
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 12 มี.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- หนุนประชาชนปลูกปาเศรษฐกิจ (ไทยรัฐ 12 มีนาคม 2564 หน"า 7) 

- ป%ญหาท่ีรอแก"ไข ไฟปาลำปาง ต"นเหตุฝุนพิษ (มติชน 12 มีนาคม 2564 หน"า 1,5) 

ข�าวเว็บไซต+ 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได"ครัวเรือน (ไทยรัฐ  11 มีนาคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/2048275 

หนุนประชาชนปลูกปาเศรษฐกิจ เพ่ือเปIนการใช"ประโยชนLท่ีดินได"อยMางเต็มศักยภาพ (ไทยรัฐ  11 มีนาคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/2048635 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปา (เนชั่น 11 มีนาคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378818034 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได" (มติชน 11 มีนาคม 2564 )  

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2618857 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได" (ขMาวสด 11 มีนาคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6111622 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกไม"เศรษฐกิจ เสริมรายได" (คมชัดลึก 11  มีนาคม 2564) 

https://www.komchadluek.net/news/regional/460812 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได" (mcot 11 มีนาคม 2564 )  

https://www.mcot.net/view/VMUGAyFh 

กรมปาไม" และ ส.ป.ก. ผลักดันปลูกไม"เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ต้ังเปdาหมายเปeดโอกาสให"ประชาชนสร"างรายได"และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปาให"ประเทศ ( สำนักขMาว กรมประชาสัมพันธL 11 มีนาคม 2564)    

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210311131556567 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก.หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได"ครัวเรือน จัดงาน “วันปาไม"โลก” ภายใต"ธีม “รัฐมีปา 
ประชามีสุข” (ผู"จัดการ 11 มีนาคม 2564) 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000023714   

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได" ( thailand4   11 มีนาคม 2564)    

https://www.thailand4.com/th/L4VA  

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได" (ryt9  11 มีนาคม 2564)    

https://www.ryt9.com/s/prg/3207487 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได"  (newswit   11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 



https://www.newswit.com/th/L4VA 

กรมปาไม" จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ เสริมรายได"  (thaipr 11 มีนาคม 2564 )  

https://www.thaipr.net/general/3036987 

กรมปาไม" จัดงานวันปาไม"โลก 64 "รัฐมีปา ประชามีสุข" ปลายสัปดาหLหน"า ปnนี้เน"นการฟopนฟูปา พร"อมดึงผู"ค"าไม"ตลาด
ตMางประเทศท่ีนำเข"าไม"และผลิตภัณฑLจากไม"มาแลกเปลี่ยนกับผู"ประกอบการค"าไม"ไทย  
( สำนักขMาว กรมประชาสัมพันธL 11 มีนาคม 2564)    

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210311115126523 

ปลัด ทส. สั่งเข"มแก"ไฟปา 17 จ.ภาคเหนือ (ฐานเศรษฐกิจ 11  มีนาคม 2564)  

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471760 

ปลัด ทส.สั่งเข"มแก"ไขป%ญหาไฟปา-ฝุนละออง พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ (มติชน 11 มีนาคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2619381 

สำนักจัดการทรัพยากรปาไม"ท่ี 1 (เชียงใหมM) กรมปาไม" จับมือจิตอาสาดับไฟปาแมMริม (มวลชน 11 มีนาคม 2564) 

https://www.muanchononlinenews.com/129580 

เรMงทำแนวกันไฟรอบวัดพระธาตุดอยกองมู จุดเสี่ยงไฟปาท่ีมีป%ญหาทุกปn ( สำนักขMาว กรมประชาสัมพันธL 11 มีนาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210311161931718 

จนท.ปาไม" จ.แพรM สนธิกำลังตรวจยึดพ้ืนท่ีปาถูกบุกรุก ซ่ึงเปIนพ้ืนท่ีปาสงวนแหMงชาติ แมMหลู" – แมMแปwน  

(เชียงใหมMนิวสL 11 มีนาคม 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1606420/ 

จนท.บุกจับชาวบ"านรุกปาต"นน้ำแมMออน เตรียมแบMงขายนายทุนทำแหลMงทMองเท่ียว (บ"านเมือง 11 มีนาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/crime/226149 

แฉกลุMมทุนไมMกลัวกฎหมาย! ปาไม"ชงดีเอสไอสอบคดีรุกปาเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต (สำนักขMาวอิศรา 11  มีนาคม 2564) 

https://www.isranews.org/article/isranews-news/96710-news-192.html 

6 หนMวยงานขับเคลื่อนความรMวมมือการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล"อม (thailandplus 11 มี.ค. 64 )  

https://www.thailandplus.tv/archives/295924 

ปปช.เชียงรายไมMสนคนทำผิดออกใบอนุญาตโรงแรมพ้ืนท่ีปาดอยแมMสลอง” ฟ%นธงเจอแนM” (77ขMาวเด็ด 11 มีนาคม 2564 )  

https://www.77kaoded.com/news/big/2082803 
“สิระ” จี้ “เสรีพิศุทธL” ขอโทษคนนครศรีฯ ยันเลือกต้ังซMอมเขต 3 เท่ียงธรรม จMอเชิญเจ"าอาวาสสอบปมบ"านริมน้ำอีกครั้ง 
(มติชน 11 มีนาคม 2564)    

https://www.matichon.co.th/politics/news_2618389 

"สิระ-เสรีพิศุทธL"เปeดศึกกันไมMเลิก!! ปมสร"างทMาเทียบเรือรุกแมMน้ำเจ"าพระยา ด"าน"สิระ" สวนกลับเรื่องทุจริตเปIนพันไมMทำ  
(สยามรัฐ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://siamrath.co.th/n/226521 
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กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	ครัวเรือน 

ไทยรัฐออนไลน!  11 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/local/2048275 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผย จัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด “รัฐมีป�า ประชามีสุข”  

วันท่ี 11 มี.ค. ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค! อธิบดี

กรมป�าไม	 พร	อมด	วย นายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนามบันทึกความ

เข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และผู	บริหารของ

ท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธีในครั้งนี้ 

ภายหลังการลงนามฯ นายอดิศร นุชดำรงค! กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 

2563 เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึน 

ในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีก

ตCอไป สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน 

สามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนามฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต ส.

ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร นุชดำรงค! กลCาว 

โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงาน วันป�าไม	โลก ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมี

การนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และ

พันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทยมีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด 

“Forest Restoration: A path to recovery and well-being” อยCางจริงจัง 



 

หนุนประชาชนปลูกป�าเศรษฐกิจ เพ่ือเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ 

ไทยรัฐฉบับพิมพ!  12 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/local/2048635 

นายจตุพร บุรุษพัฒน! ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) เปjดเผยระหวCางเปVนประธานลงนามบันทึกความเข	าใจการ

สCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ระหวCางกรมป�าไม	และสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

วCา การลงนามฯครั้งนี้ เพ่ือให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตจากเจ	าหน	าท่ี ถือเปVน

การใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ 

โดย ทส.พร	อมสนับสนุนในทุกมิติ ต้ังแตCการสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน พร	อมให	คำแนะนำใน

การเลือกพันธุ!ไม	มาปลูกให	เหมาะสมกับพ้ืนท่ี การจัดทำคาร!บอนเครดิต ไปจนถึงการสCงเสริมชCองทาง การขายไม	มีคCาจากประชาชน เพ่ือให	

ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถใช	เปVน

หลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคต รวมถึงชCวยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให	กับประเทศ กCอให	เกิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�า 

11 มี.ค. 2564  https://www.nationtv.tv/main/content/378818034 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.)นายอดิศร นุช

ดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)รCวมพิธีลงนาม

บันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และ

ผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงานรCวมพิธี ในครั้งนี้ 

 ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCาตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563เรื่อง 

กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิเพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	ามทำให	ประชาชนท่ีปลูก

ต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไปสCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCา

ทางเศรษฐกิจสร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือนสามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัว

ในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	นนับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต ส.

ป.ก.ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพสามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกรกCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCาวันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลกเพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา"Forest Restoration: A path to recovery and well-being" ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ "การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิดรัฐมีป�า ประชามีสุข" โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี18 มีนาคม 2564 ณ 

ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�าการใช	ผลิตผลจาก

ป�าการสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรปสาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศ

ไทยผCานกรมป�าไม	ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือ

แสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด"Forest Restoration: A path to recovery and well-being" อยCางจริงจัง



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

วันท่ี 11 มีนาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2618857 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผยการจัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด “รัฐมีป�า ประชามีสุข” 

นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม  ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุช

ดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนาม

บันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และ

ผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้  ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของทส.เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ี

ปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูก

ไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับ

ครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม 

นายอดิศร กลCาววCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวัน ป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึงความสำคัญของป�า

ไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” ซ่ึงตรงกับแนวคิดกรมป�าไม	 

คือ “การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข”  โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห	องอารีย!สัมพันธ! 

กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า การสCงเสริมการ

ทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 

ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCา

ประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	 ตามแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” อยCางจริงจัง 



 

 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

11 มี.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6111622 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างอาชีพ เสริมรายได	 เผยจัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูC

แนวคิด “รัฐมีป�า ประชามีสุข” 

เม่ือวันท่ี 11 มี.ค. ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!

สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนามบันทึกความเข	าใจ การสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้ 

ภายหลังการลงนามฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง 

กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูก

ต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป  สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มี

คCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับ

ครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย  สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ี

ปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก 

กรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สักไม	

ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถ

ตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ัง

มิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ “การฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข” 

โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมี

การนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�าการสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลีซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และ

พันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด 

“Forest Restoration: A path to recovery and well-being” อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ เสริมรายได	 

11 มีนาคม 2564  https://www.komchadluek.net/news/regional/460812 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน ขณะการจัดงาน 

"วันป�าไม	โลก" ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด "รัฐมีป�า ประชามีสุข" นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริม

การทCองเท่ียว 

11 มี.ค.64  ท่ีห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค! อธิบดี

กรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนามบันทึกความ

เข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และผู	บริหารของ

ท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้ 

ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง 

กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูก

ต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มี

คCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับ

ครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 



นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึงความสำคัญ

ของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” ซ่ึงตรงกับแนวคิดกรม

ป�าไม	 คือ “การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข”  

โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมี

การนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และ

พันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	 

ตามแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” อยCางจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

11 มี.ค. 2564  https://www.mcot.net/view/VMUGAyFh 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผยการจัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด “รัฐมีป�า ประชามีสุข” 

นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

วันนี้ 11 มี.ค.64 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! 

ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนามบันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	

เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมลงนาม ฯ ในครั้งนี้ 

ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง 

กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูก

ต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มี

คCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับ

ครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพสามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ “การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข”  

โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมี

การนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และ

พันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด 

“Forest Restoration: A path to recovery and well-being” อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 และ ส.ป.ก. ผลักดันปลูกไม	เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ต้ังเป̂าหมายเปjดโอกาสให	ประชาชนสร	างรายได	และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าให	ประเทศ 

11 มี.ค. 2564  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210311131556567 

กรมป�าไม	 และสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผลักดันปลูกไม	เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ต้ังเป̂าหมายเปjดโอกาสให	

ประชาชนสร	างรายได	และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าให	ประเทศ 

                      นายจตุพร บุรุษพัฒน! ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม กลCาววCา กรมป�าไม	 และสำนักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได	ลงนามบันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซ่ึง

ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!

ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	

ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

สร	างรายได	ในครัวเรือน ใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน และเปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตด	วย ซ่ึงกระทรวงทรัพย!ได	วางแนวทางจะชCวย

สนับสนุนให	ประชาชนหันมาปลูกไม	เศรษฐกิจในท่ีดิน ส.ป.ก. ต้ังแตCการชCวยหาพันธุ!ไม	ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยกรมป�าไม	ได	ดึงองค!การ

อุตสาหกรรมป�าไม	 (อ.อ.ป.) เข	ามาชCวยวางแผนการนำไม	ไปสูCการซ้ือ-ขายท่ีถูกต	อง พร	อมเปjดโอกาสในอนาคตให	พ้ืนท่ีส.ป.ก. สามารถซ้ือ

ขายคาร!บอนเครดิตได	จะชCวยสCงเสริมให	เกิดการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าในอนาคต 

                        ด	าน นายอดิศร นุชดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 กลCาววCา จะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าได	ไมCต่ำกวCา 7 ล	านไรC หลังกรมป�าไม	ได	

จัดสรรพ้ืนท่ีให	 ส.ป.ก.ไปแล	ว 35 ล	านไรC โดยกรมป�าไม	จะเน	นการสนับสนุนให	ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจ เชCน ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา 

และไม	ชิงชัน ท่ีตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	เกษตรกรและเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ี

ครอบคลุม ท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม 

                        ขณะท่ี นายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กลCาววCา เดิม ส.ป.ก. 

มีโครงการวนเกษตรในพ้ืนท่ีอยูCแล	วท่ีจะพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ให	ได	ปlละ 50,000 ไรC ดังนั้น การสCงเสริมการปลูกไม	

เศรษฐกิจครั้งนี้จะชCวยปลดล็อคความกังวลของประชาชนท่ีไมCกล	าปลูกไม	ประเภทดังกลCาวให	มีความม่ันใจวCาเม่ือปลูกแล	วจะสามารถตัดและ

นำไปขายได	อยCางถูกกฎหมาย เพราะมีกรมป�าไม	เข	ามาชCวยรองรับ คาดวCา ในอนาคตจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าในพ้ืนท่ี ส.ป.ก ได	มากข้ึนกวCาเดิม และ

ทำให	ระบบนิเวศท้ังดิน ป�า และน้ำดีข้ึนด	วย 

 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก.หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	ครัวเรือน จัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีม “รัฐมีป�า ประชามีสุข” 

เผยแพรC: 11 มี.ค. 2564 ผู	จัดการออนไลน!  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000023714 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก.หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	ครัวเรือน เผยจัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด 

“รัฐมีป�า ประชามีสุข” นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

วันนี้ (11 มี.ค.) ท่ีห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค! 

อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนามบันทึก

ความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และผู	บริหาร

ของท้ัง 2 หนCวยงานรCวมพิธีในครั้งนี้ 

นายอดิศรกลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 63 เรื่องกำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	

ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัด

หรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสใน

การประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

“สำหรับการลงนามในครั้งนี้ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก.จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี เชCน ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต ส.

ป.ก.ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม” นายอดิศรกลCาว 

นายอดิศรกลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มี.ค.ของทุกปl สหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวัน 

ป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึงความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา “Forest Restoration : A path to 

recovery and well-being” ซ่ึงตรงกับแนวคิดกรมป�าไม	 คือ “การฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข” โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงาน

วันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มี.ค. 64 ณ ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการ

ป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐ

เกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 

และผู	ประกอบการ รCวมกันนำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด “Forest Restoration: A path to 

recovery and well-being” อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ https://www.thailand4.com/th/L4VA 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผยการจัดงาน "วันป�าไม	โลก" ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด "รัฐมีป�า ประชามีสุข" 

นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุช

ดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนาม

บันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และ

ผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้  ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน

ดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป 

สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถ

ใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา "Forest Restoration: A path to recovery and well-being" ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ "การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข" โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ 

ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจาก

ป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับ

ประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกัน

นำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well-being" 

อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

Thursday March 11, 2021 ThaiPR.net  https://www.ryt9.com/s/prg/3207487 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผยการจัดงาน "วันป�าไม	โลก" ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด "รัฐมีป�า ประชามีสุข" 

นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุช

ดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนาม

บันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และ

ผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้  ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน

ดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป 

สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถ

ใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา "Forest Restoration: A path to recovery and well-being" ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ "การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข" โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ 

ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจาก

ป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับ

ประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกัน

นำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well-being" 

อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ https://www.newswit.com/th/L4VA 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผยการจัดงาน "วันป�าไม	โลก" ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด "รัฐมีป�า ประชามีสุข" 

นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุช

ดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนาม

บันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และ

ผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้  ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน

ดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป 

สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถ

ใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา "Forest Restoration: A path to recovery and well-being" ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ "การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข" โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ 

ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจาก

ป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับ

ประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกัน

นำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well-being" 

อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 จับมือ ส.ป.ก. หนุนเกษตรกรปลูกป�าเศรษฐกิจ เสริมรายได	 

11 มี.ค. 64  https://www.thaipr.net/general/3036987 

กรมป�าไม	 MOU ส.ป.ก. สนับสนุนเกษตรกรปลูกไม	เศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร	างรายได	ในครัวเรือน กCอให	เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได	อยCางยั่งยืน เผยการจัดงาน “วันป�าไม	โลก” ภายใต	ธีมการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด “รัฐมีป�า ประชามีสุข” 

นำเสนองานป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจากป�า และการสCงเสริมการทCองเท่ียว 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ห	องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) นายอดิศร นุช

ดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 พร	อมด	วยนายวิณะโรจน! ทรัพย!สCงสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รCวมพิธีลงนาม

บันทึกความเข	าใจการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน! เปVนประธานในพิธี และ

ผู	บริหารของท้ัง 2 หนCวยงาน รCวมพิธี ในครั้งนี้  ภายหลังการลงนาม ฯ นายอดิศร กลCาววCา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล	อมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีได	รับอนุญาตให	ทำประโยชน!ตามหนังสือสิทธิ เพ่ือให	ไม	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน

ดังกลCาวไมCเปVนไม	หวงห	าม ทำให	ประชาชนท่ีปลูกต	นไม	บนท่ีดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโคCนไม	ได	โดยไมCต	องขออนุญาตเจ	าหน	าท่ีอีกตCอไป 

สCงผลให	ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปลูกไม	มีคCาทางเศรษฐกิจ สร	างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร	างรายได	ในครัวเรือน สามารถ

ใช	เปVนหลักทรัพย!ค้ำประกัน เปVนมรดกให	กับครอบครัวในอนาคตได	อีกด	วย 

สำหรับการลงนาม ฯ ในครั้งนี้ ถือเปVนความรCวมมือระหวCาง 2 หนCวยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูCความผาสุก และกรมป�าไม	 จะสCงเสริมการปลูกไม	มีคCา ป�าชุมชน คนอยูCกับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว พร	อมสนับสนุนกล	าพันธุ!ไม	คุณภาพดี อาทิ ไม	พะยูง ไม	สัก ไม	ยางนา ไม	ชิงชัน เปVนต	น นับเปVนการสCงเสริมการปลูกไม	เศรษฐกิจในเขต 

ส.ป.ก. ท่ีเปVนการใช	ประโยชน!ท่ีดินได	อยCางเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย!ด	านเศรษฐกิจในการสร	างรายได	เสริมให	แกCเกษตรกร กCอให	เกิด

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังมิติด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม นายอดิศร กลCาว 

นอกจากนี้ นายอดิศร กลCาวเพ่ิมเติมวCา วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปlสหประชาชาติได	ประกาศให	เปVนวันป�าไม	โลก เพ่ือให	ทุกคนได	ตระหนักถึง

ความสำคัญของป�าไม	 และได	กำหนดธีมวันป�าไม	โลกในปlนี้วCา “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” ซ่ึงตรงกับ

แนวคิดกรมป�าไม	 คือ “การฟKLนฟูป�า สูCแนวคิด รัฐมีป�า ประชามีสุข” โดยกรมป�าไม	กำหนดจัดงานวันป�าไม	โลกในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ 

ห	องอารีย!สัมพันธ! กรมสCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด	านการป̂องกันรักษาป�า การใช	ผลิตผลจาก

ป�า การสCงเสริมการทCองเท่ียวจากผู	แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงได	ประสานงานกับ

ประเทศไทยผCานกรมป�าไม	 ตลอดจนกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช องค!การอุตสาหกรรมป�าไม	 และผู	ประกอบการ รCวมกัน

นำเสนอเพ่ือแสดงให	เห็นวCาประเทศไทย มีการจัดการป�าไม	ตามแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” 

อยCางจริงจัง 



 

กรมป�าไม	 จัดงานวันป�าไม	โลก 64 "รัฐมีป�า ประชามีสุข" ปลายสัปดาห!หน	า ปlนี้เน	นการฟKLนฟูป�า พร	อมดึงผู	ค	าไม	ตลาดตCางประเทศท่ีนำเข	า

ไม	และผลิตภัณฑ!จากไม	มาแลกเปลี่ยนกับผู	ประกอบการค	าไม	ไทย 

11 มี.ค. 2564  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210311115126523 

กรมป�าไม	 จัดงานวันป�าไม	โลก 2564 "รัฐมีป�า ประชามีสุข" ปลายสัปดาห!หน	า ปlนี้เน	นการฟKLนฟูป�า พร	อมดึงผู	ค	าไม	ตลาดตCางประเทศท่ี

นำเข	าไม	และผลิตภัณฑ!จากไม	มาแลกเปลี่ยนกับผู	ประกอบการค	าไม	ไทย 

                นายอดิศร นุชดำรงค! อธิบดีกรมป�าไม	 กลCาววCา กรมป�าไม	 เตรียมจัดงาน "วันป�าไม	โลก 2564" ตรงกับวันท่ี 21 มีนาคมของทุก

ปl ภายใต	แนวคิดการฟKLนฟูป�าสูCแนวคิด "รัฐมีป�า ประชามีสุข" โดยเน	นประชาสัมพันธ!เก่ียวกับกระบวนการเจรจาการจัดทำข	อตกลง "FLEGT 

VPA" ซ่ึงเปVนข	อตกลงการเปVนหุ	นสCวนด	วยความสมัครใจ (VPA) เปVนองค!ประกอบสำคัญของแผนปฏิบัติการการบังคับใช	กฎหมายป�าไม	 ธรร

มาภิบาล และการค	า (FLEGT) ของสหภาพยุโรปเพ่ือจัดการป�ญหาการค	าไม	ท่ีไมCถูกกฎหมาย เพ่ือให	ประชาชนได	รับทราบและเตรียมความ

พร	อมของทุกภาคสCวนในอนาคตท่ีจะรCวมกันพัฒนาเศรษฐกิจ การค	าไม	ของประเทศไทย สCงเสริมการจ	างงาน สนับสนุนการสCงออกไม	ท่ี

ถูกต	องตามกฎหมาย และเปVนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปlนี้ประเทศไทยจะเชิญประเทศผู	เปVนตลาดตCางประเทศท่ีมีการ

นำเข	าไม	และผลิตภัณฑ!จากไม	มาพบกับผู	ประกอบการค	าไม	ในประเทศไทย พร	อมแนะแนวทางการค	าไม	และผลิตภัณฑ!จากไม	ของตลาด

ประเทศตCางๆ ถือเปVนโอกาสดีท่ีผู	สCงออกไม	จะได	ทำความเข	าใจ สอบถามวิธีการ ข้ันตอน และข	อกำหนดตCางๆจากประเทศผู	ซ้ือโดยตรง 

                    สำหรับงาน "วันป�าไม	โลก 2564" จะจัดวันท่ี 18 มีนาคมนี้ ระหวCางเวลา 08.30 - 12:00 น. บริเวณห	องอารีย!สัมพันธ! กรม

สCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล	อม จึงขอเชิญชวนภาครัฐ หนCวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน องค!กรภาคประชาสังคม และเกษตรกร

เข	ารCวมงานเพ่ือสร	างเศรษฐกิจของประเทศไทยด	วยการสCงเสริมการค	าหมายท่ีถูกต	องตามกฎหมาย 

 



 

ปลัด ทส. สั่งเข	มแก	ไฟป�า 17 จ.ภาคเหนือ11 Mar 2021 https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471760 

วันท่ี 11 มีนาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน! ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) เปVนประธานการประชุมติดตามการ

แก	ไขป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละออง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ผCานระบบ VDO CONFERENCE โดยมีคณะผู	บริหาร ทส. หัวหน	าสCวน

ราชการในสังกัด ทส. ผู	แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู	แทนสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ! และ

สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ีกำกับดูแลพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ และหนCวยงานท่ีเก่ียวข	อง เนื่องจากขณะนี้คุณภาพอากาศของพ้ืนท่ี

ภาคเหนือ อยูCในระดับสCงผลกระทบตCอประชาชนในหลายพ้ืนท่ีนายจตุพร เปjดเผยวCา ทส. ได	มอบนโยบายการแก	ไขป�ญหาไฟป�าและฝุ�น

ละออง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือเปVนแนวทางในการดำเนินงานให	หนCวยงานภายใต	สังกัด ทส. และได	กำชับหนCวยงานในพ้ืนท่ีให	

เรCงดำเนินการแก	ไขป�ญหาป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละออง เพ่ือบรรเทาผลกระทบตCอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลCาวอยCางเรCงดCวน โดย

กำหนดกรอบการทำงานให	มีความเข	มข	นข้ึน นำแผนการดำเนินงานท่ีมีอยูCมาซักซ	อมและวิเคราะห!จุดอCอน   ปลัด ทส. สั่งเข	มแก	ไฟป�า 17 

จ.ภาคเหนือ 

ท้ังการต้ังศูนย!สCวนหน	าซ่ึงจะลงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมC มีการต้ังสถานีดับไฟป�าชั่วคราวในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ลำพูน ตาก และแมCฮCอนสอน ซ่ึง

เปVนจุดท่ีเกิดสถานการณ!ไฟป�าคCอนข	างสูง สCวนในเรื่องของพ้ืนท่ีป�าจะมีความซ	อนกัน เพราะฉะนั้นการทำงานจะเน	นย้ำให	เจ	าหน	าท่ีได	

พูดคุยกับผู	นำท	องถ่ินเพ่ือให	ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ิมความเข	มข	นในเรื่องการสร	างการรับรู	 และการบังคับใช	กฎหมายให	เข	มงวดกับ

ผู	ท่ีเข	าไปเผาป�า ในด	านสรรพกำลังได	รับความรCวมมือจากกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช และกรมป�าไม	 ในสCวนของอุปกรณ!

เครื่องมือได	รับความรCวมมือจากกรมป̂องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมีเฮลิคอปเตอร!มารCวมดับไฟป�า ขณะเดียวกันก็ได	มีการสำรวจ

เครื่องมือระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพ่ือท่ีจะได	มีการสนธิกำลังคนไปทำงาน  ปลัด ทส. สั่งเข	มแก	ไฟป�า 17 จ.ภาคเหนือ 

นายจตุพร กลCาวตCอวCา หนCวยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ!การดำเนินงานให	มากข้ึน เพ่ือชี้แจงให	ประชาชนทราบถึงสถานการณ!ท่ี

เกิดข้ึน รวมถึงสามารถรับมือและดูแลตัวเอง ชCวงเกิดเหตุการณ!ไมCควรอยูCในพ้ืนท่ีท่ีโลCงแจ	ง ท้ังนี้อยากให	ประชาชนได	ทราบวCาหนCวยงานได	

ทำงานกันอยCางเต็มท่ี ท้ังนี้ มอบหมายให	กรมควบคุมมลพิษได	หารือและเฝ^าระวังเรื่องหมอกควันข	ามแดน สำหรับโครงการชิงเก็บได	

ดำเนินการทะลุเป̂าหมายทุกจังหวัด แตCยังมีจุดความร	อนเกิดข้ึนอยูC ดังนั้น ทส. จึงเน	นย้ำให	หนCวยงานท่ีเก่ียวข	องรCวมกับทางจังหวัดบูรณา

การดำเนินงานให	มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการติดตามการดำเนินงานอยCางเต็มท่ีและตCอเนื่องตCอไป 

 



 

ปลัด ทส.สั่งเข	มแก	ไขป�ญหาไฟป�า-ฝุ�นละออง พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 

วันท่ี 11 มีนาคม 2564   https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2619381 

ปลัด ทส.สั่งเข	มแก	ไขป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละออง พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน! ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (ทส.) เปVนประธานการประชุมติดตามการ

แก	ไขป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละออง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ผCานระบบ VDO CONFERENCE โดยมีคณะผู	บริหาร ทส. หัวหน	าสCวน

ราชการในสังกัด ทส. ผู	แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู	แทนสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ! และ

สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ีกำกับดูแลพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ และหนCวยงานท่ีเก่ียวข	อง เนื่องจากขณะนี้คุณภาพอากาศของพ้ืนท่ี

ภาคเหนืออยูCในระดับสCงผลกระทบตCอประชาชนในหลายพ้ืนท่ี 

นายจตุพรเปjดเผยวCา ทส.ได	มอบนโยบายการแก	ไขป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละอองในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือเปVนแนวทางในการ

ดำเนินงานให	หนCวยงานภายใต	สังกัด ทส. และได	กำชับหนCวยงานในพ้ืนท่ีให	เรCงดำเนินการแก	ไขป�ญหาป�ญหาไฟป�าและฝุ�นละออง เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบตCอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลCาวอยCางเรCงดCวน โดยกำหนดกรอบการทำงานให	มีความเข	มข	นข้ึน นำแผนการ

ดำเนินงานท่ีมีอยูCมาซักซ	อมและวิเคราะห!จุดอCอน ท้ังการต้ังศูนย!สCวนหน	า ซ่ึงจะลงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมC มีการต้ังสถานีดับไฟป�าชั่วคราว

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ลำพูน ตาก และแมCฮCองสอน ซ่ึงเปVนจุดท่ีเกิดสถานการณ!ไฟป�าคCอนข	างสูง สCวนในเรื่องของพ้ืนท่ีป�าจะมีความซ	อนกัน 

เพราะฉะนั้น การทำงานจะเน	นย้ำให	เจ	าหน	าท่ีได	พูดคุยกับผู	นำท	องถ่ินเพ่ือให	ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ิมความเข	มข	นในเรื่องการสร	าง

การรับรู	 และการบังคับใช	กฎหมายให	เข	มงวดกับผู	ท่ีเข	าไปเผาป�า ในด	านสรรพกำลังได	รับความรCวมมือจากกรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า

และพันธุ!พืช และกรมป�าไม	 ในสCวนของอุปกรณ!เครื่องมือได	รับความรCวมมือจากกรมป̂องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมีเฮลิคอปเตอร!

มารCวมดับไฟป�า ขณะเดียวกันก็ได	มีการสำรวจเครื่องมือระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพ่ือท่ีจะได	มีการสนธิกำลังคนไปทำงาน 

นายจตุพรกลCาวตCอวCา หนCวยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ!การดำเนินงานให	มากข้ึน เพ่ือชี้แจงให	ประชาชนทราบถึงสถานการณ!ท่ี

เกิดข้ึน รวมถึงสามารถรับมือและดูแลตัวเอง ชCวงเกิดเหตุการณ!ไมCควรอยูCในพ้ืนท่ีท่ีโลCงแจ	ง ท้ังนี้ อยากให	ประชาชนได	ทราบวCาหนCวยงานได	

ทำงานกันอยCางเต็มท่ี ท้ังนี้ มอบหมายให	กรมควบคุมมลพิษได	หารือและเฝ^าระวังเรื่องหมอกควันข	ามแดน สำหรับโครงการชิงเก็บได	

ดำเนินการทะลุเป̂าหมายทุกจังหวัด แตCยังมีจุดความร	อนเกิดข้ึนอยูC ดังนั้น ทส.จึงเน	นย้ำให	หนCวยงานท่ีเก่ียวข	องรCวมกับทางจังหวัดบูรณา

การดำเนินงานให	มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการติดตามการดำเนินงานอยCางเต็มท่ีและตCอเนื่องตCอไป 



 

#***สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 (เชียงใหมC) กรมป�าไม	 จับมือจิตอาสาดับไฟป�าแมCริม*** 

11/03/2021 https://www.muanchononlinenews.com/129580 

วันท่ี 11 มีนาคม 2564 เจ	าหน	าท่ีหนCวยป̂องกันและพัฒนาป�าไม	แมCริมได	รCวมกับกำนันตำบลสะลวง ผู	ชCวยผู	ใหญCบ	าน และมูลนิธิกระจกเงา 

จำนวน 50 คน รCวมกันดับไฟและทำแนวกันไฟ ในเขตป�าสงวนแหCงชาติ ป�าแมCริม บริเวณบ	านนาหึก หมูCท่ี 1 ต.สะลวง อ.แมCริม จ.เชียงใหมC 

สำหรับพ้ืนท่ีดังกลCาวเปVนพ้ืนท่ีท่ีชาวบ	านเก็บหาของป�าเปVนประจำ ภายหลังได	รCวมกันดับไฟป�าจนไฟดับสนิท เจ	าหน	าท่ีหนCวยป̂องกันและ

พัฒนาป�าไม	แมCริมได	ทำการลงบันทึกประจำวันท่ีสถานีตำรวจภูธรแมCริม เพ่ือให	พนักงานสอบสวนหาตัวผู	ลักลอบเผาป�ามาดำเนินคดีตCอไป 

***สำหรับการลักลอบเผาป�ามีโทษจำคุกต้ังแตC 1 ปl ถึง 10 ปl และปรับต้ังแตC 10,000 ถึง 2,000,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ*** 

 

 

 

 



 

เรCงทำแนวกันไฟรอบวัดพระธาตุดอยกองมู จุดเสี่ยงไฟป�าท่ีมีป�ญหาทุกปl 

11 มี.ค. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210311161931718 

           วันท่ี 11 มีนาคม 2564  นายกรัณย!พล แสงทอง ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 สาขาแมCฮCองสอน หัวหน	าชุด

ปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ ได	นำกำลังเจ	าหน	าท่ีป�าไม	 หนCวยดับไฟป�า รCวมกับชาวบ	าน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแมCฮCองสอน ทำแนวกันไฟบริเวณ

ทางข้ึน และบริเวณเชิงดอยรอบวัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแมCฮCองสอน โดยใช	เครื่องเป�าลมเข	าชCวยในการเป�าใบไม	ทำแนวกันไฟ

พร	อมกับการกวาด เพ่ือให	สะดวกรวดเร็วมากข้ึนควบคูCกับการเก็บใบไม	ออก ลดปริมาณการสะสมเชื้อเพลิง เพ่ือนำไปทำปุ�ยและใช	

ประโยชน!ในการแปรรูป ซ่ึงสามารถเก็บใบขนาดใหญCออกจากบริเวณเชิงดอยวัดพระธาตุดอยกองมูไปแล	วประมาณ 5 ตัน  

        ท้ังนี้เพ่ือเปVนการป̂องกันการเกิดไฟป�าในหน	าแล	งนี้ เนื่องจากบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยกองมู ถือวCาเปVนจุดเสี่ยงอีกแหCง ท่ีมักเกิดไฟ

ป�าในชCวงหน	าแล	งปlละหลายรอบ โดยนายกรัณย!พล แสงทองผู	อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 สาขาแมCฮCองสอน กลCาววCา 

หลังสถานการณ!หมอกควันไฟป�าปกคลุมเมืองแมCฮCองสอนหนาแนCนข้ึน ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และอธิบดี

กรมป�าไม	 ได	สั่งการณ!มายังสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 สาขาแมCฮCองสอน ให	เรCงดำเนินการแก	ไขป�ญหาจากสถานการณ!ท่ีรุนแรงให	

บรรเทาลง โดยนอกจากจะมีการเผ	าระวังป̂องกันการเกิดไฟป�าและเผชิญเข	าดับไฟป�าในทุกรูปแบบแล	ว ยังได	เรCงกับชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงทำ

แนวกันไฟ ป̂องกันเหตุไฟป�าลุกลามขยายวงกว	างออกไปด	วย 

 

 

 

 

 



 

จนท.ป�าไม	 จ.แพรC สนธิกำลังตรวจยึดพ้ืนท่ีป�าถูกบุกรุก ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีป�าสงวนแหCงชาติ แมCหลู	 – แมCแป�น 

11 มี.ค. 64  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1606420/ 

ผู	สื่อขCาวรายงานวCา เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 64 เวลา 10.00 น. เจ	าหน	าท่ี ประกอบด	วยเจ	าหน	าท่ีศูนย!ป^องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ 

กรมป�าไม	, เจ	าหน	าท่ีชุดปฏิบัติการพยัคฆ!ไพรเคลื่อนท่ีเร็ว ชุดท่ี 4 ,เจ	าหน	าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	 สจป.ท่ี 3 สาขาแพรC , เจ	าหน	าท่ีชุด

ปฏิบัติการพิเศษป�าไม	 ภาคเหนือ 2, เจ	าหน	าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	ท่ี 2 ศูนย!ป�าไม	แพรC, เจ	าหน	าท่ีตำรวจ ร	อย ตชด.323 กก.ตชด.32(

พะเยา) , เจ	าหน	าท่ีอุทยานแหCงชาติดอยผากอง, เจ	าหน	าท่ีหนCวยป̂องกันรักษาป�า ท่ี พร.11(บ	านปjน), ผู	ใหญCบ	านหมูC 7 ต.แมCปาน อ.ลอง จ.

แพรC,เจ	าหน	าท่ีหนCวยป̂องกัน และพัฒนาป�าไม	ลอง 

ได	รCวมกันทำการตรวจยึดพ้ืนท่ีป�าถูกบุกรุก เนื้อท่ี 20 ไรC 3 งาน 14 ตารางวา คิดเปVนคCาเสียหายของรัฐเปVนเงิน 1,418,114.89 บาท.-(หนึ่ง

ล	านสี่แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งร	อยสิบสี่บาทแปดสิบเก	าสตางค!) 2.ไม	สักทCอน,ไม	ประดูCทCอน ไม	แดง รวมจำนวน 40 ทCอน ปริมาตรา 3.64 

ม” คิดเปVนคCาเสียหายของรัฐเปVนเงิน 134.950.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันเก	าร	อยห	าสิบบาท ) ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีป�าสงวนแหCงชาติแมCหลู	 – 

แมCแป�น ไมCพบผู	กระทำผิด จึงได	ตรวจยึดไม	ท้ังหมดไว	เปVนของกลาง นำคดี สCง ร.ต.อ.อดุลย! กล	าจริง พนักงานสอบสวน สภ.ลอง ดำเนินคดี

ตามกฎหมาย และทำการสอบสวนหาผู	กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายตCอไป 

 

 



 

จนท.บุกจับชาวบ	านรุกป�าต	นน้ำแมCออน เตรียมแบCงขายนายทุนทำแหลCงทCองเท่ียว 

วันพฤหัสบดี ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564   https://www.banmuang.co.th/news/crime/226149 

กำลังเจ	าหน	าท่ีสืบสวนกองกำกับการ 4 ปทส. พร	อมด	วยเจ	าหน	าท่ีตำรวจ ตชด. 33  เจ	าหน	าท่ีหนCวยป̂องกันรักษาป�าท่ี ชม.9 ดอยสะเก็ด 

เจ	าหน	าท่ีตำรวจ สภ.แมCออน เจ	าหน	าท่ีฝ�ายปกครอง อ.แมCออน ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบผืนป�าเขตป�าสงวนแหCงชาติป�าแมCออน พ้ืนท่ีหมูCบ	านแมC

เตาดิน ต.ห	วยแก	ว อ.แมCออน ท่ีเกิดเหตุพบนายประธาน  จันทร!มณี ชาวบ	านแมCเตาดิน ต.ห	วยแก	ว อ.แมCออน กำลังแผ	วถางป�าบริเวณ

ดังกลCาว เจ	าหน	าท่ีจึงแสดงตัวเข	าจับกุม พร	อมของกลางอุปกรณ!ในการแผ	วถางป�า กCอนท่ีจะนำตัวไปสอบสวน และเช็คพิกัดพ้ืนท่ีป�าจาก

ระบบดาวเทียม พบพ้ืนท่ีป�าถูกนายประธานบุกรุกและขายตCอให	กับคนอ่ืนอีก 4 แปลง รวมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 20 ไรC กCอนท่ี เจ	าหน	าท่ี

จะแจ	งข	อหา กCอสร	าง แผ	วถาง เผาป�า ทำลายป�า หรือกระทำการเข	ายึดครอบครองป�าโดยไมCได	รับอนุญาต และเข	ายึดถือครอบครองทำ

ประโยชน!กCอสร	าง อาศัย ทำให	เสื่อเสียแกCสภาป�าสงวน กCอนจะนำตัวสCงพนักงานสอบสวน สภ.แมCออนดำเนินคดี   

พ.ต.อ.ศานุวงษ! คงคาอินทร! ผกก.4บก.ปทส.4  เปjดเผยวCากCอนหน	านี้ทาง พล.ต.ต.พิทักษ! อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ได	รับการร	องเรียนจาก

ดาราชื่อดังรายหนึ่ง ได	ไปทCองเท่ียวหมูCบ	านแมCกำปอง พบมีการบุกรุกแผ	วถางป�า บริเวณเขตป�าสงวนแหCงชาติป�าแมCออน จึงได	สั่งการให	

เจ	าหน	าท่ีสืบสวนกองกำกับการ 4 ปทส.เข	าตรวจสอบ พบวCามีการบุกรุกผืนป�าบริเวณดังกลCาวกCอนจะจับกุมผู	กระทำความผิดพร	อมกับ

ตรวจยึดผืนป�าบริเวณดังกลCาวคืน ซ่ึงจากการตรวจสอบของเจ	าหน	าท่ีพบวCา ผืบป�าบริเวณดังกลCาวเปVนผืนป�าต	นน้ำ มีต	นไม	ขนาดใหญC เปVน

จำนวนมากและติดลำห	วย 2 แหCง ซ่ึงใกล	กับแหลCงทCองเท่ียวชื่อดังบ	านแมCกำปอง ทำให	ชาวบ	านจะบุกรุกเพ่ือจะนำท่ีไปขายให	กับนายทุน 

เพ่ือทำแหลCงทCองเท่ียว ขณะท่ี เจ	าหน	าท่ีเข	าจับกุมผู	ต	องหากำลังแผ	วถางเตรียมเผาป�าโชคดีท่ีถูกเจ	าหน	าท่ีจับกุมได	กCอน   

ผกก.4บก.ปทส.4 กลCาวเพ่ิมเติมวCา ชCวงนี้หลายพ้ืนท่ีใน จังหวัดภาคเหนือประสบป�ญหาสถานการณ!หมอกควันไฟป�าปกคลุม ทางธรรม 

ผบก.ปทส. ได	กำชับเปVนพิเศษให	เจ	าหน	าท่ีทำงานเชิงรุกลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และจับกุมผู	ท่ีฝ�าฝKนบุกรุกพ้ืนท่ีป�า ซ่ึงอาจมีการแผ	วถางและจุด

ไปเผาป�าเพ่ือหาของป�า และการลCาสัตว!ป�า หรือบุกรุกเพ่ือเตรียมการเพาะปลูก ซ่ึงป�ญหาดังกลCาวต	อองชCวยกันสร	างความเข	าใจให	กับ

ชาวบ	านอยCางตCอเนื่อง 

 

 

 

 

 



 

แฉกลุCมทุนไมCกลัวกฎหมาย! ป�าไม	ชงดีเอสไอสอบคดีรุกป�าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต 

วันพฤหัสบดี ท่ี 11 มีนาคม 2564 https://www.isranews.org/article/isranews-news/96710-news-192.html 

กรมป�าไม	สCงหนังสือดีเอสไอขอให	รับคดีรุกเขานาคเกิดป�าเหนือเข่ือนบางวาด อ.กะทู	 จ.ภูเก็ต 108 ไรC เปVนคดีพิเศษแล	ว แฉพฤติกรรมกลุCม

ทุนผู	มีอิทธิพล ไมCยำเกรงกฏหมาย ขณะท่ี ตร.สCงเครื่องจักรกล เก็บรักษาหนCวยรักษาป�า 

กรณีเครือขCายผู	มีอิทธิพลรCวมกันบุกรุกป�าเหนือเข่ือนบางวาดป�าสงวนแหCงชาติเทือกเขานาคเกิดโดยมีเจ	าหน	าท่ีรัฐอยCางน	อยสองหนCวยงาน

คุมครองตามท่ีพยานปากสำคัญยืนยันตCอเจ	าหน	าท่ีป�าไม	 จนนำไปสูCการจับกุมพ้ืนท่ีและ เจ	าหน	าท่ีป�าไม	 ได	ร	องทุกข!ตCอ พนักงานสอบสวน 

สภ.กะทู	 อ.กะทู	 จ.ภูเก็ต และยึดแบ็คโฮลท่ีนCาเชื่อวCาเปVนเครื่องมือในการทำลายป�าตามขCาวกCอนหน	านี้ 

ความคืบหน	าในเรื่องนี้ พนักงานสอบสวน สภ.กะทู	 ได	มีหนังสือประสานหนCวยป̂องกันรักษาป�าท่ี ภก.2 กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ให	รับของ

กลางซ่ึงเปVนแบ็คโฮจำนวน สองคัน นำไปเก็บรักษาไว	ท่ี ทำการ หนCวยป̂องกันรักษาป�ากะรน ขณะเดียวกันเจ	าหน	าท่ีจาก กอ.รมน.ภูเก็ต 

รCวมกับเจ	าหน	าท่ีหนCวยป̂องกันรักษาป�าท่ี ภก.2 ติดป̂ายแสดงอาณาเขตวCาเปVนพ้ืนท่ีท่ีมีการจับกุมดำเนินคดีอยูCในคดีนี้ ตามความผิด พ.ร.บ.

ป�าไม	 

ขณะท่ีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม	 ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป�าไม	 ได	มีหนังสือ ดCวนท่ีสุดท่ี ทส 1605.53/4776 ลง

วันท่ี 5 มีนาคม 2564 ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องขอให	พิจารณาเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษรับเปVนคดีพิเศษ ระบุวCา ด	วยกรม

ป�าไม	รCวมกับหนCวยงานท่ีเก่ียวข	อง ทำการตรวจสอบและตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกเนื้อท่ีประมาณ 108-3-43 ไรC ตรวจยึดไม	ของกลางจำนวน 18 

ต	น/ทCอน ปริมาตร 14.02 ลูกบาศก!เมตร เหตุเกิดท่ีป�าสงวนแหCงชาติป�าเทือกเขานาคเกิด ตำบลกะทู	 อ.กะทู	 จังหวัดภูเก็ต แจ	งความ

ดำเนินคดีตCอพนักงานสอบสวนตำรวจกะทู	 ตาม ปจว.ข	อ3 เวลา 19.00 คดีอาญาท่ี 46/2564 ลงวันท่ี22 มกราคม 2564 ซ่ึงเปVนความผิด

ตามพระราชบัญญัติป�าไม	 พุทธศักราช2484 มาตรา 11 ,54,55 พระราชบัญญัติป�าสงวนแหCงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 คCาเสียหายภาครัฐ 

16,328,628 บาท (สิบหกล	านสามแสนสองหม่ืนแปดพันหกร	อยยี่สิบแปดบาทถ	วน) รายละเอียดตามท่ีสCงมาด	วย 

ในหนังสือยังระบุอีกวCากรมป�าไม	พิจารณาแล	วขอเรียนวCา การกระทำผิดกฎหมายรายนี้ เกิดข้ึนในท	องท่ีจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเปVนแหลCงทCองเท่ียว

ท่ีสำคัญของประเทศ พฤติกรรมแหCงคดีเปVนการกระทำโดยกลุCมทุนหรือผู	มีอิทธิพลท่ีไมCยำเกรงตCอกฏหมาย และเปVนกรณีท่ีต	องด	วย

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดพีพิเศษ พ.ศ.2547 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงวCาด	วยการกำหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติม ตามกฎหมาย

วCาด	วยการสอบสวนจะเปVนประโยชน!ตCอการดำเนินคดีดังกลCาวยิ่งกวCา จึงขอให	กรมสอบสวนคดีพิเศษโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการคดี

พิเศษ รับคดีดังกลCาวเปVนคดีพิเศษ ท้ังนี้ผลการพิจารณาเปVนประการใดโปรดแจ	งกรมป�าไม	ทราบด	วย จะขอบคุณยิ่ง 



แหลCงขCาวอดีตข	าราชการด	านความม่ันคงคนหนึ่ง กลCาววCา คดีบุกรุกทำลายทรัพยากรป�าไม	ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตตCอเนื่องหลายพ้ืนท่ี สาเหตุ

หลักอยCางหนึ่งเนื่องจากข	าราชการประจำบางหนCวยงานท่ีมีหน	าท่ีรับผิดชอบอยูCในพ้ืนท่ีอยูCนานสCงผลให	การดำรงค!ชีพในจังหวัดภูเก็ตมีความ

จำเปVนท่ีต	องอยูCให	ได	ในสภาวะท่ี ต	องรับแขกพีน	องเพ่ือนฝูงท่ีเดินทางมาทCองเท่ียว ประจวบกับคCาครองชีพท่ีสูงจัวหวัดเล็กผู	ท่ีมีศักยภาพ

เปVนท่ีรู	จักการท่ัวถึง หากบุคคลท่ีมีศักยภาพกระทำความผิดข้ึนก็ลำบากเจ	าหน	าท่ีท่ีรับผิดชอบ จึงเข	าสำนวนไทย ท่ีวCา หลูบหน	าปะจมูก 

จากสำนวนไทยนี้จึงต	องการฝากไปยังหนCวยงานท่ีเก่ียวข	องและกรมสอบสวนคดีพิเศษวCา หากเข	าเง่ือนไงขอให	รับเปVนคดีพิเศษและคัดสรร

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีทำงานจริงจังมีฝlมือลงมาเคลียคลายคดีป�าไม	ท่ีดินในจังหวัดภูเก็ตเพราะป�าทุกป�าของจังหวัดภูเก็ตเหมือน

ชีวิตชาวภูเก็ตและเชื่อวCาหมดป�าภูเก็ตก็คงหมดศักยภาพทางด	านการทCองเท่ียวและการดำรงค!ชีพของประชาชน 

รายงานขCาวแจ	งอีกวCา ต	นสังกัดเจ	าหน	าท่ีคนหนึ่งท่ีเก่ียวข	องกับการคุมรถแบ็คโฮ รุกป�าในครั้งนี้ได	ย	ายเปลี่ยนหนCวยงานและภาระหน	าท่ีของ

เจ	าหน	าท่ีคนหนึ่งแล	ว โดยย	ายขาดจากภาระหน	าท่ีด	านดูแลรักษาทรัพยากรป�าไม	ท่ีดิน ไปเปVน ภาระหน	าท่ีป^องกันการทุจริตโดยท่ี

เจ	าหน	าท่ีท่ีรับผิดชอบยังไมCแจ	งข	อกลCาวหาแตCอยCางใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 หนCวยงานขับเคลื่อนความรCวมมือการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล	อม 

11 มีนาคม 2021  https://www.thailandplus.tv/archives/295924 

จากบันทึกความรCวมมือการสCงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด	านการกระจายอำนาจด	านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ซ่ึงเปVน

การดำเนินตามข้ันตอนการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให	ท	องถ่ิน สCงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด	าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ให	เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค!กรปกครองสCวนท	องถ่ิน ให	มี

ศักยภาพพร	อมสำหรับภารกิจถCายโอน เปVนเครื่องมือไปสูCการกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสูCเจ	าของอำนาจ คือ 

ประชาชนในท	องถ่ินได	อยCางแท	จริง 

วันท่ี 11 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาองค!กรชุมชน (องค!การมหาชน) รCวมกับ 5 หนCวยงาน ได	แกC กรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!

พืช กรมป�าไม	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให	แกCองค!กรปกครองสCวนท	องถ่ิน กรมสCงเสริม

การปกครองท	องถ่ิน จัดสัมมนาขับเคลื่อนความรCวมมือการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล	อม กำหนดเป̂าหมายการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีดินทำกินและท่ีอยูCอาศัยในระยะ 1-5 ปl พร	อมบทบาทและแผนงานของหนCวยงาน ตามบันทึกความ

รCวมมือในการสนับสนุนการทำงานกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล	อมสูCท	องถ่ิน โดยมีแกนนำชุมชนจาก 35 ตำบล 

เข	ารCวมกวCา 150 คน ณ ห	องประชุมไพบูลย!วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค!กรชุมชน(องค!การมหาชน) 

รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล คณะกรรมการกระจายอำนาจให	แกCองค!กรปกครองสCวนท	องถ่ิน กลCาววCา การจัดสรรหรือกระจายทรัพยากรท่ีดิน

คCอยๆคลี่คลายมากข้ึน จนมาถึงคณะการทำงานของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลป�จจุบัน ท่ีกำกับ เน	นย้ำ การ

กระจายอำนาจสูCท	องถ่ินในการบริหารจัดการอยCางจริงจัง ซ่ึงท่ีผCานมากระบวนการทำงานมักติดขัดในด	านการปฏิบัติของการทำงานแตCละ



หนCวยงาน ท่ีมีพรบ. หรือกฎหมาย ท่ียังไมCสอดคล	องกับการทำงานนโยบายใหญC  แตCเดิมกฎหมายชี้ชัด “คนห	ามอยูCในป�า” แตCตั้งแตC

สถานการณ!การสำรวจข	อมูลชุมชนต้ังแตC 30 มิถุนายน ปlท่ีแล	ว (ปl 2563) ภายใน 240 วัน เปVนการดำเนินงานท่ีสCงผลให	สถานการณ!

คลี่คลายมากข้ึน ซ่ึงในประเภทท่ีดินท่ีกรมป�าไม	ยังไมCนิ่ง ระบุขอบเขตได	แนCชัด เพราะมีท่ีดินจำนวนมาก โดย อปท. ยังสามารถเข	าไป

เชื่อมโยงเพ่ือเปVนผู	ประสานในการสำรวจได	 

นางสาวพรรณทิพย! เพชรมาก รองผู	อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค!กรชุมชน (องค!การมหาชน) กลCาววCา ท่ีผCานมาพอช. ดำเนินการรCวมกับ

หลากหลายกระทรวงฯ เพ่ือให	ชุมชนได	รับการแก	ไขป�ญหา ได	แกC สภาองค!กรชุมชน ท่ีวCาด	วยเวทีกลางในการพูดคุย หารือจัดทำแผน 

สวัสดิการชุมชน ท่ีวCาด	วยการจัดสวัสดิการ เกิด แกC เจ็บ ตาย เศรษฐกิจชุมชน ท่ีวCาด	วยการหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และการ

แก	ไขป�ญหาท่ีอยูCอาศัยด	วยบ	านม่ันคง ซ่ึงต้ังต	นจากการแก	ไขป�ญหาท่ีดิน จากสถานการณ!เริ่มต	นของสถานการณ!ภัยพิบัติสึนามิ และขยับมา

สูCการไขป�ญหาท่ีดินตCาง ๆ มีกระบวนการท่ีสำคัญ คือ การสำรวจข	อมูล การจับพิกัดตำแหนCง การทำผังชุมชน และการรับรองข	อมูลรCวมกัน 

และในปl 2560 ท่ีขยับมาสูCการทำโครงการบ	านม่ันคงท้ังในพ้ืนท่ีเมืองและตำบลในชนบท ซ่ึงความสำคัญของการทำงานในชนบท พบวCา

จะต	องมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรท้ังระบบ รวมถึงการพัฒนานคุณภาพชีวิต โดยเน	นการบรูณาการจากหลายฝ�ายเพ่ือให	เกิดการ

จัดการรCวม เปVนพ้ืนท่ี หรือการใช	ประโยชน!ของสCวนรวม ซ่ึงการพัฒนามีหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีสำคัญคือ 

(1) การจัดท่ีอยูCอาศัยในท่ีดินใหมC 

(2) การจัดท่ีอยูCอาศัยในท่ีดินเดิม 

ด	วยการปรับปรุง ซCอมแซมให	ดีและม่ันคงข้ึน ภายใต	แนวคิด “ชุมชนท	องถ่ินเปVนแกนหลัก พ้ืนท่ีเปVนตัวต้ัง” 

นายวีรยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู	อำนวยการสCวนจัดการท่ีดิน กรมอุทยานแหCงชาติ สัตว!ป�า และพันธุ!พืช กลCาววCา ประเทศไทยต	องมีพ้ืนท่ีป�า

อยCางน	อยร	อยละ 40 (129.20 ล	านไรC) และในร	อยละ 40 ต	องมีท่ีสำหรับป�าอนุรักษ! ร	อยละ 25 ป�าเศรษฐกิจ (ป�าสงวน) ร	อยละ 15 

นอกจากนั้น เปVนท่ีดินเพ่ือทำประโยชน!อ่ืน ๆ ร	อยละ 60 ในสCวนของกรมอุทยาน ท่ีหมายรวมถึงเขตรักษาพันธ!สัตว!ป�าและห	ามลCาสัตว!ป�า

ด	วยนั้น มีการประกาศต้ังแตCปl 2557 ท่ีอนุญาตให	ประชาชนสามารถอยูCได	อยCางถูกต	องตามกฎหมาย และมีพรบ.อุทยานแหCงชาติ พ.ศ.

2562 ฉบับลCาสุด จากการสำรวจข	อมูลต้ังแตCปl 2562 และอยูCระหวCางการรับรองข	อมูลต้ังแตCปl 2563 ซ่ึงการดำเนินงานอยูCในข้ันตอนท่ี 4 

จาก 5 ซ่ึงการสำรวจดำเนินการเปVนรายหมูCบ	าน / ชุมชน จึงลดป�ญหาข	อติดขัดน	อยลงและเก็บข	อมูลได	ภายใน 240 วัน สุดท	ายกลCาวถึง

กระบวนการในทางปฏิบัติ และ Timeline ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร	าง 

“เป̂าหมาย ป�าอยูCได	 คนอยูCได	”  มีบ	าน มีท่ีอยูCอาศัย มีการทำกิน ท่ีกลมกลืนกับป�า สุดท	ายในด	านการสำรวจข	อมูลท่ีสามารถดำเนินการได	

สำเร็จภายใน 240 วันนั้น เกิดจากป�จจัย 

(1) การวางแผนทรัพยากรภายใน ซ่ึงต	องมีข	อมูลต้ังต	นในการดำเนินงาน เชCน Google Map / ภาพถCายทางอากาศปl 2554 เปVนต	น มีการ

ฝ�กอบรมการใช	เครื่องมือและข	อตกลงรCวมกัน 

(2) การวางแผนบรูณาการใช	ทรัพยากรภายนอก ในสCวนของการลงพ้ืนท่ีมีการประสานการทำงานรCวมหลายฝ�าย และรับรองข	อมูลท่ีสำรวจ

รCวมกัน รับรองแนวเขตท่ีชัดเจน ประชาชนในพ้ืนท่ีสCวนรวมในการชี้แนวเขตของตนเอง ถือเปVนชุดข	อมูลท่ีสามารถทำได	ใกล	เคียงข	อเท็จจริง

มากท่ีสุด นายวีรยุทธ กลCาวในตอนท	าย 



นายโกมินทร! อินรัสพงศ! ผู	อำนวยการกลุCมงานสCงเสริมการกระจายอำนาจฯ กรมสCงเสริมการปกครองท	องถ่ิน กลCาววCา ป�ญหาท่ีผCานมา

ติดขัดในด	านข	อกฎหมายพรบ.งบประมาณ และพรบ.ถCายโอนภารกิจ ซ่ึงบางครั้งในการถCายโอนยังมีความคลุมเครือของแนวทางการปฏิบัติ 

และงบประมาณท่ีสนับสนุนไมCเพียงพอตCอเป̂าหมายท่ีต	องการให	บรรลุ (ภารกิจท่ีได	รับการถCายโอนในป�จจุบัน 680 กวCาภารกิจ) ซ่ึงในแตCละ

ท	องถ่ินจึงมีการจัดลำดับความสำคัญตามความเรCงดCวนของพ้ืนท่ี ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ! 2564 มีการลงนามบันทึกความรCวมมือ หลังจากนั้น

มีการซักซ	อมทำความเข	าใจภารกิจการทำงาน โดยเฉพาะแผนงานวCาด	วยการควบคุมดับไฟป�า ท่ีสCงเสริมให	อาสาสมัครเข	ามาทำหน	าท่ีได	 

ซ่ึงอาสาสมัครท่ีเข	ามาถือเปVนเจ	าหน	าท่ีท	องถ่ินโดยอัตโนมัติ 

นายสกุณา วิสิทธิ์รัตนกุล ผู	อำนวยการสCวนอำนวยการ กรมป�าไม	 กลCาวถึง การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีในตำบลในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล หรือท	องถ่ิน เราจะมาดูวCาท่ีดินไหนเหมาะสมกับการทำประโยชน!แบบไหน ท่ีอยูCอาศัย ท่ีทำกิน ท่ีอนุรักษ! (ไมCควรทำประโยชน!

เนื่องจากมีพันธ!ไม	หายาก หรือเปVนพ้ืนท่ีเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติบCอย) ตรงไหนท่ีเหมาะกับเปVนพ้ืนท่ีป�าแตCสามารถเอ้ือตCอการทำประโยชน!

ชุมชนได	 ซ่ึงในการเอ้ือจะต	องมีสCวนรCวมในการดูแลโดยไมCสร	างผลกระทบทางลบตCอทรัพยากรป�าไม	 ในการดำเนินงานของกรมป�าไม	 

แผนงานท่ีสำคัญคือ แผนงงานในการดูแลจัดการควบคุมไฟป�า 

ซ่ึงเปVนภารกิจท่ีต	องถCายโอนทำงานรCวมกับท	องถ่ินและภาคประชาชน เนื่องจากเจ	าหน	าท่ีกรมป�าไม	มีจำนวนน	อยท่ีจะสามารถเข	าไปดูแลได	

อยCางท่ัวถึง จึงเปVนการกระจายอำนาจรCวม แผนกระจายอำนาจ กระบวนการถCายโอนอำนาจในการทำงานรCวมและงบประมาณ ท่ี

ดำเนินการแล	วคือ แผนควบคุมไฟป�า และ แผนการอนุรักษ!ป�าไม	 และกฎหมายพรบ.ท่ีประกาศข้ึนใหมCเร็วๆนี้ได	แกC พรบ.ป�าชุมชน โดยให	

อำนาจความรับผิดชอบอยูCในระดับคณะกรรมการนโยบายป�าชุมชน คณะกรรมการป�าชุมชนระดับจังหวัด 

สCวนวัตถุประสงค!ของความรCวมมือการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล	อม เพ่ือ 

1.สCงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ! บํารุงรักษา และฟKLนฟู อุทยานแหCงชาติ เขตรักษาพันธุ!สัตว!ป�าหรือเขตห	ามลCาสัตว!

ป�า เขตพ้ืนท่ีป�าสงวนแหCงชาติ  และเขตพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเล ป�าชายเลน ท่ีอยูCในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การปรับปรุง การพัฒนา การสCงเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนท่ีอยูCอาศัยและทํากินภายในเขตพ้ืนท่ีโครงการ

เก่ียวกับการอนุรักษ!และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืนในอุทยานแหCงชาติ เขตรักษาพันธุ!สัตว!ป�าหรือเขตห	ามลCาสัตว!ป�า เขตป�า

สงวนแหCงชาติ เขตพ้ืนท่ีชายฝ��งป�าชายเลน และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให	แกCองค!กรปกครองสCวนท	องถ่ิน พ.ศ. 

2542 กําหนดไว	 

 

 



 

ปปช.เชียงรายไมCสนคนทำผิดออกใบอนุญาตโรงแรมพ้ืนท่ีป�าดอยแมCสลอง” ฟ�นธงเจอแนC” 

https://www.77kaoded.com/news/big/2082803 

เชียงราย-ปปช.เชียงราย ฟ�นธง หากพบเจ	าหน	าท่ีของรัฐ เอ้ืออำนวยประโยชน!ให	ผู	ประกอบการสร	าง รีสอร!ท โรงแรม อยCางผิดกฎหมาย 

ฟ�นไมCเลี้ยง 

วันท่ี 11 มี.ค.2564 สำนักงานป.ป.ช ประจำจังหวัด เชียงราย ได	จัดให	มีการประชุมปฎิบัติการ หัวข	อ “ สถานการณ!การบุกรุก การป̂องกัน

และการแก	ไขป�ญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าไม	 “ดอยแมCสลอง” บริเวณชยานารีสอร!ท อ.แมCจัน จ. เชียงราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวCางหนCวยงาน และผู	ประกอบการท่ีเก่ียวข	อง การบุกรุกป�าบนดอยแมCสลองสร	างรีสอร!ทโรงแรมขนาดใหญC บนพ้ืนท่ีลาดชันโดยมี นาย 

ณภัทร เตโช. ผู	อำนวยการสำนักงาน ปปช. จังหวัดเชียงราย เปVนประธานพร	อมด	วย สำนักงานปฎิรูปท่ีดิน จว.เชียงราย สำนักงานจัดการ

ทรัพยากรป�าไม	ท่ี 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ปลัดอำเภอแมCฟ̂าหลวง  นายก อ.บ.ต.แมCสลอง ผู	ประกอบการท่ี

เก่ียวข	อง รCวมประชุม จำนวน 150 คน นาย สมบูรณ! มาเยอะ นายก อบต.แมCสลองนอก กลCาววCา บนดอยแมCสลองเปVนพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ี

กองทัพไทยได	มอบให	ชาวจีนคณะชาติ ท่ีชCวยกองทัพไทยปราบคอมมิวนิสต! ตามแนวชายแดน จึงมอบให	ชาวจีนคณะชาติอาศัยอยูC ทาง

หนCวยงานจึงเข	าสำรวจพ้ืนท่ีบนดอยแมCสลองจัดสรรให	กลุCมชาวจีนอาศัยอยูC แตCไมCได	สำรวจท้ังหมด ทำให	มีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ทำให	มี

การขยับขยายพ้ืนท่ีเปVนวงกว	าง ป�จจุบัน อบต.แมCสลองได	เข	ามาดูแลพ้ืนท่ี ทางนายกแมCสลองเผย มีคนถามวCาทำไมปลCอยให	มีการกCอสร	าง

ในท่ีบนพ้ืนป�าสงวนผุดข้ึนเปVนเหมือนดอกเห็ด ซ่ึงทางกองทัพให	ชาวจีนคณะชาติอาศัยอยูC เพาะปลูกพืช ทำมาหากิน  ป�จจุบันพบวCามีการ

สร	างรีสอร!ทอาคารโรงแรมสูงบนดอยลาดชัน ขยายเปVนพ้ืนท่ีวงกว	าง แตCพบวCามีการทำเกษตรลดน	อยลง และยังมีการเปลี่ยนมือจาก

เจ	าของพ้ืนท่ีจริง บางรีสอร!ท โรงแรม ยังเปVนนอมินีให	ตCางชาติทางด	าน จนท.ป�าไม	 กลCาววCา ต	องดูระเบียบในการดำเนินการตรวจสอบบน

ดอยแมCสลอง ท่ีเปVนพ้ืนท่ีป�าสงวนแหCงชาติ ต	องดำเนินการอยูCในกฎเกณฑ! โดยเฉพาะ รีสอร!ทโรงแรม ต	องตรวจสอบจะมีผลกระทบกับ

สิ่งแวดล	อม จากระบบกำจัดน้ำเสีย บนดอยแมCสลองเปVนพ้ืนท่ี 1A พ้ืนท่ีต	นน้ำลำธาร หากรีสอร!ท โรงแรม ไมCมีการกำจัดท่ีดี จะสCงผล

กระทบสิ่งแวดล	อม และทรัพยกรธรรชาติ ทางด	านนาย ณภัทร เตโช ผู	อำนวยการสำนักงาน ปปช. จังหวัดเชียงราย เผยให	ผู	สื่อขCาว หาก

พบ จนท.เอ้ือประโยชน!ให	ผู	ประกอบการบุกรุกสร	าง รีสอร!ท โรงแรม ท่ีผุดข้ึนจำนวนมากอยCางไมCถูกต	อง ไมCมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรม กCอสร	าง  ถือได	วCา จนท.ปฎิบัติมิชอบ หากมีการร	อง ปปช.พร	อมเข	าตรวจสอบดำเนินคดีให	ถึงท่ีสุด หากผู	ออกใบอนุญาตโรงแรมใน

ท่ีพ้ืนท่ีป�าอยCางไมCถูกต	อง ไมCวCาจะใหญCแตCไหน จะถูกดำเนินคดี แม	ระดับ รมต.ก็ถูกลงโทษมาแล	ว 



 

“สิระ” จี้ “เสรีพิศุทธ!” ขอโทษคนนครศรีฯ ยันเลือกต้ังซCอมเขต 3 เท่ียงธรรม จCอเชิญเจ	าอาวาสสอบปมบ	านริมน้ำอีกครั้ง    

https://www.matichon.co.th/politics/news_2618389 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม ท่ีรัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลCาวถึงกรณีท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! เตมียเวส 

หัวหน	าพรรคเสรีรวมไทย (สร.) ให	สัมภาษณ!วCามีการซ้ือขายเสียงในการเลือกต้ังซCอม เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช วCา หาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ!

พิสูจน!ไมCได	วCามีการซ้ือขายเสียงจริงจะต	องไปขอโทษคนนครศรีธรรมราช เพราะกำลังทำให	คนนครศรีธรรมราชหมดศักด์ิศรีหมดเกียรติ

ความเปVนคน ตนเรียกร	องให	 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! ไปขอโทษท่ีได	กลCาวถึงวCามีการซ้ือเสียง ซ่ึงตนได	รับโทรศัพท!จากประชาชนใน จ.

นครศรีธรรมราช ให	บอกตCอ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! วCาเรื่องนี้เปVนการดูหม่ินศักด์ิศรีคนในพ้ืนท่ีอยCางมาก ให	มาขอโทษด	วย 

เม่ือถามวCา มองวCาการเลือกต้ังซCอมท่ีผCานมาบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไมC นายสิระกลCาววCา ตัวชี้วัดคือมีการร	องเรียนไหม เเตCไมCมีการร	องเรียนเข	า

มาแม	แตCเรื่องเดียว แปลวCาการเลือกต้ังครั้งนี้บริสุทธิ์เท่ียงธรรม ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) ก็รับรองเรียบร	อยเเล	ว 

“ถึงบอกวCาทCานพูดลอยๆ ไมCได	 ทCานเปVนประธานคณะกรรมาธิการการป̂องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) เปVน 

ส.ส. ฝ�ายนิติบัญญัติ และเปVนอดีต ผบ.ตร. ทCานพูดเสมอวCาเปVนวีรบุรุษนาเเก เเตCทCานไปพูดต	องมีหลักฐานรองรับด	วย ต	องรับผิดชอบใน

คำพูดของทCาน” นายสิระกลCาว 

สCวนประเด็นท่ีนำเรื่องบ	านริมเเมCน้ำเจ	าพระยาของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! ท่ีกระทำความผิดรุกล้ำแมCน้ำ และ พ.ร.บ.ป�าไม	 มาพิจารณาอีกครั้ง 

นายสิระกลCาววCา เนื่องจากกรมป�าไม	ได	ดำเนินคดีใน พ.ร.บ ป�าไม	 ทำให	ตนเเละ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! ตCางเกิดความสงสัยนั้น ซ่ึงได	รับความ

กระจCางเเล	ววCากรมป�าไม	ยืนยันจะรับผิดชอบในการดำเนินคดี ก็ถือวCาเปVนธรรมท้ังสองฝ�าย โดยตนจะเชิญ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! มาชี้เเจงวCา

ไมCได	รับความเปVนธรรมอยCางไร เเละจะนิมนต!ทCานเจ	าอาวาสวัดจันทร!สโมสร ท่ีตั้งอยูCข	างๆ บ	าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! เพ่ือชี้เเจงเพ่ิมเติมด	วย

วCาวัดดังกลCาวได	มีการให	เชCาท่ีเพ่ือปลูกบ	านหรือไมC เเละบ	านหลังนี้ได	สิทธิอยCางไร ทำไมประชาชนผู	ยากไร	ไมCมีท่ีอยูCจึงไมCได	สิทธิ ซ่ึง

คล	ายคลึงกับคดีของนายสกุลธร จึงรุCงเรืองกิจ หรือไมC มีการเชCาตามระเบียบ ถูกต	อง มีการใช	อภิสิทธิ์หรือไมC 

 

 

 

 



 

"สิระ-เสรีพิศุทธ!"เปjดศึกกันไมCเลิก!! ปมสร	างทCาเทียบเรือรุกแมCน้ำเจ	าพระยา ด	าน"สิระ" สวนกลับเรื่องทุจริตเปVนพันไมCทำ 

 สยามรัฐออนไลน!  11 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/226521 

ผู	สื่อขCาวรายงานวCาเม่ือวันท่ี 11 มี.ค.ท่ีรัฐสภา คณะกรรมาธิการป̂องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู	แทนราษฎร ท่ี

มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! เตมียาเวส เปVนประธาน ซ่ึงท่ีประชุมได	หยิบยกกรณีท่ีนายสิระ เจนจาคะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู	แทนราษฎร กระทำการฝ�าฝKนข	อบังคับการประชุมสภาผู	แทนราษฎร กลCาวหา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! กCอสร	าง

ทCาเทียบเรือริมแมCน้ำเจ	าพระยา โดยมิชอบด	วยกฎหมาย ท้ังท่ีคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.พิจารณาและมีมติให	ยุติเรื่องดังกลCาวไปแล	ว ท้ังนี้ท่ี

ประชุมได	เชิญวCาท่ีร.ต.อาพัทธ! สุขอนันต! รองเลขาธิการสภาผู	แทนราษฎร และ นายจักรพันธ! จันทรเจริญ ผู	อำนวยการสำนักกฎหมาย รวม

ไปถึงนายสิระ เข	ามาชี้แจงในกรรมาธิการ แตCนายสิระ ไมCมา  ท้ังนี้ กรรมธิการพยายามสอบถามรองเลขาธิการสภาฯและฝ�ายกฎหมายวCา 

กมธ.มีสิทธิ์พิจารณาเรื่องเดิมซ้ำซ	อนกับท่ีกรรมาธิการอ่ืนเคยพิจารณาไปแล	วได	หรือไมC ซ่ึงทางรองเลขาธิการ ก็พยายามชี้แจงวCา ตาม

ข	อบังคับและรัฐธรรมนูญ ต	องไมCใชCเรื่องท่ีซ้ำซ	อนกัน ยกเว	นพบพยานหลักฐานใหมC หรือหากมีการต้ังเรื่องท่ีซ้ำซ	อนกัน ก็มีความจำเปVน

จะต	องขออนุญาตจากประธานสภาผู	แทนราษฎร เพ่ือต้ังกรรมาธิการรCวมข้ึนมาพิจารณา แตCในกรณีของนายสิระ เจนจาคะ ทาง

กรรมาธิการไมCได	แจ	งไปทางฝ�ายเลขาฯ และเวลาท่ีกรรมาธิการหยิบยกประเด็นใดข้ึนมาพิจารณาฝ�ายเลขาก็จะไมCทราบวCาซ้ำซ	อนกับเรื่องท่ี

กรรมาธิการอ่ืนเคยพิจารณาไปกCอนหน	านี้หรือไมC 

ขณะท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ!  กลCาวท้ิงท	ายวCา กรณีท่ีนายสิระ ยกเรื่องของตนเข	ามาสูCกรรมาธิการกฎหมายฯ ถือเปVนเรื่องทางการเมืองท้ังสิ้น 

เปVนการกระทำท่ีอยากเอาใจผู	มีอำนาจ ท้ังท่ีเรื่องดังกลCาวในทางคดี อัยการก็สั่งไมCฟ̂องไปแล	ว แตCตCอมากรมป�าไม	มาแจ	งความดำเนินคดีกับ

ตน จึงสCงสัยวCาเรื่องนี้กรมป�าไม	เข	ามาเก่ียวข	องได	อยCางไร เพราะการจะสร	างทCาเทียบเรือต	องขออนุญาตกรมเจ	าทCาไมCใชCกรมป�าไม	  

ด	านนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.  กลCาววCา เหตุท่ีไมCได	เดินทางไปชี้แจงตCอกรรมาธิการ ป.ป.ช. เพราะไมCทราบวCาจะไปชี้แจงเรื่องอะไร  

ขอให	ทำประเด็นมากCอน ตนก็เคยเชิญพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! มาชี้แจงก็ไมCมาเหมือนกัน  ดังนั้นการดำเนินการต	องยึดระเบียบข	อบังคับการ

ประชุมเปVนหลักไมCใชCคิดจะเรียกใครมาชี้แจงก็ได	 จึงขอต้ังข	อสังเกตวCา เหตุใดจึงหยิบยกเรื่องตนข้ึนมาพิจารณากCอน  ท้ังท่ีกรรมาธิการ 

ป.ป.ช. มีเรื่องค	างการพิจารณาเปVนร	อยเรื่อง  และเรื่องของตนก็ไมCเกิดประโยชน!อะไรตCอสังคมและประเทศชาติเลย มีเรื่องให	ตรวจสอบการ

ทุจริตของเจ	าหน	าท่ีของรัฐเปVนพันเรื่องก็ยังไมCคืบหน	า  ทำไมไมCทำกCอน จึงขอให	ประชาชนพิจารณาวCาการกระทำของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! 

เปVนอยCางไร ท่ีสำคัญความจริงพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ!ต	องมาขอบคุณตนด	วยซ้ำท่ีทำให	เรื่องนี้ให	กระจCาง เนื่องจากทุกคนก็สงสัยวCาเหตุใดกรมป�า

ไม	 จึงเข	ามาดำเนินคดีกับพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! กรมป�าไม	ใช	อำนาจใด ดังนั้นการประชุม กมธ.กฎหมายในครั้งหน	า ตนจะเชิญพล.ต.อ.เสรี

พิศุทธ! มาชี้แจงอีกครั้ง พร	อมท้ังเชิญเจ	าอาวาสวัดท่ีให	พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ! เชCาท่ีดินกCอสร	างบ	านพักมาชี้แจงด	วย  

อยCางไรก็ตาม ท่ีประชุมกรรมาธิการ ป.ป.ช.ก็มีมติเชิญนายสิระ เจนจาคะ มาชี้แจงอีกครั้ง รวมถึงนายปjยบุตร แสงกนกกุล ในฐานะอดีต

ประธานกรรมาธิการกฎหมาย และฝ�ายกรรมาธิการ 2 มาชี้แจงเรื่องดังกลCาวในสัปดาห!หน	า 


