) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.30 Ad Value: 55,230 PRValue : 165,690 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:27
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านเกาะงำร้องกมธ.เอาผิดส.ส.ดังก้าวไกลบังคับเซ็นไล่ที่

รหัสข่าว: I-I210209000031 หน้า: 1/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/644838
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:27
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านเกาะงำร้องกมธ.เอาผิดส.ส.ดังก้าวไกลบังคับเซ็นไล่ที่

รหัสข่าว: I-I210209000031 หน้า: 2/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/644838
https://www.posttoday.com


 

 
วิษณุ-วราวุธ-จุติ สักขีพยานร่วม ลงนามความร่วมมือ หนุน กระจายอํานาจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงนาม
ครั้งน้ีมีสักขีพยานร่วม ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจุติ 
ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ประปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 6 
หน่วยงาน ได้แก่ 1.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 2.กรมป่าไม้ 3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 4.กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพพร้อม ทั้งน้ีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือจํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

1. บันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการ 



อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และการปรับปรุง การพัฒนา การ
ส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชนที่ทํากินและอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให้สมดุลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

2. บันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกระจายอํานาจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านงานควบคุมป้องกัน และดับไฟป่า 
และงานพัฒนาป่าชุมชน และการปรับปรุงการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนที่ทํากิน 
และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยหรือทํากินตามการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. บันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ระหว่างสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟื้นฟู อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ การปรับปรุง การพัฒนา การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและชุมชน ที่อยู่อาศัยและทํากินภายในเขตพ้ืนที่โครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างย่ังยืนในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมุ่งเน้นดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 



 
รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ผลักดันการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําร่องแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 

วันน้ี (8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในคร้ังน้ีด้วย 

 ในโอกาสน้ี รองนายกรัฐมนตรีแสดงความช่ืนชมความร่วมมือระหว่าง 6 ที่ทําให้เกิดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สนับสนุนการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ฉบับ ประกอบไปด้วย 1) บันทึกความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล การส่งเสริมอาชีพและชุมชนที่ทํากินและอยู่ที่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลให้สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) บันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
กระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานควบคุมป้องกัน และดับไฟป่า และ 
งานพัฒนาป่าชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ทํากินและอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ 3) บันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ  
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนที่อยู่อาศัยและทํากินภายในเขตพื้นที่
โครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่างย่ังยืนในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่า 

  



ทั้งน้ี รองนายกรัฐมนตรียํ้าถึงความสําคัญในการกระจายอํานาจทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พร้อมมุ่งหวังให้การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะเป็นการนําร่องแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากหมอกควันและไฟป่าที่จําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเพ่ือเป็นแบบอย่างแนวทางให้
หน่วยงานอ่ืนนําไปปฏิบัติใช้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อารยะกุล 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
สนับสนุนการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งน้ี มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3  ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

นายจุติ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งน้ี เป็นการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ลงนามโดยมีการ
ลงนามความร่วมมือรวมทั้งหมด 3 ฉบับ  ประกอบด้วย 1. ฉบับที่เก่ียวข้องกับที่ดินในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ฯลฯ  
ที่กรมอุทยานรับผิดชอบดูแล 2. ฉบับที่เก่ียวข้องที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบดูแล และ 3. ฉบับที่เก่ียวกับ
ที่ดินป่าชายเลนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบดูแล โดยทั้ง 6 หน่วยงาน มีความร่วมมือ ดังน้ี 1.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟ้ืนฟูอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 



เขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ 2. การปรับปรุง การพัฒนา 
การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนที่อยู่อาศัยและทํากินภายในเขตพ้ืนที่โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เขตป่าสงวน
แห่งชาติ เขตพื้นที่ชายฝั่งป่าชายเลน  และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 กําหนดไว้  

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สําหรับกระทรวง พม. โดย พอช. มีความร่วมมือด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ร่วมสนับสนุนการจัดทําแผนและการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. ร่วมสนับสนุนงบประมาณแก่
องค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3. ร่วมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ของชุมชน 

 ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง การจัดกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน  4) ร่วมสนับสนุน
กระบวนการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ ดินทํากินและที่อ ยู่ อาศัยโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และ 5) สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน 
ระบบ สาธารณูปโภคท่ีจําเป็น คุณภาพชีวิต การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนสินเช่ือที่อยู่อาศัยตามความจําเป็น 

นายจุติ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทั้งน้ี 6 หน่วยงานที่ลงนามบันทึกความร่วมฉบับน้ี จะร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

 เช่น การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เก่ียวข้อง และประชาชน ในการกําหนด ขยาย หรือ
เพิกถอนเขตป่าประเภทต่างๆ  แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตป่า และชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าประเภทต่างๆ การกระทํา
การหรืองดเว้นการกระทําใดๆ ในเขตป่าประเภทต่างๆ เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ 
บํารุงรักษา และฟ้ืนฟูป่าประเภทต่างๆ 

 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแผนการป้องกันและควบคมุไฟป่าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 

 ที่รับผิดชอบเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชนที่อยู่อาศัยหรือทํากิน โครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่า
ประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ํา ฯลฯ 

 

 

 



 

 
ทําเนียบรัฐบาล / วิษณุ  เครืองาม  รองนายกฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน  คือ กรมอุทยาน ฯ 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พอช.  และสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจฯ  เพ่ือร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูป่า  ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย  พัฒนาคุณภาพชีวิตชาว
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานฯ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชายเลน  โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี 

วันน้ี (8 กุมภาพันธ์) เวลา 12.30 ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอํานาจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอ็มโอยู) รวมทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ฉบับที่เก่ียวข้องกับที่ดินในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์
สัตว์ป่า ฯลฯที่กรมอุทยานรับผิดชอบดูแล 2.ฉบับที่เก่ียวข้องที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบดูแล และ 3. ฉบับ
ที่เก่ียวกับที่ดินป่าชายเลนท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบดูแล ระหว่าง 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินในเขตป่า  
คือ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กับ 3 หน่วยงานสนับสนุน 
ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยมีผู้แทน 6 หน่วยงานร่วมลงนาม  คือ  สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ  
โดยนายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายอดิศร  นุชดํารง อธิบดีกรมป่าไม้  นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  โดยนายประยูร  รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบัน 

นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ต้ังแต่ปี 2545 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และอื่นๆ 
รวม 245 เรื่อง แต่ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเพียง 17 เรื่อง ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคล่ือนการกระจาย



อํานาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผล ก.ก.ถ. จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา
ความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ. ธนพร ศรียากูล เป็นประธานอนุกรรมการ  
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขอุปสรรค ปัญหา และข้อขัดข้องต่างๆ จนนํามาสู่การลงนามความ
ร่วมมือของ 6 หน่วยงานในวันน้ีเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพพร้อมสําหรับภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งยังสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราชท่ีพระองค์ทรง
ริเริ่มในการกระจายอํานาจของประเทศไทย ซึ่งการลงนามในคร้ังน้ีจะเป็นเครื่องมือไปสู่การกระจายอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่เจ้าของอํานาจ คือ ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ที่ผ่านมาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ข้อจํากัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดําเนินการในชุมชนที่เป็นที่ดินในเขตป่าได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดเร่ืองกฎหมาย  
แต่ขณะนี้เมื่อมีการปรับแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 7 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ 

พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 เป็นต้น และรัฐบาลได้มีนโยบายอนุญาตให้ชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินเขตป่าที่มีการจัดทํา
ข้อมูลรับรองร่วมกัน หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จําเป็น การพัฒนาอาชีพรายได้ ที่อยู่อาศัย  
ที่ดินทํากิน ซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยทํากินในเขตป่าดีขึ้น ควบคู่กับการดูแลรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“เป้าหมายที่สําคัญที่จะเกิดจากเอ็มโอยูครั้งน้ี คือ เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการควบคุมไฟป่าที่มาสําคัญของ 
PM2.5 ให้เกิดความชัดเจนด้านงบประมาณ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางานของ อปท. เช่น การคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร การ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ป่า โดยขับเคลื่อนให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. กับแผนบริหารจัดการพ้ืนที่
ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติฯ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ พ.ร.บ.สวนป่าฯ  
มีความสอดคล้องต้องกันเพ่ือความคุ้มค่างบประมาณ การจัดทําข้อมูลเสริมการทํางานซึ่งกันและกันระหว่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ



สิ่งปลูกสร้างฯ กับ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติฯ ทําให้มีฐานข้อมูลเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายภาพรวมและ
นโยบายพัฒนาท้องถิ่น” นายธีรภัทร กล่าว 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งน้ี เป็นการบูรณา
การการดําเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ลงนาม โดยมีการลงนามความร่วมมือรวมทั้งหมด 3 ฉบับ  
ประกอบด้วย 1. ฉบับที่เก่ียวข้องกับที่ดินในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ฯลฯ ที่กรมอุทยานรับผิดชอบดูแล 2. ฉบับที่
เก่ียวข้องที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบดูแล และ 3. ฉบับที่เก่ียวกับที่ดินป่าชายเลนที่กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบดูแล โดยทั้ง 6 หน่วยงาน มีความร่วมมือ ดังน้ี 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการ
อนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟ้ืนฟูอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเขต
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ 2. การปรับปรุง การพัฒนา การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนที่อยู่อาศัยและทํากินภายในเขตพื้นที่ โครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนในอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพ้ืนที่
ชายฝั่งป่าชายเลน  และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
กําหนดไว้ 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สําหรับกระทรวง พม. โดย พอช. มีความร่วมมือด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ร่วมสนับสนุนการจัดทําแผนและการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. ร่วมสนับสนุนงบประมาณแก่
องค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3. ร่วมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ของชุมชน 

ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง การจัดกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน 4) ร่วมสนับสนุนกระบวนการ
ออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทํากินและที่อยู่ อาศัยโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน และ 5) สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน ระบบ สาธารณูปโภคที่จําเป็น 
คุณภาพชีวิต การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนสินเช่ือที่อยู่อาศัยตามความจําเป็น 

นายจุติ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทั้งน้ี 6 หน่วยงานที่ลงนามบันทึกความร่วมฉบับน้ี จะร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เก่ียวข้อง และประชาชน ในการกําหนด ขยาย หรือเพิก
ถอนเขตป่าประเภทต่างๆ  แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตป่า และชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าประเภทต่างๆ การกระทําการ
หรืองดเว้นการกระทําใดๆ ในเขตป่าประเภทต่างๆ เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และ
ฟ้ืนฟูป่าประเภทต่างๆ 

ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 

ที่รับผิดชอบเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชนที่อยู่อาศัยหรือทํากิน โครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่า
ประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ํา ฯลฯ 



 
ด้านนายกนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา กล่าวว่า ตําบลแม่ทา  ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ  มีปัญหาเร่ืองที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย ต่อมาชาวบ้านได้รวมตัวกันแก้ไขปัญหา เริ่มต้นจากการจัดการเร่ืองป่า
ชุมชนก่อนปี 2535  เพ่ือให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่า และใช้ทรัพยากรจากป่าไม้อย่างย่ังยืน มีกฎกติกาในการรักษาป่า และร่วม
ผลักดันจนเกิด พ.ร.บ.ป่าชุมชนในปี 2535 

นอกจากน้ี อบต.แม่ทายังร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และที่ดินของชุมชน  โดยจัดทําบทบัญญัติตําบล
ในการจัดการที่ดิน ป่าไม้ นํ้า สนับสนุนการจัดทําผังชีวิตชุมชน-ตําบล นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ  ส่งเสริมการ
จัดต้ังสหกรณ์การเกษตร การทําเกษตรอินทรีย์ การตลาด ฯลฯ 

ด้านที่ดิน  ในปี 2558 กรมป่าไม้มอบที่ดินให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ (เพ่ือให้ชุมชนเช่าต่อตามนโยบายคณะกรรมการจัดการที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) และจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทําประโยชน์จํานวน 1,374 ราย 2,693 แปลง รวม 5,586 ไร่ และ
รับมอบป่าชุมชน 7 แปลง รวม 3,599 ไร่ และพลเอกประยุทธ์ นายกฯ มอบที่ดินให้แก่ชาวบ้านเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 

 

อย่างไรก็ตาม ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในวันน้ีมีผู้แทนชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการรูปธรรมการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จํานวน 3 พ้ืนที่ คือ ตําบลแม่ทา อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ ที่มีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน 
เพ่ือดูแลและใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน มีการจัดการดิน นํ้าป่า จัดทําผังชีวิตตําบล จนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินทฯลฯ 
เทศบาลตําบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่สวนป่า อุทยาน ป่าสงวนฯ 
กว่า 580 ครัวเรือน เช่น สํารวจข้อมูลปัญหาในตําบล จัดทําแผนที่ชุมชน แผนที่ป่า ฯลฯ นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ และตําบล
แม่รําพึง บ้านปากคลองหมู่ 5 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการแก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์กับระบบภูมินิเวศน์ ความมั่นคงด้าน
อาหาร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
.เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นําประชาชนรายหน่ึงพร้อมครอบครัว ที่อาศัยอยู่บนเกาะงํา  
จ.ภูเก็ต พร้อมภรรยาและลูกชาย 3 คน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยกล่าวอ้างว่า ถูกส.ส.คนหน่ึงที่เป็น กรรมาธิการกฎหมายฯ 
พร้อมพวกลงพ้ืนที่เกาะงําข่มขู่ขับไล่ และบังคับให้เซ็นเอกสารเพ่ือรื้อถอนที่พักอาศัยภายในระยะเวลา 2 เดือน 

ชาวบ้านที่เป็นชายผู้สูงอายุ กล่าวอ้างว่า เหตุการณ์ครั้งน้ัน ส.ส.คนหนึ่ง ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ 
ป่าไม้นําตัวลูกชาย 2 คนไปกักขังและสอบปากคํา เพ่ือดําเนินคดีกับครอบครัว 

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า กรรมาธิการฯได้รับเร่ืองน้ีมาต้ังแต่เดือน ต.ค.
63  พฤติกรรมของ ส.ส.รายนี้ เอาหน้าที่มาข่มขู่ เพ่ือจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงน้ี กรรมาธิการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้ว ทั้งจากผู้อาศัยข้างเคียงและกรมป่าไม้ได้หลักฐานเป็นภาพถ่ายว่า ส.ส.รายน้ีลงพ้ืนที่ในวันดังกล่าวจริง พบว่ามีการนําเด็กไป
ควบคุมตัวที่สํานักงานป่าไม้ ใช้เวลาควบคุมตัว 8-10 ช่ัวโมง โดยไม่ให้รับประทานอาหารและไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆ อ้างเพียงว่า นํา
ตัวไปเพ่ือปรับทัศนคติ แม้ผู้เสียหายพยายามแจ้งความดําเนินคดีแล้วหลายคร้ัง แต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้
อยู่ในพ้ืนที่ หลังจากน้ีอาจต้องขอให้กรรมาธิการฯ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองพยานด้วย 

ขณะที่นายสิระ ได้นําภาพถ่ายขณะลงพื้นที่ โดยหน่ึงใน ส.ส.ที่ลงพ้ืนที่มีหน้าตาละม้ายคล้าย นายรังสิมันต์ โรม พร้อมกับกล่าวเชิง
ต้ังคําถามว่า ส.ส.คนน้ี มีอํานาจหน้าที่อะไร เพราะในคําช้ีแจงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่า ส.ส.คนน้ีลงพ้ืนที่ ในฐานะกรรมาธิการ
กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ในข้อเท็จจริงในเวลานั้นยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมาธิการชุดน้ี จึงต้ังข้อสังเกตว่า มี
สิทธิอะไรถึงอ้างแบบน้ี จึงต้องตรวจสอบการกระทํา เพราะอาจเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ทั้ง
ที่กรมป่าไม้ ยืนยันว่าพ้ืนที่ที่ครอบครัวผู้เสียหายอาศัยอยู่ ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ ต้องตรวจสอบว่าการกระทําคร้ังน้ีเป็น
การปฏิบัติเป็นหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดจริง ตนจะขอมติจากที่ประชุมกรรมาธิการฯเพื่อถอดถอนออกจาก
การเป็นกรรมาธิการฯ รวมถึงส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 



 

 
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน นํานายอนัธชัย  
ล่องนาวา ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บนเกาะงํา จังหวัดภูเก็ต พร้อมภรรยาและลูกชาย 3 คน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีที่นายอรัธชัย 
ย่ืนเรื่องร้องต่อกรรมาธิการเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563 ว่า ถูกนายรังสิมันต์ โรม เมื่อครั้งเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในปี 2562 
พร้อมพวกลงพ้ืนที่เกาะงําข่มขู่ขับไล่ และบังคับให้เซ็นเอกสารเพ่ือรื้อถอนที่พักอาศัยภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยนายอนัธชัย 
กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งน้ัน นายรังสิมันต์ โรมได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นําตัวลูกชาย 2 คนไป
กักขังและสอบปากคํา เพ่ือดําเนินคดีกับครอบครัว 

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ กล่าวว่า กรรมาธิการฯได้รับเรื่องน้ีมาต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2563 ว่า พฤติกรรมของ ส.ส.รายนี้ เป็นการเอาหน้าที่มาข่มขู่ เพ่ือจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งกรรมาธิการ 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทั้งจากผู้อาศัยข้างเคียง และกรมป่าไม้ได้หลักฐานเป็นภาพถ่ายว่า ส.ส.รายนี้ลงพ้ืนที่ในวันดังกล่าว
จริงพบว่ามีการนําเด็กไปควบคุมตัวที่สํานักงานป่าไม้ ใช้เวลาควบคุมตัว 8-10 ช่ัวโมงโดยไม่ให้รับประทานอาหาร และไม่ได้แจ้ง
ข้อหาใดๆ โดยอ้างเพียงว่านําตัวไปเพ่ือปรับทัศนคติ นายชัยยันต์ ยังกล่าวว่าผู้เสียหายพยายามแจ้งความดําเนินคดีแล้วหลายคร้ัง 
แต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่ หลังจากน้ีอาจต้องขอให้กรรมาธิการฯ พิจารณาเร่ืองการคุ้มครอง
พยานด้วย 



ด้านนายสิระ ต้ังคําถามว่า นายรังสิมันต์ โรม รายดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่อะไร เพราะในคําช้ีแจงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่า  
นายรังสิมันต์ โรม ลงพ้ืนที่ในฐานะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ในข้อเท็จจริงในเวลานั้นยังไม่มี 
การแต่งต้ังกรรมาธิการชุดน้ี ดังน้ันจึงต้ังข้อสังเกตว่า นายรังสิมันต์ โรม มีสิทธิอะไรถึงอ้างแบบน้ี กรรมาธิการจึงต้องตรวจสอบ
การกระทําของนายรังสิมันต์ โรมครั้งน้ี เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ทั้งที่กรมป่าไม้ยืนยันว่า
พ้ืนที่ที่ครอบครัวผู้เสียหายอาศัยอยู่ ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ ดังน้ันต้องตรวจสอบว่าการกระทําคร้ังน้ีเป็นการปฏิบัติเป็น
หน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดจริงตนจะขอมติจากที่ประชุมกรรมาธิการฯเพ่ือถอดถอนนายรังสิมันต์ โรม ออกจาก
การเป็นกรรมาธิการฯ รวมถึงส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 

ทั้งน้ี นายสิระ ได้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กชายที่อ้างว่าถูกอุ้มในวันดังกล่าว ช้ีตัวผู้ที่ อุ้มจากภาพถ่าย ปรากฎเป็นภาพถ่ายที่
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้บันทึกไว้ระหว่างนายรังสิมนัต์ โรมลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชาวบ้านเกาะงํา จ.ภูเก็ต ร้อง “สิระ” ถูก ส.ส.ดังก้าวไกล ข่มขู่ไล่ที่ พา จนท.ป่าไม้อุ้มลูกกักขังรวม 10 ช่ัวโมงเมื่อปี 62 หวังฮุบที่
ไปใช้ประโยชน์ ปธ.กมธ.กฎหมาย ช้ีผิดจริงพร้อมขับพ้น กมธ. และฟ้อง ป.ป.ช. 

วันน้ี (8 ก.พ.) นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน นํานายอนัธชัย ล่องนาวา 
ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะงํา จังหวัดภูเก็ต พร้อมภรรยาและลูกชาย 3 คน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีที่นายอรัธชัย ย่ืนเรื่อง
ร้องต่อกรรมาธิการเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563 ว่าถูกนายรังสิมันต์ โรม เมื่อครั้งเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในปี 2562 พร้อมพวก
ลงพ้ืนที่เกาะงําข่มขู่ขับไล่ และบังคับให้เซ็นเอกสารเพ่ือรื้อถอนที่พักอาศัยภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยนายอนัธชัยกล่าวว่า 
เหตุการณ์ครั้งน้ันนายรังสิมันต์ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นําตัวลูกชาย 2 คนไปกักขังและ
สอบปากคํา เพ่ือดําเนินคดีต่อครอบครัว 

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ กล่าวว่า กรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องน้ีมาต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2563 ว่าพฤติกรรมของ ส .ส.รายนี้ เป็นการเอาหน้าที่มาข่มขู่ เ พ่ือจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ ดินแปลงนี้  
ซึ่งกรรมาธิการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทั้งจากผู้อาศัยข้างเคียง และกรมป่าไม้ ได้หลักฐานเป็นภาพถ่ายว่า ส.ส.รายน้ีลงพ้ืนที่
ในวันดังกล่าวจริง พบว่ามีการนําเด็กไปควบคุมตัวที่สํานักงานป่าไม้ ใช้เวลาควบคุมตัว 8-10 ช่ัวโมง โดยไม่ให้รับประทานอาหาร 
และไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆ โดยอ้างเพียงว่านําตัวไปเพ่ือปรับทัศนคติ นายชัยยันต์ยังกล่าวว่าผู้เสียหายพยายามแจ้งความดําเนินคดี
แล้วหลายครั้ง แต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่ หลังจากน้ีอาจต้องขอให้กรรมาธิการฯ พิจารณาเร่ือง
การคุ้มครองพยานด้วย 

ด้านนายสิระต้ังคําถามว่า นายรังสิมันต์ โรม มีอํานาจหน้าที่อะไร เพราะในคําช้ีแจงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่านายรังสิมันต์ 
ลงพ้ืนที่ในฐานะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ในข้อเท็จจริงในเวลานั้นยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมาธิการ



ชุดน้ี ดังน้ันจึงต้ังข้อสังเกตว่านายรังสิมันต์มีสิทธิอะไรถึงอ้างแบบนี้ กรรมาธิการจึงต้องตรวจสอบการกระทําของนายรังสิมันต์ 
ครั้งน้ีเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ทั้งที่กรมป่าไม้ยืนยันว่าพ้ืนที่ที่ครอบครัวผู้เสียหายอาศัยอยู่ 
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ ดังน้ัน ต้องตรวจสอบว่าการกระทําครั้งน้ีเป็นการปฏิบัติเป็นหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ หากพบว่ามี
ความผิดจริงตนจะขอมติจากท่ีประชุมกรรมาธิการฯ เพ่ือถอดถอนนายรังสิมันต์ออกจากการเป็นกรรมาธิการฯ รวมถึงส่งเรื่องให้ 
ป.ป.ช.ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 

ทั้งน้ี นายสิระได้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กชายที่อ้างว่าถูกอุ้มในวันดังกล่าวช้ีตัวผู้ที่อุ้มจากภาพถ่าย ปรากฏว่าเป็นภาพถ่ายที่
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้บันทึกไว้ระหว่างนายรังสิมันต์ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




